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1    ESTUDIO E ANÁLISE DO CONTEXTO ESCOLAR 

 

1.1 ANÁLISE DO ENTORNO 

O Centro está sito no Concello de Viveiro, na rúa Benito Galcerán, é un Centro 

específico de E.I. que abarca a zona escolar de Viveiro ata Cantarrana, Verxeles, Magazos 

ata a Rúa Nova, Vieiro e Area e parte da parroquia de Covas. 

Acollemos polo tanto a poboación infantil de todo o núcleo urbano o que inclúe 

inmigrantes de distintas autonomías e doutros países unha parte da poboación xitana 

asentada na zona e parte da poboación de zona rural. 

Debido a esta variedade, as familias dedícanse a actividades diversas dende o 

traballo na industria, nos servicios, na pesca, na agricultura, profesións liberais etc.,sendo o 

nivel económico e cultural moi diverso. 

O pobo, é medieval, con edificios antigos en reconstrucción polo que a súa 

poboación estase desprazando a vivir en bloques de vivendas fóra del, o que provoca que a 

poboación concentrada e próxima ó colexio, estase afastando cada vez máis polo que 

contamos cun transporte da Consellería de Educación. 

A infraestructura de servicios sociais é bastante completa.Contamos con: 

Unha gardería municipal próxima ó colexio. 

Un colexio de educación primaria de titularidade pública ó que estamos adscritos. 

Un CEIP concertado. 

Dous IES. 

Escola de idiomas. 

Conservatorio de Música. 

Unha aula da UNED. 

Unha Biblioteca pública. 

Un Teatro municipal. 

Sala de exposicións. 

Piscina municipal. 

Polideportivo e estadio municipal. 

Parques infantís. 

Porto deportivo. 
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Áreas recreativas. 

Heliporto. 

Centro Comarcal. 

Cines. 

Emisoras de radio e delegacións de distintos xornais. 

Un centro de saúde dependente do SERGAS. 

 Residencias de anciáns. 

Club social, igrexas, pazos etc.. 

O medio natural é moi variado,o campo, o mar, a cidade.  

1.2 SITUACIÓN DENOMINACIÓN 

A EEI ”SAN ROQUE” é un centro específico de Educación Infantil, situado na rúa 

Benito Galcerán de Viveiro, dependente da Xunta de Galicia e adscrito á Delegación de 

Lugo. 

Comezou a funcionar no ano 1987. 

1.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

O edificio do colexio foi construído no ano 1986, ten unha superficie útil de 871,67 m2 

e construída de 955,39 m2. 

Consta de tres niveis: 

Na planta principal atópase o recibidor, Secretaria, Dirección ,aseos do profesorado, 

o comedor e un aseo de alumnos e alumnas. 

Do recibidor saen as escaleiras para a planta baixa, a planta alta e as de saída ó 

patio. 

A planta baixa está atravesada por un corredor lateral en torno ó que se distribúen as 

aulas. Da primeira porta saen unhas escaleiras que conducen a unha planta soto onde se 

atopa unha sala de caldeiras, na segunda porta, unha pequena sala para útiles de limpeza. 

As catro seguintes aulas comparten aseos cada dúas para nenos e nenas e son bastante 

espaciosas, a quinta é máis pequena e comparte aseos con outras dúas sitas á dereita do 

corredor, neste momento unidas e nas que está a Biblioteca. 

O cabo do corredor unha porta da saída ó patio, pola que entran e saen os nenos e 

nenas de tres anos para evita-las escaleiras. 

Baixo esta planta, sen aceso dende o colexio, un almacén que usa o Concello e no 

que se atopa o depósito de gasoil. 



 

Páx.9 

A primeira planta, atravesada do mesmo xeito por un corredor que distribúe á 

esquerda as aulas. As catro primeiras máis espaciosas comparten aseos cada dúas, a 

quinta comparte aseos coa aula de Informática, sita á dereita do corredor e por último a sala 

de profesores. Á esquerda  outra pequena sala para usos de limpeza e un pequeno 

almacén. ö fondo unha porta que da saída ó patio a través dunhas escaleiras, empregada 

como saída de emerxencia. 

Dende o corredor desta primeira planta, saen unhas escaleiras que se bifurcan a 

media altura, as da dereita lévannos á casa do conserxe e as da esquerda a un almacén 

baixo cuberta. 

Os patios están na parte posterior do colexio, en dous niveis moi diferenciados. 

O patio inferior, ten tres pequenos desniveis  salvados por ramplas.Dende o inferior, 

accedese ó  colexio pola porta da planta baixa (único acceso para minusválidos.agás o de 

aceso á entrada principal.) 

No terceiro nivel está un pequeno patio cuberto,dende onde se acede ó local da 

ANPA e ós aseos exteriores. 

Ó patio superior, lévanos pola dereita unha rampla e pola esquerda unhas 

escaleiras. Á súa dereita outro patio cuberto cerrado, empregado como ludoteca. A este 

patio accedese dende a entrada principal e dende a parte posterior do colexio a través 

dunhas escaleiras. 

Unha das carencias máis acusadas é a falta de patios cubertos 

suficientes.Tampouco conta con ascensor para minusválidos. 

O edificio necesita unha revisión nas  cubertas,  na pintura, nas conduccións de 

auga, nas escaleiras de emerxencia que baixan da primeira planta e o patio inferior que nos 

días de choiva acumula gran cantidade de auga, tamén é necesario repoñer os xogos 

exteriores.  

1.4 MARCO LEXISLATIVO 

1.4.1 NORMATIVA  

Declaración Universal dos Dereitos Humanos(1948) 

Declaración Universal dos Dereitos do Neno (1959) 

Constitución Española , artigo 27 (1978) 

Estatuto de Autonomía de Galicia(1981) 

Lei de Normalización Lingüística 25 xuño 2009 

LOE 2/2006 do 3 de maio 

Decreto 330/2009 de 4 de xuño. 

Orde 132/2010 de 11 de marzo. 
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ROC 347/96 

Decreto 30/2007 de admisión. 

Orde 17 de marzo de 2007 de admisión 

Orde 120/78 de comedores 

Orde 24 de xuño d0 98 de Transporte. 

Tódolos R.D. , O.M. e resolucións que regulan o sistema educativo actual. 

 

CONCLUSIÖNS: 

Os aspectos da lexislación que neste Centro serán prioritarios á hora de decidir os 

Principios Educativos e os Obxectivos do mesmo serán: 

- Educación para todos e todas sen discriminación de ningún tipo. 

- Desenrolo harmónico da personalidade. 

- Igualdade e respecto dos dereitos e liberdades. 

- Formación para a paz, a cooperación ,a solidariedade, a liberdade, a 

tolerancia e o respecto e defensa do Medio Ambiente. 

- Adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo. 

- A actividade educativa basearase: 

- Formación personalizada: coñecementos, destrezas e valores. 

- Participación familiar. 

- Desenrolo das capacidades creativas e no espírito  crítico. 

- Fomento de hábitos e comportamentos democráticos. 

- Orientación e titorías. 

- Metodoloxía activa. 

- Autonomía pedagóxica e actividade investigadora das profesoras e 

profesores. 

- Avaliación do proceso de ensino- aprendizaxe. 

- Nas relacións co entorno. 
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2  ACCIÓN DOS OBXECTIVOS Ó CONTEXTO 

SOCIOECONÓMICO, CULTURAL, AS 

CARACTERÍSTICAS  DO ALUMNADO E 

INCORPORACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES. 

CONCRECIÓN CURRICULAR. 

 

A.- COÑECER O SEU PROPIO CORPO E O DAS OUTRAS PERSOAS, AS SÚAS 

POSIBILIDADES DE ACCIÓN E APRENDER A RESPECTAR AS DIFERENCIAS. 

 

COMENTARIO: 

Para adecuar este obxectivo o noso Centro,teremos en conta: 

- Necesidade de implicación das familias- 

- Fomentar hábitos de hixiene, coidado e alimentación. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

- Educar para a igualdade entre sexos: 

- Valorar a identidade sexual rexeitando as desigualdades e discriminacións 

sociais. 

- Educación para a saúde: 

- Conducilos ó benestar mental e físico. 

- Educación para a paz: 

- No sentido de respectar a diversidade e o desenrolo da autonomía e 

autoafirmación. 

- Educación vial 

- Previndo accidentes propios e alleos e unida á promoción da autoestima e 

respecto do propio corpo e ó dos outros. 

 

B.- OBSERVAR E EXPLORAR O SEU CONTORNO FAMILIAR, NATURAL E 

SOCIAL. 
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COMENTARIOS 

Debemos ensinar a apreciar as vantaxes e inconvintes da pertenza á familia, ó barrio 

e ó medio natural 

Participamos no Proxecto de Voz Natura sobre coñecemento,implicación e 

conservación do Medio Natural. 

 

Programando saídas ó seu medio natural e social, visitando e coñecendo os 

servicios que nos ofrece a nosa comunidade. 

Acercando as familias ó Centro para explicar e dar a coñecer diversas actividades 

que desenrolan ou presentar os seus novos membros como medio de alegría social. 

Participando nas actividades culturais programadas por distintas institucións. 

 

EDUCACIÖN EN VALORES 

- Educación ambiental. 

- Desenrolar actitudes relacionadas coa valoración, interese participación 

activa por conservar e mellorar o contorno. 

- Educación do consumidor. 

- Rexeitar o consumismo e inculcar hábitos de consumo racional. 

- Educación vial 

- Desenrolar a capacidade para desenvolverse no seu medio habitual e previr 

accidentes. 

 

C.- ADQUIRIR PROGRESIVA AUTONOMÍA NAS SÚAS ACTIVIDADES HABITUAIS. 

D.- DESENVOLVER AS SÚAS CAPACIDADES AFECTIVAS. 

 

COMENTARIO 

Actuar de forma cada vez máis autónoma nas súas actividades cotiás, adquirindo 

seguridade afectiva, emocional e desenrolando as súas capacidades de iniciativa e 

confianza en si mesmos para establecer relacións sociais máis amplas e satisfactorias. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 
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- Educación cívica 

No sentido de que imos intentar desenrolar a autoestima e a autoafirmación  do 

alumnado. 

- Educación para a paz. 

Traballando aspectos de solidariedade, tolerancia e respecto ós outros, capacidade 

de diálogo e participación social. 

 

E.- RELACIONARSE COS DEMÁIS E ADQUIRIR PROGRESIVAMENTE PAUTAS 

ELEMENTAIS DE CONVIVENCIA E DE RELACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO EXERCITARSE 

NA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS. 

 

COMENTARIO. 

Fomentando un clima de confianza cos mestres e mestras. 

Desenvolvéndose actitudes de tolerancia, axuda e colaboración entre eles. 

 

EDUCACIÖN EN VALORES 

- Educación para a paz. 

Desenvolvendo actitudes de tolerancia, respecto á diversidade, capacidade de 

diálogo e participación social. 

Coeducación: Educación para a igualdade de oportunidades para ambos sexos. 

Fomentando relacións fluídas cos seus iguais. 

 

F.- DESENVOLVER HABILIDADES COMUNICATIVAS EN DIFERENTES 

LINGUAXES E FORMAS DE EXPRESIÓN. 

 

COMENTARIO 

Daremos prioridade á linguaxe verbal pola etapa na que nos atopamos. 

Intentaremos corrixir e avanzar na correcta utilización e pronunciación na linguaxe. 

Daremos importancia e apoio á linguaxe corporal e xestual, participando en 

actividades de animación. 
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EDUCACIÓN EN VALORES 

- Educación cívica 

Saber escoitar e respectar ós outros. 

- Educación para o ocio. 

Aproveitando os avances que van adquirindo para participar dun xeito cada vez máis 

autónoma nos xogos e actividades grupais. 

 

G.-INICIARSE NAS HABILIDADES LÓXICO-MATEMÁTICAS E ACHEGARSE Á 

LECTURA E ESCRITURA COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN E GOZO. 

 

COMENTARIO 

Partindo dos proxectos de traballo que impliquen planificación, investigación, 

interpretación,resolución de conflictos, observación, plasmación do descuberto, actividades 

de ocio etc. 

Participación nas actividades do plan lector e na Biblioteca. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

- Educación para a paz. 

Relación harmónica entre grupos de traballo. 

- Educación para o ocio. 

Dende a biblioteca,  gozo que proporcionan os libros, CD`S etc. 

- Educación para o consumo. 

Iniciándose no espírito crítico a través de folletos e anuncios que aparecen nos 

distintos medios. 

Coidando os libros e outros materiais empregados en cada proxecto. 

- Educación igualdade de sexos. 

Nos diferentes proxectos, non asignando papeis con roles estereotipados. 

 

H.-SENTIR O XESTO,O MOVEMENTO E O RITMO COMO RECURSO PARA A 

EXPRESIÓN E A COMUNICACIÓN. 
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COMENTARIOS 

Levarémolo a cabo a través de: 

- Representacións teatrais 

- Diálogos libres e provocados. 

- Propoñendo dúbidas para axudarlles a decidir. 

- A través do xogo simbólico. 

- Con dramatizacións. 

- A través do xogo libre e en recunchos. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

- Coeducación. 

Rexeitar a asignación de roles estereotipos, valores e comportamentos sexistas. 

- Educación cívica 

Recoñecer comportamentos axeitados, evitando discriminacións e respectando ós 

compañeiros e compañeiras e  as normas. 

 

I.-ACHEGARSE, NA MEDIDA DAS SÚAS POSIBILIDADES AO USO DAS 

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN. 

 

COMENTARIO 

Iniciándoos no coñecemento das distintas tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

- Educación para o consumo. 

Incidindo no uso axeitado e moderado dos distintos medios tecnolóxicos. 

- Educación para o ocio. 

Mostrando as distintas posibilidades que proporciona a TV., internet, etc. 
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- Educación para a saúde. 

Iniciándoos no emprego axeitado e non abusivo dos mesmos, mostrando as distintas 

posibilidades. 

 

 

Desenvolver a autonomía persoal dos nenos e nenas. 

Desenvolver as súas capacidades a partir de feitos, procedementos e actitudes. 

Facilitar a participación activa e responsable con afán cooperador e lonxe da 

competitividade. 

Facilitar a inserción social con actitudes de compromiso, cara ó medio ambiente e ó 

consumo. 

Proporcionar unha serie de experiencias vivas que favorezan a comprensión dos 

outros e de si mesmos con aprecio da autoestima positiva. 

Favorecer o aprecio da convivencia pacífica. 

Para esto trataremos que os nosos alumnos e alumnas alcancen os máximos niveis 

de autonomía persoal de forma que a súa inserción social sexa unha adaptación harmónica 

da súa individualidade e a realidade,sen menoscabo da súa autoestima e do seu dereito á 

felicidade como resultado da formación integral recibida
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2.1 NIVEL 3 ANOS 

AREA I  COÑECEMENTO DE SI MESMO/A E AUTONOMIA 

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

OBXECTIVOS BLOQUES CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

-Matemática. 

-No coñecemento e na 

interacción co mundo 

físico. 

Coñecer progresivamente 
o seu corpo e iniciarse no 
control do seu 
movemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O corpo e a propia 

imaxe 

– Algúns elementos do 
corpo: cara, mans, pés , e 
imaxe global do mesmo. 

– Características 
diferenciais do corpo. 

– Identificación dalgúns 
elementos do corpo en si 
mesmo/a e no seu 
compañeiro ou 
compañeira así como as 
semellanzas e diferencias. 

– Confianza nas súas 
propias posibilidades de 
acción. 

– Coñece as partes  principais 
que forman o corpo. 

– Identifica algunhas 
características persoais. 

– Adquire unha adecuada 
coordinación motriz e 
control postural nas 
actividades lúdicas e da 
vida cotiá. 

– Utiliza nocións básicas de 
orientación espacial e 
temporal. 
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Xogo e movemento – Movementos e posturas 
do corpo. 

– Referencias espaciais en 
relación co propio corpo. 

 

-En comunicación 

lingüística. 

-No coñecemento e na 

interacción co mundo 

físico. 

-Tratamento da 

información e 

competencia dixital. 

Iniciarse na identificación 
dos propios sentimentos e 
necesidades aprendendo 
a comunicalos. 

O Corpo e a propia 

imaxe 

– Control e manifestación 
progresiva dos propios 
sentimentos e emocións. 

 

– Participa en xogos 
utilizando as posibilidades 
expresivas do corpo para 
comunicar sentimentos, 
emocións, necesidades e 
desexos. 

 
A actividade cotiá – Emocións: enfado - rabia, 

afecto, medo, celos, 
alegría - tristeza, 
cooperación, amizade, 
regras. 

-Aprender a aprender. 

-Para a autonomía e 

iniciativa persoal. 

   Desenvolver a noción 
física de si mesmo/a e o 
seu esquema corporal. 

O Corpo e a propia 

imaxe 

– Recoñecemento e 
aceptación da súa propia 
imaxe. 

– Aceptación das 
características e 
identidade dos demais. 

– Manifesta confianza nas 
súas posibilidades e 
actitudes positivas cara á 
súa propia actividade. 
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-Matemática 

-No coñecemento e na 

interacción co mundo 

físico. 

Desenvolver 

progresivamente a súa 

percepción sensorial, as 

súas habilidades 

manipulativas, as súas 

estructuras fonadoras e a 

coordinación visual. 

O Corpo e a propia 

imaxe 

– Utilización dos sentidos 
para descubrir calidades 
dos obxectos. 

 

– Mellora na coordinación 
óculo - manual. 

– Distingue sensacións do 
corpo. 

– Discrimina algunhas 
propiedades dos obxectos 
por medio dos sentidos. 

 

Xogo e movemento - Progresivo control do ton, 
do equilibrio e da 
respiración. 

– Coordinación e control  de 
movementos en 
actividades manipulativas 
de carácter fino. 

– Mellora progresiva na 

prensión do útil gráfico. 

 

-En comunicación 

lingüística. 

Coñecer e identificar a 

existencia doutras persoas 

dentro do noso medio e 

fóra del pertencentes a 

outras razas que teñen 

algúns costumes 

diferentes aos nosos. 

O Corpo e a propia 

imaxe 

– Respecto polas 

diferencias entre as persoas. 

– Características físicas 

de persoas de diferentes 

etnias e culturas. 

– Actitude de 

aceptación, comprensión, 

tolerancia e respecto cara ás 

persoas pertencentes a 

diferentes razas e formas de 

vida. 

– Valora, respecta e acepta 
as diferencias. 
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-No coñecemento e na 

interacción co mundo 

físico. 

Explorar as posibilidades e 

limitacións do seu propio 

corpo, desenvolvendo 

unha imaxe axustada e 

positiva de si mesmo/a. 

O Corpo e a propia 

imaxe 

–Aceptación das propias 

características corporais. 

– Aceptación da propia 

identidade e das súas 

posibilidades e limitacións. 

 

– Desenvolve 
progresivamente a súa 
autoestima e a confianza en 
si mesmo/a. 

 

-Para a autonomía e 

iniciativa persoal. 

Aumentar o sentimento de 

autoconfianza e de 

iniciativa na resolución de 

problemas da vida cotiá e 

desenvolver estratexias 

para satisfacer de forma 

progresivamente 

autónoma as súas 

necesidades básicas. 

O Corpo e a propia 

imaxe 

–Confianza nas capacidades 

propias para satisfacer as 

necesidades básicas 

 

– Participa en actividades 
cotiás. 

– É cada vez máis 
autónomo/a. 

 

A actividade cotiá – Actividades cotiás: de 

xogo, de obrigas e de 

rutinas. 

– Hábitos elementais 

de organización, constancia, 

atención, iniciativa e esforzo. 

-No coñecemento e na 

interacción co mundo 

físico. 

Identificar as sensacións e 

percepcións do propio 

corpo de forma que lle 

permitan controlar as súas 

O Corpo e a propia 

imaxe 

– Os sentidos: 

sensacións e percepcións. 

– Sensacións do corpo: 

– Controla as necesidades 
básicas do corpo. 
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-Para a autonomía e 

iniciativa persoal. 

- Cultural e artística. 

necesidades básicas, 

utilizando os sentidos 

como medio para explorar 

o seu corpo e o seu medio 

próximo. 

frío - calor. 

– Utilización dos 

sentidos para descubrir 

calidades dos obxectos. 

 

-No coñecemento e na 

interacción co mundo 

físico. 

Mostrar interese cara ás 

actividades escolares 

O coidado persoal 

e a saúde 

– Apreciación da orde e 

da limpeza nos espacios nos 

que se realizan as 

actividades cotiás. 

 

-  Goza no entorno escolar. 

-No coñecemento e na 

interacción co mundo 

físico. 

-Social e cidadá. 

Participar, propoñer e 
iniciar xogos libres e 
dirixidos cos seus 
compañeiros e 
compañeiras e coas 
persoas adultas. 

Xogo e movemento – Gusto polo xogo. 

–Comprensión e aceptación 

das regras para xogar. 

- Coñece  e respecta as 

normas de xogo e goza co 

mesmo. 

-No coñecemento e na 

interacción co mundo 

físico. 

-Social e cidadá. 

Identificar necesidades 

básicas de saúde e 

benestar  evitando 

situacións de perigo e 

desenvolver 

progresivamente hábitos 

de hixiene, saúde e 

alimentación que lle 

permitan ser máis 

O coidado persoal 

e a saúde 

– Identificación e 

control progresivo das súas 

necesidades básicas. 

– Hábitos e obxectos 

relacionados coa 

alimentación, coa hixiene e 

co descanso. 

– Alimentos saudables. 

– Adquire hábitos 
relacionados coa hixiene, 
coa alimentación, co 
descanso e co coidado da 
saúde. 
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autónomo – Adquisición de 

hábitos relacionados coa 

seguridade persoal. 

– Discriminación de 

situacións que lle poidan 

ocasionar perigo. 

– O deporte. 

– Colaboración e 

contribución ao mantemento 

da limpeza e orde nos 

medios habituais. 

– Desexos de manter 

un aspecto persoal limpo e 

coidado. 

-En comunicación 

lingüística. 

-Social e cidadá. 

Desenvolver actitudes e 

hábitos de colaboración e 

de axuda evitando 

comportamentos de 

submisión ou dominio, 

adecuando o seu 

comportamento ás 

necesidades e demandas 

dos outros. 

A actividade cotiá – Resolución pacífica 

de conflictos mediante o 

diálogo. 

– A diversidade e a 

tolerancia. 

 

– Amplía as súas relacións de 
afecto e apego. 

 

-En comunicación Adquirir progresivamente A actividade cotiá -Desenvolvemento de – Adquire hábitos elementais 
de respecto, axuda, 
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lingüística. 

-Matemática 

- Social e cidadá. 

hábitos de organización, 

constancia, atención, 

iniciativa e esforzo. 

actitudes como a atención, a 

observación, a memoria… 

– Iniciación na 

percepción temporal das 

rutinas cotiás. 

– Gusto polo traballo 

ben feito por un mesmo. 

–Satisfacción pola 

realización de tarefas da vida 

cotiá. 

colaboración organización, 
constancia, atención, 
iniciativa e esforzo. 
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ÁREA II: COÑECEMENTO DO MEDIO 

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
OBXECTIVOS 

 

     BLOQUES 

 

          CONTIDOS 
CRITERIOS 

AVALIACIÓN 

 

 

 

- Competencia no 

coñecemento e 

interacción có 

mundo físico 

 

 

 

 

 

 

 

– Observar e explorar 

o medio no que desenvolve 

a súa vida cotiá. 

 

-Coidar os obxectos e 

usalos axeitadamente. 

 

– Observar o medio 

natural e descubrir os 

cambios que se producen 

no clima,  na nosa 

vestimenta có paso do 

tempo. 

 

– Interpretar feitos 

significativos mostrando 

 

 

 

 

 

 

1.Medio 

físico:elementos, 

relacións e medida. 

 

 

 

 

 

– Cardinais 1, 2 e 3; a súa 

direccionalidade e representación 

gráfica. 

– Propiedades dos obxectos: o 

tamaño (grande – mediano - pequeno), a 

medida (longo - curto, alto - baixo) e a 

forma. 

– Formas planas: o círculo, o 

cadrado e o triángulo. 

– Cuantificadores básicos: máis - 

menos, , moitos - poucos, moitos - un e 

cheo - baleiro. 

– Nocións básicas de orientación 

espacial: dentro - fóra, arriba - abaixo, 

diante - detrás, un lado - outro lado e 

aberto - pechado. 

– Discrimina 

algunhas 

propiedades dos 

obxectos por medio 

dos sentidos. 

– Participa en 

actividades cotiás. 

– Identifica 

cambios que se 

producen no medio 

relacionados co 

clima. 

– Adquire 

hábitos elementais 

de respecto, axuda, 

colaboración 

organización, 
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- Competencia no 

coñecemento e 

interacción có 

mundo físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interese polo seu 

coñecemento. 

 

-Coñecer algúns cambios 

que se producen noutros 

seres vivos como os 

animais ou as plantas. 

- Iniciarse na 

adquisición de actitudes de 

coidado, respecto e 

responsabilidade na 

conservación do medio: 

consumo racional, aforro 

enerxético e de auga, 

reciclaxe, reutilización… 

- Empezar a coñecer os 

cardinais 1, 2 e 3, 

relacionando a cantidade 

coa súa grafía. 

– Iniciarse no 

coñecemento lóxico -

matemático e na súa 

linguaxe a través da 

manipulación e 

observación dos obxectos. 

– Identificar e 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Medio físico: 

elementos, relacións e 

medida. 

– Gama de cores primarias: 

vermello, amarelo, azul e verde. 

– Pezas de vestir características 

das diferentes estacións. 

– Algúns obxectos e recursos 

tecnolóxicos: ordenador, reproductores 

musicais, televisión, DVD. 

– Asociación dos cardinais 1, 2 e 3 

coas cantidades correspondentes e coa 

súa grafía. 

– Agrupación e comparación de 

obxectos segundo o seu tamaño, forma 

e medida. 

– Uso adecuado dalgúns 

cuantificadores. 

– Adquisición de nocións básicas 

de orientación espacial e temporal. 

– Exploración de obxectos 

establecendo relacións entre eles. 

– Uso dos tres primeiros cardinais 

para contar obxectos. 

– Observación, manipulación e 

comparación de diferentes tipos de 

obxectos. 

 Gusto por coñecer os números e 

constancia, atención, 

iniciativa e esforzo. 

 

 

– Descubre 

algunhas 

características e 

calidades dos 

obxectos máis 

habituais do seu 

medio. 

- Clasifica e ordena 

elementos segundo 

semellanzas e 

diferencias sinxelas. 

-Coñece os 3 

primeiros cardinais. 

-Identifica o círculo, o 

triángulo e o 

cadrado. 

-Adquire nocións 

cuantitativas básicas. 

-Descobre obxectos. 
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- Competencia 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamento da 

información e da 

competencia 

dixital 

recoñecer a forma circular, 

cadrada e triangular. 

 

-  Adquirir nocións 

básicas de orientación 

espacial e temporal. 

 

 

 

 

 

 

Identificar algúns obxectos 

e recursos tecnolóxicos 

habituais das actividades 

cotiás: ordenador, 

reproductores musicais, 

DVD 

a utilidade que teñen. 

– Interese por coñecer algunhas  

 

 

 

 

   propiedades dos obxectos. 

– Desexos de coñecer algúns 

obxectos e recursos tecnolóxicos 

habituais nas actividades cotiás. 

– Curiosidade pola exploración e 

manipulación de obxectos, por contalos 

e por comparalos. 

 

– Algúns obxectos e recursos 

tecnolóxicos: ordenador, reproductores 

musicais, televisión, DVD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recoñece algúns 

obxectos 

tecnolóxicos. 

 

 

Social e cidadá. 

– Coñecer e aceptar a 

súa familia, descubrindo as 

relacións de parentesco 

 

 

 

– Observación de fenómenos do 

medio natural (chuvia, vento, día, 

noite…). 

 

-Distingue 

características de 
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Social e cidadá 

 

 

 

 

 

 

que se dan nela. 

 

– Coñecer as 

características da súa casa 

e da escola  para 

desenvolverse de forma 

autónoma. 

– Respectar as 

normas dos grupos nos 

que se desenvolve. 

- Coñecer as 

características da súa casa 

e da escola  para 

desenvolverse de forma 

autónoma. 

– Respectar as 

normas dos grupos nos 

que se desenvolve. 

– Coñecer e valorar 

algunhas profesións 

próximas a eles: médico/a, 

policía, bombeiro/a, 

xardineiro/a, agricultor/a, 

panadeiro/a… 

- Iniciarse no 

 

 

2. Aproximación á 

natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Aproximación á 

natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

– Recoñecemento de semellanzas 

e diferencias de  algúns animais. 

 - Interese por establecer relacións 

respectuosas, afectivas e recíprocas con 

nenos e con nenas doutras culturas. 

 

– Observación directa e indirecta 

das transformacións do medio natural e 

animal. 

– Valoración da importancia da 

realización de actividades en contacto 

coa natureza para a saúde e o 

benestar. 

– Valoración da importancia da 

realización de actividades en contacto 

coa natureza para a saúde e o benestar. 

– Respecto e coidado do medio. 

– Coidado da auga como ben 

escaso 

 

 

 

 

 

animais e de plantas. 

-Descobre algunhas 

características e 

calidades dos 

obxectos máis 

habituais do seu 

medio. 

-Coñece algúns 

sinais de identidade 

doutras culturas 

presentes no seu 

medio 

– Coñece 

algunhas 

características da 

súa casa, da súa 

familia, da escola e 

do medio natural. 

– É cada vez 

máis autónomo/a. 

– Aprende a 

comportarse 

adecuadamente nos 

diferentes espacios 

nos que se 

desenvolve: clase, 
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Social e cidadá 

 

 

 

 

coñecemento dalgunhas 

normas de seguridade 

viaria. 

- Respectar a diversidade e 

a desenvolver actitudes de 

axuda e colaboración. 

– Coñecer e respectar 

outros pobos do mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Cultura e vida en 

sociedade. 

 

 

 

– A familia: membros e funcións. 

– A casa e a escola: espacios, 

normas, características… 

– Normas elementais de relación e 

convivencia. 

– Algunhas profesións: 

médico/a,policía,bombeiro/a,xardineiro/a, 

agricultor/a, panadeiro/a… 

– Algunhas normas elementais de 

seguridade viaria. 

– Recoñecemento dos membros da 

súa familia e identificación de relacións 

de parentesco. 

– Orientación de forma 

progresivamente autónoma na casa e na 

escola. 

– Incorporación progresiva de 

pautas adecuadas de comportamento. 

– Desenvolvemento de actitudes de 

boa cidadanía. 

– Disposición para compartir e para 

casa, recreo, 

biblioteca, lugares de 

diversión e lecer, 

medios de 

transporte… 

-Resolve as situación 

conflictivas que se 

formulan na vida 

cotiá. 

 

 

-Coñece profesións e 

medios de transporte 

do seu medio. 

 

 

 

-Coñece tradicións e 

festas populares da 

súa Comunidade 

manifestando 

interese e respecto. 
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resolver conflictos cotiáns mediante o 

diálogo. 

– Participación activa en 

celebracións e festas propias da súa 

localidade. 
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ÁREA III: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
OBXECTIVOS 

BLOQUES CONTIDOS 
CRITERIOS 

AVALIACIÓN 

Comunicación 

lingüística 

 

Empregar a linguaxe oral como 

medio de comunicación cos demais, 

pronunciando, articulando e 

expresándose de forma cada vez 

máis clara. 

 Linguaxe verbal 

  

  

Participación creativa en 

xogos lingüísticos para 

divertirse e para 

aprender. 

 

Participación en diálogos 

e en diferentes situacións 

comunicativas nas que 

interveñen varias 

persoas. 

Utiliza a linguaxe oral de 

maneira axustada para 

favorecer a comunicación co 

grupo de iguais e coas 

persoas adultas. 

 

 

Aumentar progresivamente o 

vocabulario. 

Utilización do vocabulario 

adaptado a cada 

unidade. 

 

Observación, 

interpretación e 

Aumenta progresivamente o 

seu vocabulario. 

 

Lee e interpreta imaxes. 
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descrición de imaxes 

gráficas. 

Achegarse á literatura infantil 

comprendendo, reproducindo e 

recreando textos sinxelos de contos 

clásicos e de poemas literarios, 

mostrando actitudes de valoración, 

gozo e interese cara a eles. 

 

Valoración da biblioteca 

como recurso informativo 

de entretemento e gozo. 

 

Mostra interese polos textos 

de literatura infantil: contos 

clásicos, poemas, adiviñas, ... 

lidos na clase. 

 

Iniciase no manexo dos libros. 

Participar de forma cada vez máis 

activa nas situacións de transmisión 

oral, respectando as normas que 

rexen o intercambio lingüístico. 

Utilización progresiva 

das normas que rexen o 

intercambio lingüístico. 

Iniciase na lecto-escritura: 

estructuras gramaticais 

simples. 

Iniciarse nos usos sociais da lectura 

e da escritura valorándoas como 

instrumentos de comunicación, 

información e gozo. 

 Iniciase no uso dos textos 

escritos nas situacións de 

lectura que se producen na 

aula. 

Iniciarse na escritura de letras 

aplicando unha correcta dirección no 

trazo, collendo adecuadamente o útil 

gráfico e adoptando unha posición 

adecuada ao escribir. 

Mellora progresiva do 

trazo mediante a 

aplicación de habilidades 

motrices. 

 

Iniciación no uso da 

escritura para cumprir 

Iniciase en trazos libres e 

dirixidos. 

 

Identifica algunhas letras e a 

súa grafía. 
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finalidades reais. 

Utilizar as normas elementais de 

cortesía para saudar e despedirse. 

Utilización correcta das 

formas socialmente 

establecidas para saudar 

e despedirse, para pedir 

algo, dar as gracias, ... 

Utiliza as normas establecidas 

para saudar e despedirse. 

Iniciarse na comprensión de contos 

seguindo a secuencia temporal. 

Actitude de atención e 

escoita nas narracións 

de contos. 

Iniciase na comprensión e 

interpretación de textos. 

Expresar emocións, desexos, 

necesidades, intereses, sentimentos, 

... mediante a lingua oral e a través 

doutros linguaxes. 

Interpretacións de 

cancións sinxelas 

axustándose á melodía. 

 

Interese por expresarse 

e comunicarse coa 

axuda de recursos 

extralingüísticos. 

 

Participa na interpretación e 

representación de cancións. 

 

Utiliza diferentes linguaxes 

para expresarse e 

comunicarse. 

Expresa sentimentos, 

necesidades, intereses, 

desexos, ... mediante a lingua 

oral e a través doutras 

linguaxes. 

 

Tratamento da 

información e 

competencia dixital 

Comprender as mensaxes 

audiovisuais emitidas por algúns 

instrumentos tecnolóxicos 

 Linguaxe 

audiovisual 

 Achegamento a 

diferentes produccións 

audiovisuais (cancións, 

Iniciarse no uso dalgúns 

instrumentos tecnolóxicos. 
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(reproductores musicais, televisión, 

ordenador, DVD, ...), entendendo a 

importancia e a necesidade de 

utilizalos moderadamente. 

películas, debuxos 

animados, ...). 

 

Utilización moderada das 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación. 

Expresase e comunicase 

utilizando medios e técnicas 

propios da linguaxe 

audiovisual e das novas 

tecnoloxías da información e 

da comunicación. 

Competencia 

cultural e artística 

Competencia 

cultural  

Utilizar algunhas técnicas e recursos 

da expresión plástica, corporal, 

musical e dramática para ampliar as 

súas posibilidades comunicativas e 

desenvolver a creatividade. 

 Linguaxe 

artística: plástica, 

musical e 

corporal 

  

Experimentación coas 

diferentes técnicas da 

expresión plástica. 

Utiliza recursos e técnicas da 

expresión plástica. 

Utiliza técnicas e recursos da 

expresión plástica, corporal, 

musical, ... para desenvolver a 

súa creatividade. 

Descubrir progresivamente as 

posibilidades expresivas do seu 

corpo para manifestar sentimentos e 

emocións. 

Experimentación de 

acenos e de 

movementos como 

recursos corporais para a 

expresión e a 

comunicación. 

Participa en xogos utilizando 

as posibilidades expresivas do 

corpo para comunicar 

sentimentos, emocións, 

necesidades e desexos. 

Utilizar as posibilidades expresivas 

do corpo e inicialos no control do 

movemento e da relaxación. 

Iniciación ao control do 

corpo e da respiración en 

actividades de 

movemento e de 

relaxación. 

Adquire unha adecuada 

coordinación motriz e un 

adecuado control postural nas 

actividades lúdicas e da vida 

cotiá. 

 Utiliza as posibilidades  
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Achegarse ao coñecemento de obras 

artísticas expresadas en distintas 

linguaxes.. 

Valoración das 

produccións artísticas 

dos demais e das súas 

propias. 

Valora, respecta e acepta as 

diferencias. 
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2.2 NIVEL DE 4 ANOS 

ÁREA I: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
OBXECTIVOS: BLOQUES CONTIDOS 

CRITERIOS 

AVALIACIÓN 

Social e cidadá 

Coñecer e representar o seu corpo, 

os seus elementos e algunhas das 

súas funcións. Identificar sentimentos 

e emocións propios e dos outros, e 

ser quen de denominalos. 

O corpo e a 

propia imaxe 

Exploración do propio corpo. 

Lateralidade: lados dereito e 

esquerdo. Esquema corporal. 

Identificación e valoración 

progresiva das características 

propias e dos outros. Identidade 

sexual 

Explora o propio corpo. 

Esquema corporal. 

Identifica e valora as 

propias características e 

as dos outros 

Autonomía e 

iniciativa persoal 

Desenvolver a percepción e a 

discriminación visuais. 

 O corpo e a 

propia imaxe 

Identificación e utilización dos 

sentidos: sensacións e 

percepcións. Discriminación 

auditiva e visual 

Identifica e utiliza os 

sentidos: sensacións e 

percepcións, 

discriminación auditiva e 

visual 

Autonomía e 

iniciativa persoal 

Formarse unha imaxe axustada e 

positiva de si mesmo, a través da 

 O corpo e a 

propia imaxe 
Identificación, expresión e 

valoración de sentimentos 

Identifica, expresa, 

denomina e valora 
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interacción cos outros e da 

identificación gradual das propias 

características, posibilidades e 

limitacións, desenvolvendo 

sentimentos de autoestima e de 

autonomía persoal. 

propios e alleos: alegría, 

tristeza, enfado, medo, valentía, 

autocontrol, autoestima, 

empatía, heterocentrismo, 

tolerancia, afrontar a 

intolerancia. 

sentimentos propios e 

alleos: alegría, tristeza, 

enfado, medo, 

autoestima, empatía, 

heterocentrismo, etc. 

Autonomía e 

iniciativa persoal 

Descubrir as posibilidades motrices 

do propio corpo, coordinando e 

controlando xestos e movementos 

cada vez con maior precisión. 

 Xogo e 

movemento 
Control postural, nocións 

básicas de coordinación de 

movementos e de orientación. 

O corpo e o movemento 

Controla, de xeito 

progresivo, o ton e o 

equilibrio nos xogos e nas 

actividades. 

Autonomía e 

iniciativa persoal. 

Aprender a 

aprender 

Aplicar a coordinación viso-manual en 

actividades de motricidade fina. 

 Xogo e 

movemento 
Grafomotricidade e a súa 

realización: traxectos e 

labirintos 

Coordina e controla, cada 

vez con maior precisión, 

as habilidades 

manipulativas de carácter 

fino. Grafomotricidade: 

traxectos e labirintos 

Autonomía e 

iniciativa persoal. 

Aprender a 

aprender. 

Aceptación e valoración axustada e 

positiva de si mesmo, das 

posibilidades e das limitacións 

propias. 

O coidado 

persoal e a 

saúde 

Petición e aceptación de axuda 

en situacións que a requiran. 

Valorala 

Pide axuda en situacións 

que a requiran e valóraa. 

Competencia social 

e cidadá 

Axeitar o seu comportamento ás 

necesidades e aos requirimentos da 

acción e dos outros. 

 Xogo e 

movemento 

Exploración e valoración das 

posibilidades e limitacións 

perceptivas, motrices e 

Participa nos xogos, 

respectando as regras 
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 A actividade  

cotiá 

 

expresivas, propias e dos 

outros. 

Habilidades para a interacción e 

para a colaboración de forma 

afectuosa: axuda, 

solidariedade, colaboración, 

cooperación, amizade, amor. 

 

 

 

Desenvolve hábitos 

elementais de atención, 

de interese e de esforzo, 

e habilidades para a 

interacción, colaboración 

e cooperación de forma 

afectuosa: amizade, 

amor, axuda, 

solidariedade, respecta a 

quenda, escoita os 

outros... 

Competencia social 

e cidadá 
Desenvolver actitudes de respecto, de 

axuda e de colaboración. 

O coidado 

persoal e a 

saúde 

Colaboración no mantemento 

da orde e da limpeza nos 

elementos do medio. 

Colabora en manter a 

orde e a limpeza nos 

elementos do medio máis 

próximo. 

Autonomía e 

iniciativa persoal. 

Aprender a 

aprender. 

Realizar actividades habituais cada 

vez con máis autonomía, 

desenvolvendo actitudes e hábitos de 

observación e de atención. 

 Xogo e 

movemento 

 

 

Psicomotricidade: actividade 

motriz, xogo con obxectos, 

circuíto, relaxación 

Grafomotricidade: traxectos e 

labirinto. 

 Hábitos elementais de 

Coordina e controla, cada 

vez con maior precisión, 

as habilidades 

manipulativas de carácter 

fino.  

Manifesta satisfacción 



 

 

Páx 38 

 

 

A actividade  

cotiá 

 

observación, de atención, de 

interese e de esforzo. 

Valoración do traballo ben feito, 

por un mesmo e polos outros 

 Regulación dos 

comportamentos propios: 

esperar a quenda, escoitar os 

outros, etc. 

polas tarefas ben feitas. 

Valora positivamente as 

tarefas propias e as dos 

outros 

Autonomía e 

iniciativa persoal 
Progresar na adquisición de hábitos 

de autonomía relacionados coa 

seguridade, coa hixiene, coa saúde e 

co benestar persoais, apreciando e 

gozando das situacións cotiás de 

benestar emocional. 

A actividade  

cotiá 

 

O coidado 

persoal e a 

saúde 

A actividade da vida cotiá. 

Iniciativa e progresiva 

autonomía na súa realización  

Práctica de hábitos saudables: 

hixiene corporal, alimentación 

(comida de alimentos variados, 

incluíndo os de orixe vexetal), 

descanso axeitado, 

respectando os horarios de 

sono e de vixilia Coñecemento 

e valoración dalgúns factores 

de risco 

Desenvolve hábitos 

elementais de atención, 

de interese e de esforzo, 

e habilidades para a 

interacción, colaboración 

e cooperación de forma 

afectuosa: amizade, 

amor, axuda, 

solidariedade, respecta a 

quenda, escoita os 

outros... 

 Practica 

responsablemente 

hábitos de hixiene 

corporal, alimentación e 

descanso 
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ÁREA II: COÑECEMENTO DO MEDIO 

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
OBXECTIVOS BLOQUES CONTIDOS 

CRITERIOS 

AVALIACIÓN 

Coñecemento e 

interacción co 

mundo físico 

 Observar e explorar de forma 

activa o seu medio, xerando 

interpretacións sobre algunhas 

situacións e feitos significativos, e 

amosando interese polo seu 

coñecemento. 

: Achegamento á 

Natureza 

Curiosidade, coidado, 

respecto e valoración positiva 

dos elementos do medio 

natural. 

Manifesta curiosidade, 

coidado, respecto e 

valoración positiva dos 

elementos do medio 

natural 

Matemática  Iniciarse nas habilidades 

matemáticas, manipulando 

funcionalmente elementos e 

coleccións, identificando os seus 

atributos e as súas calidades, e 

establecendo relacións de 

agrupamento, clasificación e 

cuantificación, e resolvendo 

situacións problemáticas. 

 Medio físico: 

elementos, 

relacións e 

medida 

Situación dos obxectos no 

espacio e no tempo («diante - 

detrás», «antes - despois», 

«xuntos - separados», 

«primeiro - último», «a 

través»). Resolución de 

situacións problemáticas: 

sumas (signos máis e igual). 

Interese pola exploración de 

obxectos do medio para 

   Identifica situacións de 

obxectos no espacio e no 

tempo («diante - detrás», 

«antes - despois», 

«xuntos - separados», 

«primeiro - último», «a 

través»). 

 Resolve situacións 

problemáticas: sumas 

(signos máis e igual). 
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identificar tamaños (regretas 

Formas planas: círculo, 

cadrado, triángulo, rectángulo, 

ovoide 

Percepción e identificación de 

atributos e de calidades de 

obxectos («alto - baixo», 

«encollido - estirado», «ancho 

- estreito», «o máis grande», 

«liso - rugoso», «grande-            

-mediano - pequeno»), 

relacionándoos entre si 

(clasificacións, seriacións, 

resolución de crebacabezas). 

Situación temporal de 

actividades da vida cotiá: 

secuencia temporal. 

Achegamento á cuantificación 

de coleccións: «moitos - 

ningún», «cheo - baleiro», 

«metade», «hai igual», 

«tantos como/coma», «máis - 

menos». 

 Utilización do conteo como 

 

Identifica formas planas. 

 

Percibe e identifica 

atributos e calidades de 

obxectos; relacionalos 

entre si. 

 

 

 

 

Sitúa temporalmente 

actividades da vida cotiá. 

 

Achegase á cuantificación 

de coleccións.  
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estratexia de estimación e uso 

dos cardinais 

(correspondencias entre 

coleccións). Achegamento á 

serie numérica e a súa grafía 

(números 1 ao 7 e as súas 

regretas), e a súa utilidade 

oral para contar. 

 Concienciación da súa 

funcionalidade na vida cotiá. 

Utilización do conteo 

como estratexia de 

estimación e uso dos 

cardinais 

(correspondencias entre 

coleccións). 

Coñece a serie numérica 

e as súas grafías. 

 

Concienciase da súa 

funcionalidade na vida 

cotiá 

Coñecemento e 

interacción co 

mundo físico 

 Coñecer e valorar os 

compoñentes básicos do medio 

natural (animais e plantas) e 

algunhas das súas relacións, 

desenvolvendo actitudes de 

coidado, de amor, de respecto e 

de responsabilidade na súa 

conservación. 

 Achegamento á 

Natureza 
Observación de fenómenos 

do medio natural e 

formulación de conxecturas 

sobre as súas causas e 

consecuencias: as estacións. 

Comparación das súas 

características. Cambios na 

vida das plantas, das persoas 

e dos animais. Ciclo vital 

dalgunhas plantas e animais 

Elementos da Natureza (auga, 

terra, aire) e a súa influencia 

Observa os fenómenos 

do medio natural 

 

 

 

Interesase polos cambios 

que se producen na vida 

das plantas, das persoas 

e dos animais 
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na vida dos seres vivos.. 

Coñecemento e 

interacción co 

mundo físico 

 Observar e interpretar o tempo 

atmosférico. 

 Achegamento á 

Natureza 
Observación dos cambios do 

tempo e o seu reflexo no 

calendario da clase.. 

Coñece os elementos da 

Natureza.Observa os 

cambios do tempo 

Competencia 

social 

 Coñecer distintos grupos sociais 

próximos á súa experiencia, 

algunhas das súas características, 

valores, formas de vida e oficios 

relacionados con elas, xerando 

actitudes de confianza, de 

respecto, de aprecio e de 

colaboración. 

 Cultura e vida en 

sociedade 
Identificar os primeiros grupos 

sociais de pertenza. Valorar o 

traballo e os servicios dalgúns 

profesionais 

Identifica os primeiros 

grupos sociais de 

pertenza, as súas 

necesidades, ocupacións 

e servicios na vida da 

comunidade. Valora o 

traballo e os servicios que 

algúns profesionais lle 

prestan á comunidade 

Competencia 

social 

 Relacionarse cos demais de 

forma cada vez máis equilibrada e 

satisfactoria, interiorizando 

progresivamente as pautas de 

comportamento social e 

axustando a súa conducta a elas. 

 Cultura e vida en 

sociedade 
Amosar interese e disposición 

favorable para establecer 

relacións respectuosas, 

afectivas e recíprocas con 

nenos e con nenas da mesma 

cultura e doutras culturas 

diferentes. 

Incorporación progresiva de 

pautas axeitadas de 

comportamento 

Amosa interese e 

disposición favorable para 

establecer relacións 

respectuosas, afectivas e 

recíprocas con nenos e 

con nenas da mesma 

cultura e doutras culturas 

diferentes 

Incorpora 

progresivamente pautas 

axeitadas de 
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comportamento: 

compartir, axudar, 

cooperar, resolver 

conflictos. 

 

ÁREA III: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
OBXECTIVOS 

BLOQUES CONTIDOS 
CRITERIOS 

AVALIACIÓN 

Comunicación 

lingüística 

 Utilizar a lingua como 

instrumento de aprendizaxe, 

de representación, de 

comunicación e de gozo, e 

tamén de expresión de ideas 

e de sentimentos. Valorar a 

lingua oral como medio de 

relación cos demais. 

 Linguaxe verbal Utilización e valoración 

progresiva da lingua oral para 

evocar e relatar feitos reais ou 

fantásticos, para expresar e 

comunicar ideas ou 

sentimentos 

Utilización axeitada das normas 

que rexen o intercambio 

lingüístico 

Expresa feitos reais ou 

fantásticos, sentimentos e 

emocións, mediante o uso da 

linguaxe oral. 

 

Usa, axeitadamente e de 

forma progresiva, o 

vocabulario básico e o da 

Unidade con pronunciación 
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Uso progresivo do vocabulario 

básico e do de cada Unidade, 

de forma comprensiva e con 

pronunciación clara e correcta 

Comprensión dalgunhas 

palabras e expresións en lingua 

inglesa, relacionadas con 

situacións cotiás sinxelas e 

habituais. 

 

clara e correcta 

Comunicación 

lingüística 

 Achegarse ao uso da lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de gozo. 

Linguaxe verbal Uso gradualmente autónomo 

de diferentes soportes da 

lingua escrita. 

Realiza diferentes grafías 

seguindo a direccionalidade 

correcta 

 

Comunicación 

lingüística 

 Ler e interpretar imaxes, 

pictogramas e frases. 

 Linguaxe verbal Achegamento ao uso da lingua 

escrita: discriminación de 

palabras, de imaxes e de 

pictogramas, e interpretación 

deles formando frases. 

Realización de diferentes 

grafías, respectando a 

direccionalidade correcta 

Discrimina e interpreta 

palabras, imaxes e 

pictogramas, forma frases e 

leas de forma comprensiva. 

Realiza diferentes grafías 

seguindo a direccionalidade 

correcta 
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Comunicación 

lingüística 

 Comprender, reproducir e 

recrear algúns textos 

literarios, amosando actitudes 

de valoración, de gozo e de 

interese cara a eles. 

 Linguaxe verbal Comprensión da idea global 

dalgúns contos populares e 

doutros, identificando e 

nomeando os protagonistas e 

algún outro personaxe deles. 

Comprensión dalgúns poemas, 

trabalinguas e adiviñas. 

Reproducción oral dalgún 

fragmento deles. 

Comprende o argumento de 

contos, de poemas, de 

adiviñas e reproduce algúns 

fragmentos 

Tratamento da 

información e 

competencia dixital 

 Coñecer, valorar e utilizar de 

forma axeitada a linguaxe 

audiovisual e as tecnoloxías 

da Información e da 

Comunicación. 

 Linguaxe 

audiovisual 

Concienciación progresiva do 

uso moderado e valoración dos 

medios audiovisuais e das 

tecnoloxías da Información e da 

Comunicación. 

Coñece e usa de forma 

moderada algúns medios 

audiovisuais e tecnoloxías da 

Información e da 

Comunicación 

Tratamento da 

información e 

competencia dixital 

 Iniciarse no uso dalgúns 

instrumentos tecnolóxicos. 

 Linguaxe 

audiovisual 

Iniciación no coñecemento e 

valoración da utilidade dalgún 

deles, intentando comprender o 

seu funcionamento de forma 

elemental. 

 

Identifica e nomea algún 

deles ou as súas partes 

Competencia 

cultural e artística 

 Achegarse ao coñecemento 

de obras artísticas e realizar 

actividades de representación 

 Linguaxe 

artística: 

plástica, musical 

Interpretación e valoración de 

obras de arte de diferentes 

autores 

Coñece e valora diferentes 

obras de arte. 
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e de expresión mediante o 

emprego de diversas 

técnicas. 

e corporal Expresión e comunicación de 

feitos, de emocións e de 

fantasías a través de debuxos e 

doutras produccións, utilizando 

diferentes técnicas e materiais 

 

Utilízaos para expresar 

emocións, sentimentos e 

situacións cotiás 

Competencia 

cultural e artística 

 Identificar cores nos 

elementos do medio. 

 Linguaxe 

artística: 

plástica, musical 

e corporal 

Experimentación, manipulación 

e descubrimento dalgúns 

elementos plásticos e 

diferentes cores. 

Coñece e identifica as súas 

cores en elementos do 

medio. Experimenta con elas 

Competencia 

cultural e artística 

 Achegarse ao coñecemento 

de obras musicais e realizar 

actividades de expresión 

seguindo o ritmo. 

 Linguaxe 

artística: 

plástica, musical 

e corporal 

Audición interesada de obras 

musicais, identificando os seus 

ritmos. 

Participación e gozo na 

interpretación de cancións, de 

xogos musicais e de danzas 

Escoita de forma interesada 

distintas obras musicais, 

identificando os seus 

diferentes ritmos 

 Competencia 

cultural e artística  

 Explorar e recoñecer as 

posibilidades sonoras 

dalgúns instrumentos 

musicais. 

Linguaxe 

artística: 

plástica, musical 

e corporal 

Exploración e recoñecemento 

das posibilidades sonoras 

dalgúns instrumentos musicais. 

  Experimenta e explora con 

gusto instrumentos e 

técnicas da linguaxe musical 

 

Competencia 

cultural e artística 

 Recoñecer diferentes sons e 

a súa fonte de producción. 

 Linguaxe 

artística: 

plástica, musical 

Recoñecemento de sons do 

medio, identificando a súa 

Recoñece os sons do medio, 

identificando a súa 
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e corporal procedencia procedencia. 

 

Comunicación 

lingüística 

 Realizar actividades de 

representación e de 

expresión mediante xestos e 

movementos corporais. 

Linguaxe 

artística: 

plástica, musical 

e corporal 

Descubrimento e 

experimentación de xestos e de 

movementos como recursos 

corporais para a expresión e 

para a comunicación 

Participación en actividades de 

dramatización, danzas, xogo 

simbólico e expresión corporal 

  Desenvolve as habilidades 

expresivas da linguaxe 

corporal, experimentando e 

explorando con agrado as 

posibilidades expresivas do 

xesto e dos movementos  
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2.3 NIVEL 5 ANOS 

 

ÁREA I: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
OBXECTIVOS: BLOQUES CONTIDOS 

CRITERIOS 

AVALIACIÓN 

Social e cidadá 

Coñecer e representar o seu corpo, 

os seus elementos e algunhas das 

súas funcións. Identificar sentimentos 

e emocións propios e dos outros, e 

ser quen de denominalos. 

O corpo e a 

propia imaxe 

Exploración do propio corpo. 

Lateralidade: lados dereito e 

esquerdo. Esquema corporal. 

Identificación e valoración 

progresiva das características 

propias e dos outros. 

Identidade sexual. 

Recoñecer e nomear 

distintas partes do corpo. 

Representar a figura 

humana. 

 

Autonomía e 

iniciativa persoal 

Desenvolver a percepción e a 

discriminación visuais. 

 O corpo e a 

propia imaxe 

Identificación e utilización dos 

sentidos: sensacións e 

percepcións. Discriminación 

auditiva e visual 

Identifica e utiliza os 

sentidos: sensacións e 

percepcións, 

discriminación auditiva e 

visual 
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Autonomía e 

iniciativa persoal 

Formarse unha imaxe axustada e 

positiva de si mesmo, a través da 

interacción cos outros e da 

identificación gradual das propias 

características, posibilidades e 

limitacións, desenvolvendo 

sentimentos de autoestima e de 

autonomía persoal. 

 

 

 O corpo e a 

propia imaxe 
Identificación, expresión e 

valoración de sentimentos 

propios e alleos: alegría, 

tristeza, enfado, medo, 

valentía, autocontrol, 

autoestima, empatía, 

tolerancia, afrontar a 

intolerancia. 

Manifestar respecto e 

aceptación polas 

características propias e 

dos demais, sen 

discriminar a ninguén. 

 

 

Autonomía e 

iniciativa persoal 

Descubrir as posibilidades motrices 

do propio corpo, coordinando e 

controlando xestos e movementos. 

 Xogo e 

movemento 
Control postural, nocións 

básicas de coordinación de 

movementos e de orientación.  

Controla, de xeito 

progresivo, o ton e o 

equilibrio nos xogos  

Autonomía e 

iniciativa persoal. 

Aprender a 

aprender 

Aplicar a coordinación viso-manual en 

actividades de motricidade fina. 

 Xogo e 

movemento 
Grafomotricidade  Coordina e controla, cada 

vez con maior precisión, 

as habilidades 

manipulativas de carácter 

fino 

Autonomía e 

iniciativa persoal. 

Aprender a 

aprender. 

Aceptación e valoración axustada e 

positiva de si mesmo, das 

posibilidades e das limitacións 

propias. 

O coidado 

persoal e a saúde 
Petición e aceptación de 

axuda en situacións que a 

requiran.  

Pide axuda en situacións 

que a requiran e valóraa. 
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Competencia 

social e cidadá 

Axeitar o seu comportamento ás 

necesidades e aos requirimentos da 

acción e dos outros. 

 Xogo e 

movemento 

 

  

Exploración e valoración das 

posibilidades e limitacións 

perceptivas, motrices e 

expresivas, propias e dos 

outros. 

Participa nos xogos, 

respectando as regras 

 

Competencia 

social e cidadá 
Desenvolver actitudes de respecto, de 

axuda e de colaboración. 

O coidado 

persoal e a saúde 

Colaboración no mantemento 

da orde e da limpeza nos 

elementos do medio. 

Colabora en manter a 

orde e a limpeza nos 

elementos do medio máis 

próximo. 

Autonomía e 

iniciativa persoal. 

Aprender a 

aprender. 

Realizar actividades habituais cada 

vez con máis autonomía, 

desenvolvendo actitudes e hábitos de 

observación e de atención. 

 Xogo e 

movemento 

 

 

 

 

A actividade  

cotiá 

 

Psicomotricidade: actividade 

motriz, xogo con obxectos, 

circuíto, relaxación 

Grafomotricidade: traxectos e 

labirinto. 

 Hábitos elementais de 

observación, de atención, de 

interese e de esforzo. 

Valoración do traballo ben 

feito, por un mesmo e polos 

outros 

Coordina e controla, cada 

vez con maior precisión, 

as habilidades 

manipulativas de carácter 

fino.  

Manifesta satisfacción 

polas tarefas ben feitas. 

Valora positivamente as 

tarefas propias e as dos 

outros 

Autonomía e Progresar na adquisición de hábitos 

de autonomía relacionados coa 

A actividade  A actividade da vida cotiá. 

Iniciativa e progresiva 

Desenvolve hábitos 

elementais de atención, 
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iniciativa persoal seguridade, coa hixiene, coa saúde e 

co benestar persoais, apreciando e 

gozando das situacións cotiás de 

benestar emocional. 

cotiá 

 

 

 

 

 

O coidado 

persoal e a saúde 

autonomía na súa realización  

 

 

Práctica de hábitos 

saudables: hixiene corporal, 

alimentación (comida de 

alimentos variados, incluíndo 

os de orixe vexetal), descanso 

axeitado, respectando os 

horarios de sono e de vixilia 

Coñecemento e valoración 

dalgúns factores de risco 

de interese e de esforzo, 

e habilidades para a 

interacción, colaboración 

e cooperación de forma 

afectuosa: amizade, 

amor, axuda, 

solidariedade, respecta a 

quenda, escoita os 

outros... 

 

 Practica 

responsablemente 

hábitos de hixiene 

corporal, alimentación e 

descanso 
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ÁREA II: COÑECEMENTO DO MEDIO 

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
OBXECTIVOS BLOQUES CONTIDOS 

CRITERIOS 

AVALIACIÓN 

Coñecemento e 

interacción co 

mundo físico 

Observar e explorar o medio de forma 

activa, percibindo atributos e 

calidades. 

 

Achegamento á 

Natureza 

.A auga e o sol: 

características, conservación 

e protección. A auga e os 

seus estados. 

Uso, aforro e aproveitamento 

axeitado da auga 

Nomear os estados da 

auga e as súas 

características. 

Identificar os usos 

axeitados da auga. 

Propoñer medidas de 

aforro da auga. 

Matemática  Iniciarse nas habilidades 

matemáticas, manipulando 

funcionalmente, actuando sobre 

elementos e coleccións, identificando 

os seus atributos e as súas calidades, 

e establecendo relacións de 

agrupamento, de clasificación, de 

orde e de cuantificación. 

 Medio físico: 

elementos, 

relacións e 

medida 

Propiedades de obxectos e 

materiais presentes no medio. 

Situación de si mesmo e de 

obxectos no espacio: «entre», 

«antes -despois de». 

Propiedades de obxectos: 

«aberto--pechado», «rápido--

lento», «pesado - lixeiro». 

Composición de 

Identificar e nomear 

propiedades de obxectos: 

forma, cor, tamaño, peso, 

estados. Agrupar, ordenar 

e seriar elementos e 

coleccións. Discriminar e 

comparar magnitudes. 

Identificar nocións 
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Utilizar a serie numérica para contar 

obxectos e elementos do medio e 

tomar conciencia da funcionalidade 

dos números na vida cotiá. 

 

crebacabezas. Formas 

planas: cadrado, rectángulo, 

rombo, ovoide e corpos 

xeométricos: cono, esfera. 

Clasificación. Ordenación. 

Seriacións 

 

 

 

temporais: «onte, hoxe, 

mañá», «mañá, tarde, 

noite». Ordenar 

historietas. 

Identificar a cantidade e a 

grafía dos 10 primeiros 

números. Realizar as 

súas grafías. Identificar 

os números ordinais ata o 

5º. 

Resolver situacións 

problemáticas de sumas. 

Coñecemento e 

interacción co 

mundo físico 

Coñecer e valorar os compoñentes 

básicos do medio natural, os cambios 

e as transformacións que se 

producen, desenvolvendo actitudes 

de coidado, de respecto e de 

responsabilidade na súa 

conservación. 

. Observar e explorar o seu medio de 

forma activa, xerando interpretacións 

sobre algunhas situacións e feitos 

significativos e amosando interese 

polo seu coñecemento 

 Achegamento á 

Natureza 
Conservación e protección da  

Natureza. Gozo en 

actividades o aire libre. 

Observación do tempo 

atmosférico, as súas 

consecuencias e o seu reflexo 

no calendario. Feitos 

relevantes: «Día Mundial do 

Medio Ambiente 

Realizar accións que 

favorecen a conservación 

da Natureza 
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Competencia 

social 

 Coñecer distintos grupos sociais 

próximos á súa experiencia, algunhas 

das súas características, produccións 

culturais, valores e formas de vida, 

xerando actitudes de confianza, de 

respecto e de aprecio. 

 Cultura e vida en 

sociedade 
Habilidades sociais: saudar, 

despedirse, pedir as cousas 

por favor, dar as gracias. 

Incorporación de pautas 

axeitadas de comportamento: 

compartir, axudar, resolver 

conflictos mediante o diálogo. 

Interculturalidade 

Incorporación progresiva de 

pautas axeitadas de 

comportamento. 

Amosar habilidades 

sociais e resolver 

conflictos. 

 

Respectar os nenos e as 

nenas doutras culturas e 

interesarse polos seus 

costumes, bailes, 

comidas típicas, idioma 

Competencia 

social 

Recoñecer algúns sinais de 

identidade cultural do medio, 

participando con interese en 

actividades sociais e culturais. 

 Cultura e vida en 

sociedade 
Recoñecemento dos sinais de 

identidade cultural do medio e 

interese por participar neles 

Participar en feitos 

culturais do seu medio. 
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ÁREA III: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
OBXECTIVOS 

BLOQUES CONTIDOS 
CRITERIOS 

AVALIACIÓN 

Comunicación 

lingüística 

Utilizar a lingua como instrumento 

de aprendizaxe, de 

representación, de comunicación 

e de gozo, e como expresión de 

ideas e de sentimentos, valorando 

a lingua oral como medio de 

relación cos demais e de 

regulación da convivencia 

 Linguaxe verbal Utilización axeitada das 

normas que rexen o 

intercambio lingüístico. 

Respectar a quenda de 

palabra, escoitar con atención 

e con respecto. Uso dun 

léxico preciso e variado. 

Estructuración gramatical 

correcta. Entoación e 

pronunciación clara. 

Expresarse con claridade. 

Escoitar e comprender 

mensaxes, relatos, 

produccións literarias, 

descricións..., que lle permitan 

participar na vida da clase. 

Discrimina o número de 

sílabas das palabras. 

 

Comunicación 

lingüística 

Comprender as intencións e as 

mensaxes doutros nenos e 

adultos, cunha actitude positiva 

cara á lingua, tanto a propia coma 

a dos demais. 

Linguaxe verbal Achegamento ao uso da 

lingua escrita. 

 

. 

 

Discriminar sons semellantes 

Amosar interese polos actos 

de lectura. 
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Comunicación 

lingüística 

Iniciarse nos usos sociais da 

lectura e da escritura, explorando 

o seu funcionamento e 

valorándoas. 

 Linguaxe verbal Uso autónomo de diferentes 

soportes da lingua escrita 

Utilización da biblioteca con 

respecto e con coidado. 

Lee e interpreta  imaxes, 

palabras, pictogramas e títulos 

de contos. 

Utiliza  a biblioteca e respectar 

os libros. 

Comunicación 

lingüística 

Comprender, reproducir e recrear 

algúns textos literarios, amosando 

actitudes de gozo e de interese 

 Linguaxe verbal Utilización da lingua oral para 

comunicar e para expresar 

ideas, pensamentos e 

desexos. 

Comprensión de palabras e 

expresións en lingua inglesa, 

relacionadas con situacións 

cotiás sinxelas e habituais. 

Comprende o argumento de 

contos, de poemas, de 

adiviñas e  quen de 

reproducilos.  

Tratamento da 

información e 

competencia dixital 

Iniciarse no coñecemento e na 

utilización dos medios 

audiovisuais e das tecnoloxías da 

Información e da Comunicación, 

tomando conciencia progresiva da 

necesidade dun uso moderado. 

. 

 Linguaxe 

audiovisual 

 

Iniciación no uso moderado 

dos medios audiovisuais e das 

tecnoloxías da Información e 

da Comunicación (teléfono, 

radiocasete,  vídeo, cámara 

de fotos, ordenador, 

impresora, etc.). 

Coñecer e utilizar algúns 

medios audiovisuais e 

tecnolóxicos. 
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Tratamento da 

información e 

competencia dixital 

 Ver algunha producción 

audiovisual como películas 

infantís, debuxos animados, 

videoxogos, documentais de 

animais... e facer unha valoración 

crítica dos seus contidos e 

estética. 

 Linguaxe 

audiovisual 

 

Aplicación do vocabulario 

específico. Achegamento a 

produccións audiovisuais e 

valoración dos seus contidos 

Distinguir entre realidade e 

ficción. 

Facer un uso moderado dos 

medios e das tecnoloxías. 

Competencia 

cultural e artística 

Expresar e comunicar emocións, 

sentimentos, desexos e ideas, 

mediante a linguaxe plástica. 

 

 Linguaxe 

artística: 

plástica, musical 

e corporal 

 Experimentación e 

descubrimento dalgúns 

elementos que configuran a 

linguaxe plástica (liña, cor, 

textura, forma, espacio, etc.). 

Expresarse a través de obras 

plásticas. 

 

Competencia 

cultural e artística 

Realizar actividades de 

representación e de expresión 

artísticas, mediante o emprego de 

diversas técnicas e materiais. 

 

 Linguaxe 

artística: 

plástica, musical 

e corporal 

Expresión e comunicación de 

feitos e de emocións a través 

de produccións plásticas, 

utilizando técnicas e materiais 

diversos 

Utilizar diversas técnicas e 

materiais, e gozar con eles. 

empregándoos para expresar 

emocións, sentimentos e 

situacións cotiás. 

Competencia 

cultural e artístic 

 Achegarse ao coñecemento de 

obras artísticas, gozando da súa 

observación e da súa 

interpretación. 

 Linguaxe 

artística: 

plástica, musical 

e corporal 

Obras de arte: observación, 

interpretación e gozo. 

Observar e describir obras de 

arte. 

 Competencia Participar activamente e gozar na Linguaxe  Exploración das posibilidades    
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cultural e artística  interpretación de cancións, de 

xogos musicais e de danzas. 

artística: 

plástica, musical 

e corporal 

sonoras da voz, do propio 

corpo, de obxectos cotiáns e 

de instrumentos musicais. 

Participación activa e gozo na 

interpretación de cancións, de 

xogos musicais e de danzas 

Identificar a fonte de 

producción dalgúns sons e de 

instrumentos musicais.  

Gozar do canto e da danza 

seguindo o ritmo. 

 

Competencia 

cultural e artística 

 Achegarse á escoita interesada 

de fragmentos de obras 

musicais presentes no medio. 

 Linguaxe 

artística: 

plástica, musical 

e corporal 

Audición interesada de obras 

musicais 

 

Prestar atención ás audicións 

e gozar con elas 

Comunicación 

lingüística 

Participar en actividades de 

dramatización, danzas, xogo 

simbólico e xogos de expresión 

corporal. 

 

 

Linguaxe 

artística: 

plástica, musical 

e corporal 

Utilización de xestos e de 

movementos corporais para a 

expresión e para a 

comunicación. 

. 

 

Expresarse a través do corpo 

e dos movementos. 

Participar nas dramatizacións 

e nas danzas con agrado. 

Amosar unha actitude 

relaxada. 
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3 DECISIÓNS  METODOLÓXICAS 

3.1 METODOLOXÍA 

Debemos ter en conta á hora de establecer os principios marco da nosa metodoloxía 

que calquera situación de aprendizaxe está sometida a un gran número de variables entre 

as que podemos destacar: 

A idade dos alumnos e alumnas. 

A homoxeneidade ou heteroxeneidade do grupo - clase. 

Os coñecementos anteriores. 

O grao de motivación. 

A experiencia e profesionalidade do profesorado. 

Os recursos dos que se dispón. 

Polo tanto, máis que establecer unha liña metodolóxica estricta e ríxida, buscaremos 

o equilibrio e a complementariedade de métodos diversos. 

Buscaremos un enfoque metodolóxico INTEGRADOR que propicie a utilización duns 

métodos ou outros en función das necesidades, dos diferentes momentos do ciclo, das 

distintas tarefas e situacións, da diversidade do alumnado, dos diferentes tipos de 

agrupamentos etc.. 

A consecución das aprendizaxes significativas pode chegar especialmente a través 

da utilización de métodos de caracter INDUCTIVO que partindo dos feitos e realidades 

concretos, próximas á experiencia do alumno/a  lle axuden a formular leis xerais a través da 

constatación e manipulación de feitos observables, e, en ocasións, por medio de métodos 

DEDUCTIVOS que seguindo o proceso mental inverso, tamén poden favorecer a 

intervención activa do alumnado na construcción do seu propio coñecemento. 

Metodoloxía CONSTRUCTIVA : a actividade constructiva dos alumnos e alumnas é o 

factor decisivo na realización das aprendizaxes escolares. É o alumno/a quen ó fin, modifica 

e reelabora os esquemas de coñecemento, construíndo a súa propia aprendizaxe. 

Neste proceso o profesor/a actuará como guía e mediador para facilitar a 

construcción das aprendizaxes significativas que permiten establecer relación entre os 

coñecementos e experiencias previas e os novos contidos. 

Metodoloxía PARTICIPATIVA .Concédese especial importancia ás actividades 

grupais, a planificación e execución de tarefas en grupo, a toma de decisións en conxunto 

para favorecer a cooperación, o intercambio e confrontación de opinións e o talante non 

discriminatorio. 
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Metodoloxía ACTIVA : é necesario fomentar no alumno e na alumna unha actitude 

curiosa, crítica e investigadora que, mediante a comunicación e o traballo, converteranse na 

base da súa formación e da adquisición das aprendizaxes. 

Os lazos e o arraigo do Centro Escolar respecto ó pobo e á comarca tamén constituirán un 

obxectivo preferente coa finalidade de conseguir a inserción dos alumnos e alumnas no 

entorno social no que viven. 

 

3.2 AGRUPAMENTOS 

 

O alumnado matriculado neste Centro, antes do inicio do ciclo, distribuirase en cada unha 

das aulas por orde alfabético, agás nos seguintes casos: 

- Os nenos e nenas de etnia xitana, distribuiranse proporcionalmente en cada clase para 

propiciar unha maior integración. 

- No caso de xemelgos, distribuíranse en aulas diferentes en aras dunha maior adquisición 

de autonomía  de cada un deles. 

- O alumnado que se incorpore ó longo do ciclo, incluirase proporcionalmente nas aulas, sen 

ter en conta a orde alfabética. 

- En caso de alumnado con N. A. E., repartiranse por aulas, tratando que non coincidan 

todos na mesma para un mellor apoio educativo. 

 

3.3 PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS 

 

As aulas distribuiranse a principios de curso. 

Aulas de tres anos na planta baixa. Nenos e nenas de catro e cinco anos na planta 

alta, salvo que non haxa aulas suficientes que entón algún curso permanecerá na planta 

baixa. 

En caso que no Centro haxa alumnado con dificultades motóricas, ou outras que así 

o requirisen, en tal caso, asignaráselles a aula que teña menos trabas arquitectónicas. 

Os coordinadores/as de nivel, xunto coa xefatura de estudios, coordinarán o uso do 

espacio. 

Cando sexa necesario establecer unhas pautas concretas,levaranse á Comisión de 

Coordinación Pedagóxica as propostas, a través dos coordinadores/as. Analizadas as 

peticións, e oído o informe da mesma, será o Equipo Directivo quen asigne a utilización dos 

espacios. 
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Unha vez asignado con carácter xeral, o uso dos espacios, calquera alteración 

solicitada polo profesorado, será sempre discrecional. 

Os espacios, non serán discriminatorios, non se poden reservar para ningún grupo, 

nin permitir que se apropien deles. 

Son espacios de uso común: 

- Biblioteca: Sala de préstamos, lectura e consulta; proxección de vídeos e 

diapositivas. 

- Comedor: Utilizado polo alumnado, espacio no que se aterán as normas 

establecidas no Protocolo de Actuación e Funcionamento do mesmo 

Parte de este espacio utilizase como aula de uso das novas tecnoloxías 

(encerado dixital). Tamén se utilizara como espacio de reunións en ocasións puntuais 

e para gran grupo  

- Ludoteca:  Empregada na hora de psicomotricidade segundo o horario de cada 

curso, para recreos en días de choiva polo alumnado de tres anos e para actividades 

extraescolares. 

- Patios de recreo. 

- Corredores, xardín e almacén. 

 

3.4 USO DAS INSTALACIÓNS 

O uso de espacios e dependencias do Centro fóra do horario lectivo, fixarao o 

Consello Escolar ou a Dirección , de acordo coas súas atribucións e, coñecido o tipo de 

actividade e a persoa adulta responsable, á que se lle esixirán responsabilidades a todos os 

efectos, sobre as persoas, materiais e instalacións que queden ó seu cargo. 

En ningún caso haberá alumnado nas dependencias do Centro sen estar asistido por 

unha persoa adulta responsable. 

Será responsabilidade do profesorado, o uso adecuado das instalacións, e deixalas 

nas mesmas  condicións que as atopan, para esto fomentarán ao seu alumnado unha 

actitude de respecto, aprecio e conservación de todos os espacios como algo propio. 

O responsable do espacio aula é o titor. 

As dependencias de uso común, disporán de horario de utilización. 

O profesorado debe colaborar nos momentos de desprazamento duns lugares a 

outros (entradas, saídas, cambios de aula etc.) para facelos con fluidez e do xeito máis 

ordenado  . 

Procurarase manter a limpeza e un ambiente silencioso coa finalidade de manter a 

comunicación. 
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3.5 ORGANIZACIÓN DO TEMPO 

 O centro e de xornada única en horario lectivo de 9:20 a 14:20. O profesorado fará 

garda de transporte de 9:00 a 9:20 e de 14:20 a 14:40, e horas de garda no centro de 16:00 

a 18:00 horas tódalas tardes e segundo calendario fixado cada curso 

As entradas e saídas, recreos incluídos, realizaranse en orden, estando atento o 

profesorado. 

 

Os pais e nais,deixarán e recollerán ós seus fillos e fillas á entrada, procurando non 

dificultar o acceso.Non podendo deixar nunca no patio solos os nenos e nenas. 

Nas entrada e saídas o alumnado transportado será atendido puntualmente 

polo profesorado de garda de autobús. Unha vez que toca o timbre quedarán a cargo 

do profesorado de garda nesa sesión que se os distribuirá polas aulas que lles 

corresponda. 

Para as entradas, o profesorado que imparta a primeira clase, acompañará ó seu 

grupo dende a porta do patio. Con respecto á saída, o profesorado que imparta a última 

clase, acompañará o seu grupo ata a saída e coidará que se realice con normalidade, (sen 

empurróns, berros etc.) Asemade  nas horas de descanso e saída o recreo , o 

profesorado que os atende nese momento, acompañaraos o patio custodiados ata a 

chegada do profesorado de garda.  

Os horarios das distintas actividades, faranse de acordo á realidade do alumnado e a 

criterios de flexibilidade. 

Nas actividades complementarias programadas na PXA, así como nas saídas para 

participar nas actividades, ás que sexamos invitados por outras institucións, participará todo 

o profesorado. 

 

3.5.1 HORARIO XERAL DO CENTRO 

 

En períodos de sesión única  Servicio de comedor 

De 9:20  a  14:20 De  14:20 a 16:00 

Actividades extraescolares de  16:00 a 17:00 
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HORARIO DAS HORAS "COMPLEMENTARIAS FIXAS" 

 

DÍA HORA TIPO DE ACTIVIDADE 

LUNS   

MARTES     

MÉRCORES 
 16:00       

18:00 

 Titorías, Planificación de documentos, seguimento do 

alumno  e avaliacións. Reunións de equipos 

XOVES     

VENRES   

   

QUENDAS DE VIXIANCIA DOS RECREOS 

PERÍODO DE RECREO 

Horarios de recreo Zonas de atención preferente 

Infantil 13.10 a 13.35 Zona 1.- patio inferior de 4º 

    Zona 2.- patio de abaixo 

   Zona 3.- patio de arriba 

 

Quendas de vixilancia no recreo 

 As profesoras de vixilancia distribuiranse polas distintas zonas 

 

 

HORARIO DE APERTURA DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

DÍA HORA TIPO DE ACTIVIDADE 

LUNS 17:00 / 18:00  

MARTES 17:00 / 18:00 Lectura en sala e  empréstitos 

MÉRCORES 16:00 / 17:00   
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HORARIO DO PERSOAL NON DOCENTE 

FUNCIÓN APELIDOS E NOME HORARIO 

CONSERXE  Soto Moreno, Miguel  Asignado  8 Horas 

LIMPADORA   Asignado polo Concello 
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4 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Avaliaremos tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a súa 

propia practica educativa 

DA INTERVENCIÓN EDUCATIVA: 

 

- Grao de adecuación dos obxectivos ás características do alumnado. 

- Reaxuste axeitado dos contidos do Currículo, dos medios e dos recursos coa 

finalidade de beneficiar ós nenos e nenas. 

- A organización das actividades segundo o seu potencial motivador e a súa 

significatividade. 

- A organización da aula en canto a espacios, materiais e actuación do docente. 

- A interacción entre o alumnado e a relación entre o alumnado e o profesorado. 

- A coordinación entre os profesionais que interveñen no ciclo. 

- A regularidade e calidade da relación cos pais e nais e a participación destes no 

proceso de aprendizaxe dos seus fillos e fillas. 

- A adecuación da proposta pedagóxica e da propia planificación. 

- A adecuación da metodoloxía para a adquisición das Competencias Básicas. 

 

DO ALUMNADO: 

 

Terá en conta diferentes ámbitos: 

- Como explora e manipula os obxectos. 

- Como se manexa no espacio. 

- Como se relaciona cos outros nenos e nenas. 

- As súas habilidades sociais para incidir sobre elas e melloralas. 

 

MOMENTOS PARA AVALIAR 

AVALIACIÓN INICIAL 

Información necesaria para a elaboración das programacións e será recollida en: 
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- Cuestionario para entrevista inicial coas familias. 

- Lista de control de pautas de observación no período de adaptación. 

- Ficha de avaliación inicial. 

AVALIACIÓN CONTINUA E FORMATIVA 

- Ó final de cada proxecto. 

- Ó final de cada trimestre. 

- Levarase a cabo o seguimento continuo con listas de control e anecdotarios de aula. 

- Informe de avaliación ó final de cada trimestre ás familias. 

AVALIACIÓN FINAL 

- Recollerase nunha ficha a avaliación ó final de cada curso. 

 

 

DEBERÁN FORMAR PARTE DO EXPEDIENTE DOS ALUMNOS: 

- Cuestionario cuberto da entrevista inicial ás familias. 

Ficha de avaliación inicial. 

Ficha de avaliación final de cada curso. 

Ficha de avaliación de final de ciclo
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 LISTA DE CONTROL NIVEL 3 ANOS 

 ÁREA DE COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 INDICADORES: SÍ-NON-ÁS VECES 

 

 

 

ALUMNADO 

É autónomo/a 

en tarefas 

relacionadas 

coa hixiene, 

alimentación, 

vestido e 

seguridade 

persoal. 

Axuda nas 

actividades, 

rutinas 

escolares e 

na limpeza e 

orde do 

medio que 

o/a rodea. 

Acepta as 

normas 

establecidas 

nos distintos 

contextos. 

Identifica, 

expresa e 

respecta as 

súas 

propias 

emocións e 

as dos 

demais. 

Interésase 

polas 

actividades 

escolares e 

participa 

nos xogos. 

Iniciouse na 

percepción 

temporal e 

espacial das 

rutinas 

cotiás e no 

uso do 

calendario. 

Progresa na 

coordinación 

do seu corpo 

e desenvolve 

estructuras 

fonadoras. 

Coñece e respecta aos 

adultos e aos seus iguais 

independentemente do 

seu lugar de 

procedencia. 

Identifica e 

diferencia 

algunhas 

sensacións e 

percepcións. 
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 LISTA DE CONTROL NIVEL 3 ANOS 

 ÁREA DE COÑECEMENTO DO MEDIO 

 INDICADORES: SÍ-NON-ÁS VECES 

 

 

 

ALUMNADO 

Identifica os 

cambios nas 

estacións, 

vestimenta… 

Coñece as 

características 

da escola, a 

casa,… e 

respecta as 

normas delas. 

Coñece 

algunhas 

normas de 

seguridade 

viaria. 

Realiza 

series 

sinxelas. 

Respecta e 

coida o 

medio no 

que vive. 

Identifica os 

cardinais 1,2,3 e 

realiza as súas 

grafías. 

Oriéntase no 

espacio 

atendendo  ás 

nocións; 

dentro/fóra, 

arriba/abaixo, 

diante/detrás. 

 

Diferencia a forma 

circular, cadrada e 

triangular. 

Discrimina as 

cores 

vermella, 

amárela, azul 

e verde. 
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 LISTA DE CONTROL NIVEL 3 ANOS 

 ÁREA DE COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 INDICADORES: SÍ-NON-ÁS VECES 

 

 

 

ALUMNADO 

Comprende 

as mensaxes 

dos seus 

compañeiros 

e 

compañeiras 

e dos 

adultos. 

Le e 

interpreta 

imaxes, 

etiquetas e 

pictogramas. 

Manexa 

adecuadamente 

os libros da 

biblioteca e 

utiliza a 

biblioteca con 

respecto e 

coidado. 

Presta 

atención á 

lectura de 

contos e 

comprende 

o 

argumento 

dos 

mesmos. 

Utiliza as 

normas 

socialmente 

establecidas 

para 

saudar, 

agradecer, 

despedirse, 

... 

Iniciase na 

escritura: 

grafomotricidade, 

direccionalidade, 

correcta presión 

do útil gráfico e 

postura axeitada. 

Produce 

materiais 

decorativos 

relacionados 

coas 

actividades 

plásticas. 

Participa nas 

actividades de 

psicomotricidade e 

nas dramatizacións 

realizadas na clase. 

Participa en 

cancións e 

bailes. 
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 LISTA DE CONTROL NIVEL 4 ANOS 

 ÁREA DE COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 INDICADORES: SÍ-NON-ÁS VECES 

 

 

 

ALUMNADO 

Practica 

hábitos 

saudables de 

hixiene 

alimentación 

e descanso 

Localiza as 

partes do 

seu corpo. 

Mostra 

iniciativa nas 

actividades 

e xogos. 

Controla os 

seus 

sentimentos 

e emocións. 

Participa 

axeitadamente 

en diálogos. 

Axuda e 

acepta a 

axuda dos 

demais. 

Confía nas 

súas 

posibilidades 

de creación. 

Manifesta sentimentos 

de amizade e 

solidariedade. 

Controla 

progresivamente 

o ton e o 

equilibrio no 

xogo mellora a 

motricidade fina. 
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 LISTA DE CONTROL NIVEL 4 ANOS 

 ÁREA DE COÑECEMENTO DO MEDIO 

 INDICADORES: SÍ-NON-ÁS VECES 

 

 

 

ALUMNADO 

Identifica e 

nomea ós 

compañeiros 

e profesores 

e os espacios 

do colexio. 

Diferencia os 

membros da 

familia e as 

dependencias 

da casa. 

Explica os 

cambios da 

paisaxe nas 

estacións do 

ano. 

Participa 

na 

elaboración 

de 

disfraces e 

nos bailes. 

Coñece 

diferentes 

medios de 

transportes 

e oficios. 

Respecta e 

valora os 

traballos dos 

demais. 

Discrimina 

cores e 

figuras 

xeométricas. 

 

Utiliza nocións 

espaciais e 

temporais básicas 

Utiliza os 

cuantificadores 

básicos. 

Asocia as 

grafías dos 

números coa 

súa 

cantidade- 
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 LISTA DE CONTROL NIVEL 4 ANOS 

 ÁREA DE COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 INDICADORES: SÍ-NON-ÁS VECES 

 

 

 

ALUMNADO 

Identifica o 

argumento 

dos contos 

coñecidos e 

as súas 

personaxes. 

Interesase 

pola 

aproximación 

á lecto-

escritura. 

Goza utilizando 

diferentes 

técnicas 

plásticas. 

Valora 

diferentes 

obras 

artísticas. 

Utiliza a 

voz e o 

corpo 

como 

recurso 

sonoro. 

Colabora cos 

demais nas 

actividades 

musicais e 

psicomotrices. 

Participa nas 

festas 

tradicionais 

cantando e 

bailando. 

Mostra interese 

nas actividades de 

lingua estranxeira. 

Utiliza e goza 

a través do 

uso das novas 

tecnoloxías. 
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 LISTA DE CONTROL NIVEL 5 ANOS 

 ÁREA DE COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 INDICADORES: SÍ-NON-ÁS VECES 

 

 

 

ALUMNADO 

Recoñece e 

nomea 

distintas 

partes do 

corpo  e 

representa 

a figura 

humana. 

Identifica e 

utiliza os 

sentidos: 

sensacións e 

percepcións, 

discriminación 

auditiva e visual 

Manifesta 

respecto e 

aceptación 

polas 

características 

propias e dos 

demais, sen 

discriminar a 

ninguén. 

Controla, 

de xeito 

progresivo, 

o ton e o 

equilibrio 

nos xogos 

Coordina e 

controla, cada 

vez con maior 

precisión, as 

habilidades 

manipulativas 

de carácter 

fino 

Pide axuda 

en 

situacións 

que a 

requiran e 

valóraa 

Participa nos 

xogos, 

respectando 

as regras 

 

Colabora en manter 

a orde e a limpeza 

nos elementos do 

medio máis próximo. 

Manifesta 

satisfacción 

polas tarefas 

ben feitas. 

Valora 

positivamente 

as tarefas 

propias e as dos 

outros 
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 LISTA DE CONTROL NIVEL 5 ANOS 

 ÁREA DE COÑECEMENTO DO MEDIO 

 INDICADORES: SÍ-NON-ÁS VECES 

 

 

 

ALUMNADOO 

Nomea os estados da auga 

e as súas 

características.Identificando 

os seus usos axeitados  e as 

medidas de aforro. 

 

Identifica e nomea 

as propiedades: 

forma, cor, 

tamaño, peso, 

estados. Agrupa, 

ordena e fai series 

de elementos e 

coleccións. 

 

Identifica 

nocións 

temporais: 

«onte, hoxe, 

mañá», «mañá, 

tarde, noite». 

Ordena 

historietas 

Identifica a 

cantidade e a 

grafía dos 10 

primeiros 

números. 

Realiza as  

súas grafías. 

Identifica os 

números 

ordinais ata o 

5º. 

Discrimina e 

compara 

magnitudes. 

Resolve 

situacións 

problemáticas 

de sumas . 

Realiza 

accións que 

favorecen a 

conservación 

da Natureza. 

 

Amosa habilidades sociais e 

resolve conflictos. 

Respectando 

os nenos e as nenas doutras 

culturas e interesase polos 

seus costumes, bailes, 

comidas típicas, idioma,… 

Participa 

en feitos 

culturais 

do seu 

medio. 
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 LISTA DE CONTROL NIVEL 5 ANOS 

 ÁREA DE COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 INDICADORES: SÍ-NON-ÁS VECES 

 

 

 

ALUMNADO 

Expresarse con claridade. 

Escoita e comprende 

mensaxes, relatos, 

produccións literarias, 

descricións..., que lle 

permitan participar na vida 

da clase. Discriminando o 

número de sílabas das 

palabras. 

 

Lee e interpreta  

imaxes, 

palabras, 

pictogramas e 

títulos de 

contos. 

Amosando 

interese polos 

actos de 

lectura. 

 

Utiliza a 

biblioteca 

e respecta 

os libros. 

Comprende 

o argumento 

de contos, 

de poemas, 

de adiviñas e  

quen de 

reproducilos 

 

Coñece e utiliza 

algúns medios 

audiovisuais e 

tecnolóxicos. 

Facendo un uso 

moderado dos 

mesmos 

Distinguido entre 

realidade e  

ficción. 

Expresa a través de 

obras plásticas: 

emocións, 

sentimentos, 

situación cotiás. 

Utilizando diversas 

técnicas e materiais, 

e gozando con eles.  

Identifica a fonte 

de producción 

dalgúns sons e 

de instrumentos 

musicais.  

Gozando do 

canto e da danza 

seguindo o 

ritmo. 

Prestar 

atención 

ás 

audicións 

e gozar 

con elas 

Expresarse a través 

do corpo e dos 

movementos. 

Participando nas 

dramatizacións e nas 

danzas con agrado. 

Amosando unha 

actitude relaxada. 
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5 ASPECTOS XERAIS PARA A ELABORACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DOCENTES. 

 

As programacións docentes serán elaboradas polos equipos de nivel, mediante sesións de 

traballo en equipo dos seus membros. 

Estas sesións estarán moderadas polo coordinador de nivel. 

Terán como referencia a PXA que se elaborará a comezos de curso para o ciclo e esta á 

súa vez, partirá da memoria do curso anterior. 

As programacións docentes contarán cos seguintes elementos: 

5.1 XUSTIFICACIÖN TEÓRICA. 

Qué pensamos sobre o ensino, a sociedade, as institucións educativas, as demandas 

sociais, a lóxica curricular, a metodoloxía, os temas transversais, e as dificultades de 

calquera índole que se vexan relevantes. 

5.2 CONTEXTUALIZACIÓN. 

Como é o noso alumnado, o Centro, o entorno etc.  

Estas diferencias producirán unha serie de consecuencias que irán dende as características 

do alumnado, os seus intereses, as motivacións, os ritmos de aprendizaxe, os recursos 

dispoñibles: naturais, patrimoniais culturais etc. 

5.3 OBXECTIVOS 

As metas que pretendemos alcanzar no curso. 

5.4 CONTIDOS 

Selección, secuenciación e organización de conceptos, procedementos e actitudes. 

5.5 METODOLOXÍA; RECURSOS E ACTIVIDADES 

O método para conseguir os obxectivos que posibilite a orde, a unión e a coherencia na 

dinámica dos feitos, que permita a asimilación dos contidos e que motive e esperte o 

interese 

Planificación de recursos: 

Do entorno 

Do propio Centro. 

Das Administracións,tanto humanos como materiais. 

Dos procedentes de materiais curriculares elaborados. 
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Materiais de elaboración propia. 

Participación en actividades tales como exposicións, audiovisuais, dinámica de grupos 

saídas etc. 

5.6 CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Que, como e cando avaliar. 

5.7 ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

Atención a distintos ritmos, capacidades, intereses e motivacións. 

5.8 ATENCIÓN EDUCATIVA ALTERNATIVA Á RELIXIÓN. 

 

5.9 ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN LECTOR. 

5.10  

ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE 

INTEGRACIÖN DAS TICS. 
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6 CRITERIOS PARA A SELECCIÓN E USO DOS 

RECURSOS MATERIAIS 

 

Os materiais como variable metodolóxica teñen gran importancia no proceso de ensino - 

aprendizaxe. 

O material educativo é aquel que coa súa presencia,manipulación etc. provoca o desenrolo 

e formación de determinadas capacidades, actitudes e destrezas nos nenos e nenas, non é 

un medio, é a ensinanza mesma, manipular é aprender. 

Esto significa que a manipulación directa sobre os obxectos é a base para que o alumnado 

poida levar a cabo os procesos de asimilación que lles permita a adquisición de calquera 

tipo de aprendizaxe polo que é necesario dispoñer nas aulas de recursos para o traballo 

escolar. 

Estes materiais son os que estarán en constante contacto cos nenos e nenas e serán as 

ferramentas facilitadoras da aprendizaxe polo que para a súa selección teranse en conta os 

seguintes criterios: 

 

ASPECTO FÍSICO: 

Serán resistentes para garantir unha duración a longo prazo. 

De tamaño adecuado que permita a fácil manipulación. 

Seguro, con bordes redondeados e arestas que non corten. 

Elaborados con substancias non tóxicas. 

De fácil manexo e manipulación. 

Atractivos, de cores vivos que esperten a atención e a curiosidade dos nenos e nenas 

 

ASPECTO GRÁFICO. 

A impresión debe ser clara. 

As cores deben estar claramente definidas. 

O tamaño debe ser axeitado. 

As ilustracións deben ser claras. 

 

ASPECTO PEDAGÓXICO. 
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Que non sexa discriminatorio. 

Que non degrade o medio. 

Serán coherentes coas competencias curriculares. 

Polivalentes, que se poidan empregar para estimular competencias de diferentes áreas e en 

variedades que se programen dentro dun marco globalizado de acción. 

Que os nenos e nenas os poidan empregar de xeito autónomo. 

Compatibles cos intereses e necesidades de aprendizaxe do alumnado. 

Axeitados ó nivel de desenrolo do alumnado. 

Non moi estructurados, que permitan activar a imaxinación a través de diferentes propostas 

 

SUXERENCIAS PARA O USO DO MATERIAL EDUCATIVO NA AULA. 

Que fomente o traballo en grupo e a aprendizaxe significativa. 

Que estimule a observación, experimentación e o contacto coa realidade e o desenrolo da 

conciencia crítica e a actividade creadora. 

Que favoreza o intercambio de experiencias cos compañeiros e compañeiras e coa docente. 

Que propicien a reflexión. 

Que fomenten a investigación. 

Que estimulen o exercicio de actividades que contribúan ó desenvolvemento de novas 

habilidades, destrezas, hábitos e actitudes. 

 

MATERIAIS UTILIZADOS SEGUNDO AS ACTIVIDADES: 

 

DE XOGO: 

Que respondan ás necesidades dos nenos e nenas. 

Que se adapten aos ritmos individuais de desenrolo e que o favorezan. 

Que favorezan o desenrolo físico, intelectual, a imaxinación, a creatividade, a expresión, a 

actividade lúdica e as relacións sociais. 

 

DE LINGUAXE E DE BIBLIOTECA 

Para adquirir vocabulario. 
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Para enriquecer o vocabulario. 

Que axuden a realizar frases sinxelas. 

Que potencien a correcta pronunciación. 

Que incrementen o linguaxe continuo. 

Favorecedores da linguaxe imaxinativa e creativa. 

Para a adquisición e discriminación de diferentes fonemas. 

Que preparen para a lectura. 

Que favorezan as estructuras lingüísticas. 

Que potencien as capacidades expresivas. 

Que favorezan aspectos de enumeración, descrición e interpretación. 

 

DE EDUCACIÓN SENSORIAL. 

Concretados na educación dos cinco sentidos. 

Táboas aromáticas, lixas, campás, e outros instrumentos. 

Que favorezan a capacidade de percibir e discernir. 

De sentido térmico. 

De apreciación das propiedades dos obxectos: forma, tamaño, figura, cor textura etc. 

 

DE MATEMÁTICAS 

Non específico, obxectos contables. 

Específico (bloques, regretas etc. ....) 

 

DE OBSERVACIÓN E EXPERIMENTACIÓN 

A observación e experimentación poñen en contacto directo aos nenos e nenas co mundo 

que os rodea polo que os materiais teñen que: 

Desenvolver a curiosidade. 

Espertar o desexo de manipular. 
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DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Para educación plástica, musical e corporal. 

Que desenrolen a creatividade e a imaxinación. 

Que desenrolen o sentido da estética. 

Que canalice sentimentos e intereses. 

Que os introduza no mundo da arte. 

 

 

DE EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ. 

Tales como teas, cordas, pelotas, colchonetas aros etc. 

 

 

MEDIOS AUDIOVISUAIS. 

Televisor, vídeo,cámara fotográfica, proxector, cámara de vídeo., equipos de son, micrófono, 

DVD 

 

MATERIAIS DE REPROGRAFÍA. 

Fotocopiadora 

 

MATERIAIS INFORMÁTICOS 

Ordenadores, xogos, encerados dixitais impresoras, escáner etc. 

 

MATERIAIS CURRICULARES 

Que serán elixidos polo equipo de nivel, tendo en conta que sexan adecuados ó contexto, 

coherentes, adaptables, que eviten pranteamentos  discriminatorios, que posibiliten a 

comunicación etc. 

Hai que ter en conta, que os nenos e nenas nestas idades caracterízanse polos cambios 

extraordinarios no desenrolo físico, madurativo  e intelectual. De esto que si se lle presenta 

un ambiente estimulante favoreceremos todo o seu potencial manipulativo e creativo, así 

como o desenvolvemento físico e intelectual. 
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POLO TANTO O MATERIAL DEBE FAVORECER: 

O xogo simbólico. 

A representación no espacio. 

A motricidade fina e a representación gráfica. 

A linguaxe oral e escrita. 

A creatividade. 

A motricidade grosa. 

A música e o ritmo. 

 

ADQUISICIÓN DOS MATERIAIS 

O mantemento e detección de novas necesidades e a compra de material específico, 

canalizarase a través da persoa responsable, ben a iniciativa propia ou a petición dos 

usuarios, pranteando previamente as propostas á Secretaria, quen llo dará a coñecer á 

Comisión Económica que estudiará a proposta e a levará ó Consello Escolar para a súa 

aprobación. 

As peticións de material de aula ou de nivel, farase a través das coordinadoras/es. 

 

RESPONSABLES DOS MATERIAIS 

Do material de psicomotricidade, o profesorado que o utilice. 

Material de recreo, o profesorado vixiante. 

Medios audiovisuais, coordinador/a das TICS. 

Biblioteca, coordinador/a da biblioteca. 

Do material de aula, o profesorado titor e os especialistas na súa aula. 

É responsabilidade do profesorado  o uso axeitado do material e a colocación no seu sitio e 

en boas condicións do mesmo. 

Os responsables, manterán a infraestructura e a orde dos materiais. 

Ó inicio e fin de curso, os responsables actualizarán os inventarios. 
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RÉXIME DE UTILIZACIÓN 

Hai un material específico de aula, cada unha contará co seu, o profesor/a responsable será 

quen o coidará e inventariará. 

O material de uso común estará en lugar de fácil acceso, existindo un almacén na planta 

superior. O profesor/a que o empregue, encargarase de devolvelo despois de usalo. Así 

mesmo, en caso de observar calquera deterioro deberá comunicalo ó Equipo Directivo. 

As programacións de aula reflectirán  os recursos que se van empregar en cada proxecto 

para optimizar a súa utilización. 

É convinde anotar as posibilidades que o profesorado descubra nun material concreto coa 

finalidade de enriquecer ó profesorado que o poida empregar no futuro. 

Os materiais funxibles, atópanse no almacén sito fronte á sala de profesores. A comezos de 

curso, cada nivel, fará un proxecto de necesidades para  poder facer o pedido. 
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LIÑAS XERAIS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

7 XUSTIFICACIÓN. 

Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da Educación Infantil na 

Comunidade Autónoma de Galicia 

Orden de 25 de xuño de 2009 por la que se regula a implantación, o desenrolo e a avaliación 

do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia, 

 “preténdese garantir unha educación común ó conxunto da poboación e asegurar unha educación non 

discriminatoria que considere as posibilidades de desenrolo do alumnado, sexan cales sexan as súas 

condicións persoais e sociais – capacidade, sexo, raza, lingua, orixe sociocultural, crenzas e ideoloxía-, 

mediante o exercicio de actuacións positivas ante a diversidade do alumnado”. 

O currículo desta etapa oriéntase a lograr un desenrolo integral e harmónico da persoa nos distintos 

planos – físico, motor, emocional, afectivo, social e cognitivo- e a procurar as aprendizaxes que contribúen e 

fan posible ese desenrolo. 

Cada neno e cada nena ten o seu ritmo e o seu estilo de maduración, desenrolo e aprendizaxe; por 

eso, a súa afectividade, as súas características persoais, as súas necesidades, intereses e estilo cognitivo 

deben ser tamén elementos que condicionen a práctica educativa nesta etapa. 

No proceso educativo desta etapa adquire unha relevancia especial a participación e colaboración 

coas familias. Familia, escola e demais axentes educativos deben formular a súa actuación de forma 

coordinada e complementaria, buscando a colaboración e a coherencia nas súas intervencións. 

 

7.1.1 ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

1. A intervención educativa debe contemplar como principio a diversidade do alumnado, 

adaptando a práctica educativa ás características persoais, necesidades, intereses e estilo 

cognitivo dos nenos/as, dada a importancia que nestas idades adquiren o ritmo e o proceso 

de maduración. 

2. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria establecerá os procedementos que 

permitan identificar aquelas características que poidan ten incidencia na evolución escolar das 

nenas/os coa finalidade de dar a resposta educativa adecuada para a atención á diversidade. 

3. Os centros adoptarán as medidas oportunas dirixidas ó alumnado que presenten necesidades 

específicas de apoio educativo, segundo as súas posibilidades. 

4. Os centros atenderán ós nenos/as que presenten necesidades educativas especiais 

buscando a resposta educativa que mellor se adapte as súas características e necesidades 

persoais. 

5. Terase en conta o principio de flexibilidade para adecuar a educación á diversidade de 

aptitudes, intereses e necesidades do alumnado en toda a etapa educativa. 
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7.2 LIÑAS XERAIS PARA A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

7.2.1 INTRODUCCIÓN. 

Alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo. 

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

Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia establece as bases para 

a adaptación do currículo ao contexto de cada centro educativo e ao seu 

alumnado, primeiro paso para a atención á diversidade. 

 

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

desenvolvemento e a avaliación do 2º ciclo de Educación Infantil na 

Comunidade Autónoma de Galicia no seu artigo 15º establece as liñas xerais 

polas que deberán rexerse as medidas que se adopten en cada centro para a 

atención á diversidade do alumnado. 

 

A LOMCE no Título II (“Equidade en la Educación”), Capítulo 1º, nos 

artigos 71 a 79 alude directamente ao alumnado que por diversos motivos e 

condicións presenta necesidades educativas que requiran medidas 

organizativas e pedagóxicas distintas das ordinarias. 

 

Considérase alumnado con necesidades específicas de apoio educativo o que presenta 

necesidades educativas especias debidas a diferentes grados e tipos de capacidades persoais de orden 

físico, psíquico, cognitivo ou sensorial; ó que procede doutros países ou, por calquera outro motivo, 

incorpórase de forma tardía ó sistema educativo, e tamén os que presentan altas capacidades intelectuais 

(artigo 71.2º da LOE do 3 de maio do 2006). 

En conclusión, entre os alumnos con necesidades educativas específicas, non só están os que 

presentan discapacidade persoal asociada, senón os estranxeiros, minorías culturais ou étnicas, de 

ambientes desfavorecidos. Tamén se inclúen ós superdotados polas súas elevadas capacidades de carácter 

intelectual. 

O apoio deséñase de forma individual e flexible. 

A diversidade é a adaptación da escola ás necesidades de tódolos alumnos, o que implica facer 

adaptacións nos elementos do proxecto curricular e nas programacións de aula. 
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As decisións que se tomen no Centro deben tratar de dar resposta á totalidade do alumnado. 

Débense establecer estratexias e medios educativos que permitan o desenrolo óptimo de todo o alumnado, 

adaptando para elo os elementos do currículo, que debe ser aberto e flexible, que favoreza o aprender a 

aprender, de acordo coas características e peculiaridades de tódolos alumnos tendo en conta os principios de 

normalización e de integración escolar. 

A integración escolar xurde como consecuencia do principio de “normalización”, ou sexa, ter diversas 

oportunidades onde escoller, experiencias normais de acordo con cada ciclo de vida, ir á escola, ó traballo, 

relacionarse coas demais persoas, ... 

Cando o principio de normalización aplícase ó dereito á escolaridade sen discriminación, xurde a 

integración escolar e a inclusión. 

 A integración escolar é un dereito constitucional (art. 49 da Constitución). 

 

7.2.2 OBXECTIVOS XERAIS. 

- Favorecer a integración dos alumnos. 

- Desenrolar o gusto pola realización de competencias manipulativas e de expresión. 

- Intentar conseguir que o alumno desenrole coñecementos, actitudes, aptitudes e  habilidades 

básicas para a súa integración activa no entorno ó que pertence. 

- Desenrolar e afianzar as aprendizaxes básicas. 

- Favorecer unha atención máis individual e personalizada. 

 

7.2.3 DIVERSIDADE E INTEGRACIÓN. 

Partindo de que os grandes fins da educación serán os mesmos para tódolos nenos/as para 

asegurarlles a igualdade de oportunidades e a inserción na sociedade, e  tendo en conta que non todos e 

todas se enfrontan da mesma forma ás aprendizaxes por teren capacidades, intereses, ritmos, motivacións e 

experiencias diferentes, senón que cada un ten necesidades individuais diferentes, para dar resposta a esta 

diversidade é condición fundamental un currículo aberto e flexible, amplo e equilibrado en canto ó tipo de 

capacidades e contidos que contempla, non centrándose só en capacidades de tipo cognitivo e contidos de 

tipo conceptual senón noutro tipo de capacidades e contidos que tamén son esenciais para o 

desenvolvemento integral e a inserción social. 

Aínda así, existen necesidades individuais que non poden ser resoltas desta maneira senón que son 

necesarias axudas, recursos e medidas pedagóxicas especiais e de carácter extraordinario. 

Para dar resposta a esta diversidade no Centro partiremos do principio de que afecta á 

GLOBALIDADE e non a profesores illados, polo que se terá en conta: 
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1. A organización dos grupos.- Cando existan alumnos/as con necesidades educativas especiais 

farase tendo en conta o que é mellor para eles. 

2. As axudas ou recursos necesarios. 

3. Os recursos materiais. 

4. Os recursos humanos: 

 Traballo conxunto do profesorado. 

 Participación dos pais/nais. 

 Relación coa comunidade. 

 Relación cós profesionais que realizan funcións de apoio e asesoramento para: 

- Definir funcións e responsabilidades. 

- Consensuar modelos de intervención. 

- Establecer coordinación de contidos e temporalización. 

- Definir os horarios. 

 

7.2.3.1 NO CONTEXTO DA AULA. 

1. Coñecer as posibilidades, os factores que facilitan o mesmo e as necesidades educativas 

específicas. 

2. Axudar a construír aprendizaxes significativas. 

3. Organizar experiencias de aprendizaxe de forma que tódolos alumnos/as participen e progresen en 

función das súas posibilidades. Para esto: 

- Utilizaremos variedade de estratexias metodolóxicas. 

- Empregaremos estratexias de aprendizaxe cooperativo. 

- Ofreceremos variedade de experiencias e actividades con diferentes graos de  complexidade. 

- Empregaremos unha ampla gama de materiais didácticos. 

- Combinaremos distintos tipos de agrupamentos. 

- Organizaremos o espacio da aula de maneira que resulte grato e favoreza a autonomía e 

mobilidade dos alumnos/as. 

- Organizaremos o horario da aula tendo en conta o tipo de metodoloxía e actividades a realizar. 
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- Crearemos un clima de respecto e valoración entre os alumnos e alumnas, establecendo canles de 

comunicación que propicien a cohesión do grupo e a regulación da vida na aula. 

4. Despois de intentar as axudas por estes medios, se as necesidades educativas son máis severas 

seguiranse os mesmos pasos que cando existe un dictame de escolarización por N.E.A.E.: 

- Avaliación inicial psicopedagóxica. 

- Determinar as necesidades educativas especiais. 

- Elaboración da resposta educativa. 

- Provisión de recursos materiais, axudas persoais e modalidades de apoio. 

- Colaboración coa familia. 

- Seguimento. 

5. A actuación para a atención individualizada fóra da aula por espacios largos de tempo requirirá 

autorización da Inspección Educativa e da familia. 

 

7.2.4 MODALIDADES DE APOIO. 

- Individual ou en grupo pequeno (nas aulas de P.T. e A.L.). 

- Dentro ou fóra da aula ordinaria. 

- Non superarán 1/3 da xornada lectiva (artigo 19 da orden 27 de decembro do 2.002). 

 

7.2.5 SITUACIÓN ESPACIAL E TEMPORAL. 

- Dispor dun espacio axeitado para dar resposta ás diferentes situacións de aprendizaxe (aulas 

de P.T. e A.L.). 

- Determinar un tempo de actuación dos espacios comúns (biblioteca, patio, ...) para o 

desenrolo de actividades dos alumnos con N.E.E. 

- Flexibilidade de horarios. 

- Fixar un calendario de datas, a principio de curso, para a coordinación entre os diferentes 

profesionais. 

- Informar e fomentar entre o profesorado, alumnos e familias sobre os diferentes problemas e 

necesidades de forma que se respecte a diversidade. 

- Establecer criterios orientativos para a avaliación e promoción dos alumnos con N.E.E. e 

integralos no nivel máis adecuado as súas características persoais (idade cronolóxica, nivel 

de competencia, capacidades,...) favorecendo a súa autoestima. 
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- Adaptar os contidos, estratexias metodolóxicas, ... ás características concretas dos alumnos 

con N.E.E. realizando a adaptación curricular individual. 

- Favorecer a transmisión dos datos dun profesor a outro e ós demais profesionais. 

- Solicitar servicios de apoio. 

- Dispor de material variado e alcanzable para os alumnos con N.E.E. 

 

7.2.6 CRITERIOS DE AGRUPAMENTO. 

- Sempre que sexa posible o neno/a recibirá apoio na aula ordinaria e con carácter 

extraordinario fóra da súa aula de referencia (na aula de P.T. ou na de A.L.). 

- Os agrupamentos serán de pequenos grupos (3 ou 4 alumnos), para que a resposta educativa 

sexa efectiva. 

- Os agrupamentos estarán abertos á posible incorporación ou supresión do alumnado. 

- Solicitar permiso dos pais/nais/titores legais por escrito para sacar ós alumnos fóra da aula 

ordinaria. 

 

7.2.7 CRITERIOS PARA A UTILIZACIÓN DOS SERVICIOS DE 

ORIENTACIÓN E REFORZO. 

Si un alumno presenta dificultades no seu proceso de ensinanza – aprendizaxe, deberase solicitar a 

intervención da orientadora, informar á familia e solicitar a súa autorización si se vai a realizar unha avaliación 

psicopedagóxica. 

A orientadora fará unha avaliación das necesidades e capacidades do alumno/a elaborando o 

correspondente informe de orientación. 

Como norma xeral, ó alumnado procedente do estranxeiro  faráselle unha avaliación inicial no 

momento de empezar a súa escolarización no centro, para adoptar as medidas organizativas e pedagóxicas 

pertinentes que dean resposta as súas necesidades educativas e posibiliten a súa adaptación persoal e 

escolar. 

O Equipo Directivo informará á orientadora dos alumnos estranxeiros que se incorporen ó Centro así 

como doutros alumnos que se matriculen procedentes doutros centros (de Galicia ou de outras Comunidades), 

e  no seu expediente figure algún informe de orientación ou se sinalen dificultades significativas de calquera 

índole para seguir con normalidade o proceso de ensinanza – aprendizaxe. Esta información tamén será 

transmitida ó profesor/a correspondente. 

Unha vez establecido que un determinado alumno/a necesita atención específica, os profesores de 

P.T. e A.L. xunto coa orientadora establecerán e elevarán á Xefa de Estudios o horario de atención ó 

alumno/a, así como as modalidades do mesmo. 
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Teranse en conta os seguintes criterios: 

- Atenderase preferentemente ós alumnos/as que, segundo o informe psicopedagóxico, presenten 

maiores dificultades. 

- Terán preferencia os alumnos/as con A.C.I. 

- Terán preferencia os R.E. do alumno que repita curso. 

- Priorizarase a atención ó alumnado procedente do estranxeiro cando os resultados da avaliación 

psicopedagóxica indiquen necesidades educativas. 

- Atenderase ós alumnos/as con derivación sociocultural e/ou ambientes lingüísticos alterados. 

- Buscaranse apoios de calidade fronte á cantidade. 

 

O Plan de Atención elaborado polos profesores de P.T. e A.L. xunto coa orientadora será presentado 

ó profesorado afectado para o seu coñecemento e consideración. 

 

 

7.3  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

7.3.1 REFORZO EDUCATIVO. 

É un conxunto de estratexias que complementan, consolidan ou enriquecen a acción educativa 

ordinaria e principal. 

Estratexias que se concretan na adopción dunha serie de medidas ordinarias de atención á 

diversidade organizadas no centro e dirixidas a aqueles alumnos que presentan, nalgún momento, 

determinadas necesidades educativas que requiren unha atención máis individualizada a fin de favorecer o 

logro ou a optimización dos obxectivos curriculares e/ou os procesos de socialización. 

O reforzo educativo ten como obxectivo conseguir unha ensinanza máis adaptada a cada alumno, 

para que poida desenrolar ó máximo tódalas súas capacidades: intelectuais, de coñecemento, persoais, 

emocionais e sociais. 

Papel da familia: 

É preciso manter unha estreita colaboración coas familias có fin de axudarlles a comprender a 

situación do alumno e apoien dende o seu ámbito as medias que lles propoñan: condicións, normas, hábitos 

de estudio, motivación, esforzo, enriquecemento a través de actividades da vida cotiá e de ocio. 

Estratexias de reforzo: 

O reforzo educativo convértese nunha medida que precisa unha formulación de traballo nas aulas có 

fin de permitir atender a distintos nivel e ofrecer unha atención individualizada que evite a aparición de 

problemas máis significativos. 
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As medidas de reforzo educativo constitúen un continuo de atención á diversidade. Cantas máis 

medias normalizadoras se programen na P.X.A. menor será a necesidade de recorrer a medidas máis 

extraordinarias. 

Son medidas que requiren unha gran planificación da Programación da aula e flexibilidade 

metodolóxica. 

Estratexias de Programación: 

- Establecer con claridade os obxectivos mínimos a conseguir por todo o grupo. 

- Preparar actividades sobre un mesmo contido de repaso, de reforzo e de profundización variando o 

grado de dificultades e o tipo de procesos que se poñen en xogo. 

Estratexias de Recursos Materiais: 

- Materiais que permitan realizar actividades de repaso e reforzo. 

Estratexias Espaciais: 

- Situación do alumno no sitio máis adecuado tendo en conta as súas características. 

- Situación das mesas en función do tipo de actividade a realizar. 

Estratexias persoais: 

- Aprendizaxe cooperativo.- Grupos heteroxéneos de alumnos para conseguir un obxectivo común. 

- Traballo colaborador en pequeno grupo (homoxéneos por capacidade ou por rendemento) ou en 

parella. 

- As profesoras/es de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe atenderán as intervencións máis 

específicas. Será unha atención individualizada ou en pequenos grupos (2 ou 3 alumnos con necesidades 

similares). 

- Os alumnos que se incorporen procedentes doutras comunidades españolas ou do estranxeiro 

recibirán reforzo educativo para iniciarse na aprendizaxe da Lingua Galega, fóra da aula ordinaria. 

- O reforzos educativos realizaranse fóra da aula ordinaria, na aula de P.T. ou na de A.L.,  a nivel 

individual ou en pequenos grupos (entre 3 e 6 alumnos). As sesións serán entre 2 e 3 á semana. 

- Para realizar a avaliación dos alumnos que conten con reforzo educativo, o profesor titor terá en 

conta a opinión dos profesores de P.T. e A. L. 

 

7.3.2 PERMANENCIA DURANTE UN ANO MÁIS NO CICLO. 

Ao final da etapa, e como consecuencia do proceso de avaliación, decidirase acerca da promoción do 

alumno a primaria  ou a necesidade de permanecer un ano   cando non se alcanzaron os obxectivos , 

capacidades e competencias. 

 . 
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A decisión será adoptada polo profesor titor tendo en conta a opinión do resto de profesores 

implicados no reforzo educativo. 

Si un alumno non promociona adoptaranse medidas complementarias de reforzo educativo.  

A permanencia un ano máis dun alumno nun ciclo farase sempre no 2º nivel do mesmo, salvo casos 

excepcionais. 

 

7.3.3 ADAPTACIÓNS CURRICULARES SIGNIFICATIVAS. 

Trátase de responder ás necesidades educativas especiais dos alumnos. 

Na súa elaboración participarán tódolos profesionais que interveñen no seu proceso educativo, previo 

informe psicopedagóxico da orientadora, mediante reunións periódicas. A avaliación psicopedagóxica recollerá 

datos sobre a súa situación física, emocional, socio – familiar e o seu proceso de aprendizaxe. 

Enténdese por adaptación curricular as modificación dun ou máis elementos prescriptivos do 

currículo: obxectivos, contidos e criterios de avaliación. 

A súa finalidade é favorecer a adaptación dos obxectivos, contidos, metodoloxía e criterios de 

avaliación ó nivel de competencia curricular do alumno. 

Considérase necesario realizar unha A.C.S. cando se esgotaron as medidas de reforzo educativo e 

permanencia durante un ano na etapa, e o alumno non acadou os obxectivos propostos para ese ciclo, e no 

caso de alumnos con NEE permanentes ou de consideración que impidan seguir o currículo ordinario 

Cando un alumno necesite unha A.C.S. celebrarase unha reunión coordinada polo Xefe de Estudios, 

á que asistirán o profesor titor, os profesores especialistas, os profesores de reforzo e a orientadora.  

É necesario o consentimento explícito dos pais. 

Realizaranse revisións trimestrais, na que participarán tódolos profesores que imparten clase a ese 

alumno/a. 
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8 LIÑAS XERAIS PARA Á ELABORACIÓN DOS PLANS DE 

ORIENTACIÓN E DE ACCIÓN TITORIAL: 

 

8.1  XUSTIFICACIÓN: 

 

O Plan de Orientación e Acción Titorial constitúe o instrumento pedagóxico -didáctico 

que articula a medio e longo prazo o conxunto de actuacións do equipo docente, dun centro 

educativo, relacionadas cos obxectivos da orientación e da acción titorial que, de xeito 

coordinado, propóñanse para as distintas etapas e ensinos impartidas no centro en 

coherencia coas finalidades educativas do mesmo, incluídas aquelas relativas á promoción 

da cultura, tolerancia, integración e mellora da convivencia nos centros. 

 

A titoría e a orientación do alumnado son parte esencial da función docente. A 

función titorial desenvolverase ao longo de toda a etapa, para iso estableceremos os 

mecanismos necesarios para garantir unha adecuada coordinación nas actuacións. 

 

Entendemos que os titores /as serán os encargados de desenvolver o P.A.T. co 

alumnado, familias e o equipo educativo, pero este labor deberá estar apoiada en todo 

momento polo resto do profesorado, departamento de orientación e o equipo directivo. 

 

Pero... que entendemos por orientación e acción titorial? 

 

8.2 DEFINICIÓN E FINALIDADES DA ORIENTACIÓN E DA ACCIÓN 

TUTORIAL 

 

A orientación e a acción titorial é unha tarefa colaborativa que, coordinada pola 

persoa titular da titoría e asesorada polo orientador ou orientadora de referencia, compete 

ao conxunto do equipo docente do alumnado dun grupo. Dita labor orientará o proceso 

educativo individual e colectivo do alumnado. 

 

Terán as seguintes finalidades: 
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a. Favorecer a adaptación do alumnado ao contexto escolar e a integración do 

mesmo no grupo clase. 

b. Realizar un seguimento personalizado do proceso de aprendizaxe do alumnado, 

facendo especial fincapé na prevención temperá das dificultades de aprendizaxe. 

c. Potenciar o desenvolvemento de hábitos básicos de autonomía, así como a 

adquisición de aprendizaxes instrumentais básicos, estratexias de aprendizaxe e 

técnicas de traballo intelectual. 

d. Contribuír á equidade na educación, potenciando a compensación de 

desigualdades a inclusión social. 

e. Impulsar medidas organizativas e curriculares que posibiliten a atención á 

diversidade do conxunto do alumnado do centro. 

f. Iniciar a adquisición de habilidades e coñecementos que favorezan a posterior 

toma de decisións. 

g. Establecer vínculos de colaboración e cooperación entre o centro, as familias do 

alumnado e a contorna. 

h. Facilitar a socialización, a adaptación escolar e a transición entre etapas 

educativas do conxunto do alumnado. 

 

Para poder chegar ás finalidades que nos propuxemos, necesitamos que a CCP, 

estableza unha serie de criterios para elaborar devanditos plans dentro do centro. 

 

8.3 CRITERIOS DA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

PARA A ELABORACIÓN DOS PLANS: 

 

- Partir das necesidades do centro e do contexto. 

- Carácter participativo e democrático. 

- Tender a alcanzar os obxectivos xerais da etapa. 

- Formar integralmente ao alumnado a nivel: educativo, persoal. 

- Ser un instrumento compensador de carencias. Previndo ou evitando a aparición das 

dificultades. 

- Equilibrar a comprensividade e a diversidade. 
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- Fomentar a socialización, integración e participación do alumnado e as familias na 

vida do centro: 

- Abordar diferentes niveis de concreción: centro, nivel, grupo e individuo. 

- Avaliar o P.A.T. e revisalo periodicamente polos distintos axentes da comunidade 

educativa: profesorado, alumnado e familias. 

 

8.4 ORGANIZACIÓN DO CENTRO PARA DESENVOLVER O PLAN E 

PAPEL DOS DISTINTOS ESTAMENTOS IMPLICADOS: 

 

Os estamentos implicados no desenvolvemento do noso Plan de Acción Titorial son 

os seguintes: comisión de coordinación pedagóxica, titores/ as, alumnado, familias, xefatura 

de estudios e o departamento de orientación. 

 

Papel do claustro: 

Aprobar o Plan de Acción Titorial. 

 

Papel da comisión de coordinación pedagóxica: 

 

Establecer as directrices xerais para a elaboración do Plan de Acción Titorial. 

Estudiar e valorar o mesmo. 

 

Papel dos titores/ ras: 

Participar no desenvolvemento do Plan de Acción Titorial e nas actividades de orientación 

baixo a coordinación da xefatura de estudios e colaborar co departamento de orientación do 

instituto, orientado ao alumnado e as familias nos procesos de aprendizaxe e asesorándoos 

sobre as posibilidades académicas e profesionais. 

 

Papel da xefatura de estudios: 

Coordinar, conxuntamente co departamento de orientación, a posta en práctica do 

Plan de Acción Titorial e velar pola súa execución. 
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Papel do departamento de orientación: 

Elaborar, de acordo coas directrices establecidas pola comisión de coordinación 

pedagóxica, o Plan de Acción Titorial. 

 

Papel do alumnado e as familias: 

Realizar achegas, a través dos titores /as, ao Plan de Acción Titorial 
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9 PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

9.1 XUSTIFICACIÓN 

O período de adaptación é o proceso polo que o neno ou nena vai formando e 

preparando, dende o punto de vista dos sentimentos, a aceptación dun medio novo: a 

escola. 

Este período e a forma de resolvelo será moi importante no proceso de socialización 

e na súa actitude ante a escolaridade e a aprendizaxe. 

Esta adaptación supón por parte dos nenos e nenas un gran esforzo e prodúcelles 

unha gran ansiedade, pois deben aceptar unha realidade que lles é descoñecida, 

adaptándose: 

- Á SEPARACIÓN DA FAMILIA, e á súa aceptación. 

- ÓS ADULTOS, distintos dos pais, avós, amigos etc., aceptando que os debe 

compartir, deixando de ser o centro de atención e tendo que relacionarse cos seus iguais. 

- Ó ESPACIO, coñecendo o Centro, as súas dependencias,a aula, os materiais etc. 

Por esto é moi importante adoptar unha actitude que favoreza e facilite esa 

adaptación. 

A incorporación progresiva, en pequenos grupos, minimiza o esforzo de adaptación 

dos nenos e nenas e facilita a tarefa do educador que deberá acercarse a eles de maneira 

individual, respectando as súas características, sendo moi importante a implicación e 

colaboración familiar. 

Os pais e profesores facilitaremos ou entorpeceremos, pero serán eles e elas os que 

teñen que superar este proceso. 

Coa nosa tranquilidade e o noso apoio,axudarémoslles a afrontar esta situación. 

 

9.2 OBXECTIVOS 

- Facilitar o transito dun espacio familiar e coñecido ao espacio escolar, novo 

e con distintos tipos de relación. 

- Conseguir que a adaptación do alumnado á escola sexa idónea para o seu 

correcto desenvolvemento. 

- Diminuír o medo, a angustia e a ansiedade creados polo cambio de 

situación. 

- Compartir información relevante entre as familias,o profesorado e o 

alumnado para mellorar o coñecemento mutuo. 
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- Favorecer a interrelación  entre os seus iguais de forma paulatina, 

agradable e sen conflictos. 

- Xerar relacións entre as familias, profesorado e alumnado, baseadas na 

confianza e na profesionalidade. 

 

 

9.3 ORGANIZACIÓN   

 

A adecuada organización do período de adaptación leva importantes  

vantaxes sobre o desenrolo dos primeiros días de escola. 

- Os alumnos/as, iranse incorporando ó colexio en pequenos grupos, O número de 

alumnos por grupo dependerá dos alumnos que haxa por aula. Cada un deses grupos, terá 

horario diferente de entrada e permanencia no colexio. 

- Se a clase ten menos de 20 alumnos, faranse dous grupos, se a clase ten máis de 

20 alumnos, faranse catro grupos. 

- O tempo de permanencia no colexio levarase a cabo de forma graduada. 

- As clases, grupos, horario e profesorado, daranse a coñecer na primeira reunión de 

setembro. 

 

9.4 HORARIOS 

 

CON DOUS GRUPOS 

 

1º DÍA REUNIÓN FAMILIAS 

2º DÍA 10 -11  GRUPO A 12 -13 GRUPO B 

3º DÍA 10 -11 GRUPO B 12 -13 GRUPO A 

4º DÍA 10 -11 GRUPO A 12 -13 GRUPO B 

5º DÍA 10 -11 GRUPO B 12 -13 GRUPO A  
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6º DÍA 10 -12 TODOS 

7º DÍA 10 -12: TODOS 

8º DÍA 10 -12 TODOS 

9 DÍA 10 -12 TODOS 

10º DÍA 10 -13 TODOS 

 

 

 

9.5  PROPOSTAS E SUXERENCIAS 

Para que os nenos e nenas superen o período de adaptación con maior facilidade, 

os pais e nais, podedes e debedes: 

 

MOSTRAR SEGURIDADE E CONFIANZA NA ESCOLA. 

Hai que empezar por aceptar persoalmente a separación, recoñecendo a autonomía 

dos vosos fillos ou fillas. Moitos pais e nais teñen sensación de culpabilidade ó vivir as 

manifestacións de inadaptación do seu fillo ou filla e eles percíbeno. As dúbidas con 

respecto á mestra, non xeran nin confianza nin colaboración. Ante calquera dúbida, o 

diálogo é a mellor solución. 

 

CREAR ACTITUDES POSITIVAS RESPECTO Á ESCOLA 

Comentade cos vosos fillos ou fillas o que hai na escola, as actividades que van 

realizar, os nenos e as nenas cos que van xogar, os materiais e xoguetes que van encontrar 

etc. 

 

NON FAGADES COMENTARIOS NEGATIVOS SOBRE A ESCOLA 

Non ameacedes coa escola pensando que cando o voso fillo ou filla vaia á escola 

todo vai cambiar e non terá máis remedio que acatar as ordes e seguir unha disciplina 

estricta 
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INTERCAMBIADE CO PROFESORADO TODA A INFORMACIÓN QUE FACILITE 

UN MAIOR COÑECEMENTO DOS NENOS E NENAS. 

Acudide ás reunións que se programen e as entrevistas individuais. 

Respondede ós cuestionarios que se ofrezan coa máxima sinceridade, e depositade 

no profesorado moita confianza. 

É importante que tanto o pai como a nai acudades sempre que vos sexa posible 

xuntos ás reunións, a educación é cousa de ambos, e os dous tedes moito que aportar. 

Para unha boa organización, é mellor que vos poñades en contacto co profesorado 

para elixir o día da reunión. 

Cando vos xurda unha inquietude acerca do voso fillo ou filla ou teñades interese por 

coñecer algo máis sobre eles, non dubidedes en acudir á escola. 

 

PARTICIPADE NA COMUNIDADE EDUCATIVA A TRAVÉS DO CONSELLO 

ESCOLAR E DA ANPA. 

 

CONSULTADE OS DOCUMENTOS DO CENTRO QUE SE ATOPAN NO 

TABOLEIRO DE ANUNCIOS DA ENTRADA PRINCIPAL (PEC, RRI, PXA E OUTROS) 

PARTICIPADE NALGUNHAS ACTIVIDADES DE AULA. 

Estamos seguros que ó longo do curso escolar, podedes encontrar un pouco de 

tempo para colaborar coa escola. Aparte dos contactos obrigatorios e responsables que 

teremos, tamén vos ofrecemos a posibilidade de acudir ó Centro para participar nalgunhas 

das actividades programadas. 

Esperamos a vosa participación en beneficio dos vosos fillos/as. 

Recordade que mandar ós nenos/as á escola, non supón unha liberación senón un 

compromiso. 

 

ACOMPAÑÁDEOS Á BIBLIOTECA DO CENTRO OS DÍAS FIXADOS E 

PARTICIPADE CON ELES NAS ACTIVIDADES QUE LLES SOLICITE O CENTRO. 

 

DÁDELLE IMPORTANCIA ÁS ACTIVIDADES COTIÁS QUE VOS CONTE O VOSO 

FILLO/A. 
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RESPETADE AS NORMAS DO CENTRO. 

 

ACOSTUMALOS A RECOLLER CADA COUSA NO SEU SITIO DESPOIS DE 

UTILIZALAS. 

 

FOMENTADE A NON VIOLENCIA. 

Queremos conseguir na escola un ambiente educativo na non agresividade. 

Xa sabemos que unha das características dos nenos/as destas idades é mostrar 

agresividade como defensa por eso debemos dende a escola e dende o fogar educalos para 

a paz. 

 

POÑEDE UN BO EXEMPLO. 

Os nenos e nenas imitan o que ven facer e dicir a outros. Cando os pais e nais fan 

exercicio, len e se alimentan ben, favorecen que o seu fillo ou filla tamén o fagan. 

Cando vosoutros compartides con outras persoas, eles aprenderán a ser solidarios e 

ter en conta os sentimentos dos outros. 

Cando vosoutros tratades con respecto ás outras persoas, eles aprenden que hai  

que tratar con respecto. 

Cando vosoutros non discriminedes nin de palabra nin de feitos, eles non 

discriminarán. 

Faládelles das distintas situacións, explicade os motivos reais, non lles mintades. 

 

 

OFRECÉDELLES OPORTUNIDADES PARA A REPETICIÓN  

Hai que practicar bastante para aprender. Repetir as cousas ata que se aprenden 

reforza a confianza que necesita para intentar cousas novas. 

 

EMPREGADE A DISCIPLINA DE XEITO  APROPIADO 

Todos os nenos e nenas deben ter límites. Os nenos e nenas cunha disciplina firme 

pero cariñosa, xeralmente desenrola mellores destrezas sociais e desenvolvese mellor na 

escola que os que non  teñen límites ou lles poñen regras demasiado estrictas. 
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É moi importante que controlen e seleccionen os programas de televisión que ven, 

así como o tempo que pasan ante o televisor. 

Os nenos e nenas destas idades necesitan moitas horas de sono. É necesario que 

os deiten cedo e respecten as horas de sono. 

 

PERMITA QUE O SEU NENO/A FAGA COUSAS POR SI MESMO 

Os nenos e nenas pequenos deben ser vixiados, pero teñen que aprender a ser 

independentes e a desenvolver a confianza en si mesmos para levar a cabo tarefas cotiás 

como vestirse e denudarse solos, ir ó baño, gardar os seus xoguetes, lavar as mans, comer 

e bebe, soarse,  etc. 

 

ANIME Ó SEU FILLO/A A XOGAR CON OUTROS NENOS/AS E A SENTIRSE 

CÓMODO ENTRE ADULTOS QUE NON SEXAN FAMILIARES. 

Os nenos e nenas necesitan oportunidades sociais para aprender a considerar 

outros puntos de vista. Os nenos e nenas relacionaranse mellor co profesorado e os 

compañeiros e compañeiras se teñen experiencias previas con outros nenos e adultos. 
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9.6 NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO 

 

- Os nenos e nenas deben acudir ó Centro comodamente vestidos e calzados, 

evitando os petos, bodes,  pantalóns difíciles de abotoar, tirantes e cintos. O máis 

cómodo sería tipo chándal, con goma no pantalón, amplo e cómodo, que lle 

permita ir ó baño sen axuda e ter autonomía. 

- Toda aquela roupa que poida sacarse na aula, debe vir marcada co nome e con 

cinta longa para poder colgala na percha. 

- O calzado, se é posible, sen cordóns, con velcro ou cremalleiras 

- É obrigatorio o uso de mandilón , e debe ser amplo, abotoado por diante, con 

botóns grandes e con goma nos puños. Levará o nome do alumno ou alumna 

nun lugar visible e con letras maiúsculas. Debe levar unha  cinta longa para 

poder colgalo na percha. 

- Os nenos e nenas que fagan uso do comedor, traerán un mandilón para usalo 

exclusivamente á hora da comida, e un neceser cos útiles de aseo, con asa longa 

para colgalos na percha. 

- Os nenos ou nenas que estean enfermos,non deberán vir ó colexio. 

- Se o seu fillo/a contrae algunha enfermidade contaxiosa, non debe traelo á 

escola ata que estea curado/a. Así mesmo, dende o comezo da escolaridade, 

deberá vixiar a cabeza do seu fillo/a por si aparecen lendias ou piollos, non 

debendo mandalo á escola ata que estean exterminados. 

- A asistencia regular axuda ós nenos e nenas a axustarse ó horario de clase e a 

aprender os seus procesos e rutinas diarias. 

- A puntualidade é un hábito que debe adquirir o alumnado dende pequenos. O 

horario despois do período de adaptación será de 9:20 a 14:20. Pasados 10 

minutos, non se permitirá a entrada, salvo causa xustificada, (se asiste a consulta 

médica, con xustificante), entrando pola porta principal e acompañándoo á aula o 

conserxe ou profesor de garda. 

- Despois do período de adaptación os nenos e nenas, poñeranse en fila no patio, 

onde os recollerá o profesorado. Os pais e nais, non poderán entrar con eles, 

salvo causa xustificada. 
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- O horario de titorías  será os mércores de 16:00 a 17:00, previa cita. Se por unha 

razón xustificada, non puidese asistir nese horario, deberán poñerse de acordo 

coa titora. 

- Non se celebrarán aniversarios no colexio. 

- Non se poden repartir invitacións para festas no colexio. 

- Non se poderán traer xoguetes ó colexio agás no período de adaptación ou 

momentos puntuais por razóns pedagóxicas 

- Para saídas que fagamos ó longo do ano polo pobo,precisamos unha 

autorización que vos daremos para cumprimentar. Se as saídas son fóra do 

pobo,a autorización solicitarase no momento. 

- É importante que manteñamos actualizados os teléfonos e vosoutros telos 

activados para que poidamos contactar no caso de que o neno/a se poña mal, 

teña algún accidente ou se faga pis ou caca. 

- No período de adaptación non precisan material, o que necesiten para o resto do 

curso, darásevos unha lista na primeira reunión de setembro. 

- Os nenos e nenas de tres anos, durante o período de adaptación, non farán uso 

do servicio de transporte e comedor. 

- PARA MÁIS INFORMACIÓN REVISADE O NOF QUE SE ATOPA NO 

TABOLEIRO DE ANUNCIOS SITUADO NA ENTRADA PRINCIPAL. 

 

- Teléfono do colexio: 982561700 

 

Web: : http://www.edu.xunta.es/centros/eeisanroque/ 

http://www.edu.xunta.es/centros/eeisanroque/
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CUESTIONARIO PARA AS FAMILIAS 

 

DATOS DO NENO 

 

NOME E  APELIDOS ................................................................................................... 

DATA DE NACEMENTO............../............/............/ LUGAR........................................ 

DOMICILIO ACTUAL ....................... ....................................................................... 

TELÉFONO DE CONTACTO....................................................................................... 

OUTROS TELÉFONOS:.............................................................................................. 

 

ENTORNO FAMILIAR E SOCIAL 

NOME DA NAI........................................................................................ IDADE ............... 

PROFESIÓN.................................................... 

NOME DO PAI.........................................................................................IDADE ................ 

PROFESIÓN ................................................... 

 

NÚMERO DE IRMÁNS E LUGAR QUE OCUPAN 

        Nome                                           Data de nacemento                            Colexio 

1º ..................................................      ........../............./...........              ................................. 

2º ..................................................      ........../............./...........              ................................. 

3º ..................................................      ........../............./...........              ................................. 

 

O NENO CONVIVE CON:     PAI             NAI             AMBOS           OUTRO 

 

OBSERVACIÓNS: 

.................................................................................................................................................. 

 

¿ASISTIU A GARDERIAS? SI                       NO            ¿DENDE QUE IDADE?............... 
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¿A QUE IDADE COMEZOU A FALAR?  .............................................................................. 

 

¿TEN ALGÚN PROBLEMA DA FALA?  .............................................................................. 

 

¿A QUE IDADE COMEZOU A ANDAR? ............................................................................. 

 

¿TEN ALGÚN PROBLEMA MOTRIZ? ............................................................................. 

 

¿É?                 DIESTRO                                 ZURDO 

 

ESTADO DE SAÚDE 

 

¿FOI O SEU ESTADO DE SAÚDE SEMPRE NORMAL?   SI                       NO  

 

¿NECESITA ATENCIÓN ESPECIAL EN CANTO Á SAÚDE? 

 

DIABETES              CONVULSIÓNS             ASMA              ALERXIA 

 

HEMOFILIA                OUTRAS 

 

 

XOGOS 

 

¿QUERE VIR Á ESCOLA?........................................................................................... 

   

¿A QUE LLE GUSTA XOGAR NA CASA? .................................................................. 
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PREFIRE XOGAR:          SO             CON AMIGOS              CON ADULTOS 

 

¿CAL É O SEU XOGUETE PREFERIDO? ………………………………………………. 

 

¿CANTAS HORAS VE A TELEVISIÓN?  ……………………………………………….. 

 

SONO 

 

¿A QUE HORA SE DEITA? ..................... ¿CANTAS HORAS DORME?.................... 

 

¿ESPERTA POLA NOITE?                             SI                              NON 

 

¿TEN MEDO DE NOITE?                               SI                              NON 

 

¿DORME COA LUZ ACENDINDA?                 SI                              NON 

 

¿COMPARTE A HABITACIÓN? ...................... ¿CON QUEN? ................................... 

 

¿DEITASE COS PAIS DE COTÍO?  ............................................................................ 

 

 

ALIMENTACIÓN 

 

¿COME BEN?     SI             NON             ¿TOMA BIBERÓN?     SI               NON 

 

¿COME ?        SO           CON AXUDA 
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CONTROL DE ESFÍNTERES 

 

¿UTILIZA PAÑALES?     SI             NON             DE DÍA             DE NOITE 

 

¿CONTROLA?        PIS           DIURNO                 NOCTURNO 

 

                               CACA         DIURNO                 NOCTURNO 

 

¿PLANTEXA  PROBLEMAS DE?:   CELOS               RABIETAS                   APATÍA 

EXISTE ALGUNHA SITUACIÓN FAMILIAR QUE ESTEA AFECTANDO Ó SEU FILLO/A  

.................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................

. 
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9.7 GUÍA  DE OBSERVACIÓN DO PERÍODO DE ADAPTACIÓN. 

Nome do alumno/a................................................................................................ 

 

 

 

 

CHEGADA 

Á 

ESCOLA 

Ven na compañía de...................................................... 

Chega:   -chorando 

               -con alegría 

               -indiferente 

¿Trae algún obxecto á clase?......................................... 

¿Permanece alguén co neno/a na aula? 

Cando desaparece a compañía queda: 

- Con tranquilidade 

- -Chorando e recupérase rápido 

- Ten dificultade de recuperación 

- Con ledicia 

- Triste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA AULA 

ESPACIOS: 

¿Permanece nun determinado espacio?. 

¿Móvese por diferentes espacios? 

¿Cambia excesivamente de lugar?. 

OBXECTOS: 

¿Aferrase a un determinado obxecto? 

Seu............................. Da aula.......................... 

¿Emprega adecuadamente os obxectos da aula? 

RELACIÓNS: 

¿Relaciónase co resto do alumnado? 

Grupo pequeno...................Grupo grande................ 

¿Relaciónase adecuadamente coa mestra.? 

¿Diríxese espontaneamente  a ela?. 
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¿Reclama axuda?. 

¿Reclama atención constante?. 

¿Cambia constantemente de actividade? 

EMOCIÓNS: 

¿Pregunta polos pais? 

¿Intenta irse da aula? 

¿Pregunta cando o virán a buscar? 

Participa nas actividades. 

 

SAÍDA 

DA 

ESCOLA 

SAE DA AULA: 

Chorando 

Con alegría. 

Indiferente 

¿Interesase a familia por saber como pasou o día 

 

 

 

OBSERVACIÓNS 

XERAIS E 

COMENTARIOS DA 

FAMILIA 

A familia colaborou no proceso......................................... 

Os tempos programados foron axeitados......................... 

A FAMILIA COMENTOU: 

Volveu a mollar a cama................................................. 

Amosa agresividade na casa....................................... 

Manifesta trastornos de sono e de alimentación................ 

Chora ante a idea de ir á escola........................................ 

Vai feliz ó colexio........................................................... 

Comenta o que fai na escola............................................. 

Quere que a familia entre na aula para ensinarlla.................. 

Outros 

 



 

 

Páx. 111 

9.8  OUTROS NIVEIS EDUCATIVOS 

O período de adaptación aplicarase a todos os alumnos e alumnas de nova 

incorporación ó Centro e que o profesor/a titor considere necesario,  independentemente do 

seu nivel educativo. 
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10 PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

 

10.1  INTRODUCCIÓN 

           O proxecto lingüístico do centro pretende un dobre obxectivo: en primeiro lugar facer 

ver a necesidade de planificar as linguas conxuntamente e , en segundo lugar, abrir vías de 

comunicación e construír instrumentos para o curriculum conxunto.     

           

10.2  ANÁLISE DA SITUACIÓN SOCIOLINGüÍSTICA 

Para elaborar este plan lingüístico do centro partimos en primeiro lugar da análise da 

situación inicial, é dicir, estudiamos en que medida o galego é empregado pola comunidade 

educativa (pais, nais, nenos e nenas, mestres e mestras, persoal de servicio, asociacións, 

lingua ambiental, etc.) para así, fixar un criterio de lingua materna. 

 

10.3  ÁMBITO ADMINISTRATIVO 

A toma de decisións que afectan á xestión do centro están acordes co ordenamento 

legal: 

-Constitución Española. 

-Estatuto de Autonomía de Galicia. 

-Lei 3/1983 de 15 de xuño, de Normalización lingüística. 

-Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio de educación (LOE) 

- Decreto 330/2009, do 4 de xuño polo que se establece o currículo da educación 

infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Decreto 79/2010 do 20 de maio, para o plurilingüísmo no ensino non universitario 

de Galicia. 

Polo que, toda a documentación da actividade oficial e de relación coa 

administración está en galego: Documentación interna, arquivos,comunicacións, 

convocatorias, avisos,certificados,actas de reunións, oficios, regulamentos e follas 

informativas. 

Así mesmo, emprégase o galego en tódolos documentos económicos: inventarios, 

balances e documentos contables (os recibos e facturas, dependen da entidade emisora). 

Nas comunicacións orais tales como asembleas, reunións de traballo, comisións etc., 

emprégase o galego. 
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No referente ós aspectos visuais, a rotulación externa e interna do centro, tales como 

horarios, taboleiros de anuncios, carteis, listaxes de prezos, catalogacións da biblioteca, 

catalogacións de materiais audiovisuais etc. están en galego.   

 

10.4  XESTIÓN ACADÉMICA E PEDAGÓXICA 

Toda a planificación educativa está en lingua galega: PE, RRI, PXA, e as 

programacións de actividades docentes. 

Así mesmo, emprégase o galego en tódalas actividades de reforzo, asesoramento e 

apoio técnico: proxectos de formación do profesorado, proxectos de innovación, proxectos 

nos que participa o centro e a documentación referente ós gabinetes psicopedágoxicos, e 

tódolos seus informes. 

O mesmo nos documentos de seguimento e control, como a memoria anual de 

centro, os boletíns informativos, expedientes do alumnado, avaliacións iniciais etc. 

 

10.5  INTERACCIÓN DIDÁCTICA 

Para dar cumprimento ao Decreto 79/2010 do 20 de maio, para o plurilingüísmo no 

ensino non universitario de Galicia, que contempla que a lingua do ensino na Educación 

Infantil será  lingua materna da maioría do alumnado, introducindo pouco a pouco a outra 

nas distintas actividades, neste centro estase a empregar indistintamente o galego e o 

castelán xa que o resultado da pregunta á que fai referencia o punto 2 do artigo 5º  do 

decreto 79/2010 non determina cal é a lingua materna dos nenos/as de novo ingreso, de 

xeito maioritario.  

Neste centro tamén contamos con unha especialista de inglés que está a familiarizar 

aos nenos/as coa lingua estranxeira. 

No referente ós materiais didácticos, empréganse en galego, seleccionados tendo en 

conta os seus contidos actuais, cércanos á vida dos nenos e nenas, con contidos que non 

reproduzan prexuízos nin estereotipos negativos. 

Os materiais elaborados polo profesorado, están indistintamente en galego e 

castelán. Así mesmo a especialista de inglés elabora materiais en dita lingua. 

Contamos cunha importante dotación de libros en galego na biblioteca, sendo máis 

deficitaria nas bibliotecas de aula. Tamén se está a dotar a biblioteca do colexio de contos e 

libros en inglés. 

A dotación de medios informáticos e audiovisuais en galego e en inglés é 

insuficiente. 

O clima das clases, favorece a actitude de integración e valoración das  linguas, polo 

que  símbolos, adornos e murais  están en galego, en castelán e en inglés. 
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A lingua de interacción didáctica é o galego ou o castelán segundo o momento, e a 

de interacción entre alumnado e profesorado é a de cada alumno, individualmente. 

 

10.6  RELACIÓN CÓ CONTEXTO SOCIOFAMILIAR 

As comunicacións orais de atención ó público: reunións coas familias, intervencións 

en actos oficiais, actividades complementarias, celebracións, actuacións teatrais etc. fanse 

en galego, informando posteriormente en castelán a aquelas persoas que o solicitan por non 

comprender o galego  

Así mesmo, as comunicacións escritas: circulares, follas informativas, anuncios, 

cartas etc. tamén se fan en galego. 

  

10.7  ACTORES E AXENTES DA PLANIFICACIÓN LINGüÍSTICA DO 

CENTRO 

 

10.7.1 AS FAMILIAS  

Segundo as enquisas manifestan maioritariamente unha actitude positiva cara ó 

galego. 

10.7.2 O ALUMNADO 

O alumnado, dada a súa idade, hai que dotalo de competencias nas dúas  linguas 

oficiais e motivalos para a incorporación dunha terceira lingua (ingl. 

10.7.3 O PROFESORADO 

Mostra unha boa implicación e manifesta un compromiso profesional cara ás tarefas 

que se deseñan no centro. 

10.7.4 O EDLG 

Leva funcionando no centro dende o curso 1995-96, colaborando na diagnose da 

situación lingüística e propoñendo e elaborando actividades para cumprir os obxectivos  

fixados.  

 

10.7.5 EQUIPO DIRECTIVO 

Comprometido e apoiando as accións do ENDL.,garantindo o cumprimento da 

lexislación vixente e motivando para desmontar prexuízos. 
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10.7.6 A ANPA  

Implicándose no posible nas actividades de NDL. e participando na discusión, 

elaboración e posta en marcha das decisións do centro. 

 

Despois desta análise da situación actual da realidade sociolingüística do noso 

centro, acordamos que é o momento de dar un novo impulso e que, ademais das 

competencias en galego e en castelán os nenos e nenas se familiaricen coa lingua inglesa, 

polo que fixamos os seguintes obxectivos. 

 

10.8   OBXECTIVOS 

-Crear unha actitude positiva cara ó emprego da lingua galega. 

-Crear unha actitude positiva cara ó emprego da lingua inglesa. 

-Promover que a comunidade educativa considere a lingua galega como vehículo 

natural  de comunicación. 

-Promover o emprego do galego en tódolos ambientes: colexio, familia, amigos.......... 

-Facer ver a lingua como algo vivo e que a comunidade educativa  poida comprobalo 

no seu contorno. 

-Facer sentir a necesidade dunha lingua común entre todos os galegos/as. 

-Conseguir un léxico cada vez máis amplo, que fomente as estructuras lingüísticas 

galegas. 

-Ir adquirindo, de xeito progresivo, léxico en lingua inglesa 

-Dotar ao cento e ás aulas do soporte material suficiente. 

-Comprender e valorar as obras artísticas do seu contorno, para a súa aproximación 

ao mundo cultural ao que pertencen. 

-Interpretar e producir imaxes como forma de información e disfrute, descubrindo e 

identificando os elementos básicos da súa linguaxe. 

 

 

10.9   PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA ACADAR OS OBXECTIVOS 

FIXADOS 

A lingua vehicular do ensino será tanto o galego como o castelán. 
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A lecto - escritura, abordarase en galego, desenvolvéndose paralelamente en 

castelán cun pequeno desfase de tempo. 

Valoraranse publicamente os avances que os nenos e nenas vaian acadando. 

Fomentarase a utilización do galego en todas as actividades creativas              ( 

contos, teatro etc.). 

Emprego de metodoloxías renovadoras nas que se motive e sexa necesaria a 

participación das familias do alumnado. 

Desenvolvemento de actuacións tendentes a impulsar a normalización da cultura 

galega, pois a normalización lingüística non se pode dar separada da normalización cultural 

( arte, arquitectura, música, patrimonio lúdico etc.). 

Desenvolvemento de xogos populares galegos e celebración de festas populares. 

Organización de saídas culturais e participación nos actos programados polo 

Concello e outras asociacións ou entidades, principalmente nas que teñan por obxectivo 

prestixiar a nosa lingua e cultura. 

Programación de actividades que tendan a promover actitudes favorables ao cambio 

lingüístico. 

Programar accións tendentes á promoción do uso social da lingua. 

Colaboración e participación co ENDL. nas medidas incentivadoras  para a 

normalización da lingua. 

Colaboracións coa coordinadora da biblioteca para que as actividades de 

dinamización e animación á lectura impulsen o emprego do galego. 

Normalización, coa colaboración da ANPA., do galego nas actividades 

extraescolares. 

Adquisición dunha maior competencia lingüística e cultural  da lingua inglesa a través 

do seu uso funcional. 

 

 

10.10   MEDIDAS DE APOIO E REFORZO 

Emprego oral do castelán con aquel alumnado que non comprenda, ata que, pouco a 

pouco vaia acadando a competencia na comprensión oral. 

No fomento da lectura empregaremos indistintamente contos e outros libros en 

galego e castelán e iremos familiarizando aos nenos/as con contos en lingua inglesa. 
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Fomentaremos a través do xogo e doutras actividades lúdicas e informais que o 

alumnado que ten máis dificultades, se vaia atrevendo  pouco a pouco a incorporar o galego 

á súa actividade diaria.  

Reforzo a aquel alumnado galego falante na procura de que manteña a súa lingua 

materna nun entorno maioritario de compañeiros castelán falantes, loando e solicitando a 

súa colaboración en actividades colectivas. 

Incorporación  paulatina da lingua inglesa cun enfoque claramente comunicativo 

baseado no seu uso funcional, no desenrolo de diferentes destrezas e na adquisición de 

competencias básicas. 

O noso propósito é o ensino das linguas dende a visión da competencia en 

comunicación lingüística. 

Neste Proxecto lingüístico sinalamos as medidas necesarias para a promoción, 

ensino e viabilidade das linguas, resultando un PROXECTO INTEGRADOR. 
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11 LIÑAS XERAIS PARA A ELABORACIÓN DO PLAN 

LECTOR 

 

11.1  Introducción: 

Segundo o establecido no Decreto 330/2009 que segue a liña recollida na LOE; o proxecto 

lector de centro é un documento deseñado para desenvolver a medio prazo en que, a partir 

da análise do contexto en materia de lectura, se articulen todas as intervencións que se van 

realizar no centro en relación coa lectura, a escritura e as habilidades informativas, coa 

participación do profesorado[…], incorporando a biblioteca escolar e as bibliotecas de aula 

como recursos fundamentais para a súa posta en marcha. O proxecto lector de centro será 

a referencia para a elaboración de programas ou plans anuais de lectura, que se incluirán na 

programación xeral anual. O seu deseño e posta en marcha son competencia de todo o 

equipo docente e estarán coordinados preferentemente pola persoa responsable da 

biblioteca escolar. 

 

11.2  Finalidade: 

A finalidade última deste documento e a de garantir a paulatina capacitación do alumnado 

nas competencias básicas en comunicación lingüística, matemática, coñecemento e 

interacción có mundo físico, no tratamento da información e competencia dixital, na 

competencia social e cidadá, cultural e artística, para aprender a aprender e de autonomía e 

iniciativa persoal; de cara á súa formación como cidadáns activos e solidarios. 

Para conseguilo, no proxecto lector, estableceranse unha serie de obxectivos; de cara a 

adquisición das competencias básicas recollidas na LOE e a implicación das familias; e un 

programa de actividades ca súa correspondente estructura (obxectivos, contidos, 

metodoloxía, e avaliación) divididas en 1º, 2º e 3º trimestre. 

 

11.3  Organización do centro para a elaboración do plan lector. 

Para poder elaborar dito plan, no primeiro claustro que teña lugar no comezo de curso, 

nomearase o equipo de xeito voluntario, onde participará tamén o coordinador da biblioteca. 

Neste plan lector está inmerso todo o profesorado do centro, que manterá una coordinación 

durante todo o curso. Xa que os mestres son os principais axentes destinados a fomentar os 

hábitos de lectura e escritura, por eso é importante implicar a totalidade do claustro nesta 

tarefa. 

Para que a elaboración, posta en práctica e consecución dos obxectivos marcados para este 

plan sexan a axeitados, o centro organízase en base a: 
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- Recursos humanos 

Terá que participar todo ó profesorado do centro, e buscarase a implicación de alumnos e as 

súas familias; por outro lado estableceranse os encargados/as da dinamización das 

actividades que se reflictan no proxector lector para cada cursos en concreto. 

 

- Recursos espaciais 

- unha biblioteca de centro 

- unha biblioteca de aula 

- sala de exposicións 

- zona de audiovisuais 

 

- Recursos temporais 

No plan lector recollerase os horarios de apertura de biblioteca, de prestamos, e un horario 

onde se estableza as horas de visita semanal de cada aula á biblioteca. 

 

- Lectura sincronizada 

Recollerase tamén no plan, que como rutina, a hora de entrada, adicarase un tempo de uns 

15 ou 20 minutos á lectura e visionado de contos en cada aula. 

 

11.4  A BIBLIOTECA DO CENTRO: 

A existencia da biblioteca no centro, é o recurso e a fonde de información e formación mais 

importante para a elaboración de dito plan, xa que dita biblioteca, non está orientada 

unicamente  de cara ó alumnado do centro, senón tamén de cara o profesorado do mesmo e 

de cara ás familias, ofrecendo un amplo rexistro de libros e coleccións para todas as idades 

e abordando diferentes temas, dende os contos clásicos ata as investigacións e estudios 

mais recentes sobre educación. 
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12 ORIENTACIÓNS PARA A ELABORACIÓN DO PLAN TIC 

 

12.1  INTRODUCIÓN E XUSTIFICACIÓN 

As TIC inciden cada vez máis na vida das persoas e consecuentemente no campo da 

educación. Así, a inclusión da competencia de tratamento da información e competencia 

dixital neste último ámbito introdúcenos nun momento substancialmente distinto e crea 

novos escenarios educativos. A competencia dixital consiste  en dispoñer de habilidades 

para buscar, obter, procesar e comunicar información e para transformala en coñecemento. 

Desto derívase que o dominio das TIC é tan esencial coma o das habilidades instrumentais 

básicas. É máis, as posibilidades didácticas e pedagóxicas que nos ofrece ao acceso e 

xestión da información concede a esta competencia un peso específico como eixo 

transversal dentro da actividade docente. Todo elo esixe transformacións que afectan á 

globalidade do proceso educativo nos seus aspectos metodolóxicos, organizativos, de 

xestión e curriculares. É ese impacto global das TIC o que xustifica a confección dun Plan 

que recolla e regule todos os aspectos relacionados coa integración das TIC no centro.

  

12.2  MARCO LEXISLATIVO 

A LOE no seu artigo 121.1 dispón: “O proxecto educativo do centro recollerá os valores, os 

obxectivos e as prioridades de actuación. Así mesmo, incorporará a concreción dos 

currículos definido este como o conxunto de obxectivos, competencias básicas, contados, 

métodos pedagóxicos e criterios de avaliación”. Esto lévanos que con respecto ao 

tratamento da información e a competencia dixital os equipos docentes deben planificar de 

forma sistemática o seu despregue e integración a todos os niveis, dende a secuenciación 

de capacidades TIC ao longo da etapa educativa, aos aspectos organizativos, estratexias 

metodolóxicas e criterios de avaliación da competencia dixital. Todo elo ten que ser 

abordado dende o Plan TIC do centro. 

12.3  ¿QUE É O PLAN TIC? 

É un instrumento de planificación integrado no PE que persigue fundamentalmente o 

desenvolvemento do tratamento da información e competencia dixital e a integración das 

TIC como ferramenta didáctica nos procesos de ensino - aprendizaxe. 

12.4  ELEMENTOS DO PLAN TIC 

12.4.1 OBXECTIVOS: 

12.4.1.1 OBXECTIVOS XERAIS: 

- Impulsar a integración das TICS no currículo.  

- Potenciar o emprego da informática como ferramenta de traballo no proceso de 

ensinanza - aprendizaxe, utilizándoa de forma activa por parte dos nenos/as.  
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- Fomentar o uso dos medios informáticos como unha forma de romper coas 

desigualdades sociais, facilitando o aceso a esta ferramenta por parte dos nenos/as 

con necesidades educativas especiais, como medio de apoio e reforzo nas súas 

aprendizaxes.  

- Favorecer a súa utilización por parte do profesorado nas súas tarefas habituais do 

Centro: programacións, memorias, plans, actividades...  

Estes obxectivos xerais serán concretados cada curso escolar nunha serie de obxectivos 

específicos a conseguir tanto a nivel de centro, coma de alumnado e de profesorado. 

12.4.1.2 SECUENCIACIÓN DE OBXECTIVOS NO 2º CICLO DA E.I.: 

O alumnado do 2º ciclo de EI deben familiarizarse cos conceptos máis elementais da 

informática, dunha forma lúdica e divertida, á vez que traballan contidos e obxectivos 

curriculares. Os obxectivos que se traballan son entre outros os seguintes: 

- Recoñecer o ordenador como un elemento cotiá do noso entorno.  

- Coñecer os elementos básicos do ordenador: rato, teclado, monitor…e o seu 

manexo adecuado. 

- Iniciarse na utilización de programas informáticos sinxelos.  

- Complementar a adquisición de contidos curriculares como: iniciarse na lecto - 

escritura, traballar conceptos espaciais e temporais, desenvolver a atención e a 

percepción (tanto auditiva coma visual), etc. 

- Comprender mensaxes audiovisuais e utilizalas de forma axeitada. 

- Gozar co manexo do ordenador.  

- Coñecer, empregar  e gozar co encerado dixital así como a súa versatilidade de uso. 

- Iniciarse no manexo de instrumentos tecnolóxicos como a cámara de fotos ou de 

vídeo. 

- Aprender a empregar internet como un medio de información e de comunicación. 

12.4.2 - METODOLOXÍA 

Concibimos a educación como un proceso constructivo no que a actitude que manteñen 

profesor e alumno/a permite unha aprendizaxe significativa. Como consecuencia desta 

concepción constructivista do ensino, o alumno/a  convértese en motor do seu propio 

proceso de aprendizaxe ao modificar el mesmo os seus esquemas de coñecemento, sendo 

o rol do profesor o de guía que pon en contacto os coñecementos e as experiencias previas 

do alumno/a cos novos contidos.  

Así pois,  En Educación Infantil, a metodoloxía máis adecuada consiste en utilizar o 

Recuncho do Computador onde  as/os mestras/es poden traballar individualmente cos 

alumnos/as dende os tres anos, axudándolles a dominar os conceptos máis básicos: Dende 

o manexo do rato ao uso de sinxelos programas adaptados ao seu nivel.  
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O encerado dixital tamén permite realizar actividades grupais onde  se motiva ao alumnado, 

se fomenta a interacción e o diálogo. 

12.4.3 - ACTIVIDADES 

12.4.3.1 Dirixidas ao alumnado: 

As Novas Tecnoloxías na escola deben entenderse inmersas nas distintas áreas 

curriculares. O alumnado emprégaas para descubrir ou reforzar aprendizaxes recollidas no 

currículo cotiá. Propoñemos varios métodos de traballo que se levarán a cabo segundo a 

tarefa que se pretenda realizar: 

- Proxectos de Clase: cos que se busca facilitar, mellorar ou afondar, co uso das TIC, a 

aprendizaxe noutras materias, ademais de afianzar as habilidades adquiridas no 

manexo das ferramentas informáticas. 

- Actividades para aprender Informática e uso dos recursos de internet: Actividades 

concretas para desenvolver competencia no uso das distintas ferramentas informáticas 

e da Rede. 

- Programas educativos e didácticos, tanto de uso comercial como libre que poden 

descargarse de Internet ou para uso en liña. Estes programas reforzan ou axudan na 

aprendizaxe de aspectos curriculares ao tempo que resultan motivadores e lúdicos 

para o alumnado. Incluímos tamén neste apartado as unidades didácticas en liña. Son 

contidos didácticos interactivos e altamente motivadores pensados para reforzar as 

aprendizaxes básicas. 

- Programas educativos de elaboración propia de cara a achegar máis os contidos 

curriculares á vida cotiá dos nenos e nenas, a partir do manexo do JavaClic e do 

Notebook 

12.4.3.2 Dirixidas ao profesorado: 

- Participación en cursos de formación permanente en canto ás novas tecnoloxías se 

refire. 

- Manter actualizada a páxina web do centro. 

- Consultar diariamente a páxina web do centro. 

- Uso progresivo do encerado dixital como ferramenta de motivación e de afianzamento 

das aprendizaxes. 

- Coñecemento dos distintos recursos dixitais que vaian xurdindo. 

12.4.4 TEMPORALIZACIÓN E ESPAZOS: 

Para desenvolver estas actividades será preciso fixar tempos e espacios para os grupos do 

alumnado participante: 
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- Reservar a cada grupo de alumnos do centro un mínimo dunha hora semanal, dentro 

do seu horario lectivo, para acudir ás aulas dotadas con  Encerado Dixital (dúas: a aula 

de PT e o comedor), xa sexa co seu profesor/a titor/a ou cun mestre de apoio ou 

especialista.  

- Dispoñer en cada aula do centro dun recanto do ordenador (un ou dous ordenadores) 

para traballar en pequeno grupo, cos respectivos altofalante e impresoras. 

- O acceso á información deberá facerse tamén dende a Biblioteca escolar, polo que 

será preciso colocar algún  ordenador neste espacio. 
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13 PLAN DE CONVIVENCIA 

13.1  INTRODUCCIÓN 

No momento actual presentase un novo escenario dos conflictos de convivencia na 

sociedade e nos centros educativos. 

A Administración Educativa, dentro do marco da LOE, prevé a realización e desenrolo de 

programas que contemplen medidas que favorezan a convivencia dentro das institucións 

escolares e desenrolen valores que promovan unha educación para a paz e a 

convivencia. 

Por outra banda, atopámonos cunha sociedade plural e diversa, onde se produce cada 

día con maior forza o enlace entre distintas persoas, comunidades e culturas. Neste 

senso, faise necesario profundizar nunha educación que promova actitudes de respecto 

e tolerancia cara á diferencia e á diversidade, á formación no respecto dos dereitos e 

liberdades fundamentais dentro dos principios democráticos da convivencia. 

É este marco legal e social o que leva a prantexar a realización deste Plan de 

Convivencia co que pretendemos sentar as bases que nos permitan mellorar as 

relacións. 

 

- CARACTERISTICAS DO CENTRO E O SEU ENTORNO. 

     O Centro está sito no Concello de Viveiro, na rúa Benito Galcerán, é un Centro 

específico de E.I. que abarca a zona escolar de Viveiro, parte de Covas, Area,Xunqueira e 

Magazos. 

Acollemos polo tanto a poboación infantil destas zonas o que inclúe inmigrantes de 

distintas autonomías e doutros países, e unha parte da poboación xitana asentada na zona. 

 Debido a esta variedade, as familias dedícanse a actividades diversas dende o 

traballo na industria, nos servicios, na pesca, na agricultura, profesións liberais etc.,sendo o 

nivel económico e cultural moi diverso. 

O pobo, é medieval, con edificios antigos en reconstrucción polo que a súa 

poboación estase desprazando a vivir en bloques de vivendas fóra del, o que provoca que a 

poboación concentrada e próxima ó colexio, estase afastando cada vez máis polo que 

contamos con transporte escolar 

A infraestructura de servicios sociais é bastante completa.Contamos con: 

Unha gardería municipal próxima ó colexio. 

Un colexio de educación primaria de titularidade pública. 

Un CEIP concertado. 

Dous IES. 
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Escola de idiomas. 

Conservatorio de Música. 

Unha aula da UNED. 

Unha Biblioteca pública. 

Un Teatro municipal. 

Sala de exposicións. 

Piscina municipal. 

Polideportivo e estadio municipal. 

Parques infantís. 

Porto deportivo. 

Áreas recreativas. 

Heliporto. 

Centro Comarcal. 

Cines. 

Emisoras de radio e delegacións de distintos xornais. 

Un centro de saúde dependente do SERGAS. 

Unha residencia de anciáns. 

Club social, igrexas, pazos etc.. 

O medio natural é moi variado,o campo, o mar, a cidade.  

 

 

 

13.2  INFRAESTRUCTURA SOCIOCULTURAL E ESTADO DA 
CONVIVENCIA. 

13.2.1 O ALUMNADO E AS FAMILIAS 

No noso Centro, non existe conflictividade destacable na relación do Centro coas familias 

nin co alumnado. Tampouco as familias presentan unha problemática determinada que 

provoque tensións ou xere intervencións educativas especiais. 
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Contamos con nenos e nenas de etnia xitana que residen na área de influenza do colexio. 

Esta poboación recibe atención por parte do Concello, e vanse adaptando progresivamente 

ó funcionamento da vida escolar. A relación do Centro con estas familias e cos propios 

alumnos e alumnas en xeral, son cordiais e non presentan conflictividade específica. 

Nos últimos anos tamén se están incorporando ó Centro alumnado inmigrante procedente 

de Europa do leste, países hispanoamericanos,   de África... 

O alumnado de fala hispana non presenta deficiencias significativas na aprendizaxe. Os 

demais teñen a dificultade do descoñecemento do idioma que supón un obstáculo na 

evolución da aprendizaxe. 

13.2.2  O PROFESORADO 

Este Centro conta na actualidade cun equipo de profesionais bastante estable xa que a 

maioría teñen destino definitivo  

Temos creadas seis unidades de E.I. e funcionando as necesarias según a matricula de 

cada curso.  

Somos oito especialistas en E.I., un profesor de A.L. unha profesora de Inglés, unha 

especialista en P.T., a orientadora compartida co CEP Lois Tobío que acode un día por 

semana e unha profesora de Relixión compartida co CEIP “Santa Rita” de Galdo. 

A maioría do profesorado vive na zona. Trátase dun colectivo con boas calidades 

profesionais, e sen ningunha conflictividade destacable nas relacións persoais . En xeral 

hai unha boa disposición para participar nas iniciativas que se propoñen, participando 

maioritariamente nos proxectos do Centro o que supón un indicador claro do 

compromiso polo perfeccionamento e a profesionalidade. 

INSTALACIÓNS. 

O edificio do colexio foi construído no ano 1986, ten unha superficie útil de 871,67 m2 

e construída de 955,39 m2. 

Consta de tres niveis: 

Na planta principal atópase o recibidor, Secretaria, Dirección ,aseos do profesorado, 

o comedor e un aseo de alumnos e alumnas. 

Do recibidor saen as escaleiras para a planta baixa, a planta alta e as de saída ó 

patio. 

A planta baixa está atravesada por un corredor lateral en torno ó que se distribúen as 

aulas. Da primeira porta saen unhas escaleiras que conducen a unha planta soto onde se 

atopa unha sala de caldeiras, na segunda porta, unha pequena sala para útiles de limpeza. 

As catro seguintes aulas comparten aseos cada dúas para nenos e nenas e son bastante 

espaciosas, a quinta é máis pero conta con aseos, o fondo atópase a biblioteca escolar 

O cabo do corredor unha porta da saída ó patio, pola que entran e saen os nenos e 

nenas de tres anos para evita-las escaleiras. 
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Baixo esta planta, sen aceso dende o colexio, un almacén que usa o Concello e no 

que se atopa o depósito de gas-oil. 

A primeira planta, atravesada do mesmo xeito por un corredor que distribúe á 

esquerda as aulas. As catro primeiras máis espaciosas comparten aseos cada dúas, a 

quinta comparte aseos coa aula da pizarra dixital sita á dereita do corredor e por último a 

sala de profesores. Á esquerda  outra pequena sala para usos de limpeza e un pequeno 

almacén, ó fondo unha porta que da saída ó patio a través dunhas escaleiras, empregada 

como saída de emerxencia. 

Dende o corredor desta primeira planta, saen unhas escaleiras que se bifurcan a 

media altura, as da dereita lévannos á casa do conserxe e as da esquerda a un almacén 

baixo cuberta. 

Os patios están na parte posterior do colexio, en dous niveis moi diferenciados. 

O patio inferior, ten tres pequenos desniveis  salvados por ramplas.Dende o inferior, 

accedese ó  colexio pola porta da planta baixa . 

No terceiro nivel está un pequeno patio cuberto,dende onde se acede ó local da 

ANPA e ós aseos exteriores. 

Ó patio superior, lévanos pola dereita unha rampla e pola esquerda unhas 

escaleiras. Á súa dereita outro patio cuberto cerrado, empregado como ludoteca. A este 

patio accedese dende a entrada principal e dende a parte posterior do colexio a través 

dunhas escaleiras. 

Unha das carencias máis acusadas é a falta de patios cubertos 

suficientes.Tampouco conta con ascensor para minusválidos. 

O edificio necesita unha revisión nas  cubertas, na pintura e nas conduccións da 

auga. 

ESPACIOS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Biblioteca. 

Aula de Inglés. 

Aula de A.L. 

Aula de Relixión. 

Ludoteca, aula de Psicomotricidade. 

Aula da pizarra dixital. 

Equipos informáticos nas aulas, Biblioteca, Dirección, Secretaría, Sá de 

profesores/as con conexión a internet en todo o Centro. 

Comedor Escolar ( Consellería de Educación). 
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Transporte público da Consellería de Educación. 

A Biblioteca informatizada e comezando o sistema de préstamos individuais.  

 

13.3  ÁMBETO DE APLICACIÓN 

Este Plan de Convivencia vai dirixido inicialmente a establecer melloras na convivencia entre 

o alumnado, e abordar o deseño de medidas tanto de prevención como de intervención que 

requiran a colaboración e a implicación do resto dos sectores da comunidade educativa. 

Pretende fundamentalmente incorporar medidas de prevención que sirvan para mellorar a 

convivencia, así como definir e dispoñer de mecanismos de intervención ante os conflictos 

ou situacións de crise que se poidan producir na vida do Centro. 

 

13.4  MEDIDAS E ESTRATEXIAS PREVENTIVAS PARA MELLORAR 

A CONVIVENCIA (ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO). 

As estratexias que se establezan para a mellora da convivencia deben desenrolarse nun 

marco protector amplo que recolla medidas de carácter educativo e organizativo que incidan 

na convivencia. 

Consideramos que as medidas que se sinalan a continuación recollen os aspectos básicos e 

esenciais necesarios para realizar un bo prantexamento da convivencia no noso Centro: 

- Marco estructural: PEC e NOF. 

- Acción titorial. 

- Xestión de aula por parte do profesorado desenrolando metodoloxías didácticas que 

fomenten a participación e cooperación dos alumnos/as. 

- Medidas de prevención. 

- Medidas de intervención. 

PEC e NOF 

É necesario introducir estas normas a través das estructuras das que dispón o Centro para 

organizar a participación dos distintos sectores da Comunidade Escolar. 

As normas básicas de convivencia do Centro parten dos valores que a Comunidade 

Educativa, no marco da legalidade vixente, considera fundamentais para a educación e 

convivencia recollidos no PEC. 

Estas normas básicas de convivencia, recollidas no RRI convértense deste xeito nun 

instrumento para a consecución dos principios educativos do Centro xa que: 

- Permiten crear oportunidades para respectar a diversidade e as diferencias. 
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- Contribúen a desenrolar a autonomía moral, a participación democrática e a educación 

cidadá. 

- Constitúen o marco de participación na vida do Centro. 

13.4.1 ACCIÓN TITORIAL. 

Consideramos que a acción titorial constitúe o marco indispensable e necesario para 

establecer unhas boas bases para a convivencia no grupo e por extensión á vida do 

colectivo total do alumnado. A capacidade do titor/a para canalizar e resolver os problemas 

de relación así como para crear un clima afectivo e integrador na aula, no que teñan cabida 

todos e cada un dos alumnos/as do grupo, representa o factor máis influinte na 

configuración das relacións persoais e é o elemento clave sobre o que pivotan o resto das 

actuacións con outros sectores da Comunidade Escolar. 

A organización da aula, as estratexias de comunicación que se establecen con cada 

profesor/a, os vínculos de relación, as normas de aula e as rutinas que o titor/a utiliza no 

desempeño das súas tarefas, son os elementos dun fenómeno interactivo que vai 

determinar substancialmente o proceso da convivencia no Centro. 

13.4.2 XESTIÓN DA AULA 

Se ben estas medidas enmárcanse esencialmente na acción titorial, é convinde que 

constitúan un referente metodolóxico unificado e xeneralizado para todo o profesorado co fin 

de evitar mensaxes incoherentes ou contradictorios que fosen prexudiciais para a 

consecución das nosas metas. 

- Fomentar a aprendizaxe cooperativa. 

- Reparto equilibrado de responsabilidades e tarefas entre o alumnado. 

- Favorecer a autoestima cando se detecten situacións de infravaloración. 

- Crear un clima de confianza aceptando as suxerencias dos nenos e nenas. 

- Rexeitar as actividades grupais discriminatorias, fomentando o compañeirismo. 

- Establecer normas claras de funcionamento no Centro. 

- Fomentar a participación en tarefas e responsabilidades do Centro. 

- Crear un clima de cooperación e axuda cos nenos e nenas novos no Centro. 

13.4.3 OUTRAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS: 

13.4.3.1 O RECREO E O XOGO 

O período de recreo é un dos momentos onde se producen con frecuencia incidencias ou 

conflictos entre o alumnado. O patio de recreo é o espacio de xogo que os nenos e nenas 

empregan fóra xa dos límites organizados da aula para establecer vínculos de relación máis 

libres e onde a interacción con outros grupos é maior. Por este motivo poden xurdir 
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conflictos, case sempre ocasionados pola confluencia de intereses, os problemas de 

integración social, a competitividade e as rivalidades persoais, a agresividade etc. ... 

É por esto que resulta tamén un espacio educativo proveitoso onde se establecen unhas 

normas de funcionamento claras e precisas que todo o profesorado debe aplicar de forma 

xeneralizada e coordinada. 

Organización en caso de choiva: 

- Nenos e nenas de tres anos estarán na Biblioteca ou na Ludoteca. 

- Nenos e nenas de catro e cinco anos xogos sen pelota no patio cuberto ou vendo unha 

película na aula do Encerado Dixital. 

- O profesorado de vixilancia distribuirase nos patios superior, no inferior e no de tres 

anos, sen que en ningún momento se poda atopar sen vixilancia. 

- O alumnado non comerá nin beberá no patio, escaleiras e corredores do Centro para 

evitar problemas cos nenos e nenas afectados de diversas doenzas. 

13.5  COORDINACIÓN COAS FAMILIAS 

O centro espera das familias a súa colaboración: 

- Dando modelos positivos e intentando resolver conflictos sen aceptar a violencia. 

- Exercicio da autoridade que lles corresponde no proceso de educación e formación 

dos seus fillos/as. 

- Cooperación co Centro en casos de indisciplina, agresividade etc. 

- Non desautorizar ó profesorado diante dos seus fillos/as. 

- Fomentar nos seus fillos e fillas a construcción de valores coma o esforzo persoal, a 

constancia, a autonomía e o respecto ós outros. 

- Coidar o crecemento emocional, ensinándolles a poñerse no lugar do outro e a 

controlarse emocionalmente. 

- Impedir que os seus fillos e fillas accedan a contidos de TV. Videoxogos, internet 

inadecuados á súa idade, ofrecéndolles alternativas. 

- Evitar a sobreprotección dos seus fillos/as. 

- Revalorizar o Centro escolar como un espacio de ensinanza e formación. 

13.6  COORDINACIÓN COS SERVICIOS SOCIAIS E CENTRO DE 

SAÚDE. 

O Centro establece a coordinación cos servicios sociais locais en todos aqueles casos que 

se require a intervención dos mesmos, como ven sendo habitual dende fai tempo. 
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A información que se intercambia e as intervencións máis comúns están relacionadas coa 

atención e o seguimento das minorías desfavorecidas, determinación de axudas de diversa 

índole, así como subvención de libros. 

A colaboración que se establece co Centro de Saúde é de caracter preventivo, así como 

intervencións puntuais ante situacións relacionadas coa saúde escolar. 

13.7  INTERVENCIÓN DO SERVICIO DE ORIENTACIÓN. 

O Centro conta co servicio dunha orientadora da Consellería de Educación pertencente ó 

Claustro do CEP “Lois Tobío” que ten asignada unha xornada semanal de atención ás 

familias e ó alumnado con dificultades de aprendizaxe ou con necesidades educativas 

especiais. 

Tamén se determinan actuacións con familias que presenten problemáticas específicas de 

tipo social ou familiar. 

 

13.8  MEDIDAS DE IGUALDADE NA COMUNIDADE EDUCATIVA. 

O compromiso da tarefa formativa de desenrolar no alumnado a súa capacidade para 

adquirir habilidades na resolución pacífica de conflictos, lévanos necesariamente a 

propoñernos o respecto da igualdade de sexos. 

A educación para a igualdade entre homes e mulleres debe ocupar un lugar preeminente na 

educación en valores que pretendemos, pois hoxe é máis urxente que nunca inculcar a 

necesidade do rexeitamento das desigualdades e discriminacións derivadas da pertenza a 

un determinado sexo. 

Resulta necesaria a actuación da Comunidade Educativa no seu conxunto, coa implicación 

de pais e nais, si se queren erradicar actitudes e comportamentos discriminatorios, moi 

arraigados e reproducidos de forma persistente en diversos ámbitos sociais. 

A escola debe ofrecer alternativas ó sexismo existente na sociedade, debe ser unha escola 

xusta e polo tanto coeducativa. 

13.8.1 Accións na Comunidade Escolar. 

Tratamento da linguaxe. Uso de linguaxe non sexista, no que se contemple e visualice o 

xénero feminino. 

Polo tanto os escritos e documentos dirixidos dende o Centro e dende a ANPA, terán en 

conta este aspecto na redacción de comunicados e documentos para transmitir información. 

13.8.2  Accións no Centro 

- Reparto equilibrado de tarefas e responsabilidades entre o alumnado de ambos sexos. 

- Igualdade de trato entre o alumnado en tódolos aspectos educativos (curriculares, 

organizativos, metodolóxicos, actitudinais etc.) 
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- Criterios de selección de textos e materiais curriculares que contemplen un tratamento 

equilibrado de xénero, que non sexan sexistas. 

- Tratar de erradicar os comportamentos e actitudes de relación entre o alumnado que 

non sexan igualitarias. Romper dende a aula os estereotipos sexistas. 

- Encouzar o rol de protagonismo que ostentan os varóns cara a situacións de liderato 

compartido e relacións afectivas coas súas compañeiras. 

- Impulsar actividades coeducativas. 

13.9  MEDIDAS DE INTEGRACIÓN 

Facilitar o proceso de escolarización, a adaptación e a integración do alumnado inmigrante e 

de novo ingreso no Centro ó entorno escolar. 

13.9.1 Obxectivos 

- Axudar ó alumnado a integrarse plenamente no Centro. 

- Atender ás necesidades educativas e comunicativas do alumnado inmigrante. 

- Favorecer no Centro un clima de convivencia, respecto e tolerancia. 

13.9.2 Actuacións no Centro 

13.9.2.1 Equipo Directivo 

- Establecer o primeiro contacto coa familia para facilitarlles información sobre o sistema 

educativo e coñecer o Centro. 

- Traslado de información ó profesorado que atenda ó alumno/a. 

- Apoio e colaboración en cuestións sociofamiliares. 

13.9.2.2 Titor/a 

Coa familia 

- Recadar unha primeira entrevista, a información necesaria. 

- Facilitar á familia a información que necesite. 

- Establecer coa familia pautas para un contacto constante e a miúdo co Centro. 

- Determinar o seu nivel de competencia no idioma. 

- Realizar a avaliación inicial. 

- Servir de enlace e referente co profesorado e os compañeiros/as. 

- Mostrar o Centro, normas e pautas de comportamento e de traballo. 
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- Informar sobre actividades e situacións escolares que poden resultar novidosas. 

Facer participar activamente ó alumno/a naqueles aspectos nos que sexa competente. 

Co grupo 

- Informar sobre o novo compañeiro/a. 

- Organizar actividades que faciliten a súa integración escolar e afectiva. 

- Seguimento do proceso de integración 

- -Adaptar a resposta educativa ás necesidades do alumno/a. 

13.9.2.3 Profesorado 

- Proporcionar un trato afectuoso. 

- Aportar información ó titor/a. 

- Explicación de pautas e normas de funcionamento. 

- Ter en conta unha visión global de tódalas actividades e persoas que inciden no 

proceso de adaptación. 

- Seleccionar protocolos que permitan a avaliación inicial 

13.9.2.4 Criterios de adscrición ó grupo 

- En principio adscribirase ó alumno/a ó nivel que lle corresponda pola idade. 

- Informar ó grupo sobre o novo compañeiro/a, o seu país de orixe, a lingua que fala etc. 

... De forma que comece o proceso de aceptación. 

- Organizar para os primeiros días actividades como xogos, películas etc. Nas que a 

lingua non sexa inconveniente para a participación do alumno/a. 

- Profundar co grupo no coñecemento do país de orixe do alumno/a e especialmente 

nas posibles pautas culturais diferentes ás nosas, explicándoas no seu contexto e 

valorándoas como formas alternativas de entender a realidade. 

- É convinde avaliar de vez en cando colectivamente o proceso de integración do novo 

compañeiro/a detectando posibles dificultades e fixando tarefas para corrixilos. 

- Aceptar o proceso coñecido como “etapa silenciosa” pola que pasan moitos 

alumnos/as que se ven inmersos neste proceso. 

- Abordar de maneira inmediata situacións de rexeite, xenofobia ou discriminación que 

poidan darse, sexan no grupo ou fóra da aula, para atallalos o máis rápido posible e 

tratar de cambiar a actitude do alumnado implicado. 
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13.9.2.5 Aprendizaxe da lingua 

O Centro dispón de profesor de AL e de diversos materiais. 

13.10  COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

No marco da LOE contemplase a creación dunha Comisión de Convivencia no seo do 

Consello Escolar, que asume de forma específica os problemas relacionados coa 

convivencia no Centro. 

A LOE pon o acento no caracter dinamizador de dita comisión en relación coa proposta de 

medidas de índole preventiva da violencia, así como da mellora da convivencia. Por outro 

lado esta comisión deberá tamén afrontar medidas de intervención cando a natureza do 

conflicto así o requira. Neste sentido axudará e asesorará á dirección do Centro na 

imposición de medidas de caracter disciplinario que sexan requiridas para a resolución de 

conflictos graves que correspondan ó alumnado. 

A Comisión de Convivencia estará formada por: 

O director/a 

Un pai ou nai do Consello Escolar. 

Un profesor ou profesora do Centro. 

13.11  MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EN SITUACIÓNS DE 

CONFLICTO. 

Unha situación de conflicto non debe entenderse como a interpretación dunha pelexa ou 

rivalidade nas relacións persoais entre o alumnado senón que se inclúen as conductas 

indebidas na aula e no Centro. Pódense citar comportamentos como retar a autoridade do 

profesorado, levantarse continuamente do sitio sen permiso, non traer o material necesario á 

clase, non querer realizar as tarefas, molestar ós compañeiros/as, e un montón de actos 

menores que provocan tensións e dificultades para proseguir a marcha da clase. 

Esto é interpretado como rebeldía, falta de cooperación e de motivación e é claramente 

recorrente situándose na aula como lugar privilexiado. 

O Centro debe atopar puntos de encontro cunha visión común sobre o que podemos 

considerar conductas inaceptables. Buscar respostas xeneralizadas, coordinadas 

coherentes e cohesionadas conformará un estilo persoal do Centro ó abordar os conflictos 

que a largo prazo xerará máis satisfacción e benestar. 

13.12  PROTOCOLOS XERAIS DE ACTUACIÓN 

- Os conflictos xerados polo alumnado na vida do Centro e da aula serán afrontados en 

primeira instancia polo titor/a a que corresponde a valoración dos feitos ou incidencias 

así como a toma de decisións. 

- No caso de estar involucrados outros docentes ou persoal do Centro poderá requirir a 

súa colaboración para contrastar a información e determinar o ocorrido. 
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- Cando o titor/a perciba ou coñeza que exista a posibilidade de que produzan situacións 

de abuso ou maltrato entre iguais, comunicarallo ó Equipo Directivo coa finalidade de 

establecer mecanismos que permitan descubrir o alcance dos feitos e poder establecer 

conxuntamente as actuacións a seguir. 

- No caso de que os feitos ocorridos así o requiran pola súa gravidade, a Dirección do 

Centro, requirirá a intervención da Comisión de Convivencia do Consello Escolar. 

- Pódese solicitar a colaboración da orientadora do Centro nos casos que poida ser de 

axuda, en canto a un enfoque correcto dun conflicto, ou ben cando se detecten 

problemas de índole familiar que poidan estar afectando ou prexudicando ó alumno/a   
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14 ATENCIÓN EDUCATIVA AO ALUMNADO QUE NON OPTE 

POR ENSINANZAS DE RELIXIÓN 

O alumnado que non opte polo ensino da relixión, recibirá atención educativa tal e como 

recolle a orde do 25 de xuño de 2009 polo que se regula a implantación, o desenvolvemento 

e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil. 

As actividades que se levarán a cabo están dirixidas fundamentalmente á formación en 

valores e ó fomento de actitudes de respecto polas demais persoas. 

Estas actividades serán: 

-Actividades de Biblioteca. 

-Participación no arranxo de libros. 

-Actividades ambientais: 

Coidado das plantas do Centro. 

Coidado e mantemento do xardín. 

-Actividades de reciclaxe e reutilización. 

-Participación na ambientación para celebracións e conmemoracións que se 

realicen no Centro. 

Iniciación ós xogos de regras. 
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15 ACCIÓNS PREVISTAS PARA A PARTICIPACIÓN 

COLABORACIÓN E IMPLICACIÓN PERMANENTE COAS 

FAMILIAS. 

Os mestres e mestras debemos compartir coas familias a labor educativa. Para que esta 

labor se realice correctamente, un factor moi importante é a comunicación e coordinación 

entre pais e profesores. 

Unha boa conexión e cooperación é a base perfecta para o desenrolo adecuado dunha 

continuidade na aprendizaxe, así a función educativa, está compartida e familia e escola 

traballan para conseguir os mesmos obxectivos. 

Para fomentar a relación e colaboración entre as familias e a escola,este Centro ten un plan 

de actividades a distintos niveis: 

15.1  Cando comeza Infantil: 

Unha reunión previa, no mes de xuño, para que coñezan o Centro, informalos sobre o 

período de adaptación, a filosofía educativa do Centro,as normas de convivencia recollidas 

no RRI e facer unhas suxerencias de actividades para realizar no verán cos seus fillos e 

fillas para que a entrada ó colexio se realice da forma mais pracenteira e axeitada para eles 

e as familias. 

15.2  A comezo de curso cando se incorporan ó Centro por primeira 

vez. 

Unha entrevista inicial e un cuestionario para cubrir polas familias a través do que se poderá 

obter información sobre os datos persoais e familiares dos nenos e nenas que poidan ser de 

interese para o profesorado. 

15.3  Durante o curso para todos os niveis de Educación Infantil. 

Ó comezo de cada trimestre, celebraremos unha reunión xeral na aula, para informarlles da 

marcha do curso, os obxectivos e contidos propostos, os que van conseguidos, así como de 

calquera dificultade, novidade ou información relevante. 

Entrega do informe de avaliación ó finalizar cada trimestre. 

Visitas de pais, na sesión de tiroria semanal coa finalidade de tratar aspectos da evolución 

do alumno/a en particular. Poden ser solicitadas pola familia ou polo titor ou titora. 

Por medio de circulares, comunicaráselles todo o que acontece no Centro e do que as 

familias deben ser informados. 

Información e autorización de saídas e excursións. 

Participación individual en actividades puntuais dentro da aula en obradoiros, contacontos 

etc. 
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Información sobre festas e festivais que se realizan no colexio: Magosto, Samaín, Nadal, Día 

das Bibliotecas, Día da Paz, Entroido, Día do Libro,Os Maios Etc., solicitando a participación 

das familias nalgunhas actividades programadas, tratando que se impliquen na súa 

preparación , aportando material, obxectos para exposicións, comidas típicas, disfraces ou 

algún complemento que se solicite. 

Con notas informativas no taboleiro de anuncios da entrada do Centro. 

A través da páxina  Web do colexio e do blog de biblioteca e Voz Natura. 

Á entrada e saídas diarias, de forma puntual, para algún comentario sobre algunha cuestión 

si se considera moi importante e urxente de comunicar. 

No desenrolo de proxectos do Centro: 

 Mochila viaxeira. 

 Participando en actividades específicas da Educación Infantil, de forma directa 

asistindo á aula ou indirectamente dende a casa: 

- Participación en actividades artísticas, plásticas, musicais.... 

- Pequenos obradoiros: aportando receitas de cociña, manualidades, 

elaboración de monicreques.... 

- Contar un conto. 

- Explicación da súa profesión. 

- Aportando información, obxectos etc. para o proxecto que se estea a 

traballar. 

- Conto viaxeiro. 

 

Non debemos esquecer que unha canle importante para a colaboración e apoio da familia é 

a ANPA que : 

Organiza e xestiona as Actividades Extraescolares. 

Festas extraescolares etc. 

Colabora co Centro en: 

 Magosto,  festa de Nadal ,  Entroido,  Maios, festa de fin de curso, e todos aqueles eventos 

nos que se lle solicita axuda, dentro das súas posibilidades. 

A ANPA conta cunha caixa de correos para suxerencias no exterior do Centro, ó lado da 

porta de entrada do alumnado. 
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Así mesmo, envía información periódica as familias de tódolos acontecementos e 

actividades programadas a través de notas escritas. 

 

15.4  Outros colectivos que interveñen para a comunicación coa 

familia: 

Equipo de EOE, a orientadora, o profesor de AL, para indicarlles pautas de actuación, 

evolución dos alumnos/as, e accións puntuais que poidan xurdir. 
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16 CRITERIOS E ESTRATEXIAS PARA A COORDINACIÓN 

ENTRE CICLOS E ETAPAS 

 

Para levar a cabo a nosa labor docente de xeito coherente, organizada, e garantir a súa 

continuidade, é necesario establecer unha serie de criterios e estratexias para a 

coordinación entre ciclos e etapas. 

Neste Centro,ó non existir o primeiro ciclo de Educación Infantil e matricularse no mesmo 

nenos e nenas procedentes de distintas garderías, non se leva a cabo unha verdadeira 

coordinación senón un intercambio de información e un acercamento ó Centro para que os 

nenos e as nenas o coñezan acompañados da súa profesora de referencia, organizando no 

mes de xuño unha xornada de convivencia na que os nenos e nenas da gardería veñen a 

pasar un día ó colexio, xogando nas distintas aulas, no patio, e convivindo cos seus futuros 

compañeiros e compañeiras e coñecendo ós futuros profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


