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1.- DATOS XERAIS DO CENTRO 

 
Código: 15021500 

Nome: CEIP Santa Baia 
Dirección: Avda. Compostela, 48 

Código postal:15930 
Localidade:Boiro 
Concello:Boiro 

Provincia:A Coruña. 
Teléfono: 881866595 

Páxina web: santabaia.es 
Correo electrónico: ceip.santabaia@edu.xunta.gal 
C.I.F.: Q6555406E 

 

 Unidades Catálogo Funcionan 

Educación Infantil 6 6 

Educación Primaria 17 17 

TOTAL 23 23 

 
 

  
   
 

 

  

Composición xurídica e funcional 
Catálog

o 

Funciona

n 

Educación Infantil 8 8 

Educación Primaria 16 16 

Filoloxía Inglesa 3 3 

Filoloxía Francesa/Pri 1 1 

Educación Musical 2 2 

Educación Física 2 2 

Pedagoxía Terapéutica 1 2 

Audición e Linguaxe 1 1+1 it. 

Orientación 1 1 

Educación Relixiosa  1+1it. 

 TOTAL 35 39 

 

Persoal non docente Consellería Concello 

Auxiliar Administrativo 1  

Conserxe  1 

Persoal de Limpeza  2+5h 

Coidadora 1  

TOTAL 5+5h 
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O horario do Centro: 
 Lectivo, as mañás de luns a 

venres de 08:45h a 13:45h. 
 Tarde de martes de 16:00h a 

19:00h. 
 

Durante este curso o horario dos 
docentes amplíase (8:35h nas 
aulas) para poder realizar de 

maneira segura a entrada e saída 
graduadas. 

Desde as 8:30h estarán de garda 
dous docentes en cada un dos 3 
portais de acceso ao centro. 

 
Revisar horarios de 

entrada/saída de cada nivel no 
Plan de Adaptación ao Covid19. 
 

 
Durante este curso as actividades organizadas pola tarde no centro estarán adaptadas aos 

protocolos esixidos pola consellería de sanidade. O horario establecido é de 16:00 a 18:00 
(descritas no punto 12 deste documento).  
A Anpa ven realizando o servizo de “madrugadores” (de 7:30 ao inicio das clases) e de 

“comedor escolar” (desde o remate e ata as 16:00h). 
 

A distribución de días lectivos ven determinada na Orde do 25 de xuño de 2020. No concello 
de Boiro os festivos locais celébranse en período estival, polo que tal e como se recomenda 
en dita orde, todos os centros educativos do concello solicitaremos as mesmas xornadas non 

lectivas. Este curso son o 7 de decembro e o 16 de maio como non lectivos. 
 

As sesións de avaliación realizaranse nas seguintes datas: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

AVALIACIÓNS 
1º TRIMESTRE 2º 

TRIMESTRE 

3º TRIMESTRE  

DATA SESIÓNS DE 

AVALIACIÓN 

30 novembro 30 marzo 7 xuño 
INFANTIL 

1º e 2º PRIMARIA 

14 decembro 5 abril 14 xuño 
3º,4º,5º e 6º 

PRIMARIA 

DATA ENTREGA 

BOLETÍNS 
21 decembro 8 abril 22 xuño 

INFANTIL 

PRIMARIA 
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2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA O CURSO. MEDIDAS E RECURSOS 

 

Obxectivos Medidas Recursos 

Realizar un plan de 
comunicación do 

centro. 

Acordar plataformas e 
canles. 

Unificar criterios. 
Formación para quen o 

precise. 

- Aplicacións da consellería de educación. 
- Elaboración dun protocolo. 

 
 

Ampliación do 

comedor escolar. 

Xuntanzas necesarias 

para conseguir a 
aprobación desta 
actuación. 

 
 

Recoller as propostas da Anpa e do 

claustro para trasladar aos responsables 
da elaboración do proxecto. 

Revisión das 
instalacións para 

adaptarnos ao 
protocolo de 
adaptación Covid19. 

Sinaléctica. 
 

Subministros de 
equipamento e 
materiais anticovid. 

- Aula Covid. 
- Produtos e materiais anticovid. 

- Punto de reposición das EPI. 
- Aumento do persoal de limpeza. 

Renovar o PEC. Dar protagonismo á CCP Elevar as propostas ao claustro. 

Potenciar os hábitos 
saudables e a 
conciencia da 

necesidade dun 
desenvolvemento 

sostible da sociedade 
na comunidade 
educativa. 

Contratos Programa 
 
Proxecto (enClave) do 

concello de Boiro 
 

Actividades propostas 
nos Equipos de 
Dinamización do Centro. 

-Asesoramento das distintas asociacións 
colaboradoras. 
-Charlas dirixidas ao alumnado das 

asociacións da contorna do Centro. 
-Promover o uso dos distintos contedores 

do centro a través de traballos e 
exposicións do alumnado. 
- Continuar no plan de "Deporte Escolar" 

-Megafonía do centro. 
-Participación activa en actividades 

propostas de asociacións ou institucións 
especializadas. 

Promover a formación 
do profesorado. 

Continuar co PFPP. 
Trasladar toda a 
información da que 

dispoñamos ao claustro. 

- Seminario TIC 
- Grupo Traballo ligado aos contratos-
Programa. 

- Grupo de Traballo "Plan dixital de 
centro" 

Conseguir a 
colaboración das 

familias para o 
correcto cumprimento 
das dinámicas da vida 

escolar. 

Correcto funcionamento 
das canles de 

comunicación. 

- Plan de adaptación ao Covid19 
- Plan de continxencia. 

- Xuntanzas e presentacións de inicio de 
curso. 
- Contacto directo coas persoas titoras. 

- Actualización da web. 
- AbalarMóbil. 

- Cooperación coa Anpa. 
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3.- CONCRECIÓN ANUAL DO PEC 

 
Durante o presente curso vaise a reelaborar o Proxecto Educativo, para adaptalo á nova 

normativa e realidade do Centro. 
Tentaremos rematar este documento, pero o principal obxectivo será concretar unhas liñas 

metodolóxicas comúns. A organización horizontal (niveis) funciona perfectamente, pero 
precisamos mellorar este aspecto de maneira vertical (interniveis e etapas). 

 

 
4.- ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS E ORGANIZATIVAS DE ATENCIÓN AO 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO  
  
(Parte do contido deste apartado pode pola Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se 

desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 
diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que 

se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación.) 
  

A nivel de aula  
Partindo dos diferentes estilos cognitivos e de aprendizaxe procurarase a atención 

personalizada e a individualización dos procesos de ensino-aprendizaxe,intentando 
conxugar a economía docente coa autonomía do alumnado por medio do uso de estratexias 
e técnicas para aprender a aprender.  

Destacando:  
 A motivación, a través de actividades funcionais. 

 Clima de traballo axeitado, aberto e participativo. 
 Fomento dunha autoestima positiva. 
 A educación en valores e habilidades sociais. 

 Metodoloxía baseada no traballo cooperativo a desenvolver en grupos heteroxéneos, 
empregando programas que favorezan a inclusión. 

 Adaptación de tempos, instrumentos e procedementos de avaliación segundo as 
necesidades individuais do alumnado, tendo sempre presente o principio de inclusión. 

O Departamento de Orientación facilita, cando se demanda, as propostas e programas 

necesarios para axudar a acadar o anteriormente exposto. 
 

As programacións de nivel e aula elabóranse atendendo á diversidade do alumnado,  
dando a cada alumno/a ferramentas e estratexias destinadas a favorecer o seu crecemento 
a partires do que é e de onde se atopa. 

 
Para a prevención de dificultades están previstas, entre outras, as seguintes medidas: 

 Agrupacións heteroxéneas e equilibradas nas aulas para favorecer a coeducación. 
 Desdobres, na medida das dispoñibilidades organizativas do centro, para facilitar a 

adquisición de contidos. 
 Información do alumnado con NEAE, por parte da xefatura do Departamento de 

Orientación, no mes de setembro aos/ás titores/as asignados a un novo grupo. 

 
A nivel de alumnado 

Como medida ordinaria, impartido polo/a titor/a, levarase a cabo o reforzo educativo co 
alumnado, que presenta un desfase curricular ou que atopa unha maior dificultade na 
aprendizaxe de contidos considerados básicos. 
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Nalgún caso para responder ás necesidades educativas do alumnado, realizarase o reforzo 
educativo nalgunha/s sesión/s por parte de profesorado con dispoñibilidade horaria. Este 

apoio será realizado: 
 En Educación Infantil os/as docentes adscritos/as a esta etapa con esta función.  

 En Educación Primaria, será solicitado á xefatura de estudos polas persoas titoras no 
mes de outubro.Realizarase a adscrición en función da maior dispoñibilidade horaria e 

respectando a pertenza ao mesmo nivel, ou etapa por esta orde. 
A medida desenvólvese na aula ordinaria. 
 

En canto as medidas extraordinarias destacan: 
a) O apoio das especialistas de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe. 

Intervirán co alumnado de necesidades específicas de apoio educativo cando así o 
sinale o correspondente informe psicopedagóxico.  
A intervención deste profesorado lévase a cabo dentro da aula á que pertence o/a 

alumno/a, e desenvólvese fóra da mesma cando: 
 Se utiliza o Programa PASS de Intervención Cognitiva (PPIC). 

 Se utiliza a APP Grid 3 (sistema de comunicación). 
 Se segue tratamento de dislalias e trastornos da linguaxe. 
 Existe alumnado de necesidades educativas especiais que, para determinadas 

actividades do programa de intervención, precisa un esforzo de atención e 
concentración que non conseguiría dentro da aula ordinaria.  

 As actividades de apoio programadas interrompen o normal desenvolvemento da 
clase no grupo de referencia. 

 

En setembro, a toma de decisións sobre a asignación e distribución dos apoios a cargo 
das persoas especialistas en Pedagoxía Terapéutica e Audición eLinguaxe realízase 

considerando como criterios prioritarios os seguintes: 
1. Alumnado con necesidades educativas especiais 
2. Alumnado con neae con Adaptación Curricular Significativa 

3. Alumnado con neae sen Adaptación Curricular Significativa que repite curso. 
4. Alumnado con neae sen Adaptación Curricular Significativa. 

 
Como norma xeral, o alumnado con necesidades educativas especiais máis relevantes, 
recibe maior número de horas de apoio e, na medida do posible, se lle asigna 

profesorado especialista en PT e/ou AL con destino definitivo no centro para favorecer 
a continuidade da figura de referencia. 

O profesorado titor adapta o horario da aula para facilitar traballar a mesma área co 
alumnado que queda en clase e co que se apoia fóra.  
 

b) As adaptacións curriculares significativas serán elaboradas no primeiro trimestre 
do curso, polo/a titor/a que contará coa colaboración do/a orientador/a e outros 

especialistas: de área, Pedagoxía Terapéutica e/ou Audición e Linguaxe. Empregamos 
esta medida en casos que requiren modificacións significativas nun ou máis elementos 

prescritivos do currículo, podendo ser requirida polo alumnado con necesidades 
educativas especiais, o alumnado con alta capacidade intelectual ou aquel con 
necesidade específica de apoio.  

Despois da avaliación inicial reunirase o profesorado que imparte clase ao/a 
alumno/a, o profesorado de PT/AL, a Xefatura do DO e a Xefatura de Estudos, para 

decidir se procede a elaboración da ACS e en que áreas. 
O/A titor/a manterá contactos periódicos co profesorado de PT e/ou AL, co obxecto de 
coordinar a actuación educativa. 
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Cando menos, en cada sesión de avaliación efectuarase unha revisión da evolución 
escolar quedando recollido no documento "informe de seguimento trimestral de ACS". 

A nivel de centro 

 O departamento de orientación ofrecerá pautas e orientacións para o profesorado ante 

as reunións xerais e as entrevistas individuais coas familias.  
 Establecerase unha continua colaboración e intercambio de información cos servizos 

sociosanitarios e centros de procedencia do alumnado. Existindo ademais unha 
reunión, xeralmente en horario lectivo, para a coordinación dos equipos docentes 
(persoa titora, xefatura do departamento de orientación e especialistas en PT e/ou AL) 

cos servizos externos que atenden ao noso alumnado con NEAE (ASPANAES, Rosa 
Araújo logopeda e outros gabinetes privados, …). 

 O departamento de Orientación, empregará a AULA VIRTUAL 
(https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsantabaia/aulavirtual/)do centro para realizar 
un seguimento do proceso ensino-aprendizaxe do alumnado con NEAE, favorecendo 

ademais o desenvolvemento dos Programas de intervención elaborados polas 
especialistas de PT eAL para cada un/ha dos/as seus/súas alumnos/as con NEAE. 

 O Departamento de Orientación elaborou o documento "Coñecendo ao alumnado 
con TEA" no que se establecen unhas nocións xerais que poden servir para coñecer, 
intervir e establecer unha axeitada resposta ás necesidades educativas deste 

alumnado; en aumento curso tras curso a súa presenza nas nosas aulas.  
 As estratexias metodolóxicas e organizativas de atención ao alumnado con NEAE, 

están adaptadas á situación sociosanitaria, quedando establecidas no Plan de 
Adaptación ao COVID-19. 

 Desenvolverase o programa Patios Dinámicos, coas medidas sociosanitarias 

pertinentes, nas sesións de recreo do martes en educación infantil, e do venres en 
educación primaria. Así mesmo, procurarase unha caixa con diversos elementos de 

xogo a cada grupo de educación primaria. 

 
 

5.- CADRO DE ORGANIZACIÓN PEDAGÓXICA 
(Reflíctese no DOC) 

 
 
 

 
6.- PLAN DE ACTUACIÓN DO EQUIPO DIRECTIVO 

 
Director:J. Gustavo 
Romero García 
Xefe de Estudos: Daniel 
Vázquez Dieste 
Secretaria: Sesa Novo 

Boo 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

8:45 
9:40 

XEFATURA XEFATURA    

9:40 
10:35  SECRETARÍA DIRECCIÓN XEFATURA  

Horario de atención do 

equipo directivo 

10:35 
11:30 

DIRECCIÓN    DIRECCIÓN 

12:00 

12:55 
DIRECCIÓN DIRECCIÓN XEFATURA DIRECCIÓN  

12:55 
13:45 

Xuntanza 
Equipo 

 SECRETARÍA SECRETARÍA XEFATURA 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsantabaia/aulavirtual/
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OBXECTIVOS 
 

ACTUACIÓNS 

Manter un centro seguro para minimizar o impacto da 
Covid-19 nas dinámicas do colexio. 

Elaboración e posta en 
marcha dos protocolos 

necesarios. 
Actualizar o Plan de continxencia Nomear e apoiar aos 

distintos responsables do 
funcionamento da aula 
virtual e a formación de 

docentes, alumnado e 
familias. 

Contribuír a que a relación entre os diferentes 
estamentos do Colexio (alumnado, profesorado, pais e 
nais, e outro persoal ao servizo no centro) sexan 

cordiais e respectuosas. 

-Reunións e comunicacións 
con todos os estamentos. 
-Mellorar a comunicación e 

información actualizando 
web, con notas, circulares e 

AbalarMóbil. 
Promover a coordinación didáctica e metodolóxica entre 
niveis. 

-Facilitar as xuntanzas dos 
distintos equipos docentes e 

o traslado fluído de 
información. 

Facilitar e potenciar a formación e a información do 
profesorado. 

- PFPP e promoción de 
outros cursos de formación. 
- Programación semanal vía 

correo electrónico. 

Impulsar a función titorial. Debemos abrir canles 
directas, fluídas e estables coas familias. 

- Coordinar a actualización 
do PAT (plan de acción 
titorial). 

- Elaborar o Plan de 
comunicación do Centro 

 

O equipo Directivo manterá dúas  horas semanais de Coordinación. Unha na que se xuntarán 

os responsables da dirección, xefatura de estudos e orientación e outra na que estarán o 

Director, o Xefe de Estudos e Secretaria.  

 
7.- PLAN DE ACTUACIÓN DOS ÓRGANOS COLEXIADOS 

 
(Reflíctense no Plan de adaptación á situación Covid-19) 

 
 
8.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

8.1.- CCP 

Gustavo Romero Director  

Daniel Vázquez  Xefe de Estudos  
María Basavilbaso/Ángel Sampedro Orientación  

Uxía Basoco  Coordinadora Infantil  
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Carmela Cerecedo Coordinador a1º nivel  
MªJosé Lourés Coordinadora 2º nivel  

Raquel García Coordinadora 3º nivel  
Antonio Miragaya Coordinadora 4º nivel  

Sergio Somoza Coordinador 5º nivel  
Ana Ramos Coordinadora 6º nivel  

Ana Ramos Coordinadora EDL  
Beatriz Martínez Coordinadora de Biblioteca  

Mari Ons Coordinadora ED extraescolares 

Pablo Pena Coordinador equipo TIC 
Paula Fernández PT  

Mª Eugenia Blanco PT 
Rocío Lence/Coral Fdez AL  

David Cao AL 

Respecto das súas competencias, aclaramos que serán as reguladas polas distintas 
normativas e a que se acordoraron no claustro: 

 Coordinar o traballo das distintas dinamizacións para o correcto funcionamento das 
actividades Complementarias do Centro. 

Elección da secretaría da CCP: Uxía Basoco Mariño. 

  
 

8.2.- COMISIÓN DA AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA DE 3º  
 
Estará constituída por: 

- Gustavo Romero (director) que a presidirá. 
- Daniel Vázquez (Xefe de estudos). 

- María Basavilbaso González/Ángel Sampedro Morán (Orientación). 
- Raquel García Barreiro (Titora e coordinadora do 3º nivel de primaria). 
 

A súa función é informar e coordinar o proceso de avaliación tal e como se indique na orde 
anual que se publica no mes previo á proba. De igual xeito, colaborará coa administración 

educativa para o que sexa requirida. 
 
De celebrarse no Centro unha avaliación para sexto curso, incluirase como membro desta 

comisión a Susana Albarrán (titora de 6ºC de primaria) 
 

 
8.3.- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

(Ver en anexo, Plan do Departamento de Orientación) 
 

 
8.4.- EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DAS TIC 

 
Está formado polos seguintes membros para o curso 2021-22: 
 

DINAMIZACIÓN  
Tecnoloxías da Información e da 

Comunicación 

Compoñentes Nivel 
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María Otero Inf 

María Dolores Rey Inf 

Carmela Cerecedo Sánchez Mus. 

Bea de la Torre 4º 

Guillermo Oliveira Alcalde 3º 

Juan Carlos Puga Fandiño E.F 

Pablo Pena Lozano(Coord) Rel. 

Daniel Vázquez Dieste 5º 

ÁngelSampedro Morán Or. 

 

O longo deste curso 2021-22 o equipo das TIC ten entre outras tarefas a de realizar o 
Proxecto dixital de centro, xestionar a aula virtual e a nova páxina web. Esta páxina está 

feita na plataforma Drupal empregada pola consellería. 
As competencias do equipo TIC son: 
1.A dinamización dos espazos comúns relacionados coas TIC: espazos con ordenador e 

canón para proxeccións, Encerados dixitais comúns, Web do centro, Blogs, etc. 
2. Creación dunha planificación para a utilización destes recursos a fin de optimizar o seu 

aproveitamento. 
3. Ofrecer formación al profesorado para que poida incluír as TIC no seu quefacer diario. 
4. Elaboración dunha guía de recursos educativos relacionados coas TIC 

5. A instalación de novos programas informáticos será realizada unicamente polo director ou 
persoa na que este delegue. 

6. Actualizar inventario dos recursos tecnolóxicos dispoñibles. 
7. Colaborar coas actividades de Centro canalizando a información e propostas a través da 
rede interna e aportando materiais dixitais adecuados. 

 
A persoa coordinadora organizará o equipo para responsabilizarse do mantemento básico 

dos equipos e das contas das aplicacións Kizoa, ISSU, Youtube e a web do centro. 
 

 
8.5.- EQUIPO DE DINAMIZACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 

DINAMIZACIÓN  
Actividades Complementarias e 

Extraescolares 

Compoñentes Nivel 
María Ons Miranda (coord)   6º 
Lucía Rodríguez Martínez  1º 
Uxía    Basoco Mariño   Inf 
Raquel García Barreiro   3º 
Mª del Carmen Lojo Dieste Inf 
Bolivia Insua Fernández 2º 
Ana María Lojo Dieste                4º 
Sergio Somoza Rodríguez 5º 
David M. Cao Otero  Inf 

 
 

O Equipo de Dinamización de Actividades Complementarias e Extraescolares encargarase da 
organización das actividades complementarias a nivel centro e a coordinación das 

efemérides. Tamén se ocupa das tarefas relacionadas co horto escolar. 
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Este equipo está composto por 11 persoas, representantes dos distintos niveis de educación 
infantil e primaria. 

De forma conxunta o equipo repartirase a execución das distintas tarefas que se teñan que 
desenvolver na consecución dos obxectivos previstos. 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

Considéranse actividades extraescolares as encamiñadas a potenciar a apertura do Centro á 
súa contorna e a procurar a formación integral do alumnado en aspectos referidos á 
ampliación do seu horizonte cultural, a preparación para a súa inserción na sociedade e o 

uso do tempo libre. As actividades extraescolares realizaranse fóra do horario lectivo, tal e 
como establece  a Orde do 22 de xullo de 1997 ,. Terán carácter voluntario é ,e ningún caso, 

formarán parte do proceso de avaliación das distintas áreas ou materias curriculares. 
Contamos coa ANPA, o Concello, asociacións culturais, asociacións deportivas… que 
enriquecerán as actividades e saídas durante o curso escolar para o noso alumnado co fin de 

poder levar a cabo actividades como: 
❖Actividades artísticas e culturais: (conferencias, dinamización de bibliotecas, 

contacontos, exposicións, concursos, visitas a museos…) 
❖Actividades musicais: (concertos, recitais, coros, actuacións musicais dealumnado…) 

❖Obradoiros. 

❖Actividades físico-deportivas: (participación en eventos deportivos) 

❖Actividades da natureza: (sendeirismo, visitas a centros, visitas pola contorna…) 

❖Actividades de orientación e pedagóxicas: (conferencias, actividades temáticas, a paz, 

a tolerancia, igualdade de oportunidades e solidariedade). 
❖Festas populares e efemérides. 

❖Festa do Entroido: (Xornada recreativa, decoracións…) 

❖Actividades conmemorativas : (Samaín, Magosto, Nadal, Día da Paz, Día internacional 

da muller, Día da árbore, Día da auga, Día do libro...) 
❖Viaxes de fin de curso. 

 

 
 
OBXECTIVOS 

As actividades complementarias e extraescolares teñen como obxectivo prioritario a mellora 
da calidade da ensinanza, contribuíndo a complementar o currículo das distintas materias na 

busca dunha formación plena e integral do alumnado. 
Unha correcta planificación destas actividades debe permitir reforzar o 
desenvolvemento das competencias básicas en cada unha das materias que integran o 

currículo educativo. 
Pódense establecer os seguintes obxectivos: 

- Promover a participación activa do alumnado en actividades grupais fomentando a súa 
autonomía e responsabilidade na organización do seu tempo libre e de ocio. 
- Desenvolver as habilidades sociais: achegamento a diferentes realidades sociais, actuais e 

históricas. 
- Favorecer o recoñecemento, aceptación e uso das normas sociais de convivencia e de 

respecto, cooperación, solidariedade, non violencia e compromiso no ámbito persoal e social. 
- Afondar no coñecemento da interacción do ser humano na súa contorna analizándoos 
impactos 

-Recuperar e valorar costumes e tradicións. 
-Fomentar una actitude crítica respecto da publicidade e consumo. 

-Favorecer o achegamento de actividades artísticas como as visitas a museo, teatros, 
(visualización de obras en inglés) 
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-Elaborar propostas pola igualdade de trato e non discriminación de lesbianas, gais e 
transexuais   coa finalidade de darlles visibilidade   e de recoñecerlles o seu dereito afectivo 

–sexual. 
-Recoñecer e valorar  a contorna. Analizar aspectos importantes da situación ambiental e 

contribuír na súa defensa conservación e mellora:recollida de lixo nas praias, reciclaxe de 
papel, etc. 

-Colaborar en actividades grupais. 
-Mellorar a autoestima. 
-Identificarse coa contorna social e cultural máis próxima coñecendo e estimando as súas 

xentes,festas tradicións, patrimonio…respectando a diversidade social e cultural. 
-Aprender a respectar a cultura e a lingua da comunidade, favorecendo o seu emprego en 

distintas actividades mantendo una estreita colaboración co Equipo de Dinamización da 
Lingua Galega . 
 

HORTO ESCOLAR 
Ademais, este equipo asume a realización dos proxectos relacionados co horto escolar. 

 

PLANO 
DO 

HORTO 

 
 
OBXECTIVOS 

  -    Aproveitar ao máximo a terra cultivable para abastecernos dos seus produtos. 
- Consumir alimentos naturais e ecolóxicos. 

- Ser responsables do material, ao igual que recoñecer os distintos utensilios que usamos 
para o cultivo das verduras e hortalizas. 

- Habituar aos/ás nenos/as ao consumo de hortalizas. 

- Conseguir que esperte o interese pola agricultura alumnado e que aprendan as técnicas 
do cultivo ás que non soen estar habituados. 

- Incentivar a participación de toda a comunidade educativa nas actividades desta 
dinamización. 

- Que sexa un banco de recursos vivo para distintas unidades didácticas de todas as 

áreas e niveis educativo 
Actividades . 

Realizaranse as actividades correspondentes co mantemento do horto: cavar, limpar, 
plantar... 

 
Organización  
 Os cursos  que participen nas actividades do horto farano durante os recreos. 

Tamén será máxima prioridade a separación de residuos. 
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Obxectivos: 

- Recoñecer e analizar aspectos importantes da situación medioambiental. 
- Espertar a sensibilidade en canto á relación que o medio ambiente ten cunha mellor 

calidade de vida de toda a sociedade. 
- Favorecer o axeitado tratamento e recollida de pilas co fin de reducir o seu impacto 

ambiental ao igual que tomar conciencia dos efectos nocivos que o seu mal emprego 
poden producir. 

Actividades propostas: 

●Recollida selectiva de papel en cada aula. 
●Recollida de pilas por aula que logo periodicamente son acumuladas  

 
 
8.6.- EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
1.- OBXECTIVOS: 

a)Potenciar a coordinación cos diferentes equipos do centro. 
b) Organizar actividades de formación desde o equipo de biblioteca no uso de distintas 
ferramentas dixitais.  

c) Reestruturar e manter actualizado o blog. 
d) Levar a cabo campañas de animación á lectura de acordo con temáticas xerais, coas 

conmemoracións ou celebracións de datas significativas do calendario escolar. 
e) Recompilar e crear materiais que contribúan á alfabetización múltiple. 
f) Deseñar e poñer en práctica actividades graduadas de formación de usuarios autónomos 

da biblioteca.  
g) Reforzar a colección virtual. 

h) Fomentar a colaboración con diferentes institucións e asociacións (colexios da contorna, 
biblioteca municipal…) 
i) Fomentar a participación das familias. 

j) Adaptar a sinalización ao alumnado con NEAE a través de pictogramas. 
k) Deseñar actividades que se poidan adaptar a períodos de actividade non presencial. 

 
2.- ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO. 
 

O equipo de biblioteca estará formado durante este curso polas seguintes mestras e 
mestres: 

Susana Albarrán Gómez. 
Beatriz Martínez Outeiral (coordinadora) 
Elena López Santana. 

Eva Mª Castro Camiña. 
Mª José Lourés Illán. 

Verónica Mosquera Gómez. 
Sesa Novo Boo. 

David Pérez García. 
Mar Rodríguez Ramos. 
 

A normativa acordada para o funcionamento da biblioteca é a seguinte:  
 

NORMAS XERAIS 
- Aforo limitado a 17 alumnos 
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- Os libros usados que non se leven en calidade de préstamo deben colocarse nunha 
caixa habilitada como “corentena”. 

- Establecerase unha porta de entrada e outra de saída. 
 

PROFESORADO 
 Os libros quedarán en corentena dun día para outro. Os/as mestres/as de garda do día 

anterior serán os encargados de colocar no seu sitio os libros do día anterior. 
 Durante o horario escolar cada titor que acuda co seu grupo á biblioteca deberá deixar 

todo colocado e desinfectado. Neste caso non se terá en conta o aforo e se respectará o 

grupo-clase como grupo estable de convivencia. 
 

RECREOS 
 O aforo será por orde de chegada. 
 Non se poderá acceder mentres non estea o profesor de garda dentro. 

 Unha vez dentro os alumnos deberán permanecer todo o recreo. 
 Non se poden usar os ordenadores nin os xogos. 

 Non se pode compartir material. 
 Pódese facer préstamo de libros e lectura dentro da sala. 
 Haberá un calendario especificando os días que pode acudir á biblioteca cada curso. O 

acceso estará limitado a un nivel ao día. 
 En cada mesa rectangular so se ocuparán os cabeceiros e nas circulares unha soa persoa. 

 
TARDES 
 As familias non poden acceder á biblioteca. 

 O préstamo é so para os alumnos do centro. 
 Non se poden usar os ordenadores nin os xogos. 

 Non se pode compartir material. 
 Pódese facer préstamo de libros e lectura dentro da sala. 
 As mesas rectangulares só poden estar ocupadas por dous alumnos (nos cabeceiros) que 

sexan do mesmo nivel. Alumnos de distintos niveis non poden compartir mesa. 
 Para recoller aos rapaces da biblioteca os familiares non accederán á biblioteca. Un dos 

profesores de garda baixará aos rapaces 5 minutos antes das 17:00  (hora de abrir as 
portas para poder saír) para entregalos e permanecerá 10 minutos (de 16:55 a 17:05). 
Pasado ese tempo volveranse a cerrar as portas ata as 18:00. 

 
 

O alumnado tamén poderá asistir á biblioteca acompañado do/a seu/súa titor/a na sesión 
semanal asignada a cada titoría. Durante este tempo poderanse xestionar préstamos e 
realizar as actividades de animación á lectura e educación documental que se consideren 

oportunas, para o que as persoas titoras poderán contar coa colaboración do equipo de 
biblioteca. 

Antes e despois de acceder á biblioteca o alumnado e profesorado deberá hixienizar as mans 
e terá posta a máscara en todo momento. 

O/a mestre/a encargarase de deixar as ventás abertas antes de abandonar a sala. 
Só se poderán utilizar os postos sinalizados. Estes deberán hixienizarse ao rematar o seu 
uso. 

As xuntanzas da comisión de biblioteca terán lugar na sesión estimada por Xefatura de 
Estudos dentro do calendario de reunións do centro. Estas serán presenciais sempre que as 

circunstancias o permitan. 
A persoa responsable e os membros do equipo disporán de varias sesións de adicación á 
biblioteca orientadas á preparación e posta en marcha de actividades. 
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2.1 Organización e xestión. 

 Elaboración do protocolo de uso da biblioteca para o curso 2021/2022. Este será 

revisado e actualizado en función das necesidades do centro, da evolución da 
pandemia e das instrucións da Consellería. 

 Redistribución dos espazos e fondos na biblioteca para facela máis funcional. 

 Creación dun espazo na sala de mestres con fondos de interese para o profesorado. 
 Elaboración dunha guía de uso da biblioteca en formato dixital. 

 Elaborar un plan de adquisición de fondos tendo en conta as necesidades da 
biblioteca, o proxecto anual e as suxestións dos equipos de nivel. Potenciar a 

adquisición de recursos dixitais. 
 Dar publicidade ás novidades.  
 Dinamización do blog. 

 Expurgo de fondos obsoletos. 
 

 

2.2 Dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, integración no currículo e 

contribución á alfabetización múltiple ao desenvolvemento das competencias 
básicas do alumnado. 

 
 Desenvolvemento do proxecto documental integrado: “A Contorna”. 
 Creación dun repositorio de recursos para traballar o PDI.  

 Elaboración e distribución de guías de lectura dixitais. 
 Creación de Booktubers. 

 Difusión dos recursos da biblioteca a través do blog e páxina web. 
 Apoio ás necesidades do profesorado. 
 Posta en marcha dun programa de radio con periodicidade mensual. 

 

2.3 Formación de usuarios e adquisición da competencia informacional 

 Elaboración dunha guía de información para os/as mestres/as sobre a organización e 
funcionamento da biblioteca (CDU, normas de biblioteca, xestión de préstamos no 

programa MEIGA). 
 Distribución de guía de funcionamento da biblioteca para alumnado e familias. 

 Elaboración de materiais para aprender a buscar e tratar a información. 
 Elaboración de titoriais explicando o funcionamento de distintas ferramentas dixitais 

para as familias, alumnado e profesorado. 

 

2.4 Fomento da lectura e desenvolvemento do proxecto lector de centro 

 Adaptar o Plan Anual de lectura ao novo contexto educativo. 
 Lecturas compartidas. 

 Apadriñamento lector. 
 Contacontos .  

 Mochilas viaxeiras. 
 Visitas á biblioteca municipal.  
 Programación de actividades específicas para Día da Paz, mes da poesía, día do libro, 

letras galegas, día contra a violencia de xénero… 
 As actividades anteriores realizaranse respectando as medidas de seguridade do 

protocolo COVID  
 

2.5 Avances cara a unha biblioteca inclusiva 

 Selección de materiais e fondos para alumnado con necesidades específicas. 
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 Adaptación da sinalización da biblioteca a través de pictogramas. 
 Facilidades de préstamo de fondos e de acceso ás novas tecnoloxías ao alumnado 

máis desfavorecido social e/ou economicamente.  
 

2.6 Outras actuacións 
 Formación do profesorado pertencente ao equipo de biblioteca. 

 Colaboración na xestión e funcionamento da aula virtual (posta en marcha da aula 
virtual, elaboración de titoriais de uso para mestres/as, familias e alumnado…). 

 
 

3. AVALIACIÓN  
A avaliación do proxecto será permanente ao longo de todo o curso, introducindo as 
modificacións necesarias co fin de garantir o bo funcionamento das actividades. Así mesmo, 

realizarase unha avaliación final que valore, entre outros, os seguintes aspectos:  
 Grao de consecución dos obxectivos propostos.  

 Grao de implicación do profesorado, das familias e dos axentes externos implicados 
no desenvolvemento das actuacións propostas.  

 As estratexias metodolóxicas empregadas.  

 A adecuación dos cambios realizados na organización da biblioteca (catalogación de 
libros, servizo de préstamo, horario de apertura,…)  

 Clima lector no centro.  
Para realizar a avaliación final valoraremos os seguintes indicadores: 

 Enquisas para recoller os puntos de vista dos implicados na actividade da biblioteca 

(alumnado, profesorado e familias). 
 Número de préstamos realizados. 

 Nivel de participación do alumnado e familias nas actividades. 
 Número de visitas ao blog. 
 Utilización dos recursos da biblioteca por parte do profesorado. 

 Calidade dos traballos realizados. 
 

As conclusións da avaliación final, así como as propostas de mellora, se as houbese, 
incluiranse, ao rematar cada curso escolar, na memoria anual do plan servindo como 
referente para a revisión das actuacións ao inicio do curso seguinte. 

 
 

8.7.- EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 
 

DINAMIZACIÓN Lingua Galega 

Compoñentes Nivel 

Isabel Blanco Hermo inf. 

Lorena Pais Abeijón inf. 

Paulina González Domínguez 1º 

Monserrat Ces Rodríguez 2º 

Ana Rodríguez Ruibal 3º 

Mª Eugenia Blanco Aragón 3º 

Antonio Miragaya Veras 4º 

Gustavo Romero García (director) 5º 

Pilar López Roda 6º 

Ana Mª Ramos Villanustre (coordinadora) 6º 
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O equipo da Dinamización da Lingua Galega será o responsable de desenvolver todas 

as competencias que veñen reguladas no artigo 64 do Decreto 374/96, do 17 de 
outubro. 

De forma conxunta o equipo repartirase a execución das seguintes tarefas: 
 

     - Supervisión do correcto uso do idioma nos documentos do Centro. 
     - Actualización da web. 

     - Merca de materiais e xestión económica. 
     - Previsión de actividades. 

     - Recompilación de datos e fotos para a memoria. 
 

 
ADDENDA DO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

(ver anexo III) 
 
 

8.8.- EQUIPOS DE NIVEL 
 

Reuniranse unha vez ao mes, cando o coordinador ou a xefatura de estudos o convoque.  
 
EQUIPOS DE NIVEL 21/22 

 

 

Infantil 
Compoñentes Nivel Din. 

IsabelBlanco Hermo 6a EDL 

Marta Montero Fdez/Dolores Rey Apoio Tics 

Uxía Basoco Mariño(Coord.) Apoio Extr. 

Verónica Mosquera Gómez 4b Biblio 

Mª Carmen Lojo Dieste 5a Extr. 

Lorena Pais Abeijón 5b EDL 

Eva María Castro Camiña 4a Biblio 

María Otero Pérez 6b Extr. 

David Manuel Cao Otero AL Extr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 

Compoñentes Grupo Din. 

Paulina Gónzalez Domínguez A EDL. 

Lucía Rodríguez Martínez B Extr 

Mar Rodríguez Ramos C Biblio 

Carmela Cerecedo Sánchez (coord.) Música TICs 

Sesa Novo Boo EF Bibl. 

3º 

Compoñentes Grupo Din. 

Raquel García Barreiro (Coord.) A Extr. 

Guillermo Oliveira Alcalde B Tics 

Mª Eugenia Blanco Aragón PT EDL 

Mª Beatriz Martínez Outeiral Inglés Bibl. 

Ana Rguez. Ruibal Rel. EDL 

2º 

Compoñentes Grupo Din. 

Mª Bolivia Insua Fernández A Extr. 

MªJosé Lourés Illán(Coord.) B Biblio 

Montserrat Ces Rodríguez C EDL 

Paula Fernández Martínez PT Tics 

Rocío Lence Cordero/Coral  AL Tics 

   
4º 

Compoñentes Grupo Din. 

Antonio Miragaya Veras  (Coord.) A EDL 

Beatriz de la Torre Díaz B Tics 

Elena López Santana/Oscar V. C Extr. 

María Basavilbaso González Orient. Tics 

Ana Mª Lojo Dieste Ingl. Extr. 
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8.9.- OUTRAS COORDINACIÓNS 
Seccións bilingües: as membros do departamento de inglés conforman este equipo 
coordinadas pola mestra Ana Lojo. 

Erasmus+ ka101: Proxecto que leva 3 cursos en funcionamento e que se renova este ano. 
Forman parte del Sesa Novo, Susana Albarrán, Mari Lojo, Mª Beatriz Outeiral e a 

coordinadora Ana Lojo. 
Durante este curso tamén formaremos parte dun Grupo de Traballo intercentros (CEIP e IES 
do concello de Boiro) sobre o TIL (tratamento integrado das linguas) do que formará parte 

Ana Ramos. 
 

 

9.- QUENDAS DE VIXILANCIA 
 

ENTRADA 
Durante o presente curso, para atender as distintas quendas de entrada ao centro, todo o 

profesorado estará na aula que lle corresponda segundo horario ás 8:35h para efectuar a 
ventilación e a custodia do alumnado que vaia accedendo ao centro. 
 

Ademais, seis docentes (2 por portal de entrada ao recinto) encargaranse desde as 8:30h da 
correcta organización das entradas ao centro. 

RECREO 
Prorrogamos a organización do curso pasado, aumentando a zona de biblioteca nas 
quendas. A cada nivel se lle asigna unha zona. Están delimitadas por pneumáticos para 

facelo máis visual. 

5º 

Compoñentes Grupo Din. 

Daniel Vázquez Dieste A Extr. 

David Pérez García B Bibl. 

Sergio Somoza Viturro(Coord.) C Tics 

Gustavo Romero García Mus. EDL 

Juan Carlos Puga Fandiño  EF. Tics 

6º 

Compoñentes Grupo Din. 

María P. Ons Miranda A Extr. 

Pilar López Roda B EDL 

Susana Albarrán Gómez C Bibl. 

Pablo Pena Lozano Rel. Tics 

Ana Ramos Villanustre(Coord.) Ingl. DNL 
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O conserxe avisa por megafonía o momento de saír/entrar a cada nivel e a zona que lle 
corresponde. 

 
 

TARDE 
A xefatura de estudos, unha vez revisadas as preferencias de cada membro do claustro, 
asigna dúas persoas de 16:00 a 18:00h como responsables do centro (excepto os martes, 

que hai unha persoa dedicada á biblioteca de 16:00 a 17:00h). A súa función é a custodia do 
alumnado usuario da biblioteca e velar polo correcto funcionamento do centro cando 

albergue as actividades extraescolares que poñan en funcionamento desde a Anpa. 
 

 
 
 

10.- FORMACIÓN DO PROFESORADO 
A formación do profesorado constitúese como un dos elementos de calidade do sistema 

educativo e xa que logo debe ser unha acción prioritaria do profesorado no seu conxunto e 
do equipo directivo que a impulsará, coordinará e apoiará de xeito preferente. 
Ademais de facer chegar a todos os membros do claustro a información sobre todas as 

actividades formativas das que teñamos coñecemento, este ano continuaremos co PFPP no 
centro, este curso organizaremos: 

 Seminario eDixgal (20h): Formación no EVA eDixgal_ano4. 
 Grupo de Traballo "Plan dixital de centro(20h)": Elaboración do Plan 

Dixital de Centro. 

 Grupo de Traballo CONTRATOS-PROGRAMA(20h): Encargarase de 
organizar as actividades relacionadas eduINNOVA e eduINCLÚE. 

 
Ademais, o profesorado asiste, de xeito individual, a diferentes actividades de formación 
organizadas por diversos organismos como é o Centro Autonómico de Formación do 

Profesorado (CAFI).  
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11.- LIBROS DE TEXTO 

 

 

 

 
 

- O 5º e 6º curso de primaria anexouse ao proxecto eDixgal. 

 
En música utilízanse os seguintes textos: 

2º MELODÍA 2 Galinova  ISBN: 978-84-9737-238-1 

3º Cuadernillo MELODÍA 3 Galinova ISBN: 978-84-9737-225-1 

4º Cuadernillo MELODÍA 4 Galinova ISBN: 978-84-9737 – 241-1 
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12.- PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 

Cada equipo de dinamización organizará as actividades asignadas. Tamén teremos 
asociacións/institucións/empresas externas que se adapten aos contratos programa e/ou 

actividades de centro. No anexo V atoparemos unha táboa resumo. 
 Desde o departamento de cultura do Concello convídannos a concertos, obras de 

teatro… e as actividades enmarcadas no Proxecto en(clave) (anexoIV) 
 A Cruz Vermella local, realiza un programa para traballar valores positivos para á 

sociedade chamado LUDIEDUCA, que se desenvolve de outubro a xuño cunha sesión 

mensual nos grupos de terceiro nivel. 
 Actividades enmarcadas nos Contratos Programa de diferentes equipos docentes do 

centro e outras asociacións/empresas externas que podemos ver na táboa resumo 
que elaboramos este curso. 

 Colaborar con actividades organizadas por asociacións de interese xeral (recollida de 

roupa usada...) 
 

Actividades a nivel centro: 
 
1º TRIMESTRE: 

 Mes da ciencia; XORNADA SEN CO2 
(EQUIPO DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA) 

 Obxectivos: 
 Concienciar da necesidade de frear o cambio climático. 
 Reducir o CO2 nos desprazamentos ao centro. 

 
 Magosto; XORNADA DE CONVIVENCIA 

(EQUIPO DINAMIZACIÓN EXTRAESCOLARES) 
Obxectivos: 

 Por en práctica actitudes de respecto polo medio ambiente. 

 Contactar coa natureza, mellorando o respecto polamesma e o coñecemento do 
entorno. 

 Potenciar o coñecemento do patrimonio cultural, costumes e tradicións. 
 

2º TRIMESTRE: 

 Día da Paz e non violencia (30X): 28 ou 31 de xaneiro. 
(EQUIPO DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA) 

 Obxectivos: 

- Concienciar aos nenos e nenas da importancia de resolver conflitos de maneira pacífica. 

 
 Entroido. 

 EQUIPO DINAMIZACIÓN EXTRAESCOLARES) 
Obxectivos: 

- Recuperar costumes e tradicións ancestrais. 

- Realizar traballos artísticos e lograr a participación do grupo. 

- Fomentar a imaxinación creadora e respectar as ideas dos demais. 
 

3º TRIMESTRE: 
 Día do Libro (23 de abril) 

(EQUIPO DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA) 

Obxectivos: 
- Celebrar e conmemorar o día do libro. 
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- Fomentar a lectura como entretemento. 
- Contribuír a crear oportunidades lectoras. 

 
 Romaría das Letras Galegas 

(EQUIPO DINAMIZACIÓN LINGUA GALEGA) 
Obxectivos: 

 Promover o respecto e coñecemento da cultura e lingua propias de Galicia. 
 Estimular o emprego da lingua galega. 
 Respectar a diversidade social e cultural. 

 Potenciar o coñecemento do patrimonio cultural, costumes e tradicións. 
 

NOTA : Asignouse a organización de cada actividade a unha dinamización en concreto para 
unha mellor coordinación. 
 

As conmemoracións escolares a celebrar non realizadas a nivel centro, serán postas en 
marcha a nivel aula. Os distintos equipos de dinamización poderán realizar propostas que 

cada nivel pode adoptar para as celebracións. 
– 20 de novembro de 2021: Día Universal da Infancia. 
– 25 de novembro de 2021: Día Internacional contra a Violencia de Xénero. 

– Do 30 de novembro ao 7 de decembro de 2020: conmemoración da Constitución e do 
Estatuto de autonomía de Galicia. 

– 3 de decembro de 2021: Día Internacional das Persoas con Discapacidade. 
– 10 de decembro de 2021: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 
– 24 de xaneiro de 2022: Día Internacional da Educación. 

– 30 de xaneiro de 2022: Día Escolar da non Violencia e da Paz. 
– 24 de febreiro de 2022: Día de Rosalía de Castro. 

– 8 de marzo de 2022: Día Internacional da Muller. 
– 15 de marzo de 2022: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. 
– Do 7 ao 11 de marzo de 2022: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase 

na aula con xornais. 
– 7 de abril de 2022: Día Mundial da Saúde. 

– Entre o 18 e o 22 de abril de 2022: Semana do Libro. 
– 2 de maio de 2022: Día Internacional contra o Acoso Escolar. 
– 9 de maio de 2022: Día de Europa. 

– Do 16 ao 20 de maio de 2022: Semana das Letras Galegas. 
– 5 de xuño de 2022: Día Mundial do Medio Ambiente. 

 
CONFERENCIAS E CHARLAS 
Este tipo de actividades levarase a cabo a proposta da dirección ou coordinadores de nivel, 

organizando coa xefatura de estudos con máis dunha semana de antelación. Participará o 
alumnado ao que van dirixidas e os/as titores/as e mestres/as necesarios/as para a 

organización.  
 

 
ANPA TORRE DE GOIÁNS 
Este curso non organizará as festas de costume, só as actividades extraescolares que 

cumpran cos requisitos sanitarios. 
 

- FOTOGRAFÍA RECORDO ESCOLAR; nos cursos de 4º e 6º de infantil  e 2º, 4º e 6º de 
primaria do 8 ao 15 de outubro. 
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As actividades que se ofertan dende a ANPA para o curso 2020-2021 son as seguintes: 

 
 

 
13.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DE CENTRO 

 
O plan do que dispón o Centro pretende preparar á Comunidade Escolar para desaloxar o 
edificio ante situacións que eventualmente poden producirse pero que non se poden prever. 

Contamos cunha sinalización horizontal no patio do centro no punto de encontro para 
organizar mellor o reconto e planos de evacuación en todos os espazos do centro. 

Realízase a revisión de extintores segundo a normativa vixente. 
Valorarase a posibilidade de que este curso non se realicen os simulacros, como medida 
contra a propagación da covid19. 

 
Os exercicios prácticos de evacuación deberán ter en conta: 

 O sinal de alarma serán tres ou máis toques de timbre continuados. 
 O director, ou outro membro do equipo directivo en quen delegue, organiza o exercicio. 

 En cada planta haberá un/ha profesor/a que actuará como coordinador/a, que será 
designado polo director ou membro do equipo directo responsable. Serán mestras/es de 
garda, responsabilizándose de que non quede ningunha persoa atrás. Pechar as portas 

dos espazos que estean evacuados. 
 O conserxe, no uso das súas funcións, colaborará cos/coas profesores/as, prestando 

especial atención á apertura das portas de saída e ao ascensor. 
 Unha vez escoitada a alarma, tres toques,  sairase das aulas e dependencias ata o punto 

de encontro. 

 O desaloxo de cada planta do edificio farase por grupos, de forma ordenada e sen 
mesturarse.  

 O profesorado favorecerá a saída animando ao alumnado a efectuala de maneira 
ordenada e rápida. 

 LUNS MARTES MERCORES XOVES VENRES 

 

DE 

16:00 

A 

16:55 

INFORMÁTICA 

(iniciación a internet e 

ofimática) 

PRIMARIA 

15€/mes   

 

PATINAXE EN 

LINEA 

(Infantil e Primaria) 

Pabellón 

15€/mes 

MANUALIDADES  

e RECICL-ART 

15€/mes 

  

INGLÉS LÚDICO 

(infantil ata 2º 

primaria ) 

15€/mes 

XIMNASIA 

ACROBÁTICA/ 

PARKOUR 

Ximnasio 

20€/mes PSICOMOTRICIDADE 

(ED. INFANTIL) 

15€/mes 

 

 

DE 

17:00 

A 

17:55 

COCIÑA DIVERTIDA 

15€/mes 

MULTIBAILE 

(Inf e Pri) 

15€/mes 

PEQUENOS 

CIENTIFICOS 

15€/mes   

INGLÉS LÚDICO 

(3º- 6º  Primaria ) 

15€/mes 

TENIS 

(Varios grupos 

dependendo do 

nivel) 

 
PRECIO: 20€/mes 1 

dia 

30€/mes 2 días 

TENIS 

(Varios grupos 

dependendo do nivel) 

 
 

PRECIO: 20€/mes 1 dia 

30€/mes 2 días 
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 Á saída do edificio irán ao patio do centro, e situaranse no punto de encontro, ao fondo 
do patio. 

 Os camiños de evacuación estarán sempre libres de obstáculos. 
 As portas de saída ao exterior permanecerán abertas ata que o edificio quede totalmente 

baleiro. 
 Todo o profesorado debe informarse das medidas de emerxencia do ascensor (non se 

poderá empregar en caso de emerxencia). 
 
Nos exercicios de simulacro: 

 Non se considerarán como saídas as ventás. 
 O alumnado no deberá ser avisado nin da hora nin do día do simulacro. 

 Unha vez comprobado a saída do persoal, así como o tempo invertido, volverase de novo 
ás aulas. 

 Os distintos andares do centro están indicados con sinais de emerxencia ao igual que a 

situación das Saídas de Emerxencia e extintores(revisados) nas distintas dependencias. 
 

Esquema de emerxencia por accidente ou enfermidade grave: 
 Ter en conta o listaxe de alumnado situado na sala de mestres (contén foto e descrición 

do motivo de estar neste programa) incluído no Programa de Alerta Escolar. Se se atopa 

dentro deste, chamar ao 112 e seguir as instrucións. 
 Se a lesión ou doenza o require, chamar aos/ás pais/nais ou titores/as legais de 

inmediato,  se non se localizan, chamar aos servizos de urxencias e seguir as instrucións 
do técnico do 112/061.  

 Entregar ás familias o modelo que temos na sala de mestres e deixar en dirección o 

correspondente informe. 
 

 
14.- PERSOAL NON DOCENTE 
 

Conserxe 

Do 16 de xuño 
ao 15 de 

setembro 

8:00 – 14:00h 30h 
semanais 

Do 16 de 

setembro ao 15 
de xuño 

8:00 – 14:30h 

E martes de 16:00 a 
18:30h 

35h 

semanais 

Conserxe de 
reforzo  

En ausencia do conserxe e para traballos que requiran 
máis dunha persoa. 

 
 

Auxiliar 
administrativa 

Do 1 de xullo ao 
31 de agosto 

Horario reducido Aprox. 10h 
semanais 

Do 1 de 
setembro ao 30 

de xuño 

8:30 – 14:00h 
E martes de 16:00 a 

18:30h 

30h 
semanais 

 
 

Persoal limpeza 

Do 16 de xuño 
ao 15 de 

setembro 

7:00 – 13:00h 30h 
semanais 

 
2 

persoas 
Do 16 de 

setembro ao 15 

6:00–9:00h e 14:00– 

17:30h 

35h 

semanais 
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de xuño 6:15-9:45h e 13:00-

16:30h 

Reforzo Covid 10:30-12:30h e 15:30-

18:30h 

25h 

semanais 

1 

persoa 

Cando non poden acudir ao traballo, ocúpase unha empresa subcontratada polo concello. 

 
 

Auxiliar 

coidadora 
 

Días 
lectivos 

8:45 – 13:45h 

Completa 
horario os días 
de saídas 

extraescolares. 

 

Prestan servizos complementarios para a asistencia e formación dos escolares con neae, 
atendendo a estes na ruta escolar, limpeza e aseo... e demais necesidades análogas. 

Colaboran no cambio de aulas ou servizos escolares, na vixilancia persoal destes, nas clases 
en ausencia do/a mestre/a e colaboran na vixilancia dos recreos, etc... dos que serán 
responsables os/as mestres/as. 

 
 

15.- POTENCIACIÓN DAS RELACIÓNS COAS FAMILIA 
 
De maneira regrada establecemos un día semanal de titorías e reunións xerais por niveis. 

Individualmente o profesorado buscará permanentemente a intervención das familias, 
implicándoas no desenvolvemento da aprendizaxe. 

O horario de atención ás familias é os martes de 16:00 a 17:00h. Tal e como se publicou 
nos diferentes documentos de adaptación ao Covid-19, para a celebración destas xuntanzas 
é preciso a cita previa e preferiblemente deben de organizarse de maneira telemática. 

 
No Centro existe unha Anpa, que ademais de encargarse de servizos educativos como dúas 

rutas de transporte escolar, comedor e madrugadores, organizan distintos tipos de 
actividades extraescolares. Algunhas delas incluíndo a participación de toda a comunidade 
educativa. Consideramos fundamental manter unha estreita colaboración con esta Anpa tan 

activa e comprometida coa vida escolar. 
 

Durante este curso elaboraremos unha proposta de Plan de comunicación coa comunidade 
educativa. 

 
 
16.- TRANSPORTE ESCOLAR 

 
O Centro dispón de transporte escolar en dúas modalidades, cun total de 110 usuarios: 

Este servizo acóllese correctamente aos protocolos e normativas sanitarias establecidas. 
 O transporte financiado pola Consellería de Infraestructuras e Mobilidade: 

Esta liña cambiou en xaneiro a consellería responsable. Todos os usuarios son 

excepcionais. 
 Liña 1:Paradas bus: Mobles Guadalupe, Barraña,  Saltiño, Rotonda de Graso, Seán, 

Brión, Piñeiro, Boliña, Rotonda Cimadevila, Gasolinera. Só para alumnado cuxa matriculación 
foi previa á nova distribución de Zonas 
Educativas, posto que agora considérase só o 

casco urbano (inferior a 2kms) a zona deste 
Centro. 

Alumnado usuario LIÑA 1 (26) 

Infantil  5 

Primaria 21 
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 Transporte para o alumnado casco urbano 
organizado pola ANPA.:  

 Liña 2: Espiñeira, avenida da Constitución. 
 Liña 3: Boiro de Arriba. 

  
Todas as liñas son cubertas pola mesma empresa. 
Hai unha entrada ao recinto escolar para o alumnado transportado na zona sur do patio, 

que garante a seguridade dos usuarios do transporte escolar. 
A dirección do centro custodia un caderno de rexistro de incidencias, e mantén reunións 

periódicas coas coidadoras do autobús. 
 
17.- COMEDOR ESCOLAR 

 
Este servizo escolar está xestionado pola Anpa Torre de Goiáns en modalidade de Cátering 

cunha empresa boirense.Este curso atenden a 70 usuarios (algúns deles de maneira 
esporádica), 36 de educación infantil que comen no comedor do centro e 50 de educación 
primaria atendidos no restaurante que serve o catering, ao que se desprazan nun servizo de 

transporte que os volve a deixar no centro sobre as 16:00h. 
O horario abrangue desde o remate das actividades lectivas ata o comezo das actividades 

extraescolares (13:45 a 16:00 horas) 
 
Durante o primeiro trimestre, está previsto a realización das obras de ampliación do 

comedor escolar, polo que todos os usuarios (mentres dure a actuación) serán atendidos no 
restaurante responsable do catering. 

 
17.1.- MADRUGADORES 
Neste espazo habilitado para o comedor, a Anpa tamén organiza o servizo de 

"Madrugadores", cunha persoa responsable dende as 7:30h ata as 8:45 que comeza a 
xornada lectiva, para uns 23 usuarios (moitos deles de maneira esporádica). 

*Durante as obras de ampliación do comedor, teremos que destinar un aula a este servizo. 
 
18.- PLAN DE UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO CENTRO 

Adaptarase ao disposto no capitulo III-9 da Orde do 22 de xullo de 1997. 
O Club Baloncesto Santa Baia, como entidade allea, dispón da autorización da xefatura 

territorial a partires do informe do Consello Escolar. Esta entidade fai uso diario do pavillón, 
sempre fóra de horario lectivo, renovando anualmente a solicitude á dirección do Centro. 
Durante este curso tamén aplican o protocolo esixido de medidas contra a propagación da 

Covid. 
 

As/Os docentes do Centro poderán facer unha solicitude ao equipo directivo para a 
utilización de espazos. Realizarana cunha simple nota onde apareza o nome do mestre/a, 

data, horario e pequena descrición da actividade a realizar. No mesmo documento a 
dirección reflectirá a aceptación ou non da solicitude.  
En caso de modificar as condicións do local (cambio de mobiliario, equipos multimedia,…) 

responsabilizaranse de deixalo no estado inicial cando remate a actividade. 
 

Outros membros da comunidade educativa de maneira ocasional: 
O Consello Escolar ten a potestade de autorizar ou denegar a utilización de espazos. Por 
razóns de operatividade, delega esta facultade na dirección do centro. 

Alumnado usuario LIÑA 2 e 3 (84) 

Infantil  16 

Primaria 68 
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A dirección informará ao Consello Escolar, na seguinte reunión que se produza, das 
solicitudes autorizadas e as denegadas así como dos motivos, para a súa ratificación ou 

revogación por este órgano colexiado. 
ANPA, Concello, organismos oficiais, entidades privadas, … presentarán a solicitude por 

escrito ao/á Director/a na que figurará o nome do responsable da actividade, as datas, 
horarios e a finalidade da mesma. Se os/as solicitantes non cumprisen as condicións 

impostas poderá revocarse a autorización parcial ou totalmente. 
 
Para a utilización do pavillón polideportivo deberá acompañarse á solicitude a certificación ou 

copia dunha póliza de R.C. que cubra a responsabilidade das actividades.  
 

En todos os casos os/as solicitantes deberán comprometerse a deixar as instalacións no 
estado en que se lles deixaron; de non ser así faranse cargo dos gastos que ocasione a súa 
reparación e/ou adecuación. 

 
Para un uso ocasional/excepcional, precisarase a autorización da dirección do Centro, e non 

pode alterar o calendario docente. 
 
 

19.- PLAN XERAL DE AVALIACIÓN DO CENTRO 
 

Ao remate do curso, cada Equipo e Comisión existentes no organigrama do Centro, 
elaborarán a súa Memoria Final na que deberán avaliarse todas as actividades realizadas e o 
grao de consecución dos obxectivos propostos na programación. 

O Claustro avaliará o grao de cumprimento e execución da Programación Xeral Anual, con 
carácter previo á Avaliación que deberá realizar o Consello Escolar. 

 
A avaliación da Programación Xeral Anual de Centro debe conseguir unha mellora da súa 
calidade así como unha mellora no aproveitamento dos recursos dispoñibles.  

A información clara, obxectiva e fiable que esta avaliación nos proporcione contribuirá tamén 
á toma de decisións sobre bases sólidas. 

 
 
20.- PLAN ANUAL DE LECTURA 

(ver en anexo II) 
 

 
21.- SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE DO AUXILIAR DE CONVERSA 
A xefatura de estudos velará polo cumprimento do horario e da correcta adaptación do 

auxiliar ás NOF e ao Plan de Convivencia. 
O seguimento e avaliación será realizado a través da observación do traballo diario. Este 

seguimento será responsabilidade das docentes do departamento de inglés do centro, que 
tamén valorarán a implicación da persoa auxiliar de conversa nos proxectos levados a cabo 

ao longo da súa estancia no Centro. 
 
22.- CONCRECCIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA 

 
Durante este curso,ademais das propostas no plan, terán especial importancia o grupo de 

traballo creado para a organización das actividades enmarcadas nos Contratos-Programa. 
 
Procuramos que este plan contribúa á consecución dos seguintes obxectivos xerais:  



 

28 

 

a) Facilitarlles aos órganos de goberno e ao profesorado instrumentos e recursos en relación 
coa prevención da violencia e a mellora da convivencia no centro.  

b) Concienciar e sensibilizar á comunidade educativa sobre a importancia dunha adecuada 
convivencia escolar e sobre os procedementos para mellorala e acadar un ambiente 

educativo que permita o óptimo aproveitamento dos recursos que a sociedade pon á dis-
posición do alumnado.  

c) Fomentar nos centros educativos os valores, as actitudes e as prácticas que permitan 
mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas e avanzar no respecto á diversi-
dade e no fomento da igualdade entre homes e mulleres.  

d) Facilitar a prevención, a detección, o tratamento, o seguimento, a xestión e a resolución 
dos conflitos que se poidan producir no centro e aprender a utilizalos como fonte de 

experiencia e aprendizaxe.  
e) Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as manifestacións de violencia, 
especialmente do acoso escolar, da violencia de xénero e das actitudes e comportamentos 

xenófobos e racistas.  
 

 
 
23.- AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA DE TERCEIRO  E SEXTO 

 
Estamos á espera das instrucións pertinentes. As probas acostuman a realizarse no mes de 

maio, irán destinadas ao alumnado de terceiro de maneira censual e mostral no caso de 
sexto nivel. 
No punto 8.2 do presente documento figura a comisión encargada da súa supervisión. 

 
 

 
24.- ANEXOS 
 

Anexo I. Plan anual do departamento de orientación 

Anexo II. Plan anual de lectura 

Anexo III. Addenda do Proxecto Lingüístico 

Anexo IV. Proxecto en(clave) - Concello 

Anexo V. Táboa resumo actividades 
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1. XUSTIFICACIÓN 
 

1.1. Normativa específica. 
 Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e 

profesional na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 27 de abril). 
 Orde do 24 de xullo do 1998, pola que se establece a organización e funcionamento da 

orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia regulada 
polo Decreto 120/1998 (DOG do 31 de xullo). 

 Circular 10/2010 das Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa, pola que se ditan instruccións para coordinar as actuacións e establecer as 
accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional na Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

 Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do 
alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se 
imparten as ensinanzas establecidas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación. 

 Orde de 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para 
a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de educación 
non universitaria con necesidades educativas especiais.  
As dúas últimas serán modificadas este ano tras a publicación formal da orde que 
desenvolve o Decreto 229/2011.  

 
1.2. Marco psicopedagóxico  
Na Lei Orgánica3/2020, do 29 de decembro (LOMLOE), pola que se modifica a Lei Orgánica 
2/2006, de 3 de maio de Educación (LOE), sinálanse, entre outros, os principios pedagóxicos de 
garantir a inclusión educativa, a atención personalizada ao alumnado e ás súas necesidades de 
aprendizaxe, participación e convivencia; na prevención das dificultades de aprendizaxe e na 
posta en práctica de mecanismos de reforzo e flexibilización, alternativas metodolóxicas ou 
outras medidas adecuadas tan pronto como se detecten calquera destas situacións. Así mesmo, 
sen perxuizo do seu tratamento específico nalgunhas áreas da etapa, a comprensión lectora, 
expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, a competencia dixital, o fomento da 
creatividade, o espíritu científico e o emprendimento. De igual modo, traballaranse a igualdade 
de xénero, a educación para a paz, a educación para o consumo responsable e o 
desenvolvemento sostible, a educación para a saúde e afectivo-sexual, e a educación 
emocional e en valores. Realizaranse proxectos significativos de resolución colaborativa de 
problemas reforzando a autoestima, autonomía, reflexión e responsabilidade. 
Destácase tamén a equidade garante da igualdade de oportunidades para o pleno 
desenvolvemento da personalidade a través da educación, a inclusión educativa, a igualdade de 
dereitos e oportunidades que axuden a superar calquera discriminación e a accesibilidade 
universal á educación, e que actúe como elemento compensador das desigualdades persoais, 
culturais, económicas e sociais, con especial atención ás que se deriven de calquera tipo de 
discapacidade. 
 
1.3. Contexto 
O noso centro atópase nun dos concellos que forman parte da península do Barbanza, situado o 
sur-oeste da provincia de A Coruña. 
Está adscrito ó IES Nº1 “A Cachada”. 
Conta con 6 unidades de Educación Infantil e 17 de E. Primaria. 
 

  Nº de alumnos/as: 475 
Nº de profesores/as: 40 entre os/as que se inclúen dúas profesoras de Pedagoxía 
Terapéutica, dúas de Audición e Linguaxe (un itinerante), unha pertencente ao 
contrato-programa ARCO, dúas de apoio a E. Infantil e a Orientadora. 
Persoal non docente: Unha administrativa, un conserxe, unha coidadoras e persoal de 
limpeza. 
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2. O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
 2.1 Composición 

En cumprimento do establecido no artigo 4º do Decreto 120/1998, do 23 de abril, o 
Departamento queda integrado polas seguintes persoas:  
    

1. María Eugenia Blanco Aragón   Profesora especialista en PT  
2. Paula Fernández Martínez  Profesora especialista en PT  
3. Rocío Lence Cordero (titular de baixa)  

  Coral Fernández Pedreira (substituta) Profesora especialista en AL   
4. David Cao Otero   Profesora especialista en AL (itinerante)  
5. María Basavilbaso Gonzalez (titular de baixa) 
Ángel Sampedro Morán (substituto) Orientador/a, Xefe/a do Departamento 
 
 

 2.2. Reunións 
 

 Celebraranse semanalmente, os martes, en horario de 16:00 a 17:00h, e de modo 
extraordinario en cantas outras ocasións se considere necesario. Serán destinadas ao 
desempeño das funcións que lle son encomendadas ao Departamento de Orientación na 
normativa vixente.  

 Asemade o/a Orientador/a coordinarase con: 

 O profesorado especialista de Pedagoxía Terapéutica e de Audición e Linguaxe sen 
establecer unha sesión dentro do horario lectivo, pero sempre que sexa necesario 
realizaranse reunións dentro do mesmo, notificando antes ao xefe de estudos. 

 O IES Nº 1 “A Cachada” trimestralmente, e de modo extraordinario en cantas outras 
ocasións se considere necesario. 

 
 
3. ACCIÓNS PRIORITARIAS 
 
En base ás instruccións da Circular 10/2010, considéranse accións prioritarias: 
 

1. Relacionadas coa inclusión e a diversidade: 
 Asesorar ao equipo directivo sobre o contido do proxecto educativo e os 

documentos que o integran, especialmente sobre as medidas de atención á 
diversidade e a acción titorial. 

 Elaborar e poñer en práctica programas destinados á prevención e detección 
precoz de dificultades de aprendizaxe. 

 Axustar as propostas de apoio educativo á realidade de cada alumna ou alumno 
con intervencións inclusivas e orientadas polo potencial de aprendizaxe do 
alumnado. 

 Asesorar aos departamentos, equipos docentes e profesorado en xeral nos 
procesos de axuste e desenvolvemento das concrecións curriculares, das 
programacións de curso e/ou ciclo, das medidas de reforzo educativo e nas 
adaptacións curriculares. 

 Facilitar asesoramento a toda a comunidade educativa sobre as diferentes 
medidas e recursos para a atención do alumnado con necesidade específica de 
apoio educativo. 
 

2. Relacionadas coa acción titorial: 
 Colaborar co profesorado titor/a no desenvolvemento das medidas contempladas 

no Plan de Acción Titorial (PAT), asesorando á totalidade da comunidade 
educativa sobre o sistema educativo, os procesos de admisión, as accións de 
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acollida, os cambios de centro e a participación na organización e no goberno dos 
centros. 

 Colaborar cos diferentes equipos docentes no deseño e elaboración de protocolos 
para a realización da avaliación inicial do alumnado. 
 

3. Relacionadas coa convivencia e coa educación en valores: 
 Deseñar e poñer en práctica programas destinados á promoción da convivencia e 

a resolución pacífica dos conflitos, asesorando na elaboración do Plan de 
Convivencia do centro. 

 Asesorar á comunidade educativa sobre a elaboración e aplicación das normas de 
organización e funcionamento. 
 

4. Relacionadas co plan de orientación, co plan anual e coa memoria de cada curso: 
 Manter actualizado o plan de orientación, concretando no plan anual do 

departamento as actuacións previstas para o curso, os seus destinatarios, os 
responsables da súa execución e a temporalización correspondente. 

 Realizar a memoria final do curso en base ao desenvolvemento do plan anual, 
cunha adecuada fundamentación das propostas de mellora que procedan para o 
curso seguinte. 
 

5. Relacionadas cos procesos de avaliación e calidade: 
 Colaborar nos diferentes procesos de avaliación do centro, nos termos que se 

establezan. 
 Asesorar á totalidade da comunidade educativa sobre os proxectos de mellora e 

calidade do sistema educativo. 
 
 
4. OBXECTIVOS 
 
 4.1. Co alumnado 
 

 Realizar o seguimento personalizado do seu proceso de aprendizaxe. 

 Favorecer a inclusión e a participación do alumnado no seu grupo e no conxunto da 
dinámica escolar. 

 Fomentar a transmisión dos valores que favorezan a liberdade persoal, a 
responsabilidade, a igualdade, o respecto e a xustiza. 

 Favorecer a solidariedade e a tolerancia con outras etnias e con outros/as nenos/as 
con necesidades específicas de apoio educativo. 

 Fomentar no grupo de alumnos/as o desenvolvemento de actitudes participativas, 
tanto no centro como no entorno. 

 Favorecer o autocoñecemento e a autoestima. 

 Mellorar as habilidades sociais. 
 

4.2. Co profesorado 
 

 Tomar decisións de cara á mellora da orientación educativa. 

 Dar resposta axeitada ás NEAE. 

 Orientar na realización das adaptacións curriculares. 

 Facilitar as aprendizaxes significativas do alumnado. 

 Fomentar a formación  permanente do profesorado. 
 

4.3. Coas familias 
 

 Contribuír a manter unha relación fluída entre os pais e o profesorado. 
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 Proporcionar información sobre a organización e funcionamento do centro. 

 Proporcionar información sobre os/as seus/súas fillos/as. 

 Promover a súa implicación na acción educativa. 

 Favorecer a súa colaboración no fomento entre os/as nenos/as da 
autorresponsabilidade, da adquisición de hábitos de traballo e estudio, da lectura,  etc. 

 
 
 
 
5. PLANIFICACIÓN XERAL E TEMPORALIZACIÓN: 
 

ACTIVIDADES AXENTES DE REALIZACIÓN 

Setembro e Outubro: 

 
 Constitución do Dpto. de Orientación 
 Entrevistas co profesorado con nova titoría, entre o que se 

inclúe o profesorado de nova incorporación, para 
proporcionar pautas sobre alumnado con NEAE. 
 Entrevistas coas familias. Elaboración de resumes. 
 Ditames de escolarización. 
 Organización de apoios e reforzos. 
 
 Elaboración do Plan do Departamento de Orientación. 
 Confección de horarios de atención ao alumnado con NEAE  
 
 Avaliacións de alumnado. 
 
 Realización de Informes Psicopedagóxicos 
 Asesoramento a familias sobre aspectos que poden incidir 

na mellora do rendemento do alumnado. 
 Asesoramento ao profesorado sobre aspectos que poden 

incidir na mellora do rendemento do alumnado 
 
 Coordinación da atención ás NEAE coas profesoras de P.T., 

A.L., as Coidadoras, os equipos docentes e o equipo 
directivo. 
 
 Elaborar materiais destinados á organización e planificación 

dos apoios visuais necesarios para unha axeitada resposta 
ás necesidades individuais do alumnado. 

 
 Elaboración de horarios visuais para o alumnado con NEAE, 

antes do comezo das clases. 
 

 Lectura, análise e avaliación dos programas de intervención 
levados a cabo o curso anterior co alumnado, para unha 
posterior adecuación de cara ao presente curso. 

 

 
D.O. 
 
 
Orientadora 
Orientadora 
Orientadora 
D.O. /Orientadora/ Xefe de Estudios 
 
Orientadora 
Orientadora/ Xefe de Estudios 

 
Orientadora e Profesorado de A.L.  
 
Orientadora 
 
Orientadora 
 
Orientadora/Profesorado especialista 
de PT/AL 
 
 
Orientadora 
 
Profesorado especialista de PT/AL 
 
 
 
Profesorado especialista de PT/AL 
 
 
Profesorado especialista de PT/AL 
 

De Outubro a Xuño: 

 
 Estudio de casos individuais á proposta do/a titor/a ou 

familia. 
 Asesoramento e colaboración na elaboración das 

Adaptación Curriculares.  

 
 
Orientadora e titores/as 
 
Orientadora/PTs/ALs 
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 Avaliacións de alumnado. 
 Realización de Informes Psicopedagóxicos e Dictames de 

Escolarización.  
 Colaboración co E.O.E. para informes que conclúan en 

dictames de escolarización, así como, para avaliacións 
específicas en función das características do alumnado. 
 Asesoramento sobre formación de profesorado. 
 Seguimento das medidas de Reforzo Educativo e das 

Adaptacións Curriculares Significativas. 
 Asesoramento a familias sobre aspectos que poden incidir 

na mellora do rendemento do alumnado. Entrevistas e 
resumes. 
 Asesoramento a profesorado sobre aspectos que poden 

incidir na mellora do rendemento do alumnado. 
 Intervención directa con alumn@s que presentan 

dificultades de base emocional. 
 Coordinación da atención ás NEAE coas profesoras de P.T., 

A.L. a Coidadora, os equipos docentes e o equipo directivo. 
 Coordinación da intervención do Departamento coas 

distintas institucións e profesionais que inciden na atención 
ao alumnado: familias, E.O.E., Consellería de Sanidade e 
Servicios Sociais e calquera outro profesional que participe 
na atención aos/ás alumnos/as. Realización de informes. 
 Coordinación mediante a realización de reunións na 

intervención do alumnado que comparte escolarización con 
Centros de Educación Especial (Aspanaes, Amicos..) 
 Participación nas sesións de avaliación. 
 Realización de informes trimestrais para as familias. 
 Planificación conxunta, co IES Nº1 “A Cachada”, do Plan de 

Transición á E.S.O. para o alumnado de 6º de E.P. 
 Participación no desenvolvemento de programas que 

elaboren ou promovan os E.O.E. 
 Planificación de actividades e posta en práctica para a 

Conmemoración do día do autismo (2 de abril). 
 Elaboración de material específico para traballar co 

alumnado. 
 

Orientadora e Profesoras de AL  
 
Orientadora 
 
 
Orientadora 
Orientadora 
 
Orientadora/Profesorado de PT e AL 
 
Orientadora 
 
Orientadora/Profesorado de PT e AL 
 
Orientadora 
 
 
Orientadora 
 
 
 
 
Orientadora 
PTs/ALs/Orientadora 
PTs/ALs 
 
Orientadora/PTs, ALs 
PTs e ALs 
Comunidade educativa 
 
Orientadora/PTs eALs 
 
Orientadora, PTs e ALs 
 
PTs e ALs 

Pautas de acción terminal. Xuño: 

 Elaboración de Informes de Final de Etapa para alumnado 
con N.E.A.E. 
 Elaboración de informes individualizados, resume da 

intervención realizada, co alumnado con n.e.a..e.  
 Aportación de conclusións e recomendacións na Xunta de 

avaliación final.  
 Elaboración da Memoria de actividades do D.O. (avaliación 

do programa orientador). 
 Elaboración da previsión de apoios de cara ao curso que 

ven, segundo o seguimento, alta e baixas do alumnado ao 
longo do presente curso. 

 

Orientadora 
 
PTs/ALs 
 
Orientadora/PTs/ALs 
 
Orientadora 
 
Orientadora/PTs/ALs 
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6. ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN 
 
A perspectiva da intervención basease nun modelo de asesoramento e concreción de programas 
segundo demandas, ainda que o Departamento realiza tamén propostas, por iniciativa propia, en 
función das necesidades detectadas. 
As tarefas a realizar distribuiranse segundo os sectores e persoas implicadas considerándose 
imprescindible actuar dende un marco de corresponsabilidade. 
A intervención, por parte do profesorado especialista, co alumnado con necesidades específicas de 
apoio educativo realízase fóra da aula ordinaria cando: 
 

o Se utiliza o Programa PASS de Intervención Cognitiva (PPIC) que require, para a súa 
aplicación, que o alumnado acuda a aula de Pedagoxía Terapéutica un mínimo de dúas 
sesións semanais

1
.   

o Se segue tratamento de dislalias e outros trastornos da linguaxe. 
o Existe alumnado de necesidades educativas especiais que, para determinadas 

actividades do programa de intervención, precisa un esforzo de atención e 
concentración que non conseguiría dentro da aula ordinaria.  

o As actividades de apoio programadas interrompen o normal desenvolvemento da 
clase no grupo de referencia. 

o Se utiliza un Sistema Aumentativo ou Alternativo de Comunicación (SAAC), como por 
exemplo e neste caso, a APP GRID3 a través dun dispositivo tablet. 
 

No tocante aos apoios que o profesorado, en horario de garda e/ou apoio de nivel, realiza terán lugar 
dentro da aula, entendéndoos tal e como se recolle no Plan de Atención á Diversidade

2
. 

A avaliación dos reforzos abranguerá tódalas fases -inicial, procesual e final- na que participarán os 
distintos axentes que actúan de forma directa ou indirecta; poñendo en común a información aportada 
respectivamente pola familia, o profesorado e mailo propio alumnado. 
 
 
7. RECURSOS 
 
Os recursos empregados serán aqueles dos que dispón o centro, tanto materiais como persoais e de 
espazo, podendo recorrer a axentes externos cando así o requira a actuación demandada ou programa. 

Recursos persoais: orientadora, membros do Departamento, coidadoras, profesorado, familias 
e profesionais externos. 

Recursos técnicos: ordenador, tabletas individuais, programas informáticos, outros materiais 
audiovisuais, tests, rexistros, enquisas, fichas, bibliografía. 

Recursos económicos: 820€ para o 1º Trimestre. O resto do curso pendente do orzamento do 
ano 2022. 
 
 Dentro deste apartado, cabe sinalar o recurso AULA VIRTUAL do que dispón o centro, onde se 
establecerá unha clase para o Departamento de Orientación, na cal se distribuirán as actividades en 
dous subgrupos (PT e AL) segundo o tipo de apoio que precise o alumnado NEAE. Este recurso será 
empregado para facilitar actividades a aquel alumnado que conte co apoio das mestras especialistas en 
Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica durante o curso, facilitando na medida do posible a 
continuación dos Programas de Intervención e a atención ás necesidades e características do noso 
alumnado, en caso dunha situación de confinamento. 
  

                                                 
1
 Segundo se establece no Plan de Atención á Diversidade estas saídas da aula ordinaria deberán coincidir naquelas áreas nas que 

o alumnado atopa menores dificultades, e en ningún caso cando teñan especialista. Así mesmo establécese que o titor/a porá en 
práctica as medidas que considere oportunas para que o/a alumno/a non se vexa negativamente afectado por esta circunstancia. 
2 “O traballo de dous profesores/as na aula facilita a atención á diversidade do grupo de alumnos/as. Cando se produza esta 
circunstancia o profesorado de apoio evitará sentar sempre ó lado dos que teñen dificultades, para que non se estableza unha 
relación de dependencia ou manipulación do profesorado por parte do alumno ou alumna de que se trate”. 
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8. CRITERIOS DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN 
 
A avaliación realizarase ao longo do curso, reflectíndose ao remate do mesmo na memoria do plan de 
orientación. Tentarase valorar a maneira na que se levou á práctica a programación prevista, atendendo 
a: 

 Obxectivos acadados. 

 Accións programadas e adecuación das mesmas aos obxectivos propostos. 

 Aspectos positivos e negativos no desenvolvemento do plan. 

 Adecuación dos recursos dispoñibles. 

 Adecuación da temporalización e horarios. 

 Grao de participación e satisfacción da comunidade educativa nas actividades realizadas. 

 Observacións e anotacións recollidas das impresións dos titores e titoras. 



 

 

PLAN ANUAL DE LECTURA  
 

1. INTRODUCCIÓN 

 O Plan Anual de lectura é un programa de accións  para o 

desenvolvemento do Proxecto Lector de Centro, encamiñado a 
mellorar as competencias básicas de lectura e de escritura do 

alumnado en todas as áreas do currículo. 
A adquisición de estratexias de busca, selección, valoración, uso e 

produción de información en diferentes soportes e formatos, así como 
a adquisición do hábito lector, ou cando menos, de espertar o gusto 

pola lectura, son imprescindibles para a adquisición das competencias 
básicas, especialmente a competencia en comunicación  lingüística, 

competencia dixital, conciencia e expresións culturais e aprender a 
aprender. 
 

2. OBXECTIVOS 

❖ Incrementar e estimular os hábitos de lectura de toda a 

comunidade educativa. 

❖ Favorecer a comprensión lectora e a lectura fluída e expresiva.  

❖ Contribuír a mellorar a competencia do alumnado na expresión 

oral e escrita.  

❖ Desenvolver as habilidades no proceso de busca de información 

tanto nos soportes tradicionais como nas novas tecnoloxías. 

❖ Potenciar o uso da biblioteca escolar como un centro de 

recursos eficaz  para  a ensinanza  e o aprendizaxe e como o  

elemento dinamizador da actividade lectora, fomento de valores e 
compensadora de desigualdades do alumnado atendendo á 

diversidade. 

❖ Continuar traballando en proxectos comúns, que permitan 

afondar a todo o profesorado nunha mesma temática.  

❖ Potenciar a implicación de toda a comunidade educativa na 

creación de hábitos lectores como parte da rutina diaria. 

 
3. ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS E TEMPOS PARA A LECTURA 

 O centro conta cunha Biblioteca Escolar na que cada grupo de 
alumnos/as ten reservada unha hora semanal co/a seu/súa titor/a 

para realizar actividades de fomento da lectura, ALFIN, formación de 
usuarios, préstamo… Durante o presente curso estas actividades 

estarán condicionadas polo cumprimento do protocolo COVID.   
 Cada grupo de alumnos/as adicará un tempo diario á lectura 

non inferior a trinta minutos, tal e como indica a LOMCE, capítulo 
tres, artigo 15: “ A lectura constitúe un factor fundamental para o 

desenvolvemento de estratexias de comprensión lectora de todo tipo 
de textos e imaxes, en calquera soporte e formato. Co fin de 

fomentar o hábito da lectura, os centros docentes organizarán a súa 
práctica docente de xeito que se garanta a incorporación dun tempo 

diario de lectura non inferior a trinta minutos” 



 

 

 

4. DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 A Biblioteca Escolar é o axente dinamizador de todas as 
actividades relacionadas coa lectura, expresión oral e expresión 

escrita polo que organizan e propoñen actividades como:  

➢ Préstamo de fondos xestionados desde as titorías, gravación  de 

contacontos , elaboración de booktubers… 

➢ Recompilación e elaboración de materiais para as diversas 

conmemoracións e temáticas traballadas ao longo do curso escolar.  

➢ Proposta e organización de encontros con autores, ilustradores 

sempre que as circunstancias derivadas da COVID o permitan. 

➢ Difusión de novidades a través do blog de Biblioteca 

➢ Mochilas viaxeiras. 

➢ Programa de radio. 

 
Ademais das actividades propostas para o alumnado, profesorado e 

familias tamén se levan a cabo outras actividades como: 
catalogación, expurgo, selección e merca de novos fondos, xestión e 

organización da biblioteca, elaboración de carnés, formación de 
usuarios, difusión de fondos, trípticos ou dípticos de recomendacións, 

etc.  
 

5. RUTINAS DE LECTURA 

 Lévanse a cabo distintas iniciativas fomentadas desde o equipo 
de biblioteca como son: contacontos, recitais de poesía, concurso de 

contos… que fomentan o implicación tanto do alumnado como das 
familias en actividades sistemáticas de lectura e de expresión escrita 

e oral. 
 O profesorado implícase directamente na creación deste hábito.

 Ademais, o alumnado de primaria tamén leva a cabo lecturas 
colectivas de libros que posúe o centro e que forman parte dos 

itinerarios lectores que se detallan a continuación. 
 

ITINERARIO LECTOR 
 

4º Educación Infantil 
 Colores – Hervé Tullet. Kónicos (castelán) 

 Que tal estás? – Silvia Pérez Tato. Kalandraka (galego) 

5º Educación Infantil 
 Un poco de mal humor – Isabel Carrier. Juventud (castelán) 

 O libro dos porcos – Xosé Manuel González Barreiro. Kalandraka 
(galego) 

6º Educación Infantil 
 No me han invitado al cumpleaños –Susanna Isern. Nubes ocho 

(castelán) 
 Unha casa a medida – Daniela Kulot. Kalandraka (galego) 

 



 

 

1ºnivel 

 A princesa que bocexaba a todas horas. Carmen Gil – OQO 

(galego) 
 A nube de cores. Agustín Fernández Paz – Sotelo Blanco 

(galego) 
 Las princesas también se tiran pedos. Illan Bremara – Algar 

(castelán) 
 Cuentos para aprender a convivir. Begoña Ibarrola – SM 

(castelán) 
2º nivel 

 Quen me quere adoptar? Marina Mayoral – Xerais Merlín 
(galego) 

 Mortiña. Unha historia para esmendrellarse de risa. Bárbara 
Cantini. Hércules Ediciones. 

 El jajilé azul. Úrsula Wölfel – El barco de vapor (castelán) 
 Las sonrisas perdidas. Begoña Oro – El barco de vapor 

(castelán) 

3º nivel 
 Lía e as zapatillas de deporte. María Reimóndez – Xerais 

(galego) 
 Catro amigos pillabáns. Ramón Caride – Xerais (galego) 

 El superzorro. Roal Dahl – Alfaguara (castelán) 
 El secuestro de la bibliotecaria. Margaret Mahy – Alfaguara 

(castelán) 
4º nivel 

 O meu pesadelo favorito. María Solar. Galaxia. 
 Capublicita Roja. Alain Serres. SM. 

5º nivel 
 Ás de mosca para anxo. Fina Casalderrey. Xerais. 

 Nata y chocolate. Alicia Borrás. Anaya. 
 

6º nivel 

 Escarlatina a cociñeira defunta. Ledicia Costas. Xerais. 
 Grandes genios de la Historia en 25 historias. Javier Alonso. 

Montena. 
 

6.  RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 
Como recursos humanos podemos mencionar: 

➢ O alumnado, principal axente  que executa e recibe o acto 

lector e en torno a quen xiran  a maioría das propostas. Os que como 
conta contos e dramatizando  textos, achegan os libros aos demais 

compañeiros e compañeiras.  

➢ As familias, que teñen un importante papel na motivación, no 

desenvolvemento e na consolidación de hábitos lectores e que  de 

forma progresiva se van incorporando e animando a colaborar nas 

actividades de lectura, en  contadores de contos, “mochilas viaxeiras” 

…  



 

 

➢ O profesorado e os diferentes equipos que proporcionan as 

estratexias necesarias para a adquisición das competencias 

lingüísticas, para aprender a aprender, motiva para a lectura e a 

escritura  e propón actividades varias. Ademais colabora e participa 
como axente motivador nas diferentes propostas que se fan ao longo 

do curso. 

➢  O Equipo de Biblioteca, formado por profesorado dos 

diferentes niveis, coordinado por unha persoa responsable da 

biblioteca escolar, intentando xestionar e dinamizar eficazmente os 
fondos existentes e dalos a coñecer á comunidade educativa. 

Entre os  recursos materiais están: 
 O material curricular do alumnado 

 A biblioteca escolar  e os fondos bibliográficos e audiovisuais 
que hai nela ou en préstamo nas bibliotecas de aula. 

 
7- SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

 Para a avaliación utilizaranse enquisas que recollan tanto os 
aspectos a avaliar como as propostas de mellora. 

Valoraranse aspectos como: 

 Melloras ao longo do curso na competencia lingüística do 
alumnado. 

 Participación  nas diferentes actividades e propostas feitas ao 
longo do curso. 

 Adquisición de hábitos lectores . 
 Actividades levadas a cabo . 

 Implicación das familias. 
 Grao de utilización dos recursos da biblioteca escolar. 

 Préstamos realizados ao alumnado e ao grupo clase. 
 Incremento de fondos e difusión entre os membros da 

comunidade escolar. 
 Satisfacción do alumnado, do profesorado e das familias. 

 Cumprimento dos obxectivos do Plan Anual. 
 Tendo todas as aportacións en conta, elaborarase unha 

memoria onde se recolla o resultado do traballo e as propostas de 

mellora. 
 
 
 



ADDENDA DO PROXECTO LINGüÍSTICO 

 

INTRODUCIÓN/XUSTIFICACIÓN 

“Reforzar a dimensión comunicativa do galego en relación con 

contextos vivos, facilitándolle ao alumnado unha oferta educativa que 

lle axude a percibir a utilidade da lingua e que o capacite para o seu 

uso correcto e eficaz, erradicando especialmente o seu emprego 

sexista en todos os ámbitos”.  

Dende o EDLG contribuirase a afondar neste precepto da Lei de 
Normalización Lingüística, que segue vixente no actual Decreto 

79/2010, de 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non 
universitario de Galicia; desenvolvendo esta tarefa nun marco de 

respecto e tolerancia cara a outras linguas e culturas, nun clima de 

traballo cooperativo e coordinado cos demais equipos do centro, con 
outros centros da contorna asumindo o noso compromiso persoal 

como docentes. 
 

1. ACTIVIDADES E ESTRATEXIAS DE APRENDIZAXE  
EMPREGADAS PARA QUE O ALUMNADO ADQUIRA, DE FORMA 

ORAL E ESCRITA, O COÑECEMENTO DAS DÚAS LINGUAS 
OFICIAIS. 

Propiciaremos todo tipo de actuacións que favorezan o uso e práctica 
das distintas linguas dende o Equipo directivo, o departamento de 

orientación, o EDLG, así como as demais coordinacións dos equipos 
docentes. Ademais das actividades realizadas nas liñas de actuación 

definidas no punto 7 do noso documento marco, trataremos de levar 
a cabo as seguintes actividades e estratexias para o fomento das 

dúas linguas oficiais: 

 Tendo en conta os materiais relacionados coas TIC, daremos ao 
profesorado información sobre materiais didácticos, lingüísticos e 

pedagóxicos existentes. 
 Realización de traballos diversos (poesía, investigación, prosa...), nos 

distintos niveis. 
 Faremos visitas culturais e educativas, seguindo todas as medidas 

sanitarias recomendadas para participar en actividades organizadas 
dende o Centro, o Concello ou outros organismos. 

 Fomento da tradición oral. 
 Recompilación de traballos realizados polo alumnado. 

 Participación en obras teatrais en todas as linguas. 
 Uso da radio escolar e municipal para a retransmisión de programas 

relacionados co uso axeitado da lingua.... 
 



2. CAMBIOS APROBADOS POLO CENTRO E AUTORIZADOS POLA 

CONSELLERÍA NO CASO DE MODIFICACIÓN NA IMPARTICIÓN 
DE MATERIAS EN LINGUA ESTRANXEIRA. 

 Seccións bilingües. Cremos que o proxecto en 4º, 5º e 6º de 
Educación Primaria é unha forma de mellorar na competencia 

lingüística dos/as alumnos/as e unha clara aposta pola dimensión 
europea dos centros de ensino. Durante este curso actividades 

artísticas que se contemplan dentro dos proxectos de seccións 
bilingües están relacionados co tema proposto dende a biblioteca e 

tamén contemplado nas actividades a realizar dentro desta 
dinamización. 

 Tamén hai que considerar de forma positiva unha modificación tanto 
na forma de traballar dos/as alumnos/as como de todos/as os/as 

participantes neste proxecto, xa que se impón unha dinámica máis 
cooperativa. 

 Participación no proxecto europeo Erasmus+ka101. 

 Carteo con colexios dentro de Galicia para enriquecernos co 
patrimonio cultural da nosa comunidade e posibilidade de participar 

con colexios europeos a través do proxecto ETWINNING. 
 

3. INFORMACIÓN E VALORACIÓN DOS PROGRAMAS E 
ACTIVIDADES PARA O FOMENTO E DINAMIZACIÓN DA 

LINGUA GALEGA REALIZADOS NO CURSO ANTERIOR 
Debido á situación especial que se viviu o curso pasado , as 

actividades propostas por esta dinamización estiveron marcadas por 
unha liña baseada na investigación dende diferentes ámbitos, 

cultural, lingüístico, de tradicións..., e fixemos uso daqueles medios 
dispoñibles para facer chegar á maior parte da comunidade 

educativa todas as actividades programadas. 
Algúns dos proxectos comezados no curso anterior foron 

programados para que tivesen unha continuidade no presente curso 

académico. 
A colaboración cos demais centros da contorna, institucións como 

AMICOS, ARASSAC eco Concello descorreu fluída durante  o curso o 
que fixo que se puidesen levar a cabo varios proxectos conxuntos 

que tiveron repercusión fóra das portas dos colexios. 
Tamén foi moi significativa e importante a colaboración coas familias 

e para que estas vexan recoñecida a súa implicación e axuda, a 
dinamización da páxina web do Centro será unha canle importante 

de exposición das actividades realizadas. 
Obxectivos propostos de cara ao vindeiro curso: 

 Seguir coa liña de traballo desenvolvida no curso anterior, establecendo 
dende o comezo do curso o que se vai facer, de maneira que  no mes de 

setembro teñamos propostas claras para cada trimestre. 
 Coidar o tempo de reunión, fomentar o traballo cooperativo e o debate de 

todas as decisións; así como unha relación máis fluída a través do correo 

electrónico e se é necesario o uso das videoconferencias.... 



 Manter a colaboración continuada co Concello, colexios da contorna e 

outras institucións empregando a lingua galega como elemento 
vehicular. 

 Informar dos cambios lingüísticos que se produzan, para acadar un 
galego normativo e normalizado a nivel de goberno e administración 

do centro. 
 Establecer ao comezo de curso un proxecto xeral ou liña de traballo e 

actuación común, desta maneira todos/as traballamos seguindo uns 
mesmos obxectivos obtendo uns resultados comúns, amplos e 

significativos. 
 Marcar as liñas de actuación do vindeiro curso antes de rematar 

xuño, para en setembro, poder programar a maior parte do proxecto, 
evitando deste xeito a improvisación. 

 
 

4. INFORMACIÓN E VALORACIÓN SOBRE O PROGRAMA  E 

ACTIVIDADES PARA  O FOMENTO E DINAMIZACIÓN DA 
LINGUA GALEGA A DESENVOLVER NO CURSO ACTUAL. 

Antes de proceder á elaboración das actividades, terase en conta que 
estas deberán estar directamente relacionadas con obxectivos 

concretos citados anteriormente e con destinatarios axeitados, polo 
que  tratando de aplicalas a dous aspectos ben diferenciados: 

normalizar (en contextos castelán- falantes) e dignificar (en 
contextos galego - falantes).  

Por outra banda, terase en conta que o principal receptor das 
actividades programadas será o conxunto do alumnado, e o que se 

pretende é unha participación dinámica e activa de todo el, dentro do 
momento que estamos vivindo, tratando de potenciar un uso positivo 

da nosa lingua, fuxindo de estereotipos negativos cara o emprego do 
galego. 

Na planificación das actividades deberase ter en conta, que, aínda 

que se realiza unha programación a comezos de curso, non se trata 
dunha listaxe pechada. 

Unha vez formulados os obxectivos que se pretenden acadar ao 
longo deste curso 2021/2022, e partindo destes, serán expostas as 

actividades que se poden levar a cabo dende o Equipo de 
Dinamización da Lingua Galega: 

 Levar a cabo recompilacións e traballos de investigación sobre 
personaxes relevantes da contorna en tomando como referente a 

temática elixida polas bibliotecas escolares do Concello. 
 Dar a coñecer a orixe, historia e tradicións propias da zona ou 

doutros lugares de Galicia para algunhas celebracións: magosto, Día 
da Candeloria, Entroido, ... e a partir destas propor reflexións e 

debates entre o alumnado. 
 Estudo e tipoloxía dos apelidos do alumnado do colexio 



 Entrega de unidades didácticas en formato dixital axeitadas a cada 

etapa e a cada nivel para conmemorar datas coma o, Magosto, 
Entroido, Día do Libro, Día das Letras Galegas, ... 

 Achega de listaxes de páxinas web que poidan axudar aos/as 
titores/as ou especialistas a afondar nalgunha destas celebracións. 

 Campañas de animación á lectura coa realización de: 
o Marcapáxinas, adhesivos, ... 

o Trípticos con lecturas recomendadas para as vacacións de 
Nadal e para o verán. 

o Realización de mapas que reflicten a información recollida nos 
distintos traballos de investigación, cómics, poemas, biografías 

de autores, ... 
 Exposición dos traballos realizados polos/as alumnos/as: textos, 

debuxos, carteis..., a través da páxina web do centro ou de medios 
como a radio escolar, a Casa da Cultura do Concello. 

 Recompilación dalgúns traballos do alumnado, quedando como 

material na biblioteca do centro. 
 Difusión e participación en diversas actividades organizadas e 

promovidas polo Concello de Boiro, ou por outras asociacións, en 
relación ao emprego do galego ou á difusión da cultura propia de 

Galicia. 
 Pedirlle a pais/nais, avós/avoas a súa axuda e colaboración para a 

realización de distintas actividades de investigación e de recollida de 
relatos ou historias de transmisión oral. 

 Programación de visitas ao centro por parte de contacontos, 
escritores/as, ilustradores/as, ou persoas famosas, dentro da medida 

do posible. 
 Programación de saídas culturais, ao centro meteorolóxico da 

Coruña..... 
 Continuación co deseño de carteis en galego e con accesibilidade 

cognitiva para diversos produtos. 

 Carteo con colexios de Galicia (actividade comezada con 4º nivel o 
curso anterior e que seguirá en 5º), coa posibilidade de empezar con 

alumnado de terceiro nivel tamén. 
 Ampliación do programa de radio “Dígocho Eu”, con novas seccións 

como a de meteoroloxía e recomendacións de música en galego. 
 Charlas cambio climático, persoas da contorna que traballan en 

postos relevantes a nivel internacional e falan en galego.... 
 

A continuación elaborarase unha exemplificación das actividades que 
o Equipo da Dinamización da Lingua Galega adoita realizar ao longo 

do curso: 
 MAGOSTO 

o Dar a coñecer a historia desta tradición. 
o Retransmisión do programa “DIGOCHO EU” dedicado ao 

Magosto e comezar coas novas seccións.  

 NADAL. 



o Felicitacións con panxoliñas cantadas en diversos idiomas como 

galego, castelán, inglés, francés... 
o Gravación de felicitacións do Nadal en varios idiomas para 

colgar na web do centro. 
o A árbore dos desexos do Nadal. 

 DÍA DA PAZ. 
o Amosar o feito que orixina esta celebración. 

o Promover reflexións e debates sobre o tema. 
o Que é a Paz Lingüística?, cada clase dá a súa idea sobre a paz 

e sobre unha pomba complétanse as plumas coas ideas de 
cada aula. 

 DÍA DA CANDELORIA ou DÍA DO AMOR EN GALICIA (2 de 
febreiro): 

o Dar a coñecer a lenda que orixina esta celebración. 
o Concurso de poesías a nivel de centro. 

 DÍA DE ROSALÍA (23 febreiro) 

o O alumnado dos niveis máis baixos debuxarían caricaturas da 
autora ou colorearían debuxos sobre a súa obra. Asemade 

tamén poderían facer representación da vida e obra da autora , 
formato contacontos. 

o A través do chamado Mapa da Emigración Boirense 
compoñeríamos o mapa con imaxes e historias persoais das 

familias. Este traballo estaría relacionado en gran medida coa 
obra de Rosalía. 

o O alumnado dos cursos superiores poñerían música a un 
poema de Rosalía. 

o Decoración e exposición de poesías feitas polo alumnado na 
entrada do colexio. 

 DÍA INTERNACIONAL DA MULLER  (8 de marzo): 
o Tomando como referencia o tema da contorna vamos dedicar 

esta data á considerada a primeira mestra de Boiro Teresa 

Manuela Del Río. 
o Recompilación de artigos e fotos. 

o Exposición gráfica no colexio. 
o Charla sobre a súa figura.  

 DÍA DO LIBRO (23 de abril): 
o Escoller libro de autores galegos para traballar de forma 

colectiva nas aulas. 
o Achega de fichas para o alumnado. 

 SEMANA DAS LETRAS GALEGAS: Coa finalidade de conmemorar o 
17 de maio, Día das Letras Galegas, ao longo desta semana 

realizaranse actividades coma as seguintes: 
o Dar a coñecer o autor homenaxeado e a súa obra,  Florencio 

Delgado Gurriarán. 
o Realizar as unidades didácticas sobre o autor, axeitada para 

estas idades, proporcionadas polo EDLG. 

o Realizar actividades co Encerado Dixital. 



o Expoñer traballos relativos á súa obra na páxina web do 

centro, contando coa axuda da Internet para a procura de 
información sobre a vida da persoa homenaxeada. 

o Realización de caricatura do autor para seguir completando “a 
parede da fama”. 

o Especial “Dígocho Eu” dedicado á figura do autor. 
o Reto “21 Días en Galego”, coa intención de potenciar o uso do 

galego tanto como se poda dentro do ámbito escolar proporase 
este reto durante o mes por excelencia da exaltación do idioma 

galego. 
o Festival musical “O Son do Santa Baia”. Macro concertos con 

diferentes grupos que canten en galego para finalizar coa 
conmemoración da semana das letras galegas 

 DÍA MUNDIAL DO AMBIENTE (5 de xuño): 
o Charla plantas perigosas e plantas indefensas coñeceremos 

especies que están poñendo en perigo o noso ecosistema. 

o Unidade didáctica sobre as árbores do parque municipal. 
o Visita guiada ao parque con explicación sobre as distintas 

especies. 
o Creación de cartafoles cos debuxos ou fotos das distintas follas 

e árbores do patio do colexio. 
 

 Proponse dar continuidade ao PINTADO DOS MUROS DO CENTRO 
escolar, sobre a temática tipos de follas das distintas árbores do noso 

entorno. 
 

O equipo de Dinamización da Lingua Galega determinará os 
mecanismos e instrumentos necesarios para a consecución de datos 

que lles permitan coñecer o grao de cumprimento dos obxectivos 
inicialmente propostos, tales coma: 

 Realización de enquisas e estatísticas sobre o emprego da lingua 

galega. 
 Observación directa. 

 En función desta análise, estableceranse as oportunas modificacións 
e axustes. 

 Segundo o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo, o 
Proxecto Lingüístico do Centro debe ser avaliado polo Consello 

Escolar (art. 14º). Previamente, realizaremos unha valoración deste 
no seo do claustro, onde tamén se debaterán as diferentes 

propostas. As conclusións que se obteñan expoñeranse no consello 
escolar. Este proxecto remitiráselle cada catro cursos escolares ao 

servizo de Inspección Educativa. Anualmente, elaborarase unha 
addenda do proxecto lingüístico na cal conste: 

 
 Os resultados das actividades e estratexias de aprendizaxe utilizados 

para que o alumnado adquira, de forma oral e escrita, o 

coñecemento das linguas oficiais. 



 Información e valoración dos programas e actividades para o 

fomento e dinamización da lingua galega realizados polo centro 
educativo no curso anterior e información do que se vai desenvolver 

no seguinte ano académico. 
 Sé é o caso de que haxa unha modificación na impartición de 

materias en lingua(s) estranxeira(s), informarase sobre os cambios 
aprobados polo centro e autorizados pola Consellería competente en 

materia de educación. 
 

Así mesmo, no mes de xuño, na memoria anual, recollerase a 
avaliación dos seguintes puntos: 

 Consecución dos obxectivos propostos. 
 Análise das actuacións dinamizadoras levadas a cabo. 

 Valoración do grao de implicación dos membros da Comunidade 
Educativa. 

 Análise dos materiais e recursos empregados. 

 Progreso do alumnado na adquisición de competencias lingüísticas 
tendo en conta as propostas realizadas. 

 Valoración da incidencia do proxecto na Comunidade Educativa. 
 Avaliación dos resultados das actividades levadas a cabo: 

consecución do obxectivo, participación, interese... 
 

 
 

LINGUA EN QUE SE IMPARTEN AS MATERIAS NO CENTRO 
 

Con respecto á distribución lingüística curricular, no centro cúmprese o 
Decreto de plurilingüismo.  O profesorado usará na aula a lingua materna 

predominante entre o alumnado, tendo en conta a lingua da contorna 
procurando que o alumnado adquira, de forma oral e escrita, o coñecemento da 

outra lingua oficial de Galicia dentro dos límites de cada nivel. 

Na etapa de Educación Infantil, nos últimos anos, atopámonos cunha 
situación cun mínimo predominio do galego sobre o castelán. Tendo en conta 

que o obxectivo que se persegue é que o alumnado manteña a súa lingua nai 
(neste caso o galego) e que vaia acadando progresivamente unha boa 

competencia na lingua castelán, consideramos que o camiño a seguir será a 
utilización do galego de xeito habitual polos/as docentes, xa que nos niveis 

educativos posteriores, neste Centro, o alumnado castelán falante é maioritario.  
Na etapa de Educación Primaria as materias de linguas impártense no 

idioma de referencia, matemáticas en castelán e ciencias naturais e sociais en 
galego. 

O uso da lingua no resto das actividades repártese do seguinte xeito: 
 Música.- galego 

 Relixión.- galego 
 Plástica.- castelán/inglés 

 Educación Física.- castelán 

 



Materias 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Idioma C G C G C G C G C G C G 

LING. GALEGA 4 4 4 4 4 3 

LING. 

CASTELÁ 

4 4 4 4 4 3 

LINGUA 

INGLESA 

      

MATEMÁTICAS 5 5 4 4 5 5 

CCSS 3 2 3 2 2 3 

CCNN 2 2 2 2 2 2 

PLÁSTICA 1 1 1    

MÚSICA 1 1 1 1 1 1 

REL./ 

VALORES 

1 2 1 1 1 1 

EDUC. FÍSICA 2 2 2 2 2 2 

LIB. CONFIG.    1  1 

TOTAL 12/11 12/10 11/11 11/10 11/10 10/11 

 

Segundo o Artigo 3.2 do decreto 79/2010 de 20 de maio, as programacións e 

outros documentos didácticos das materias de lingua redactaranse, con carácter 

xeral, na lingua respectiva. En canto ao resto de materias elaboraranse as 

programacións, con carácter xeral, en Lingua Galega. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 



1.- DATOS DESCRITIVOS DO PROXECTO 
 
 

1.1.- FUNDAMENTACION 
 
 

As competencias educativas das entidades locais reguladas a través de 
diversas lexislacións(Lei de Bases de Réxime Local de 1985,  Lei Orgánica de 
Educación de 2006,  Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro (LOMCE), Lei 
Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, etc) inciden na cooperación das 
corporacións locais cas administracións educativas, axentes sociais da contorna, 
asociacións profesionais, as organizacións non gobernamentais e outras 
entidades empresariais e sindicais, para o desenvolvemento na prestación dos 
servizos educativos, así como a realización de actividades ou servizos 
complementarios. 
 
O Concello de Boiro, amparado no Real Decreto 2274/1993 de Consellos 
Escolares Municipais, puxo en funcionamento o Consello Escolar Municipal, 
órgano consultivo e de participación en tarefas educativas no termo municipal, 
que conta  con representación de asociacións deportivas, culturais e de 
igualdade; e na que hai portavoces do profesorado, familias e persoal municipal 
do ámbito da educación.  
 
En materia de igualdade, existe a obriga legal dende as administracións  
públicas para promover accións encamiñadas a lograr a igualdade efectiva entre 
homes e mulleres e con  carácter prioritario  a establecer actividades de 
prevención, información, asesoramento e loita en xeral contra a violencia de 
xénero e a atención a colectivos en situación de vulnerabilidade. 
 
Neste sentido  a nivel estatal ademais da Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, 
para a igualdade efectiva de mulleres e home, a constitución recolle, a 
correspondencia dos poderes públicos para promover as condicións para que a 
liberdade e a igualdade das persoas sexan reais e efectivas; eliminando os 
obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e regula a eliminación de 
calquera discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou 
calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 
 
No marco galego, o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de 
Galicia en materia de igualdade, alude no seu artigo 1 a obriga que ten o 
goberno autónomo na eliminación da discriminación entre mulleres e homes e 
na promoción da igualdade. 
 
A nivel municipal o Concello de Boiro conta cun Plan Municipal de Igualdade de 
Oportunidades entre Mulleres e Homes co fin de que a igualdade de xénero 
inflúa en todas as políticas do Concello e todos os ámbitos. 



 
En materia de saúde, a Lei Orgánica 2/2006 de educación integra a educación 
para a saúde (EPS) no currículo escolar como tema transversal en todas as 
materias. Así mesmo, a Lei Orgánica 2/2010, do 3 de marzo, de saúde sexual e 
reprodutiva, contempla a necesidade da información e educación afectivo-sexual 
e reprodutiva nos contidos formais do sistema educativo, así como a adopción 
de programas educativos especialmente deseñados para a convivencia e 
relacións de igualdade e respecto mutuo entre homes e mulleres no ámbito da 
saúde sexual. 
 
 
1.2.- XUSTIFICACIÓN 
 
 
A necesidade prioritaria  de traballar accións relacionados coa promoción social 
da igualdade de xénero, a resolución de conflitos e a saúde mental viuse 
agudizada polo escenario de crise sanitaria, a convivencia forzada, os cambios 
socioeconómicos e a imposibilidade de relacionarse de maneira presencial 
afectando especialmente a colectivos en situación de vulnerabilidade. 
 
Neste escenario aumentaron significativamente as demandas por parte dos 
centros educativos da creación de redes de apoio e programas de benestar e 
saúde emocional do alumnado. 
 
Dende as áreas de educación e  igualdade do Concello de Boiro, enténdese 
necesario, neste contexto postpandémico, desenvolver un proxecto que traballe 
dende unha perspectiva integral en colaboración con outros axentes presentes 
no territorio, na promoción de actividades en materia de saúde e igualdade no 
ámbito educativo.  
 
O propósito é impulsar o cambio de valores, actitudes, roles e estereotipos a 
través dun proceso de recuperación da súa saúde integral, favorecendo un 
proxecto que traballe de forma transversal a adquisición de hábitos de saúde, 
benestar físico e socio-emocional. 
 
O escenario do proxecto será o sistema educativo considerando que  é o ámbito 
privilexiado e espazo idóneo para estimular as transformacións e cambios que 
deben implicar ao conxunto da comunidade educativa no seu sentido máis 
amplo: administración educativa, profesorado, alumnado, familias... 
 

 
 

 
 
 
 



1.3.- LIÑAS ESTRATÉXICAS DO PROXECTO 
 
Transversalidade/  
O concepto de transversalidade fai referencia a necesidade de que  a igualdade 
de xénero trabállese dende os ámbitos sociais, culturais e educativos. 
 
Participación/  
É preciso que as actuacións impliquen a participación ou xurdan das propostas 
de asociacións, centros educativos, profesorado, veciñanza e axentes sociais.  
 
Sensibilización/  
Sensibilizar para acabar cos estereotipos de xénero e Impulsar o cambio de 
valores, actitudes e roles que sustentan as desigualdades.  
 
Diversidade/ 
É preciso ter en conta a multidimensionalidade da igualdade e respectar todas 
as diferenzas, individuais e colectivas, poñendo especial coidado en valorar a 
diversidade nos ámbitos, sexual, cultural ou étnico.  
 
 
 
1.3.- PERSOAS DESTINATARIAS  
 
Nenos/as e adolescentes (entre 12 e 18 anos) nos que conflúen factores sociais, 
familiares e/ou persoais que poñen en dificultade ou perigo o seu pleno 
desenvolvemento persoal e social  
 
Alumnado dos CEIP e IES do Concello de Boiro  
 
 
1.4.- OBXECTIVOS 
 
Área 1/Igualdade e sensibilización social e visibilidade 

 

 Concienciar a sociedade da existencia das desigualdades que deben 
combaterse.  
 

 loitar contra a invisibilidade das mulleres en diversos ámbitos 
 

Área 2/Educación e prevención  
 

• Analizar e detectar as necesidades de atención á infancia e mocidade no 
propio medio e Intervir socioeducativamente na comunidade co fin de 
reducir os factores de risco de exclusión 
  

• Previr a violencia de xénero nos centros educativos 



 
• Fomentar e apoiar a coeducación en valores de igualdade, resolución 

pacífica de conflitos, eliminación de estereotipos de xénero, xogos e 
xoguetes non sexistas, etc. 
 

• Facilitar instrumentos para visibilizar a aprendizaxe informal do alumnado 
a través das TIC 
 
 

Área 3/Saúde e benestar 
 

• Mellorar os hábitos de saúde e o benestar psíquico e físico do alumnado 
do Concello de Boiro 
 

• Crear espazos que posibiliten hábitos saudables  
 

• Favorecer actividades e espazos de encontro fóra do ámbito educativo 
para a poboación escolarizada. 

 
 
1.5.- AREAS DE ACTUACION E ACTIVIDADES  
 
Área 1/Igualdade, sensibilización social e visibilidade 
 
Traballarase durante todo o ano a través de diversas actividades, especialmente 
incidindo nalgunhas datas como o Día Internacional da Muller (8 de marzo), de 
Promoción da Saúde da Muller (28 de maio), da Muller e da Nena na Ciencia (11 
de febreiro), día contra a Violencia contra as Mulleres (25 novembro) ou día da 
diversidade(28 de xuño). 
 
Difundiranse campañas autonómicas en materia de igualdade como son 
“Suprime control” Campaña de sensibilización contra a violencia de xénero da 
Deputación da Coruña, “Construíndo diversidade” da Deputación da Coruña, 
Campaña da Xunta de Galicia polo Día europeo contra a trata e persoas, 
“Agresión Off” App contra as agresións machistas da Xunta de Galicia, para 
evitar e prever agresións sexuais, , etc… 
 
 
Persoas destinatarias 
Alumnado do IES Concello de Boiro 
Poboación en Xeral 
 
Temporalidade 
• Todo o ano   
 

Actividades específicas a desenvolver 



 
- Muller e literatura en Rede #ElasEscriben 

 
Campaña de difusión nas redes sociais para loitar contra a invisibilidade das 
mulleres na literatura. A campaña realizarase en colaboración cos centros 
educativos a través dunha actividade da recompilación de vídeos do alumnado 
onde aporten recomendacións de mulleres escritoras referentes para eles. 
 
Persoas destinatarias 
Alumnado IES Concello de Boiro 
Poboación en Xeral 
 
Temporalidade 
19 de outubro(Día das escritoras) 
 
 
- Ciclo de escritoras de Boiro 

 
Durante o mes de novembro, coincidindo coa conmemoración do 25 de 
novembro, día Internacional da eliminación da violencia contra a muller, 
desenvolverase un ciclo de presentacións literarias de escritoras boirenses ca 
finalidade de visibilizar e poñer en valor a súas obras e traxectorias na escrita. 
 
Persoas destinatarias: alumnado dos IES de Boiro 
 
Temporalidade 
Novembro 
 
- Obradoiro prevención violencia de xénero 

 
A través do Centro de Recuperación Integral para vítimas de violencia de xénero 
da Secretaría Xeral de Igualdade, sobre as consecuencias desta violencia nas 
mulleres e nos nenos e nas nenas e pautas para abordala. 
 
Persoas destinatarias: alumnado da ESO 
Temporalidade: curso escolar 
 
- Obradoiro práctico sobre diversidade sexual 
Ofrecer nos centros educativos o testemuño dalgunha persoa que sufrise unha 
experiencia dura a causa do sexismo ou homofobia a través da Asociación 
Arelas 

 
Persoas destinatarias: alumnado da ESO 
Temporalidade: curso escolar 
 
 



Área 2/Educación e prevención  
 
 
- Obradoiro de educación emocional e resolución de conflitos a través do 

teatro, a través de estes obradoiros traballarase o fomento da 
corresponsabilidade, a coeducación, a prevención da violencia e o control 
emocional 

 
Persoas destinatarias: alumnado dos CEIPs de Boiro 
Temporalidade: curso escolar 
 
- Roteiros educativos 

Actividade para achegar o patrimonio sociocultural dende unha perspectiva 
educativa ao alumnado do Concello de Boiro 
 

- Programa “Na túa onda”  
Actividade que empregará a radio como instrumento para visibilizar a 
aprendizaxe informal do alumnado ao redor de temáticas que lles preocupen,  
realizar a entrevistas a personaxes do mundo da cultura, o deporte ou a 
educación e implantar as TIC como ferramenta e recurso para o proceso 
ensino-aprendizaxe. 
 
Área 3/Educación ambiental 
 
Traballando a BIODIVERSIDADE. Actividades: 
 
Especies Exóticas Invasoras do Concello de Boiro: Plántate contra as 
especies alieníxenas! 
 
Roteiro interpretativo e de identificación das especies exóticas invasoras do 
concello de Boiro.         
Actividade na que coñeceremos a flora invasora do Concello de Boiro, a súa 
localización, o seu comportamento e a problemática destas especies. Iremos 
identificándoas ó longo das paradas establecidas con xogos e pequenas 
actividades e faremos algunha tarefa de eliminación dalgunha destas 
especies.  
 
listado que quedará de recordo para o colexio e daráselle a cada un unha 
identificación como membro da patrulla PDL.  
Programarase unha actividade co departamento de plástica do colexio para a 
realización duns carteis deseñados e realizados por eles mesmos, con 
mensaxes dirixidas ós usuarios das praias co fin de sensibilizalos na 
problemática dos ecosistemas dunares e promover a súa conservación.  
Posteriormente, colocaranse nos accesos ós areais os carteis deseñados por 
eles, e farán unha pequena presentación onde explicarán seu deseño. Ó  
Especies protexidas co Concello de Boiro: 



Versará sobre as especies que teñen algunha figura de protección e se 
encontran no concello de Boiro. (musgo, linaria triornithophora...) 
 
Árbores senlleiras do Concello de Boiro: Árbores con moito conto! 
Consistirá nunha charla previa onde coñeceremos algunha das árbores 
senlleiras propostas para a inclusión no Catálogo Galego de Árbores 
Senlleiras, as súas características e importancia destes exemplares. 
Realizaremos dinámicas e xogos para coñecer e aprender a identificar as 
árbores senlleiras de Boiro.  
 
Traballando a XESTIÓN DE RESIDUOS. Actividades: 
 
As “5R” dos residuos e a separación selectiva en busca da sustentabilidade: 
Antes de reciclar, catro “erres” debes repasaR 
Consistirá nunha charla – coloquio e a posterior realización dun taller con 
pequenas actividades e dinámicas, onde repasaremos as 5 R dun estilo de 
vida sostible: rexeitar, reducir, re utilizar, reincorporar e reciclar, para 
conseguir unha eficaz redución dos residuos: promovendo o rexeitamento de 
aquelas cousas que non precisamos, reducir o noso consumo e apostar 
polos produtos re utilizables e con recambios, re utilizar e reparar os produtos 
que xa temos para darlle o maior tempo de vida posible, reintegrar, 
compostando os residuos orgánicos para que teñan un mellor 
aproveitamento e, finalmente, cando non podemos facer ningunha das 
accións anteriores, a facer a correcta separación selectiva nos colectores 
para a súa posterior reciclaxe.   
 
Compostaxe caseira e xestión de residuos  domésticos: Non é lixo, é un 
tesouro! 
-Taller “fábrica de vida”, que consistirá nunha charla previa e unha serie de 
actividades para comprender como funciona un composteiro, que debemos 
botar nel e o proceso que debemos seguir para elaborar o compost dunha 
forma satisfactoria.  
 

 
 
Área 3/Saúde e benestar 
 
 
- Actividade de benestar emocional e educación sexual para crianzas  

 
Actividade xeral sobre xestión saudable das emocións e relacións. Ten como 
eixes transversais o autocoñecemento do corpo, a xestión das emocións, o bo 
trato e a autoestima. Trabállase a comunicación asertiva a posta de límites e a 
negociación para garantir as relación desexadas libres de coacción e violencias.  
 
Persoas destinatarias: alumnado dos CEIPs de Boiro 



Temporalidade: curso escolar 
 
 
- Obradoiro nutrición e hábitos saudables 
 
Traballarase sobre un contido multidisciplinar que terá como eixo principal a 
nutrición. Á temática sobre nutrición integrarase a perspectiva de  igualdade e 
sustentabilidade unificando a nutrición coa saúde 
 
Persoas destinatarias: alumnado dos CEIPs de Boiro 
Temporalidade: curso escolar 
 
 
- Programa Sorrisos intelixentes: Proxecto de hixiene bucodental.  

 
Actividade que ten como obxectivo fundamentar a necesidade dunha hixiene 
bucodental correcta e detectar as carencias existentes entre o alumnado en 
idade escolar nese ámbito. O proxecto desenvolverase ao longo do curso 
escolar en varias fases: 
 
Fase 1. Recollida de información e comunicación ás familias. Comezase 
realizando unha recollida de información dos escolares do centro e nivel 
seleccionado no mes de outubro. A través dunha exploración obterase o 
diagnóstico de cada neno/a, necesario para coñecer a situación da que partir 
para iniciar a prevención. O resultado desta revisión comunicarase ás 
familias para que coñezan o estado bucodental dos seus fillos/as e poidan 
tomar as medidas pertinentes 
 
Fase 2. Pautas prácticas bucodentais do alumnado. Ofreceráselle aos 
rapaces unhas instrucións teóricas e unhas pautas prácticas para que poidan 
cepillarse os dentes de xeito correcto. Ademais, semanalmente realizarase 
unha fluorización que se prolongará durante un ano lectivo 
 
Fase 3. Revisión e avaliación. Aos seis meses da revisión inicial, arredor do 
mes de abril, farase unha nova valoración para observar a evolución e o nivel 
de saúde bucodental (tratamentos realizados, cepillado...), e diagnosticarase 
posibles patoloxías que posúan como caries, infeccións, xenxivite, 
maloclusións... 

 
Persoas destinatarias: alumnado dos CEIPs de Boiro 
Temporalidade: curso escolar 
 

 
 
1.6.- ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 
 



 
Localización do proxecto no Concello 
 
O proxecto depende funcionalmente dos Departamentos de Educación e 
Igualdade e contará coa colaboración do Departamento de Servizos Sociais, e o 
soporte e asesoramento de persoal vencellado ás asociacións do Concello de 
Boiro que traballan a igualdade como eixe prioritario. 
 
 
Axentes implicados 
 
1 Coordinador do proxecto  
Comunidade educativa do Concello de Boiro 
Profesionais especializados no traballo en igualdade 
Profesionais especializados en materia de saúde 
Profesionais vinculados ao proxecto Espazo Familias 
Profesionais do Departamento de Servizos Sociais 
Tecido asociativo do Concello de Boiro 
 
 
 
1.7.- COMUNICACIÓN E PROMOCIÓN 
 
A comunicación realizarase a través de material gráfico impreso, redes sociais 
da entidade local e dos centros educativos, web do Concello de Boiro e medios 
de comunicación. 
 
Produtos e sistemas de comunicación 
 

 Folletos informativos e de promoción 

 Carteis 

 Reportaxes en prensa 

 Publicacións dixitais 
 

 
 
1.8.- RECURSOS 
 

- Materiais 
 

Instalacións: 
 CEIP do Concello de Boiro 
 IES do Concello de Boiro  
 

- Humanos 
   



1 coordinador do proxecto(persoal propio do Concello da Concellería de 
Educación) 
Profesionais especializados no traballo en igualdade 
Profesionais especializados en materia de saúde 
Profesionais especializados en proxectos educativos 
 
 
1.9.- CRONOGRAMA 
 
Por definir cos centros 
 
 
 
1.10.- AVALIACIÓN 
 
Unha vez rematadas as actividades incluídas no proxecto, celebrarase unha 
reunión entre o coordinador, técnica/os encargadas/os da súa execución e 
axentes implicados no proxecto. A avaliación realizaranse  por áreas de 
actuación, a partir da reflexión e da elaboración de materiais concretos que 
permitirán centrar os logros conseguidos e os obxectivos que están lonxe de ser 
acadados,  así como as estratexias a plantexar para conseguilos 
 

Un dos materiais que servirán de guía para a avaliación será unha enquisa, coa 
que se pretenderá coñecer a percepción que teñen as persoas participantes en 
cada unha das actividades. 
 
Divulgación do programa, infraestruturas, especialistas que impartiron as 
actividades(puntualidade, coñecementos, aptitudes pedagóxicas, organización, 
entusiasmo), valoración global da actividade (coordinación do programa, 
plantexamento/metodoloxía, obxectivos acadados, tempo adicado, resultados 
agardados), valoración global do proxecto, incluíndo dúas propostas para 
mellorar o programa. 
 
 
1.11.- CONTACTO 
 
Actividades de Igualdade e Saúde(Marga  981844800 ext 1285) 
 
Actividades de Educación(Elena  tlf 981848425 
 
Actividades Educación Ambiental(Joana tlf 981844800 ext 1271) 
 
Axudas centros educativos(Raquel 981844800 ext 1250) 
 



  
  

 

CONTRATOS PROGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTROS 

eduSaúde: Serigrafía e circuítos nos corredores. 

 

Proxectos institucións/asociacións externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CP INNOVA CP CONVIVE 

 eduSAÚDE eduSOSTIBILIDADE IGUALA-T CONVIVE-T INCLUE-T 

 Nurtrición 
charla/coloquio 

Alimentación 

saudable 
Xornadas  

sen CO2 

Separación 

residuos 

no centro 

Retos 

eco 

Vidro 

Que nos 

contan 

os libros 

STEAM Competencias 
socio-

emocionais 

Resolución 
de 

conflitos 

Estimulación 

COCAN 
Espazos 

lectivos de 

lecer 

4inf  X X X      X X 

5inf  X X X      X X 

6inf  X X X      X X 

1ºpri  X X X       X 

2ºpri  X X X       X 

3ºpri   X X   X    X 

4ºpri   X   X     X 

5ºpri X  X X     X  X 

6ºpri   X X X?   X   X 

 CONCELLO DE BOIRO: En(clave) AMICOS ACOUGO/

ASEAF 

 IGUALDADE EDUCACIÓN SAÚDE/Ed. Ambiental Festival 

inclusión 

REMAR Patios 

dinámicos 

 

 Campañas de 

visibilidade 
(Agardando 

propostas) 

Emocional 

Resolución 

conflitos (M.Ríos) 

Roteiros 

educativos 

Estudo flora Hixiene 

bucodental 

(R.Ozores) 

Limpeza 

praias 

(Adega) 

 Limpeza 

praias / 
manualidades 

 "Día del 

pijama" 

4inf        X X X 

5inf        X X X 

6inf        X X X 

1ºpri  x     X X X X 

2ºpri  x   X    X  

3ºpri      X   X  

4ºpri   X X     X  

5ºpri   X      X  

6ºpri   X  X  X  X  



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALDEAS INFANTILES 

- Materiais didácticos na web. 

- Diputados por un día (no parlamento galego) 

- Carreira solidaria 

 

 

 

 Equipos docentes do CENTRO 

 Departamento de 

música 

EDLG ED 
Actividades 

Extraescolares 
 Baia Radio Música Baira Radio 

Dígocho eu! 

Carteo 

escolar 

Estudo 

apelidos 

Varias 

propostas 

4inf      

5inf      

6inf  X    

1ºpri  X    

2ºpri  X    

3ºpri  X    

4ºpri    X  

5ºpri X X X   

6ºpri X X    


