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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 16 

TOTAL 23 22 

 

 

  
   
 
 

  
Composición xurídica e funcional Catálogo Funcionan 

Educación Infantil 8 8 

Educación Primaria 16 15 

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 38 

 

Persoal non docente Consellería Concello 

Auxiliar Administrativo 1  

Conserxe  1 

Persoal de Limpeza  2+2h 

Coidadora 1  

TOTAL 5+2h 

    

 
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. 
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As/Os docentes con clase na 
primeira sesión lectiva, estarán na 
aula ás 8:40h para recibir ao 

alumnado que comezará a acceder 
ao centro. 

Desde as 8:30h estarán de garda 
dous/dúas docentes no portal de 
acceso ao alumnado transportado. 

 
 A entrada e saída ao centro  do 

alumnado, segundo o nivel no que se 
atopa matriculado, realizarase 

preferentemente como se indica na 
imaxe. 
 

O alumnado de infantil realizará 
unha saída graduada para facilitar a 

organización e a aplicación da 
instrución conxunta 9/2017. 
 

Os martes haberá unha/un docente de garda na biblioteca de 16:00 a 17:00horas, e o resto 
de xornadas lectivas será de 16:00 a 18:00. Neste horario haberá nas instalacións do centro 

actividades extraescolares organizadas pola Anpa (descritas no punto 12 deste documento).  
A Anpa tamén realiza o servizo de “madrugadores” (de 7:30 ao inicio das clases) e de 
“comedor escolar” (desde o remate e ata as 16:00h), ademais de dúas liñas de transporte. 

 
A distribución de días lectivos ven determinada na Orde do 22 de maio de 2022. 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 9 de decembro e o 20 de marzo como non lectivos. 

 
As sesións de avaliación realizaranse nas seguintes datas: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

AVALIACIÓNS 
1º TRIMESTRE 2º 

TRIMESTRE 

3º TRIMESTRE  

DATA SESIÓNS DE 

AVALIACIÓN 

13 decembro 21 marzo 6 xuño 
INFANTIL 

1º e 2º PRIMARIA 

20 decembro 28 marzo 13 xuño 
3º,4º,5º e 6º 

PRIMARIA 

DATA ENTREGA 

BOLETÍNS 
22 decembro 31 marzo 21 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. 

 
 

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 "Plan dixital de centro" 
- Grupo Traballo TIL 
- Seminario ABP 

- Curso ABN  

Conseguir a 

colaboración das 
familias para o 

correcto cumprimento 
das dinámicas da vida 
escolar. 

Correcto funcionamento 

das canles de 
comunicación. 

- Xuntanzas e presentacións de inicio de 

curso. 
- Contacto directo coas persoas titoras e 

docentes do nivel. 
- Actualización da web. 
- AbalarMóbil. 

- Cooperación activa coa Anpa. 

Renovación do PAD Departamento 

orientación 
Xefatura de estudos 

- Presentarase o PAD e o PAT no claustro. 

- Será o Consello Escolar o encargado de 
avalialo e darlle o Vto Pce. 

- Remitir a inspección para a súa 
validación. 

 
 
 

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). 
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4.- ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS E ORGANIZATIVAS DE ATENCIÓN AO 
ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO  

  
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. 
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. 
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 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 e Linguaxe 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. 
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, …). 
 Desenvolverase o programa Patios Dinámicos, nas sesións de recreo. Así mesmo, 

procurarase unha caixa con diversos elementos de xogo a cada grupo de educación 

primaria. 
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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  SECRETARÍA SECRETARÍA DIRECCIÓN 

9:40 
10:35 

DIRECCIÓN SECRETARÍA  SECRETARÍA XEFATURA 

Horario de atención do 
equipo directivo 

10:35 
11:30 

SECRETARÍA XEFATURA XEFATURA DIRECCIÓN   

12:00 
12:55 

SECRETARÍA   DIRECCIÓN  XEFATURA SECRETARÍA 

12:55 
13:45 

DIRECCIÓN DIRECCIÓN XEFATURA DIRECCIÓN 
Xuntanza 

Equipo 

 

OBXECTIVOS 

 

ACTUACIÓNS 

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 

Realizar as actualizacións pertinentes dos documentos 
de Centro. 

- Revisar e coordinar a súa 
elaboración. 

 

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.  
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7.- PLAN DE ACTUACIÓN DOS ÓRGANOS COLEXIADOS 

 
Os ÓRGANOS COLEXIADOS reuniranse preceptivamente en sesión ordinaria unha vez por 
trimestre e sempre que os convoque o seu presidente ou o solicite un terzo, polo menos, dos 

seus membros. En todo caso reunirase ao inicio e ao remate do curso. 
Tentarase que as reunións do consello escolar se celebren en día e hora que posibiliten a 

asistencia de tódolos membros. 
 
O consello escolar : 

- Avaliar a programación 
xeral anual do centro, 
sen prexuízo das 

competencias do 
claustro do profesorado, 

en relación coa 
planificación e 
organización docente. 

Temporalización: 
Outubro (aprobación). 

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

rendemento escolar e 
os resultados das 
avaliacións internas e 

externas en que 
participe o centro. 

Temporalización: todo o 
curso.  

- Promover as relacións e a colaboración escola-familia e fomentar a participación 
dos sectores e a súa formación. Temporalización: durante todo o curso.Aprobar 
o Proxecto Educativo do Centro e as modificacións que se fagan nos diferentes 
plans e proxectos do centro. 

- Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar por que se ateñan á 
normativa vixente. 

- Promover a conservación e renovación das instalacións e do equipo escolar e 

emitir informe sobre a obtención de recursos complementarios. 

- Supervisar e aprobar a Xustificación de Ingresos e Gastos do Centro, velando 
polo cumprimento da execución do Proxecto de Orzamento. Temporalización: 

Outubro, Xaneiro e Xuño. 

- Constituír no seu seo as Comisións económica e de convivencia. 
 

 
O claustro de mestres e mestras: 

- Aprobar e avaliar as concrecións curriculares e os aspectos pedagóxicos da PXA. 

Temporalización: outubro. 

- Realizar o seguimento da consecución de obxectivos do PXA. Temporalización: 
todo o curso/memoria final. 
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- Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento 
escolar e os resultados das avaliacións internas e externas en que participe o 
centro. Temporalización: todo o curso. 

- Promover iniciativas no ámbito da experimentación e innovación pedagóxica, así 
coma na formación do profesorado. Temporalización: todo o curso. 

- Fixar os criterios de orientación, titoría, reforzo e recuperación do alumnado. 

  Temporalización: todo o curso. 

- Propoñer medidas que favorezan a convivencia. Temporalización: todo o curso. 

- Facer propostas de traballo ás comisións, equipos e a outros órganos colexiados e 
institucións. Temporalización: todo o curso. 

- Seguimento e valoración dos Plans e Proxectos Educativos. 
 
 

8.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

8.1.- CCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto das súas competencias, aclaramos que serán as reguladas polas distintas 
normativas e as que se acordaron en 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 (Orientación). 
- Antonio Miragaya Veras (Titor e coordinador do 3º nivel de primaria). 

Gustavo Romero  Director  

Daniel Vázquez  Xefe de Estudos  

María Basavilbaso  Orientadora  

Uxía Basoco  Coordinadora de Educación Infantil  

(Secretaria da CCP ) 

Josefa Reiriz  Coordinadora do 1º Nivel de Educación Primaria  

Carmela Cerecedo  Coordinadora do 2º Nivel de Educación Primaria  

Antonio Miragaya  Coordinador do 3º Nivel de Educación Primaria  

Mª José Lourés  Coordinadora do 4º Nivel de Educación Primaria  

Pilar López  Coordinadora do 5º Nivel de Educación Primaria  

Sergio Somoza  Coordinador do 6º Nivel de Educación Primaria  

Ana Ramos  Coordinadora do EDLG  

Beatriz Martínez  Coordinadora de Biblioteca  

Bolivia Insua  Coordinadora do Equipo de Actividades Extraescolares  

Pablo Pena  Coordinador do Equipo TICs  

Paula Fernández  PT  

Mª Eugenia Blanco  PT  

Nerea Barral  AL  

Maruxa Alonso  AL  
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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 Sergio Somoza (titor de 6ºC de primaria e coordinador de nivel) 

 
 
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 2022-23: 

 

DINAMIZACIÓN  

Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación 

Compoñentes Nivel 

María Otero Pérez Inf 

Uxía Basoco Mariño Inf 

Paula Fernández Martínez AL 

Lucía Rodríguez Martínez 2º 

Josefa Reiriz Rodríguez 1º 

Juan Carlos Puga Fandiño E.F 

Pablo Pena Lozano(Coord) Rel. 

Daniel Vázquez Dieste 6º 

María Basavilbaso González Or. 

 

Ao longo deste curso 2022-23 o equipo das TIC ten entre outras tarefas a de levar a cabo 
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 ao 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. 



 

11 

 

COLEXIO EDUCACIÓN 
INFANTIL E PRIMARIA 
SANTA BAIA 
15021500 

 
8.5.- EQUIPO DE DINAMIZACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

 

DINAMIZACIÓN  

Actividades Complementarias e 
Extraescolares 

Compoñentes Nivel 
Mª del Carmen Lojo Dieste Inf. 

Ana María Lojo Dieste                Inf. 

Marta González Sobrado 1º 

Mª del Carmen Cerecedo Sánchez 2º 

Mar Rodríguez Ramos 2º 

Elena López Santana 3º 

Mª Bolivia Insua Fernández (coordinadora) 4º 

Montse Ces Rodríguez 5º 

Maruxa Alonso Correa 6º 

 

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

efemérides.  
 Este equipo está composto por 9 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. 

 Tamén organizarán o COMANDO VERDE, que retoma as súas atribucións unha vez 
rematadas as restricións impostas na pandemia. 

 
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 e, en  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 de alumnado… 

❖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. 
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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 analizando os 
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... 
- Elaborar propostas pola igualdade de trato e non discriminación LGTBI 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. 
 

 
8.6.- EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR 
Partindo da análise dos resultados obtidos no curso 2021/22, o equipo da biblioteca 

proponse os seguintes obxectivos e actividades a realizar para o curso 2022/23.  
 

1.- OBXECTIVOS: 
- Potenciar a coordinación cos diferentes equipos do centro.  

- Organizar actividades de formación desde o equipo de biblioteca no uso de distintas 

ferramentas dixitais.  

- Reestructurar e manter actualizado o blog.  

- Levar a cabo campañas de animación á lectura dacordo con temáticas xerais, coas 
conmemoracións ou celebracións de datas significativas do calendario escolar.  

- Recompilar e crear materiais que contribúan á alfabetización múltiple.  

- Deseñar e poner en práctica actividades graduadas de formación de usuarios autónomos 
da biblioteca.  

- Reforzar a colección virtual.  

- Fomentar a colaboración con diferentes institucións e asociación da contorna (colexios, 

biblioteca municipal…)  
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- Fomentar a participación das familias.  

- Continuar a adaptación da sinalización ao alumnado con NEAE a través de pictogramas.  

- Mellorar a formación do profesorado no manexo e funcionamento da biblioteca e lograr a 
súa total implicación.  

- Ampliar a biblioteca para a creación dun espazo maker.  

 
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) 

 Eva Mª Castro Camiña. 
 Verónica Mosquera Gómez. 

 Sesa Novo Boo. 
 David Pérez García. 
 Ana Rodríguez Ruibal. 

 Paula López Goye. 
 Beatriz de la Torre Díaz. 

A normativa acordada para o funcionamento da biblioteca é a seguinte: este ano xa non está 
vixente o protocolo Covid polo que xa non hai restricións en canto a aforos ou limitar a 
asistencia a alumnado do mesmo nivel. Tamén se retomará a apertura da biblioteca ás 

familias os mércores á tarde intentando programar unha vez ao mes un obradoiro para 
rapazada e familias. 

   A pesares de abrir a biblioteca polas tardes dende o primeiro día , os préstamos e a 
apertura nos recreos non se realizarán ata a primeira semana de outubro. O día da 
biblioteca (24 de outubro) farase unha apertura “oficial” dando a coñecer o PDI deste ano 

que tratará sobre os inventos. Farase cunha presentación de powerpoint, un xogo-panel 
relacionado coa visualización anterior e a mostra dunhas cartas coleccionables e 

intercambiables para fomentar a lectura entre o alumnado durante todo o curso.   
   Potenciaremos a participación de todos os niveis no PDI deste ano “Os inventos” e para 
conseguilo crearemos un repositorio de recursos e deseñaremos actividades e obradoiros 

relacionados coa PDI. 
   Tamén este ano retomaremos os axudantes de biblioteca que se "reclutarán" dos niveis 

mais altos (5º e 6º). 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR POLO EQUIPO  PARA DINAMIZAR A BIBLIOTECA E FOMENTAR A 

LECTURA 
Propoñemos  ao equipo directivo retomar a “hora de ler” recortandolle 5 minutos a cada 

unha das catro primeiras horas e colocar eses 20 minutos antes ou despois do recreo. 
    Continuaremos este ano co concurso “A pregunta da semana” que tanto éxito tivo o curso 
pasado e este ano esperamos maior participación  

   Na entrada do cole poremos as novas adquisicións da biblioteca nunha cortiza que será o 
noso “Bookflix”. 

    Tamén para fomentar a lectura habilitarase na biblioteca un recuncho con fichas 
temáticas sobre lecturas comprensivas e escritura creativa e guías de investigación. 
   Crearemos unhas guías de investigación para ensinar ao alumnado a buscar información 

na rede. Esas guías darémosllelas ás persoas titoras e tamén estarán dispoñibles na 
biblioteca. 

    Poremos a disposición dos titores uns "lectómetros" para os/as máis pequenos/as, fichas 
de rexistro lector e un caderno de biblioteca para poder rexistrar as súas lecturas as/aos 

máis avanzadas/os. 
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    Un mércores pola tarde ao mes realizaranse cursos, obradoiros ou exposicións abertas ás 
estudantes e as súas familias. Buscaremos persoas formadas para impartir obradoiros de 

interese e coordinarémonos co resto de dinamizacións do colexio para realizar estas 
actuacións. 
   Realizaremos actividades relacionadas coa temática da PDI nas diferentes 

conmemoracións: 
 No mes da Ciencia empezaremos cos/coas inventores-científicos que contribuíron nos 

grandes avances da ciencia. 
O 25N trataremos inventos feitos por mulleres pero que a gloria a levaron os homes e a elas 
se as esquenceu. 

 O 17 de maio versará sobre inventos deseñados por galegos/as. 
O 25 de abril, ademais de falar da precursora do libro electrónico tamén teremos 

apadriñamentos lectores e lecturas compartidas.  
 A semana do orgullo presentaremos a Alan Touring, pai da ciencia da computación que 

inventou unha máquina para descifrar o código nazi durante a segunda guerra mundial e ao 
que a medicación  que  lle impuxo un xuíz para “curar” a súa homosexualidade afectoulle 
gravemente á saúde. 

O 8M será de inventos feitos por mulleres. 
   Ademais, como novidade este ano imos a realizar unha actividade de fomento da lectura 

que consiste en regalar unha carta sobre inventos a cada lector despois de levar prestado un 
libro para a casa. As cartas pódense coleccionar e intercambiar. Faremos a actividade en 
conxunto cos colexios e institutos do noso concello para potenciar a actividade e conseguir 

que teña mais alcance se toda a rapazada da comarca teñen o mesmo tipo de carta. 
   Estaremos durante todo o curso actualizando o blog e como novidade este ano 

introduciremos as enquisas de satisfacción e opinión persoal sobre as distintas actividades 
que se levarán a cabo para poder avaliar o noso traballo. Tamén colaboraremos coa 
biblioteca municipal realizando actividades conxuntas (obradoiros, exposicións…) e 

queremos facer algunha actividade con algún centro educativo do concello como pode ser o 
CEIP Praia Xardín ou o IES A Cachada. 

    
 
8.7.- EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA  
 

DINAMIZACIÓN Lingua Galega 

Compoñentes Nivel 

Isabel Blanco Hermo inf. 

Lorena Pais Abeijón inf. 

Mª Eugenia Blanco Aragón 1º 

Paulina González Domínguez 2º 

Antonio Miragaya Veras 3º 

Ana Mª Ramos Villanustre (coordinadora) 3º 

María José Lourés Illán 4º 

Pilar López Roda 5º 

Sergio Somoza Viturro 6º 

Gustavo Romero García (director) 6º 

 

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. 
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     - 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 a persoa coordinadora ou a xefatura de estudos o 
convoque.  
 
EQUIPOS DE NIVEL 22/23 

 

Infantil 
Compoñentes Nivel Din. 

Isabel Blanco Hermo 4a DNL 

Paula López Goye Apoio Bibl. 

Uxía Basoco Mariño(Coord.) Apoio Tic 

Verónica Mosquera Gómez 5b Bibl. 

Mª Carmen Lojo Dieste 6a DEX 

Lorena Pais Abeijón 6b DNL 

Eva María Castro Camiña 5a Bibl. 

María Otero Pérez 4b Tic 

Ana Lojo Dieste Ingl. DEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1º 

Compoñentes Grupo Din. 

Marta Gonzalez Sobrado B DEX 

Mª Beatriz Martinez Outeiral Ingl. Bibl 

Mª Eugenia Blanco Aragón PT EDL  

Josefa Reiriz Rodriguez(Coord.) A  TIC 

3º 

Compoñentes Grupo Din. 

Antonio Miragaya  Veras (Coord.) C DNL 

Mª Beatriz de la Torre Díaz B Bibl. 

Elena López Santana A DEX 

Ana Mª Ramos Villanustre Inglés DNL 

María Basavilbaso González Orient. TIC 

2º 

Compoñentes Grupo Din. 

Lucía Rguez. Martinez B TIC 

Carmela Cerecedo 

Sánchez(Coord.) 

Músc. DEX 

Mª del Mar Rodríguez Ramos C DEX 

Paulina González Domínguez A DNL 

Sesa Novo Boo EF BIBL 
4º 

Compoñentes Grupo Din. 

Mª José Lourés Illán(Coord.) A EDL 

Bolivia Insua Fernández B DEX 

Ana Rodríguez Ruibal Relix. Bibli. 

Paula Fernández Martínez PT TIC 
6º 

Compoñentes Grupo Din. 

Daniel Vázquez Dieste A TIC 

David Pérez García B Bibl 

Sergio Somoza Viturro(Coord.) C EDL 

Maruxa Alonso Correa AL DEX 

Gustavo Romero García Mus. EDL 

Juan Carlos Puga Fandiño  EF TIC 

5º 

Compoñentes Grupo Din. 

Susana Albarrán Gómez A Bibl. 

Pilar López Roda (Coord.) B EDL  

Montse Ces Rodríguez C DEX 

Pablo Pena Lozano Rel. TIC 

Nerea Barral Fraga AL TIC 
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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 4 cursos en funcionamento e que se renova este ano. 
Coordinadora Ana Lojo e está composto por: María del Carmen Lojo Dieste, Mª Beatriz 

Martínez Outeiral, Ana María Lojo Dieste, Montserrat Ces Rodríguez, Mª Beatriz de la Torre 
Díaz, Elena López Santana, María Basavilbaso González e Paula López Goye. 
 

PFPP. Coordinan o plan de formación de centro: Ana Ramos (Grupo de traballoTIL), Pablo 
Pena (Seminario Plan Dixital) e Mª Eugenia Blanco (Seminario ABP). 
 

 
9.- QUENDAS DE VIXILANCIA 
 

ENTRADA 
Dúas/dous docentes no acceso do alumnado usuario do transporte escolar de 8:30h ao inicio 

das clases. 
 
RECREO 

Retomamos as zonas precovid. Especial atención á zona norte (zona 5PRI) posto que só a 
persoa desa zona terá visión da fachada norte do centro. 

O conserxe avisa por megafonía, ao nivel que lle tocaría pavillón en caso de chuvia. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
A continuación un modelo de rotacións trasladable ao resto das xornadas. 
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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 Plan dixital de centro (20h): Posta en marcha do plan elaborado 

no curso pasado. 
 Seminario ABP (20h):  Formación para a mellora metodolóxica no traballo 

por proxectos. 

 Curso ABN (8h): metodoloxía para o ensino-aprendizaxe das matemáticas. 
 Grupo de Traballo TIL(20h): Elaboración dunha guía para o tratamento 

integral das linguas nas distintas etapas educativas. 
 
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 
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- O 6º curso de primaria remata ciclo do proxecto eDixgal. 

 
 

 
 

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/DIRECCIÓN) 

 Obxectivos: 
 Concienciar da necesidade de frear o cambio climático. 

 Reducir o CO2 nos desprazamentos ao centro. 
Temporalización; depende da climatoloxía. 

 
 Samaín; PORTAS ABERTAS Á COMUNIDADE EDUCATIVA 

(EQUIPOS DOCENTES E ANPA) 

Obxectivos: 
 Potenciar a apertura do Centro á súa contorna. 

 Compartir esta festividade e costumes (doces, música...) coas familias e a Anpa. 
Temporalización: 28/10/22 (se a climatoloxía o permite, se non se cancela) 

 

 Magosto; XORNADA DE CONVIVENCIA 
(EQUIPO DINAMIZACIÓN EXTRAESCOLARES) 

Obxectivos: 
 Por en práctica actitudes de respecto polo medio ambiente. 
 Contactar coa natureza, mellorando o respecto pola mesma e o coñecemento do 

entorno. 
 Potenciar o coñecemento do patrimonio cultural, costumes e tradicións. 

Temporalización: 11/11/22 (se a climatoloxía o permite) 
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2º TRIMESTRE: 
 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. 
Temporalización: 17/02/23  

 
3º TRIMESTRE: 

 Día do Libro (23 de abril) 

(EQUIPO DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA) 
Obxectivos: 

- Celebrar e conmemorar o día do libro. 
- Fomentar a lectura como entretemento. 

- Contribuír a crear oportunidades lectoras. 
Temporalización: 21 ou 24/04/23 
 

 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. 

Temporalización: 15-19/05/23 
 

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

unha mellor coordinación. 
 

O resto de conmemoracións serán organizadas polos equipos docentes de nivel/ciclo ou no 
grupo aula, tal e como se describan nas respectivas programacións. 
 

Conmemoracións. Curso 2022/23 
– 20 de novembro de 2022: Día Universal da Infancia. 

– 25 de novembro de 2022: Día Internacional contra a Violencia de Xénero. 
– Do 30 de novembro ao 7 de decembro de 2022: conmemoración da Constitución e do 
Estatuto de autonomía de Galicia. 

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

– 24 de xaneiro de 2023: Día Internacional da Educación. 
– 30 de xaneiro de 2023: Día Escolar da non Violencia e da Paz. 
– 23 de febreiro de 2023: Día de Rosalía de Castro. 

– 8 de marzo de 2023: Día Internacional da Muller. 
– 15 de marzo de 2023: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. 

– Do 6 ao 10 de marzo de 2023: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase na 
aula con xornais. 
– 1 de abril de 2023: Día das Artes Galegas. 

– 7 de abril de 2023: Día Mundial da Saúde. 
– Do 17 ao 21 de abril de 2023: Semana do Libro. 

– 2 de maio de 2023: Día Internacional contra o Acoso Escolar. 
– 9 de maio de 2023: Día de Europa. 
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– Do 15 ao 19 de maio de 2023: Semana das Letras Galegas. 
– 5 de xuño de 2023: Día Mundial do Medio Ambiente. 

– De conformidade co establecido no artigo 26.2 da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola 
igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e 
intersexuais en Galicia, para favorecer a visibilidade e integrar de forma transversal a 

diversidade afectivo-sexual, os centros docentes sostidos con fondos públicos realizarán 
actividades específicas próximas ás datas de celebracións internacionais relacionadas co 

recoñecemento efectivo do dereito destas persoas. 
 
CONFERENCIAS E CHARLAS 

Este tipo de actividades levarase a cabo a proposta da dirección ou persoas coordinadoras 
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.  

 
No anexo V podemos ver unha táboa resumo do xa acordado. Esta programación pode 
variar ou ser ampliada en caso de considerarse oportuno polos distintos equipos docentes e 

informado o consello escolar. 
 

As Saídas previstas polos distintos niveis: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ANPA TORRE DE 
GOIÁNS 

 
Ademais de servizos 

complementarios e 
celebracións de algunha 
comenmoración, organizan 

extraescolares e a 
FOTOGRAFÍA RECORDO 

ESCOLAR; nos cursos de 4º e 

6º de infantil  e 2º, 4º e 6º 

de primaria do 4 ao 10 de 

novembro.  
 
 
 

 
 

Nivel 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

4ºinf Pola contorna Pola contorna Apípolis 

5ºinf Pola contorna Pola contorna Apípolis 

6ºinf Pola contorna Pola contorna Apípolis 

1ºpri   Acuario Grove e 
catamarán. 

2ºpri Por determinar Por determinar Illas Atlánticas 

3ºpri  Teatro inglés Pola contorna 

4ºpri Pola contorna Pola contorna A unha illa 

5ºpri Teatro inglés Museos (A Couña) Illa de Arousa 

6ºpri Por determinar Teatro inglés Kayacs Illa de Arousa 
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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. 
 
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. 
 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 a 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. 
 

 
 



 

23 

 

COLEXIO EDUCACIÓN 
INFANTIL E PRIMARIA 
SANTA BAIA 
15021500 

 
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 
de xuño 

6:00–9:00h e 14:00– 
17:30h 
6:15-9:45h e 13:00-

16:30h 

35h 
semanais 

Reforzo (nos días 

lectivos) 

17:30-19:30h 10h 

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. 

13:45h - 16:00h no comedor 
do CEIP Praia Xardín 

 
Prestan servizos complementarios para a asistencia e formación dos alumnado con nee, 
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.  

 



 

24 

 

COLEXIO EDUCACIÓN 
INFANTIL E PRIMARIA 
SANTA BAIA 
15021500 

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. 
 
  

 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 105 usuarios (algúns deles de maneira 

esporádica), 39 de educación infantil que comen no comedor do centro e 66 de educación 
primaria. 
O horario abrangue desde o remate das actividades lectivas ata o comezo das actividades 

extraescolares (13:45 a 16:00 horas) 
 

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 30 usuarios (moitos deles de maneira esporádica). 

Alumnado usuario LIÑA 1 (35) 

Infantil  7 

Primaria 28 

Alumnado usuario  LIÑA 2 (54) LIÑA 3 (18) 

Infantil  6 5 

Primaria 48 13 
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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. 
 

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. 

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) 
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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 E DESIGNACIÓN DA 
COORDINADORA DE BENESTAR 

 
Procuramos que este plan contribúa á consecución dos seguintes obxectivos xerais:  

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 

disposición 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 

diversidade 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.  

 
Desde a consellería ínstase aos centros en crear a figura da persoa Coordinadora do 
Benestar e Protección de centro. Esta función será asumida pola xefa do departamento de 

orientación. 
 

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. Táboas resumo actividades: contratos programa 

e outros 

 

 


