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1.- INTRODUCIÓN 

“A Idade Moderna” é o título do proxecto que liderado dende a biblioteca e o 

EDLG pretende centralizar o noso traballo durante este curso escolar. Seguimos 

potenciando o coñecemento do noso entorno para a partires do mesmo ampliar o 

radio de acción ata onde podamos chegar. 

Con este epígrafe queremos abarcar moitos e moi variados aspectos , os cales 

definen a filosofía deste centro. 

Por unha parte está o patrimonio cultural e social da nosa contorna con 

construcións conservadas desta época en Betanzos, Carral, A Coruña.  Botaremos 

man así mesmo do Museo das Mariñas. 

A partir desta temática iremos construindo o noso proxecto, que de maneira 

transversal incluirá o desenvolvementos dun espíritu democrático e crítico, a ecoloxía 

e o respecto á natureza, a igualdade efectiva entre homes e mulleres, a non 

dicriminación, e un estilo de vida saudable e sustentable.  

Buscaremos a colaboración de asociacións e institucións como a Reserva da 

Biosfera das Mariñas coruñesas e terras do Mandeo, ASPACE, Cruz Vermella,  a 

Universidade da Coruña e o Consorcio das Mariñas entre outros, como se viña 

facendo en anos anteriores. Contamos así mesmo coa colaboración da ANPA e o 

Concello, entidade, esta última,  imprescindible para desenvolver moitos dos nosos 

proxectos dada a súa aportación de recursos e actividades.  

Estas inquedanzas e o pensamento de igualdade, inclusión e respecto á 

diversidade que lidera este proxecto lévannos tamén a solicitar plans proxectas que 

nos axuden no desenvolvemento tanto do proxecto como dunha educación 

interdisciplinar e centrada nos múltiples valores que precisa unha sociedade 

igualitaria, sustentable e plural. Non perdemos de vista así mesmo a filosofía que nos 

levou o curso pasado a recibir por cuarto ano consecutivo o Selo das Bibliotecas 

Escolares Solidarias e o recoñecemento do Ministerio de Educación e Formación 

Profesional en “Boas prácticas no uso das TIC aplicadas á educación” baixo a que 

traballaremos este curso que  temos por diante. 

E dentro da atención á diversidade da que viñamos falando están solictados os 
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contratos programa PROA+ e dúas liñas do Contrato programa Inclúe-T.  

 

2.-XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO 

Características socio culturais do contorno 

Abegondo é un municipio da provincia de A Coruña. O Concello de 

Abegondo, terra entre os ríos Mero, Barcés e Gobia, está enmarcado dentro da 

comarca natural de As Mariñas dos Frades e conta cun rico patrimonio arquitectónico 

e biolóxico. Ten unha extensión de 83,81km2, nas que agrupa 19 parroquias, cunha 

poboación de 5.494 (INE 2021) habitantes. A actividade da poboación variou nos 

últimos anos debido ás actividades que esta desenvolve dentro e fóra do concello, 

xunto coa chegada de poboación doutros concellos próximos. 

 

Características do CEIP Plurilingüe San Marcos 

O C.E.I.P. Plurilingüe San Marcos, que ten un total de 5 unidades de Educación 

Infantil (en adiante EI) e 12 unidades de Educación Primaria (en adiante EP), conta 

cun total de 281 alumnos e alumnas (76 en EI e 205 en EP) para o curso 2022-2023 

O claustro está formado por 27 mestras e mestres, conta este ano cun 30% de 

profesorado novo. O departamento de Orientación conta cun mestre de PT sobre 

catálogo.Este curso contamos cun mestre de primaria menos dos que están 

establecidos no catálogo. 

O Centro ten horario de xornada partida (e continua nos meses  de setembro e 

xuño) e comedor escolar ao que habitualmente queda un 98% do total do alumnado. 

Haberá dúas quendas de comedor. O alumnado no tempo de recreo posterior e /ou 

anterior está atendido por  dez nais/pais coidadoras ou nas actividades 

extraescolares promovidas e desenvolvidas polo concello.Neste curso organizarase o 

comedor de maneira que en cada mesa haxa, alomenos, dous alumnos ou alumnas 

de sexto e quinto curso de primaria que colaboren no servizo da mesa servindo a 

auga, axudando coa comida, solucionando algunha dificultade que poidan ter os 

máis pequenos cos que compartan mesa, ou axilizando a recollida dos servizos unha 

vez rematado o xantar. 
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O centro educativo conta con instalacións suficientes para atender 

axeitadamente ao alumnado. As aulas de apoio, tanto de Pedagoxía Terapéutica (en 

adiante PT) como a de Audición e Linguaxe (en adiante AL) e a do Departamento de 

Orientación ubícanse no edificio central. O resto das aulas e lugares empregados 

polas alumnas e alumnos distribúense entre os dous edificios principais: o central, e 

primeiro en construírse, e o de infantil (máis recente). Así, as aulas e espazos 

ubicados no edificio central son: as 12 aulas ordinarias da etapa de primaria, a 

biblioteca (que estreamos este curso), aula de inglés, de música, almacéns, comedor e 

a cociña. No edificio da etapa de infantil agrúpanse as 5 aulas ordinarias, a aula de 

psicomotricidade e o almacén, xunto cun amplo corredor. En ambos edificios cóntase 

con sala de mestras e mestres, aseos e patio de recreo, ademais doutro patio máis 

amplo. As alumnas e alumnos de todos os niveis de EP desenvolven a materia  de 

Educación Física no pavillón polideportivo do Concello, situado a carón do recinto 

escolar, con acceso polo paso de peóns. 

 

3.- OBXECTIVOS 

3.1.- Obxectivos xerais 

 Como centro público e dentro do marco educativo no que nos atopamos, 

consideramos acadar unha serie de obxectivos que establecemosa continuación:  

➢ Desenvolver no noso alumnado habilidades e competencias que lles permitan 

ser persoas autónomas e cun pensamento crítico e democrático dentro da 

sociedade. 

➢ Fomentar as relacións interpersonais baseadas no respecto, a igualdade e a 

colaboración. 

➢ Fomentar as relacións entre institucións, favorecendo a colaboración e 

interrelacións con asociacións e institucións próximas da contorna.  

➢ Adquirir hábitos de traballo, autonomía e responsabilidade persoal.  

➢ Promover o uso das tecnoloxías como medio e recurso didáctico.  

➢ Desenvolver a competencia lingüística e  crear unha actitude positiva de cara 

ao uso das linguas oficiais da nosa comunidade e cara a adquisición de novas 
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linguas, tendo en conta o carácter plurilingüe do noso centro.  

➢ Fomentar o uso da lectura como medio de acceso á cultura, creatividade, 

imaxinación e recurso de lecer en calquera dos seus formatos.  

➢  Seguir potenciando a biblioteca escolar como eixo de innovación, 

investigación e centro da actividade escolar en total consonancia coa Asesoría 

de Bibliotecas Escolares. 

➢ Abordar situacións cotiás  a través do razonamento lóxico-matemático e o 

método científico. 

➢ Desenvolver en toda a comunidade educativa un comportamento sostible e 

saudable que abranga o respecto e coidado da contorna natural e social, a 

valoración das pequenas accións cotiás e actuacións encamiñadas a un modelo 

de vida saudable.  

➢ Normalizar as rutinas e hábitos de convivencia e interrelación anteriores á 

pandemia.  

 

3.2.- Obxectivos específicos para o curso académico 

 Ademais dos obxectivos considerados como xerais, e tomando como punto de 

partida as conclusións da Memoria do curso 21/22, plantexamos como obxectivos 

específicos a acadar neste curso escolar os seguintes: 

a) Desenvolver nos alumnos actitudes e comportamentos cara unha filosofía de 

sustentabilidade do medio ambiente. 

b) Fomentar a lectura e mellorar da competencia lingüística nas dúas linguas 

oficiais da nosa comunidade.  

c) Empregar de xeito habitual as TICs e seguir traballando no mundo da robótica.  

d) Avanzar na valoración, recoñecemento e uso do galego como lingua culta, así 

como na potenciación do uso da mesma.   

e) Afianzar o coñecemento da lingua inglesa a través do plurilingüismo. 

f) Despois de varios proxectos dentro dun marco común de coñecernos a nós 

mesmos, as nosas orixes a nosa contorna este ano traballaremos sobre o 

proxecto: “A Idade Moderna”. 
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g) Desenvolver técnicas e estratexias na busca e análise de información, na 

utilización da mesma e posterior exposición ou creación de nova información. 

h) Seguir avanzando no desenvolvemento de valores de voluntariado e na 

interiorizacións dos mesmos na vida cotiá.  

i) Abordar experiencias próximas a través da metodoloxía científica.  

 

3.2.1  Medidas a desenvolver para a consecución dos obxectivos específicos 

(a) Tomando como referencia a traxectoria deste centro e o compromiso de toda a 

comunidade educativa co coidado do medio ambiente seguiremos ao longo deste 

curso na mesma liña de traballo inculcando nos nosos alumnos así como no resto da 

comunidade educativa actitudes de coidado da contorna que se abordarán de 

maneira interdisciplinar a través de diferentes proxectos e iniciativas plantexadas nos 

seguintes apartados deste documento.  

(b) As medidas e recursos para acadar os obxectivos relacionados coa lectura e o 

traballo coa información aparecen detallados no apartado de Biblioteca Escolar. 

(c) Este ano continuamos con E-DIXGAL polo que o alumnado de 5º e 6º nivel de 

educación primaria empregarán as TICs como medio de aprendizaxe.  O resto do 

alumnado ten garantida esta posibilidade xa que todas as aulas contan cun EDI así 

como a participación de todos na BIBIOTECA CREATIVA.  

(d) Continuamos co plurilingüismo na área de Plástica en educación primaria e co 

PluriInfantil, que se abordará na psicomotricidade, ademais de fomentar a presenza 

da lingua estranxeira xunto co galego e castelán en diversas actividades do centro. 

Este curso teremos de novo unha auxiliar conversa 16 horas lectivas, co que tamén o 

poderán participar no ciclo de educación infantil. 

(e) Para levar a cabo o proxecto “A Idade Moderna”continuaremos co traballo 

coordinado dos equipos de dinamización (Linguas, Biblioteca, EDLG, EAEC, TIC e 

Convivencia). Seguirase polo tanto co equipo interdisciplinar de coordinadores de 

equipos de dinamización, representantes do equipo directivo e, nas ocasións que así 

se requira, os coordinadores dos proxectos de innovación que se leven a cabo no 

centro. A finalidade é coordinar a organización do traballo, conmemoracións e 
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celebracións do centro dende un eixo común. O curso pasado avanzamos neste 

sentido e esperamos asentar unha rutina este que temos por diante tendo en conta a 

renovación dun 30% do claustro.  

(f) Abordaremos a inclusión e o respecto por unha sociedade plural e diversa 

mediante a Biblioteca inclusiva, o Plan Proxecta “Voluntariado miúdo. Móvete!” e as 

liñas solicitadas dos contratos-programa.  

(g) Levarase a cabo un espazo de ciencias no que abordarán sinxelas 

experimentacións e investigacións.  

 

3.2.2. Recursos para a consecución dos obxectivos específicos  

a) Ao abeiro e xunto co plan proxecta “Paisaxe e sustentabilidade” a comunidade 

educativa comprometerase a seguir traballando polo coidado da contorna 

promovendo a reutilización, reciclaxe e redución de lixo. Desenvolvendo así 

mesmo actitudes e hábitos de coidado do medio ambiente. Levarase a cabo un 

sistema de recollida de papel usado nas aulas, así como un sistema de 

merendas sustentables, aspectos que quedaron sen cumplir o curso pasado.  

Nesta mesma liña dende o centro, reduciremos ao máximo posible o envío de 

circulares e notificacións en papel, recurrindo ás ferramentas dixitais como 

ABALAR, páxina web ou correo electrónico. Contaremos coa colaboración do 

Consorcio das Mariñas e a Reserva da Biosfera das Mariñas coruñesas e terras 

do Mandeo.  

b) A dinamización da biblioteca levarase a cabo dende seis ámbitos:  a 

organización e funcionamento da mesma, o PLAMBE, a Biblioteca inclusiva e o 

Selo Solidario, a Biblioteca Creativa, a Hora de ler (este curso intégranse novas 

actividades a este tempo) e a “Radio na biblio”. 

c) O principal recurso para acadar o obxectivo proposto é a xeneralización do uso 

dos recursos informáticos no proceso de ensino-aprendizaxe. Cada unha das 

aulas do centro conta cun EDI para familiarizar aos nenos dende os primeiros 

anos co manexo deste material e contamos con amplo material de robótica, 

ciencias e realidade aumentada. O  equipo de dinamización TICs encargarase 
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da dinamización das actividades referidas a esta canle, para o que contarán coa 

colaboración do equipo de biblioteca a través da biblioteca creativa. Por último 

cabe destacar as diversas aulas virtuais existentes no centro tanto para a 

xestión do traballo de aula  por parte de distintas mestras/es como para a 

recompilación e exposición de documentación xeral de centro e do 

Departamento de Orientación. O uso por parte dos mestres do espazo virtual 

@ceipsanmarcos tenta de ser o lugar onde compartir toda a información e 

traballo que se xera na vida cotiá do Centro.  

Cabe destacar así mesmo a solicitude dos Polos Creativos.  

d) A coordinación entre equipos, profesorado titor e alumnos e resto de 

profesorado do Centro será o principal recurso para resolver dun xeito 

satisfactorio o Proxecto “A Idade Moderna". 

 

3.3.-Proxecto Documental Integrado: “A Idade Moderna” 

Este curso o PDI que desenvolve a biblioteca en colaboración co EDLG, o 

EACE, o euipo de TIC e o Departamento de Linguas estranxeiras, toma como núcleo 

arredor do cal xirar os restos culturais, tanto materiais como inmateriais da Idade 

Moderna na nosa contorna. 

A motivación desta temática ten o seu enfoque dende as seguintes perspectivas: 

- O curso anterior a temática que se seguir foi a “Idade Media”, polo que 

consideramos unha maneira de darlle continuidade. 

- As posibilidades que ofrece esta temática para afondar realidade social, 

cultural e artística.  

- As posibilidades que ofrece a temática dende o punto de vista da 

adaptabilidade dos conceptos e contidos ás diferentes idades que abrangue o 

noso centro así como ás distintas metodoloxías que conflúen no mesmo.  

- A proximidade de recursos para o seu traballo en lugares próximos como 

Betanzos, Carral, A Coruña.  

Este proxecto pretende ser, como os cursos anteriores, un elemento integrador da 

práctica docente e no que todo o alumnado e profesorado participe de forma activa, 
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se nutra das investigacións dos demais, e onde poida colaborar toda a comunidade 

educativa.  

Para o desenvolvemento  do mesmo establécense diferentes temáticas tratando de 

encaixalas no currículo de cada nivel para que así cubran os intereses do alumnado e 

as necesidades das mestras e mestres. 

Preténdese que as capacidades propias que desenvolve un traballo por proxectos 

se integren no día a día das aulas, contribuíndo desta maneira a unha nova visión do 

cómo ensinar. 

Plantéxase un proxecto aberto, no que cada nivel, ciclo ou aula traballe un aspecto 

da Idade Moderna. Dentro dos aspectos que se abordarían neste traballo entraría a 

arquitectura, a organización social e os cambios sociais, economía (as cidades, a 

agircultura e os cambios na mesma), cultura (cambios ideolóxicos e culturais), 

tradición, folclore, arte, música, as grandes expedicións, a ciencia, os primeiros 

inventos,… 

Cada nivel educativo escolleu un ou vairos temas de referencia que serán o fío 

condutor do seu traballo ao longo do curso e que empregará de forma transversal no 

día a día do traballo de aula tendo sempre como telón de fondo a igualdade e a 

inclusión. 

EDUCACIÓN INFANTIL: Organiza a temática da seguinte maneira:  

 1º trimestre: Vida na Idade Moderna (arquitectura, navegacións...) 

 2º trimestre: Eureka! (inventos e descubrimentos) 

 3º trimestre: Arte na Idade Moderna 

 Pedirán a colaboración das familias coa aportación de materiais ou 

organización de actividades.  

PRIMEIRO E SEGUNDO: a través do fío conductor dos piratas, o alumnado 

fará descubrimentos da Idade Moderna como inventos, obras de arte, personaxes,... 

da época, tendo que cubrir un documento cos descubrimentos/tarefas que van 

realizando respectando a liña temporal. 

TERCEIRO E CUARTO: centraranse na temática de inventos e inventores,  
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 No primeiro trimestre destacando as contribucións realizadas por mulleres 

en eidos máis masculinizados abordando as biografías dos/as mesmos/as, 

favorecendo a alfabetización mediática e informacional e elaboración de 

materiais tanto escritos como virtuais abordando o uso das TIC. 

 No segundo trimestre centraranse máis no ámbito social: “Vida e sociedade 

da Idade Moderna”: vestimenta, alimentación, ferramentas e oficios da 

época. 

 No terceiro trimestre máquinas e aparellos propios da etapa histórica ou 

aparellos significativos da época. 

QUINTO E SEXTO: Abordará a temática dende varias pespectivas:  

 As espedicións: distancias (Matemáticas), os cambios na agricultura en 

relación aos novos cultivos importados, os aspectos negativos das 

expedicións (enfermidades que levamos, aniquilación de civilizacións, 

imposición da cultura, ...) 

 Inventos e inventores/as con actividades como "A voz da Idade Moderna" 

onde se irán contando novas desta èoca, integrar personaxes que se van 

traballando en ciencias naturais e sociais no programa de radio "O salón da 

fama", entrevistas a mulleres relevantes da Idade Moderna (previs 

investigación e contextualización),  contos enfocados nos descubrimentos, 

arte da Idade Moderna a través da materia de plástica, posibilidade de 

contar cunha charla sobre "A evolución do traxe galego" nesta época.  

 Dende a materia de música integraranse en todos os nivéis aspectos 

relacionados co proxecto.  

O resultado final deste PDI aínda nos está decidido. Dependerá de cómo 

evolucione o traballo nos diferentes niveis, aínda que a intención é crear unha feira 

universal a final de curso como fin de proxecto.   

 

4.- PLANS DE ACTUACIÓNS 

 

4.1.-PLAN  DE  ORIENTACIÓN 
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4.1.1.- Introdución 

A orientación educativa, segundo o Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a 

orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 27 de abril de 1998), 

enténdese como un proceso necesario no que está incluída a totalidade da comunidade 

educativa. É aquí onde prima a colaboración entre os distintos axentes tendo en conta o 

principio de inclusión e globalización. Polo tanto, é un proceso onde familia e escola deben de 

colaborar e coordinar as súas actuacións partindo dos intereses e necesidades do alumnado.  

A Orde do 24 de xullo de 1998, da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola 

que se establece a organización e funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade 

Autónoma de Galicia (DOG 31/07/98), refírese no artigo 15º ao Plan de Orientación como un 

documento que deberá redactar o orientador/a, coordinando a súa realización e seguimento 

co persoal que conforme o Departamento de Orientación, e determina que deberá recoller 

polo menos o seguintes aspectos: 

a) Xustificación baseada no contexto 

b) Obxectivos 

c) Planificación xeral e definición de accións prioritarias 

d) Estratexias de intervención 

e) Criterios de avaliación do plan 

Así, seguindo a lexislación vixente, o departamento do CEIP Plurilingüe San Marcos 

presenta o Plan de Orientación para o curso 2022-2023, incluíndo o Plan Anual de Actividades 

do Departamento de Orientación. 

4.1.2.- Marco lexislativo 

Marco lexislativo vixente que rexe o funcionamento do Departamento de 

Orientación. 

 Lei orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 

2/2006, de 3 de maio, de Educación.  

 Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. 

 Lei 10/2014, de 3 de decembro, de accesibilidade. 

 Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa. 
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 Decreto 8/2015, de 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a lei 4/2011, de 30 de 

xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 

convivencia escolar. 

 Real decreto 132/2010, de 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos 

mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación 

infantil, a educación primaria e a educación secundaria. 

 Decreto 374/1996, de 17 de outubro, polo que se aproba o regulamento orgánico 

das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria 

 Orde de 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de 

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

educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria dependentes 

da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

 Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 

de decembro, polo que se regula a atencióná diversidade do alumnado dos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galiciaen que se imparten as 

ensinanzasestablecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

 Decreto 120/1998, de 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e 

profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde de 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e funcionamento 

da orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia 

regulada polo Decreto 120/1998. 

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

Innovación educativa pola que se ditan instrucións para condicionar as 

actuacións e establecer as condicións prioritarias dos servizos de orientación 

educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Circular 18/2007 das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación Educativa e 

da Formación profesional e Ensinanzas Especiais pola que se ditan instrucións 

para unificar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de 

orientación educativa e profesional das ensinanzas escolares de Galicia. 
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 Real Decreto 943/2003, do 18 de xullo, polo que se regulan as condición para 

flexibilizar a duración dos diversos niveis e etapas do sistema educativo para os 

alumnos superdotados intelectualmente. 

 Decreto 183/2013, de 5 de decembro, polo que se crea a Rede galega de atención 

temperá. 

 Decreto 79/2010, de 20 de maio, para o plurilingüísmo na ensinanza non 

universitaria en Galicia. 

 Orde de 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, de 20 

de maio, para o plurilingüísmo na ensinanza non universitaria en Galicia, con 

relación á exención da materia de lingua galega. 

 Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en 

centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de 

segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación 

secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de 

maio, de educación 

 Orde de 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde de 12 de marzo de 

2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en 

centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º 

ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria 

obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de 

educación. 

 Real Decreto 95/2022, de 1 de febreiro, polo que se establece a ordenación e as 

ensinanzas mínimas da Educación Infantil 

 Decreto 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o 

currículo da educación infantil naComunidade Autónoma de Galicia. 

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

desenvolvemento e a avaliación no segundo ciclo da Educación Infantil na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, polo que se establecen a ordenación e as 

ensinanzas mínimas da Educación Primaria. 
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 Decreto 155/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o 

currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde de 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas 

ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de 

bacharelato no sistema educativo de Galicia. 

 Orde de 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e promoción do 

alumnado que cursa Educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 

2022-2023 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

4.1.3.- Obxectivos 

A finalidade do Departamento de Orientación é dar unha resposta axeitada ás 

demandas do alumnado e do profesorado que forman parte do centro educativo, cubrindo así 

as súas necesidades e dificultades ao longo do período educativo. Deste xeito, acadar a 

calidade necesaria para o desenvolvemento integral de tódolos axentes e os procesos. Por este 

motivo, os obxectivos propostos dende o Departamento de Orientación para o presente curso 

xorden do análise das funcións do propio departamento, recollidas no Decreto 120/1998,do 23 

de abril, polo que se regula a Orientación Educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia 

e na Orde de 24 de xullo de 1998, pola que se establece a organización e funcionamento da orientación 

educativa e profesional así como as Circulares das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación 

Educativa e de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, permitindo unificar as actuacións 

prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional en Galicia, xunto coas 

necesidades detectadas. 

Os obxectivos xerais son os seguintes: 

1. Desenvolver o labor do Departamento de Orientación dentro da comunidade 

educativa. 

2. Colaborar cos distintos axentes educativos e demais servizos na busca de respostas 

axeitadas dentro do proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

3. Proporcionar apoio psicopedagóxico a todo o alumnado, tendo en conta sobre todo ao 

alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 
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4. Asesorar e orientar á comunidade educativa. 

Os obxectivos específicos son os seguintes: 

1. Actualizar a previsión do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 

para o curso actual 2022-2023. 

2. Informar ao profesorado das necesidades específicas dos alumnos e alumnas en 

función dos grupos a atender.  

3. Solicitar os recursos persoais e materiais necesarios en función da previsión de 

alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.  

4. Coordinar o proceso de ensino e aprendizaxe, xunto co seguimento do alumnado co 

Equipo directivo.  

5. Atender á totalidade das demandas dirixidas ao Departamento de Orientación. 

6. Desenvolver as demandas pendentes ao Departamento de Orientación, relativas ao 

curso anterior 2021-2022. 

7. Detectar e valorar as necesidades do alumnado así como dar resposta cos recursos 

persoais e materiais necesarios de xeito eficaz. 

8. Realizar un seguimento adecuado do alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo ao longo do curso en colaboración co persoal docente e non docente 

(Auxiliar Técnico Educativo) e posibles servizos externos. 

9. Desenvolver as valoracións do alumnado pendente do curso anterior 2021-2022. 

10. Colaborar na acollida do alumnado de nova incorporación ao centro e no proceso de 

avaliación inicial. 

11. Colaborar na acollida do alumnado durante o período de adaptación en 4º nivel da 

etapa de Educación Infantil. 

12. Actualizar os informes psicopedagóxicos existentes no rexistro do departamento, no 

caso de ser necesario. 

13. Elaborar os informes de final de etapa relativos ao alumnado que conta con expediente 

no Departamento de Orientación. 

14. Actualizar os plans e documentos relativos ao Departamento de Orientación: Plan de 

Orientación (PO), Plan Anual de Actividades do Departamento de Orientación 
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(PAADO), Plan Xeral de Atención á Diversidade (PXAD), Plan de Acción Titorial 

(PAT), Plan de Igualdade. 

15. Colaborar na realización de informes dos alumnos e alumnas que rematan a 

escolarización na etapa de Educación Primaria. 

16. Colaborar co profesorado na elaboración, desenvolvemento e avaliación das medidas 

de atención á diversidade levadas a cabo co alumnado. 

17. Colaborar e asesorar no desenvolvemento da acción titorial. 

18. Dar a coñecer ao equipo docente as actuacións levadas a cabo polo Departamento de 

Orientación. 

19. Colaborar a través dos órganos do centro e asesorar na adopción de medidas 

educativas que se consideren máis oportunas para a atención á diversidade atendendo 

aos Protocolos publicados pola Consellería. 

20. Potenciar a relación co alumnado mediante a comunicación, a escoita e a participación 

nas distintas actividades a realizar no centro. 

21. Potenciar a coordinación e o traballo en equipo entre as etapas de Educación Infantil e 

Primaria. 

22. Por ao alcance da comunidade educativa materiais de apoio e outros recursos 

relacionados coa atención á diversidade e a inclusión. 

23. Proporcionar ás familias a información necesaria sobre o desenvolvemento dos seus 

fillos e fillas e impulsar a súa colaboración e cooperación co centro educativo. 

24. Potenciar as canles de comunicación e coordinación continuada cos distintos servizos e 

institucións do concello. 

25. Establecer criterios para a determinación de medidas extraordinarias tales como: 

adaptacións curriculares, flexibilización do período de escolarización, modificación da 

escolarización... 

26. Potenciar a coordinación e intercambio de información cos Departamentos de 

Orientación e o persoal docente do IES de Viós ao que está adscrito o centro, coa 

finalidade de asegurar a continuidade no proceso educativo do alumnado que accede á 

etapa de Educación Secundaria Obrigatoria. 
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4.1.5.- Planificación xeral e definición das acción prioritarias.  

Tendo en conta a Circular 10/2010 da dirección xeral de educación, formación profesional e 

innovación educativa pola que se ditan instrucións para coordinar as actuacións e establecer as accións 

prioritarias dos servizos e orientación educativa e profesional en Galicia, o presente Plan de 

Orientación prestará especial atención ás seguintes actuacións: 

A) Actuacións relacionadas coa inclusión e a diversidade: 

a. Asesoramento e colaboración, no ámbito das súas competencias, na elaboración do 

Proxecto Educativo e os plans incluídos no mesmo, sobre todo no referido á atención 

á diversidade. 

b. Elaboración e posta en práctica de programas destinados á prevención e detección 

precoz de dificultades de aprendizaxe.  

c. Axustar as propostas de atención á diversidade á realidade e características de cada 

alumno/a. 

d. Asesorar ao equipo docente na elaboración e desenvolvemento das Adaptacións 

Curriculares, das programacións e/ou das medidas de reforzo. 

e. Asesorar á comunidade educativa sobre os recursos existentes para atender ao 

alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE). 

B) Actuacións relacionadas coa acción titorial: 

a. Colaborar co equipo docente no desenvolvemento das medidas contempladas no 

Plan de Acción Titorial. 

C) Actuacións relacionadas coa convivencia e coa educación en valores: 

a. Deseñar e poñer en práctica programas destinados á promoción da convivencia e 

áresolución de conflitos, asesorando na elaboración do plan de convivencia do centro. 

D) Actuacións relacionados co Plan de Orientación, co Plan Anual e coa Memoria de 

cada curso: 

a. Manter actualizado o Plan de Orientación. 

b. Realizar a Memoria do departamento en base ao desenvolvemento do Plan 

Orientación. 

E) Actuacións relacionadas co proceso de avaliación e calidade: 
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a. Colaborar nos diferentes procesos de avaliación do centro, nos termos que se 

establezan. 

F) Actuacións relacionadas co DRDorienta: 

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

informática drdorienta. 

 

4.1.4.- Organización e funcionamento do departamento de orientación. 

Coa finalidade de acadar os obxectivos propostos anteriormente é necesario levar a 

cabo unha metodoloxía que favoreza a coordinación axeitada entre os membros do 

Departamento de Orientación e a súa participación activa.  

Por unha banda os membros do equipo de orientación (orientadora e mestres/as 

especialistas de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe) reuniranse unha vez á 

semana.Terá lugar os mércores. Tamén se desenvolverá unha reunión mensual tal e como se 

contempla na lexislación cos outros membros do DO. 

Coordinación coa Directora e o Xefe de estudos do centro por parte da Orientadora. 

Organizarase unha reunión trimestral do Departamento de Orientación do IES de 

Viós.  

Terase en conta as reunións cos servizos externos necesarios os cales interveñen co 

alumnado matriculado en ámbolos centros educativos respectando o Protocolo de Protección 

de datos.  

Ademais destas xuntanzas e reunións hai que ter en conta as relacionadas co Equipo 

directivo, a Comisión de Coordinación Pedagóxica, titorías, reunións cos mestres e mestras, 

reunións de avaliación de centro base. 

 

4.1.5.- Recursos humanos 

Atendendo ao Decreto 120/1998, de 23 de abril, polo que se regula a OrientaciónEducativa e 

profesional na Comunidade Autónoma de Galicia e a Lei Orgánica 8/2013 de 9 dedecembro, para a 

Mellora da Calidade Educativa, o Departamento de Orientación está constituído polos seguintes 

membros: 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS 
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Xefatura do Departamento de Orientación Leila Alberte Miguélez (substituída 

temporalmente por Isabel Novo Pérez-

Sindín 

Mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica  María JesúsHombre Barbeito 

Mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica IreneVillar Pombo 

Mestra especialista en Audición e Linguaxe Sofía Arrebola Méndez 

 

4.1.8.- Recursos materiais 

O Departamentos de Orientación deste centro educativo conta co mobiliario (mesas, 

cadeiras, estantes, arquivadores…) e os recursos materiais (libros, guías, cadernos de 

traballo…) e dixitais (ordenador, impresora) necesarios para desenvolver a nosa labor coma 

mestras e mestres especialistas. Ademais das probas estandarizadas para realización das 

avaliacións psicopedagóxicas. Durante o curso, intentarase completar a dotación de tales 

probas e outro tipo de material psicopedagóxico para dar unha resposta axeitada ás 

necesidades do alumnado, tendo en conta as necesidades das especialistas de Audición e 

Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica. 

 

4.1.9.- Estratexias de intervención. 

As actividades a desenvolver levaranse a cabo a través da intervención directa dos 

diferentes membros que conforman o Departamento de Orientación, tal e como quedou 

recollido anteriormente. 

As intervencións realízanse seguindo un modelo psicopedagóxico que ten como 

obxectivo fundamental a valoración das diversas capacidades do alumnado a fin de potenciar 

o seu desenvolvemento integral. Realízanse así as seguintes actuacións: 

Estratexias referidas ao alumnado: 

A. Realización da avaliación inicial do alumnado. 

Acollida ao alumnado, matrícula completa de novo ingreso.  

No primeiro tramo do curso escolar os/as titores/as: 
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 Pautas e normas a seguir no desenvolvemento do horario lectivo, cambio de 

aulas, tempos de lecer, materiais e relacións tanto cos mestres/as como co grupo 

de iguais do grupo de convivencia estable.  

 Comentarán co alumnado os seus dereitos e deberes, informarán do 

funcionamento do centro, da necesidade de elaborar unhas normas de 

convivencia específicas, dentro da propia aula, acompañadas dos mecanismos de 

control, á espera das Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia. 

 Proporcionar ao alumnado, información referente ao calendario escolar, horarios, 

atención ás familias, actividades complementarias e extraescolares, programas 

escolares e criterios de avaliación. 

 Coñecer as características do grupo titorizado, o sociograma, a observación 

sistemática e outras técnicas grupais serán de gran utilidade. 

B. Detección e avaliación das NEAE do alumnado. 

 Colaboración cos equipos docentes, titores/as, familias e Departamento de 

Orientación para unha pronta detección de posibles NEAE do alumnado, co 

obxecto de buscar as respostas educativas adecuadas, que permitan levar a 

cabo unha rápida intervención. 

 A orientadora proporá o modelo de intervención en cada caso e coordinará a 

actuación do profesorado de apoio, elevando ao Xefatura de estudos a 

proposta de organización da docencia para este alumnado. 

C. Habilidades e métodos de estudio e aprendizaxe. 

 Será labor de todos os docentes do grupo, coordinados polo titor/a en 

colaboración co Departamento de Orientación, axudar ao alumnado para que 

adquira procedementos axeitados de traballo intelectual. 

 Deseñaranse actividades específicas para mellorar a comprensión e 

velocidade lectora, desenvolver a memoria, aprender a descubrir as ideas 

principais dun texto, aprender a subliñar, aprender a facer resumes, aprender 

a construír gráficos e esquemas, aprender a elaborar mapas conceptuais 

(funcións executivas e procesos psicolóxicos básicos). 

D. Orientación académica e profesional. 
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Os titores/as poñerán en práctica estratexias encamiñadas a: 

 Que o alumnado teña coñecemento da estrutura do sistema educativo, 

dasposibilidades de estudo a curto, medio e longo prazo no nivel de 6º nivel 

de ambasetapas. 

 Que adquiran e utilicen procedementos facilitadores da reflexión e da toma 

de decisións e que procuren a mellora do autoconcepto do alumnado. 

E. Avaliación do alumnado. 

Os equipos de mestres/as poñerán en práctica estratexias encamiñadas a: 

 Informar ao alumnado dos criterios polo que vai a ser avaliado. 

 Afondar na correcta utilización das modalidades de avaliación continua. 

Estratexias referidas ás relacións entre o profesorado. 

É convinte que se faga referencia aos apartados seguintes: 

A. Relación do/a titor/a co Departamento de Orientación. 

 Detectar e previr condutas do alumnado que dificulten o seu proceso de 

ensino-aprendizaxe, solicitando o asesoramento necesario de ser o caso. 

 Coordinar as actividades orientadoras e titorías do Centro que afectan ao 

seu grupo. 

 Participar activamente no desenvolvemento do Plan de acción titorial (PAT). 

B. Relación do/a titor/a cos profesores/as. 

 Facilitar o traballo en equipo e a coordinación entre os niveis, así como a 

canalización das propostas de acción conxunta a través da Comisión de 

Coordinación Pedagóxica ou do Departamento de Orientación. 

 Informar ao resto do profesorado do grupo titorizado sobre aspectos de 

relevancia que poden incidir na mellora do ensino-aprendizaxe e da 

integración grupal do alumnado titorizado. 

 Participar nas sesións de avaliacións nas que se realizará unha síntese da 

avaliación referente a: 

- Os logros acadados polo alumnado en referencia á avaliación inicial. 

- A situación actual do alumnado con NEAE. 

- Os materiais empregados. 
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- A metodoloxía aplicada. 

-  A situación do grupo-clase de convivencia estable. 

- As adaptacións curriculares (AC) 

C. Relación do/a titor coas familias. 

Os titores/as poñerán en práctica estratexias encamiñadas a: 

 Favorecer unha adecuada comunicación familia-centro, comunicándolles 

horario de atención ás familias, mantendo entrevistas persoais e globais, 

entrevistas virtuais, etc. 

 Informar ás familias dos aspectos educativos dos seus fillos/as e así mesmo, 

recopilar a información necesaria para mellorar a situación escolar do 

alumnado. 

 Informar ás familias sobre o Protocolo COVID a seguir.  

4.1.8.- Plan de actividades do departamento de orientación. 

O Plan Anual de Actividades do Departamento de Orientación (PAADO) elaborado 

para o presente curso 2022-2023 terá a en conta o principio de flexibilidade polo que algunhas 

das actuacións previstas e a temporalización determinada poderían varían e adaptarse ás 

medidas desenvoltas segundo á Consellería e a autonomía do centro. 

 

PAADO 

ACTUACIÓNS 

PREVISTAS 

RESPONSABLES DESTINATARIOS TEMPORALIZACIÓ

N 

Constitución do 

Departamento de 

Orientación  

Orientadora 
Departamento de 

Orientación 
Setembro-Outubro 

Actualización e 

aprobación do Plan 

de Orientación (PO)  

Orientadora 
Departamento de 

Orientación 
Setembro-Outubro 
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Elaboración e 

aprobación do Plan 

de Actividades do 

Departamento de 

Orientación 

(PAADO) 

Orientadora 
Departamento de 

Orientación 
Setembro-Outubro 

Colaboración na 

elaboración do Plan 

de Igualdade 

Departamento de 

Orientación  

Comunidade 

educativa 
Setembro-Outubro 

Revisión da previsión 

do alumnado co 

NEAE 

Orientadora  

Departamento de 

Orientación e 

profesorado 

Setembro  

Revisión e 

organización dos 

expedientes do 

arquivo do 

Departamento de 

Orientación  

Orientadora, 

mestre/as 

especialistas PT e 

AL 

Departamento de 

Orientación 
Setembro-Outubro 

Elaboración dos 

informes necesarios 

para o alumnado con 

beca NEAE do 

Ministerio  

Orientadora 
Alumnado e 

familias 
Setembro 

Elaboración dos 

horarios dos 

mestres/as 

especialistas de PT e 

AL  

Orientadora, 

mestre/as 

especialistas PT e 

AL 

Departamento de 

Orientación e 

Xefatura de estudos 

Setembro, ao longo 

do curso 
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Elaboración do 

horario da ATE 
Orientadora  

ATE e Xefatura de 

estudos 

Setembro, ao longo 

do curso 

Proposta de 

organización e 

elaboración dos 

apoios do 

profesorado con 

dispoñibilidade 

horaria  

Orientadora e 

Xefatura de estudos 

Xefatura de estudos 

e mestres/as  

Setembro, ao longo 

do curso 

Revisión dos horarios 

de apoio do 

profesorado con 

dispoñibilidade 

horaria  

Orientadora e 

Xefatura de estudos 
Xefatura de estudos Ao longo do curso 

Traspaso de 

información do 

alumnado con NEAE 

ao equipo docente  

Orientadora e 

mestre/as 

especialistas PT e 

AL 

Equipo docente Ao longo do curso 

Colaboración na 

acollida do alumnado 

ao centro educativo  

Orientadora e 

mestres/as 

Alumnado e 

familias 
Setembro 

Colaboración na 

acollida do alumnado 

de incorporación 

tardía 

Orientadora e 

mestres/as 

Alumnado e 

familias 
Ao longo do curso 

Colaboración no 

proceso de avaliación 

inicial  

Orientadora e 

mestre/as 

especialistas PT e 

AL 

Equipo docente 

Setembro, ao longo 

do curso 

incorporación tardía 
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Colaboración cos 

titores/as na 

organización e 

planificación das 

reunións coas 

familias.  

Orientadora  Equipo docente Ao longo do curso 

Presentación do plan 

de traballo do 

Departamento de 

Orientación  

Orientadora 
Departamento de 

Orientación 
Outubro 

Dar a coñecer á 

comunidade 

educativa o Protocolo 

de derivación de 

casos ao 

Departamento de 

Orientación para a 

avaliación 

psicopedagóxica  

Orientadora Equipo docente Outubro 

Colaboración na 

elaboración do 

Proxecto Educativo 

(PE) 

Orientadora e 

profesorado 
Equipo directivo Setembro-Outubro 

Actualización do 

Plan de Acción 

Titorial (PAT)  

Orientadora Equipo docente Setembro-Outubro 
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Actualización do 

Plan Xeral de 

Atención á 

Diversidade (PXAD)  

Orientadora Equipo docente Setembro-Outubro 

Colaboración na 

elaboración de 

medidas ordinarias e 

extraordinarias de 

atención á 

diversidade  

Orientadora e 

mestres/as de PT e 

AL 

Equipo docente e 

alumnado 
Ao longo do curso 

Asesoramento na 

elaboración e 

desenvolvemento do 

Plan de apoio e/ou 

recuperación para o 

alumnado da etapa 

de Educación 

Primaria  

Orientadora e 

mestres/as de PT e 

AL 

Equipo docente Outubro 

Asesoramento na 

realización e 

seguimento de 

Adaptacións 

Curriculares  

Orientadora e 

mestres/as de PT e 

AL 

Equipo docente Ao longo do curso 

Asesoramento na 

realización e 

seguimento de 

Programas de 

Enriquecemento  

Orientadora e 

mestres/as de PT e 

AL 

Equipo docente Ao longo do curso 
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Valoración e 

seguimento do 

alumnado con NEAE 

Orientadora 
Equipo docente e 

alumnado 
Ao longo do curso 

Canalización das 

demandas ao 

Departamento de 

Orientación  

Orientadora 
Comunidade 

educativa 
De Setembro a Maio 

Realización de 

avaliacións 

psicopedagóxicas e 

actualización das 

mesmas 

Orientadora 
Comunidade 

educativa 
De Outubro a Maio 

Elaboración e 

actualización dos 

informes 

psicopedagóxicos e 

ditames de 

escolarización e 

outros informes 

específicos 

Orientadora 

Comunidade 

educativa, 

Inspección, Xefatura 

territorial, USM, 

Atención temperá 

Ao longo do curso 

Elaboración de 

informes das 

intervencións por 

parte das mestras 

especialistas PT e AL  

Mestres/as 

especialistas PT e 

AL 

Departamento de 

Orientación e 

Comunidade 

educativa 

Ao finalizar o 

trimestre 

Informe de altas das 

intervencións PT e 

AL  

Mestras 

especialistas PT e 

AL 

Departamento de 

Orientación, 

alumnado e familias 

Ao longo do curso 
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Elaboración de 

circulares 

informativas  

Orientadora 
Equipo docente, 

alumnado e familias 
Ao longo do curso 

Exploración 

psicopedagóxica á 

totalidade do 

alumnado  

Orientadora 
Comunidade 

educativa 
Ao longo do curso 

Información sobre a 

exploración 

psicopedagóxica feita 

á totalidade do 

alumnado  

Orientadora 
Comunidade 

educativa 
Ao longo do curso 

Avaliación da 

linguaxe oral ao 

alumnado de 6º nivel 

da etapa de 

Educación Infantil  

Orientadora 
Comunidade 

educativa 
3º trimestre 

Recollida de 

información do 

alumnado de 6º de 

Educación Infantil 

Orientadora e 

mestres/as 

Mestres/as etapa 

Educación Primaria  
3º trimestre 

Recollida de 

información do 

alumnado de 6º de 

Educación Primaria  

Orientadora e 

mestres/as 
IESViós Ao longo do curso 

Elaboración de 

materiais adaptados 

para o alumnado que 

o precise (NEAE)  

Orientadora, 

mestre/as 

especialistas PT e 

AL, profesorado 

Alumnado Ao longo do curso 



CEIP  Plurilingüe“San Marcos      ProgramaciónXeral Anual 22-23 

31 

 

Elaboración de 

programas de 

intervención para o 

alumnado que o 

precise (NEAE) 

Orientadora e 

mestras 

especialistas PT e 

AL 

Alumnado Ao longo do curso 

Participación nas 

reunións de 

avaliación  

Orientadora e 

mestras 

especialistas PT e 

AL 

Departamento de 

Orientación e 

Equipo docente 

Ao finalizar cada 

trimestre 

Participación na 

Dinamización da 

Convivencia  

Departamento de 

Orientación  

Comunidade 

educativa  
Ao longo do curso  

Elaboración e 

aprobación das 

convocatorias e das 

actas para as 

reunións do 

Departamento de 

Orientación  

Orientadora 
Departamento de 

Orientación 
Ao longo do curso 

Reunións mensuais 

do Departamento de 

Orientación  

Orientadora 

Integrantes do 

Departamento de 

Orientación 

Ao longo do curso 

Coordinación coas 

mestras especialistas 

de Pedagoxía 

Terapéutica e 

Audición e Linguaxe  

Orientadora 

Orientadora e 

mestras 

especialistas PT e 

AL 

Ao longo do curso 
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Asesoramento á 

Comunidade 

Educativa  

Orientadora 
Comunidade 

educativa 
Ao longo do curso 

Proposta de 

adquisición de 

material do 

Departamento de 

Orientación para a 

atención ao 

alumnado  

Orientadora e 

mestre/as 

especialistas PT e 

AL 

Equipo directivo, 

Inspección 

educativa e EOE 

Ao longo do curso 

Manter actualizado o 

Inventario do 

material do 

Departamento de 

Orientación  

Orientadora e 

mestre/as 

especialistas PT e 

AL 

Departamento de 

Orientación e 

Equipo directivo 

Ao longo do curso 

Colaboración e 

coordinación cos 

servizos externos que 

atenden ao alumnado 

(NEAE)respectando 

o Protocolo de 

Protección de datos 

Orientadora e 

mestre/as 

especialistas de PT e 

AL 

Comunidade 

educativa e servizos 

externos 

Ao longo do curso 

Colaboración coa 

asociación de Nais e 

Pais dos Alumnos e 

Alumnas (ANPA)  

Orientadora e 

mestre/as 

especialistas de PT e 

AL 

Comunidade 

educativa 
Ao longo do curso 
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Colaborar e 

participar nas 

actividades relativas 

ao días 

conmemorativos 

desenvoltas no centro 

educativo  

Departamento de 

Orientación 

Comunidade 

educativa 
Ao longo do curso 

Información ás 

familias sobre as 

probas e actividades 

realizadas dende o 

Departamento de 

Orientación  

Orientadora 
Familias do 

alumnado 
Ao longo do curso 

Coordinación co 

Departamento de 

Orientación do 

IESViós 

Orientadora IESViós Ao longo do curso 

Reunións trimestrais 

co IESViós 

Orientadora do 

CEIP e do IES 

Orientadora do 

CEIP e do IES 
Ao longo do curso 

Visita ao IES co 

alumnado de 6º de 

Educación Primaria  

Orientadora 

Alumnado de 6º de 

Educación Primaria 

e titor/a 

Maio - Xuño 

Elaboración dos 

informes de final de 

ciclo e/ou etapa do 

alumnado que conta 

con expediente no 

Departamento de 

Orientación 

Orientadora 
Departamento de 

Orientación 
Maio - Xuño 
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Avaliación do Plan 

de Orientación  
Orientadora 

Departamento de 

Orientación 
Xuño 

Avaliación do Plan 

de Actividades do 

Departamento de 

Orientación  

Orientadora e 

mestras 

especialistas PT e 

AL 

Departamento de 

Orientación 
Xuño 

Avaliación do Plan 

Xeral de Atención á 

Diversidade 

Orientadora 
Departamento de 

Orientación 
Xuño 

Avaliación do Plan 

de Acción Titorial  
Orientadora 

Departamento de 

Orientación 
Xuño 

Participación na 

avaliación do Plan de 

Igualdade  

Orientadora  Equipo directivo  Xuño 

Elaboración e 

aprobación da 

Memoria do DO 

Orientadora 
Departamento de 

Orientación 
Xuño 

 

4.1.9.- Criterios de avaliación 

A avaliación é un elemento de gran importancia dentro do proceso de ensinanza- 

aprendizaxe, polo que engloba a acción educativa permitindo coñecer en que medida son 

acadados ou non os obxectivos fixados no plan de orientación. Trátase, polo tanto, dun 

proceso sistemático e obxectivo que amosa a realidade do contexto escolar, tendo en conta 

todos os axentes que participan no mesmo. Para levar a cabo unha avaliación global, continua 

e formativa é preciso marcar unha serie de criterios, sendo estes os seguintes: 

A. Grao de coordinación entre os membros do Departamento de Orientación e calidade 

da mesma. 

B. Grao de coordinación acadado coas institucións e axentes externos e calidade da 

mesma. 

C. Grao de participación do alumnado nas actividades previstas. 
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D. Grao de participación e implicación do equipo docente nas actividades e medidas 

propostas e nivel de cumprimento. 

E. Efectividade e validez das medidas de atención á diversidade.  

F. Idoneidade dos medios e recursos dispoñibles para a realización das avaliacións 

psicopedagóxicas.  

G. Grao de coordinación e colaboración coas familias do alumnado. 

Tal e como se contempla no artigo 15º da Orde de 24 de xullo de 1998, os datos 

recollidos ao longo do curso por parte do Departamento de Orientación reflexaranse 

na Memoria do propio departamento. Estes servirán de punto de partida para a 

elaboración e/ou actualización do Plan de Orientación do vindeiro curso 2022-2023, e 

como elemento avaliador do presente plan. 

 

4.2.- EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

4.2.1.- Composición do equipo. 

O Equipo de Dinamización de Lingua Galega do centro constituíuse formalmente a 

día 7 de setembro de 2022 segundo o disposto no Decreto 79/2010, do 20 de maio, 

para o plurilingüismo na ensinanza non universitaria en Galicia, e está integrado 

durante o presente curso por: 

● Arrebola Méndez, Sofía 

● Domínguez Giménez, J. Luis (representante PND) 

● Fernández Barros, Lourdes 

● Mata Aller, Cristina 

● Muíño García, Ana 

● Neira Caridad, Rubén  

● Rodríguez Domínguez, Maika 

● Vázquez Seoane, Lucía  

Exerce a coordinación do mesmo Maika Rodríguez Domínguez. 

4.2.2.- Obxectivos  
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Tendo en conta as conclusións e propostas de mellora recollidas na Memoria do curso 

anterior presentamos os seguintes obxectivos. Pretendemos centrarnos neste curso en 

acadar aqueles que durante varios cursos levan sido máis difíciles de consolidar. 

1. Favorecer e optimizar o emprego normativo da lingua escrita no centro.  

2. Favorecer e optimizar o emprego da lingua oral en calquera contexto e 

situación.  

3. Promover actividades que favorezan o uso do galego como lingua habitual. 

4. Empregar a lingua galega na nosa vida cotiá, aínda que só sexa no recinto 

escolar (profesorado). 

5. Adquirir unha boa competencia en lingua galega (alumnado). 

6. Valorar positivamente o uso da lingua galega en calquera contexto 

(alumnado). 

7. Potenciar e promover o uso da lingua galega en todas as actividades do centro. 

8. Favorecer a implicación do profesorado dinamizando con propostas que 

permitan abordar contidos curriculares. 

4.2.3.- Liñas de actuación.  

 Colaborar na posta en marcha, desenvolvemento e avaliación do Proxecto 

documental integrado, aportando recursos de interese sobre a Idade Moderna 

en Galicia. 

 Poñer en valor as tradicións da nosa cultura por medio de diferentes 

celebracións e festas tradicionais. O equipo aportará recursos, creará propostas 

e colaborará na organización das festas do Magosto, o Samaín, o San Martiño, 

o Nadal, o Entroido, a Candeloria, os Maios e o San Xoán. 

 Favorecer a celebración de datas sinaladas arredor da nosa cultura e da nosa 

lingua como o Día de Rosalía, o Día das Artes Galegas e a Semana das Letras 

Galegas. 

 Promover a lingua oral no centro: consideramos imprescindible crear contextos 

de uso do galego máis alá das festas de tradición popular, de xeito que 

devolvamos ao galego o seu lugar dentro da vida cotiá. Dentro desta liña de 

actuación están as propostas dos Galihits (en colaboración co equipo de Radio 
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na Biblio), o Club da lingua galega, o Dígocho eu!, o Aquí báilase, aquí 

cántase!, e as III Xornadas de teatro en galego.  

 Promover o emprego correcto da lingua escrita: o equipo pretende continuar 

coa súa labor de revisión e corrección dos erros lingüísticos que poidan 

aparecer nos diferentes documentos do centro e das diferentes titorías e 

equipos de dinamización do mesmo. 

 Favorecer o emprego e presenza das TIC en galego: empregaremos diferentes 

recursos para favorecer que as TIC en galego teñan o seu oco no centro. 

 Dinamizar o emprego da lingua galega no centro, dende as actividades máis 

formais ata aquelas máis diarias e cotiás. 

 Dinamizar a contorna con actuacións diferentes que acheguen a lingua galega 

á comunidade educativa como a Revista Andaina, a presenza de libros e contos 

en lingua galega nos boletíns trimestrais de recomendacións lectoras e a 

implicación da comunidade nas diferentes festas e celebracións tradicionais 

que realicemos. 

 Realizar intercambios con outros equipos, centros, entidades e asociacións 

culturais co obxectivo de enriquecer as actuacións do equipo. 

 Poñer en valor a lingua galega mediante a cultura e a etnografía, por medio de 

actuacións de música tradicional, propostas musicais en lingua galega, 

elementos etnográficos galegos da Idade Moderna que se mantiveron ata os 

nosos días… 

 Realizar encontros con persoeiros e artistas galegas e galegos de diferentes 

ámbitos.  

 

4.3.- BIBLIOTECA E PLAN ANUAL DE LECTURA 

4.3.1.- Composición do equipo. 

Diego G. Agilda Pedreira é a persoa responsable da biblioteca escolar e Eloy 

Pita Martínez o responsable da Biblioteca Creativa. e da “Radio na biblio”. 

Ademais contamos co equipo que mencionamos a continuación: 

- Cánovas Toba, LunaMara 
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- Rodríguez Doel, Gloria 

- Rodríguez Pereiro, Sara  

- BlascoNovoa, Ángel 

- Méndez Cores, Andrea 

- Castelo González, Tania 

- Vázquez Seoane, Lucía 

4.3.2.- Obxectivos.  

Os obxectivos xerais plantexados por este equipo para este curso escolar son os 

seguintes:  

 Queremos continuar con traxectoria de conseguir que a biblioteca siga sendo un 

espazo de goce para o alumnado, profesorado e familias, seguindo con 

actividades xa arraigadas para o alumnado dentro da oferta de posibilidades que 

lle ofrece a biblioteca. 

 En relación coa Biblioteca creativa fomentaremos o emprego do noso espazo 

maker e dos nosos recursos en robótica e diferentes materiais de creación a través 

de obradoiros para o alumnado.  

  Tendo en conta a implicación do alumnado nas actividades relacionadas co 

voluntariado queremos facer máis grande a rede de organizacións coas que 

colaboramos, de maneira que poidamos diversificar as actividades en varios 

grupos. Así mesmo queremos ampliar a participación nestas actividades a máis 

cursos da educación primaria.   

 O feito de contar cun novo espazo de biblioteca no que podemos integrar todos os 

brazos da mesma vai supoñer un novo escenario para o funcionamento da 

mesma. O obxectivo é conseguir que o novo espazo de biblioteca sexa un espazo 

de nexo e cohesión e siga sendo o corazón do centro educativo.  

 Crear un espazo para o intercambio de ideas e propostas relacionadas co 

traballado no PDI, co que se comezou este curso pero non resultou de todo como 

se esperaba.  

 Volver a poñer en marcha a actividade “As familias contan” e solicitar o 

programa “Familias e lectura”. 
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 Consideramos imprescindible seguir avanzando na ALFIN, polo que se fai 

precisa unha sistematización do proceso así como a mellora do documento guía 

para tal fin 

 Continuar co club de lectura e conseguir que se impliquen máis cursos 

organizándoo por temáticas.  

4.3.3.- Liñas de actuación. 

Durante o curso 2022-2023 comezaremos un novo PDI encamiñado á 

investigación, aos procesos de busca e selección de información e a difusión de 

materiais:“A Idade Moderna”. Os obxectivos deste proxecto así como as principais 

liñas de actuación están establecidos no apartado 3.3 desta Programación Xeral.  

A través da educación documental, a biblioteca pretende promover en todos os 

cursos pequenos traballos de investigación coa temática e actividades  propostas 

tanto polas titorías como as relacionadas co Proxecto Lector e cun esquema que 

orientaría a súa realización. 

Este proxecto prográmase dende o equipo de Biblioteca e xunto co equipo de 

Linguas, o EDLG, o equipo de extraescolares e TIC. Partirán deste PDI os plans 

proxecta e contratos-programa que se soliciten dende o centro. 

Dado que é fundamental que a Biblioteca dea a coñecer os seus recursos e 

como utilizalos, organizaremos  actividades estruturadas en tres niveis. 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

-Información sobre a 

biblioteca. 

-Coñecer a “Marquiños”. 

-Explicación do sistema de 

empréstito. 

-Normas de uso da 

biblioteca. 

-Normas de uso do material 

da biblioteca creativa e a 

radio.  

-Normas de funcionamento. 

-Localización de fondos a 

través do KOHA e 

formación de voluntarios.  

-Aproveitamento dos 

servizos. 

-Normas de uso da 

biblioteca. 

-Normas de uso do material 

da biblioteca creativa e a 

radio. 

-Uso dos materiais en 

calquera soporte 

dispoñibles. 

-Localización de fondos a 

través do KOHA, 

voluntarios e xestión 

directa cos encargados da 

biblioteca.  

-Normas de uso do material 

da biblioteca creativa e a 

radio.  
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E.I. e 1º e 2º de EP 3º e 4º de EP 5º e 6º de EP 

1º trimestre 1º trimestre Todo o curso 

 

Recibirán ademais unha formación específica aqueles alumnos-as que se 

anoten voluntariamente como  colaboradores para a Biblioteca escolar. 

 

Fomento da lectura e desenvolvemento do Proxecto lector. 

● Actos cotiás de lectura nas aulas na hora de ler dinamizando diferentes tipos 

de lectura: individual, grupal, ao aire libre, basándose nos gustos e intereses do 

alumnado.  

● Voluntariado lector. 

● Dramatizacións e pequenas representacións teatrais. 

● Ocasionalmente serán os mestres/as quen contarán: “As/os mestras/es 

contan” 

● Colaboración das familias, veciños e veciñas ou invitados relacionados co PDI 

para que aporten o seu coñecemento e experiencias ao noso alumnado.  

● Recitais de poesía por parte do alumnado.  

● Exposición de proxectos e investigacións.  

● Club de lectura. Contaremos con diferentes temáticas e actividades.  

● Creación de booktubers. 

● Club de xadrez.  

● Club de ciencia. Establécese como obxectivos prioritarios o desenvolvemento 

das competencias STEAM e o achegamento ao alumnado de contidos 

científicos, co fin de espertar a curiosidade nestes eidos xunto coa introducción 

ao método científico. Tentará de vincularase co PDI a través do tratamento de 

“elementos” descubertos polos protagonistas da revolución científica na Idade 

Moderna 

● Actividades co auxiliar de conversa.  
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Avance cara unha biblioteca inclusiva.  

Seguiremos na organización e xestión cara unha biblioteca inclusiva e solidaria, con 

actuacións como: 

● Adquisición de libros en distintas linguas, soportes e sobre diferentes temáticas 

(feminismo, LGTBI, discapacidades funcionais, problemáticas sociais, ...) 

● Creación de materiais en Braille e multisensoriais para ASPACE ou outras 

institucións.  

● Actividades en lingua de signos. 

● Rede de colaboración coas organizacións e institucións que teñen presenza na 

nosa biblioteca.  

● Actividades encamiñadas ao mantemento do Selo Solidario acadado por 

terceiro curso consecutivo, en base ao voluntariado lector, voluntariado na 

biblioteca e dende a biblioteca.  

 

Biblioteca creativa.  

A biblioteca creativa, continua no noso centro por cuarto ano coa finalidade de apoiar 

a cultura da experimentación, investigación, da robótica e a linguaxe de 

programación, a ciencia e a creatividade dando cabida na nosa biblioteca a múltiples 

linguaxes. Este curso contará xa cun espazo propio e unificado dentro da biblioteca.  

En relación co PDI “A Idade Moderna” propoñeranse actividades con escornabots, 

impresión 3D, tablets (técnica do chroma, stopmotion…), club de ciencia, lego, 

realidade virtual, ... que se poderán concretar en función dos intereses e necesidades 

do alumnado de forma que apoie e reforce o traballado a nivel de aula. 

 

Outras actuacións. 

● Selección e empréstito ás aulas de libros informativos relacionados co currículo 

ou con calquera celebración que o requira. 

● Continuar coa programación habitual de “Radio Marquiños”.  

● Actividades relacionadas con festividades e conmemoracións (días das 

escritoras, día das bibliotecas, mes da ciencia, día internacional da lingua 
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materna, mes da poesía, Día do libro infantil e xuvenil, semana do cómic, día 

do libro, Letras Galegas, Día de Rosalía, Día da diversidade cultural, …). A 

concreción destas actividades pódese ver no anexo II.  

● Encontros con autores ou ilustradores. 

● Creación literaria propia. 

● Biblioteca para familias. 

● Difusión das actividades da biblioteca.  

 

4.4.-PLANS PROXECTA 

No momento da redacción e aprobación deste documento non están publicadas as 

resolucións dos plans nos que solicitou participar o centro, pero independentemente 

da resolución, por compromiso dos integrantes dos mesmos,  serán levados a cabo. 

Están solicitados os seguintes: Paisaxe e sustentabilidade, Voluntariado miúdo: 

móvete!,  Proxecto de Vida Activa e Saudable, Donas de si e Ecohortas.  

 

4.4.1.Paisaxe e sustentabilidade 

O equipo docente pretende dotar ao seu alumnado dunha educación 

comprometida co desenvolvemento sostible, no marco do Plan Proxecta Paisaxe e 

Sustentabilidade. A idea é manter as directrices do proxecto iniciado en cursos 

anteriores, abrindo novas liñas de traballo que perseguen o mesmo obxectivo: 

espertar unha conciencia sostible nos escolares en temas que requiren do compromiso 

do conxunto da comunidade educativa: redución de lixo, reciclaxe, reutilización, a 

auga e as plantas como fonte de vida… 

Intentase promover no alumnado os valores necesarios para que sexan persoas 

responsables coa súa contorna e co planeta. 

A proposta de traballo terá un tratamento global e interdisciplinar. Integrarase 

nos diferentes proxectos que se leven a cabo no centro (Plan Lector, Biblioteca 

creativa, Plan de convivencia, Hortos Escolares…). Complementarase con actividades 

ofertadas por distintas administración e entidades relacionadas cos obxectivos do 

proxecto que se desenvolven a continuación. 
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  OBXECTIVOS: 

 -Para o alumnado: 

-Iniciar accións sostibles na contorna inmediata. 

-Inculcar os valores de educación de cara o desenvolvemento sostible. 

-Colaborar e participar en obradoiros en relación ao reciclaxe e reutilización. 

-Dar a coñecer entidades que colaboran co aforro enerxético. 

-Levantar curiosidade ao alumando de actitudes responsables e comprometidas co 

entorno que lles rodea. 

 -Para o profesorado: 

-Tratar de organizar unha estrutura que facilite e dé garantía de que o alumnado 

participe de maneira real, detectando problemas e buscando soluciones. 

-Promover unha mellora nos recursos do centro e fomentando un uso responsable. 

-Relacionar e traballar as competencias clave co proxecto. 

 -Para a comunidade educativa: 

-Crear unha motivación para que a comunidade educativa participe e se implique no 

proxecto. 

-Crear unha relación entre o centro e o entorno que nos rodea. 

 SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES: 

 -1º TRIMESTRE: 

-Punto limpo. Formación dos residuos que podemos botar e con que finalidade. 

-Recreos 0 residuos coa Semana Europea da Redución de Residuos. 

-Charla Consorcio das Mariñas sobre a compostaxe. 

 2º TRIMESTRE: 

-Participación no concurso Pilabots. 

 3º TRIMESTRE: 

-Obradoiros talleres Reserva da Biosfera. 

-Celebración do Día do Medio Ambiente. 

 PROPOSTAS ANUAIS: 

1.  Colocación de carteis nas papeleiras dos patios para indicar os residuos que se 

botan en cada unha. 
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2. Formación de patrullas verdes: limpeza dos patios. 

3. Horto vertical. 

4. Aumento das zonas verdes no colexio. 

5. Facilitar ao profesorado do centro o Cuadernillo "Material deTeachers for future"  

con alternativas para cada aula para que o alumnado e as familias teñan opcións de 

traer ao colexio merendas con 0 residuos, porque o único residuo que non contamina 

é o que non se xenera. Recollida de datos de cada aula. 

6. En colaboración co equipo TIC e o proxecto de Vida activa e saudable, un recorrido 

deportivo (plogging) no que o alumnado faga voluntariado recollendo lixo.  

 

4.4.2.- Voluntariado miúdo: Móvete! 

O noso programa educativo “Voluntariado miúdo: Móvete!”, pertencente ao Plan 

Proxecta+, titularase “Un periplo solidario”. Por medio del, abriremos o centro ao 

contorno, efectuando accións voluntarias que potencien a cultura solidaria. 

Os seus obxectivos serán para o alumnado (referidos á educación en valores, á 

adquisición das competencias clave, á identificación das necesidades do arredor, ao 

achegamento ao labor de colectivos e entidades e ao desenvolvemento de accións 

voluntarias e solidarias); para o profesorado (relativos á participación nas propostas 

como guía e mediador, á motivación dos nenos/as, ao fomento da comunicación e da 

cooperación e á transmisión de seguridade e confianza) e para a comunidade 

educativa (asociados á implicación conxunta, á inclusión nas dinámicas e ao 

achegamento de información sobre as iniciativas promovidas). 

As liñas de acción estruturaranse do seguinte xeito: 

- 4º de Educación Infantil: colaborará coa Escola Infantil Municipal Pasiños. 

- 5º de Educación Infantil: desenvolverá accións con persoas con discapacidade 

intelectual. 

- 6º de Educación Infantil: centrarase na terceira idade, xunto co concello de 

Abegondo e coa residencia de anciáns García Hermanos (Betanzos). 

- 1º e 2º de Educación Primaria: levarán a cabo iniciativas relativas ás 

discapacidades visual e auditiva, respectivamente. 
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- 5º e 6º de Educación Primaria: traballarán o voluntariado lector, mediante 

propostas como o amigo maior. 

Ademais destas dinámicas, tamén promoveremos outras accións conxuntas 

voluntarias con entidades como ASPACE, Down Coruña, Cruz Vermella, Fundación 

Amigos de Galicia, Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo... 

 

4.4.3.- Proxecto de vida activa e deportiva. 

O obxectivo deste proxecto é fomentar hábitos de vida saudables, inculcando 

no noso alumnado unha actitude positiva cara a actividade física e motivándoos para 

saír do sedentarismo que observamos cada vez máis e nos preocupa.  

Participaremos nas modalidades de DAFIS e A Milla diaria, co primeiro 

pretendemos valorar a condición física do alumnado esta valoración é fundamental 

para coñecer e facer un seguimento dos seus valores de condición física e deseñar 

actuacións adaptadas ás súas necesidades, co segundo intentamos que todo 

alumnado faga un mínimo de educación física diaria. 

Dentro de XOGADE participaremos nas modalidades de coñece o meu clube (Visita 

adestramento Deportivo Femenino, visitas de diferentes equipos o centro e xogos 

tradicionais. 

Ademais de isto levaremos a cabo diversas actividades dentro do centro como as 

mochilas viaxeiras, merendas saudables, Semana da Roda, programa de Radio, 

actividades deportivas nas celebración ( Xogos magosto, San Silvestre, Carreira de 

obstáculos inclusiva “ENKI”….), Plogging (combina o exercicio físico o aire libre coa 

recollida de residuos)…. 

Propostas de actividades para incluír: 

- San Silvestre 

- Carreira ou Xincana da muller (8M) 

- Carreira de obstáculos inclusiva “ENKI” 

- Saída de ruta polo concello Plogging (combina o exercicio físico o aire libre coa 

recollida de residuos)…. 
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4.4.4.- Donas de si.  

Debido á boa acollida deste plan proxecta nos anos anteriores, a nosa intención é 

continuar na mesma liña de traballo, e, tendo en conta a temática do Proxecto 

Documental Integrado “A Idade Moderna”, pensamos conservar o título “Loitando 

coma unha nena!” coa idea de romper cos estereotipos e facendo honra a mulleres 

como María Pita, a heroína coruñesa, quen, entre outras mulleres galegas, terá unha 

especial relevancia este ano no noso centro. 

Para o CEIP Plurilingüe San Marcos, unha das principais finalidades do proceso 

educativo é a de formar persoas competentes e capaces de convivir nunhasociedade 

plural, onde o respecto e a igualdadeteñen un rol esencial. 

Por iso continuaremos traballando para acadar un pensamento e actitude de 

igualdade libre de estereotipos, inxustizas e discriminación de xénero, poñendo en 

valor o papel da muller galega ao longo da historia e na actualidade, e tratando de 

provocar sempre a análise reflexiva por parte do alumnado e así superar os 

obstáculos que se nos presentan no camiño cara a igualdade. 

As liñas de traballo que se desenvolveronao longo destes cursos serán as bases das 

que partiremos: 

● Coñecemento e divulgación de mulleres relevantes na historia e na 

actualidade.  

● Coñecemento e divulgación do labor das mulleres do contorno do alumnado 

● Concienciación sobre a violencia de xénero, detección de estereotipos sexistas, 

etc. 

Algúns dos obxectivos propostos dende este Plan Proxecta son: 

Para o alumnado: 

- Educar no marco da coeducación. 

- Valorar a labor de mulleres na actualidade e no contexto do alumnado, 

ofrecendo referentes femininos no ámbito laboral, na ciencia, no deporte, na 

cultura, etc. 
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- Facer unha análise reflexiva e comparativa da sociedade, prestando especial 

atención á evolución do rol social das mulleres ao longo da historia e 

contrastando co entorno inmediato do alumnado. 

Para o profesorado : 

- Continuar dotando ao alumnado de referentes femininos e ferramentas que 

favorezan os valores da igualdade de xénero. 

- Promover a coeducación, a igualdade e o respecto co fin de erradicar actitudes 

discriminatorias na vida de fora e dentro do centro. 

- Orientar ao alumnado para levar un estilo de vida e selección do futuro 

profesional libres de estereotipos sexistas. 

Para a comunidade educativa : 

- Levar a cabo dinámicas e accións que fomenten a educación en igualdade. 

 

4.4.5.- Ecohortas 

Recentemente o noso centro sufriu unha transformación de gran calado dentro do 

edificio e agora búscase continuar esta transformación cos espazos ao aire libre. 

Contamos cunhas instalacións que son unha envexa, pero no noso afán de continuar 

mellorando, queremos levar ao noso centro un paso máis aló. Así xorde a iniciativa 

de participar neste plan proxecta, o cal conta coa participación de todo o centro, 

incluso das crianzas de infantil , a pesar de non poder participar directamente neste 

plan. 

Detectamos que debemos acercar a realidade do noso contorno ao centro. O CEIP 

Plurilingüe San Marcos localízase en Abegondo, no interior da provincia da Coruña. 

E destaca polo súa riqueza paisaxística, o seu verdor e os seus ríos así como o seu 

embalse, ademais do camiño Inglés. Estas zonas verdes de tanta beleza choca co 

asfalto do noso patio, de aí a necesidade e o noso interese neste plan proxecta. Ter un 

recuncho de interese ecolóxico, de investigación, de traballo en equipo e por que non 

dicilo, de mellora visual do noso querido patio. 

Tradicionalmente no noso concello era habitual ver nas casas unha pequena ou gran 

horta, pero os nosos nenos e nenas non viven esa realidade e descoñecen a riqueza 
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gastronómica, cultural e biolóxica das hortas dos nosos avós ou avoas, incluso moitas 

veces descoñecen a orixe dos pratos que eles comen ou dos produtos que mercan no 

supermercado. 

A todo isto engadimos o valor engadido que supón ter un comedor con cociña propia 

onde come a meirande parte das nenas e dos nenos do noso centro, e onde a horta 

pode xogar un papel fundamental no fomento do consumo de proximidade e dos 

hábitos de vida saudable. 

Xa por último, cremos que este proxecto encaixa a perfección na nosa participación 

noutros plan proxectas como o plan de vida activa e deportiva e mesmo do plan 

paisaxe e sustentabilidade. Encadraríamos as hortas dentro do noso espazo de 

biblioteca de investigación, e poderemos facer uso de cámaras, microscopio,...para 

coñecer a realidade que xorden nas hortas. 

En definitiva, a participación neste plan proxecta non é casual nin algo illado, senón 

que se encadra nunha realidade social que demanda este proxecto e o cal vai estar en 

consonancia co traballo que se está a facer no centro, unha ferramenta de 

enriquecemento pedagóxico con vinculación curricular. 

OBXECTIVOS 

1. Crear un recurso educativo de gran valor para acercarnos a riqueza da agricultura 

ecolóxica así como o fomento de actitudes e hábitos vencellados á vida activa, a 

nutrición e a saúde e mesmo ao respecto e coidado do medio. 

2. Fomentar un espazo de acollida no que se produzan relacións intranivel entre o 

alumnado de diferentes idades o que permitirá o desenvolvemento de habilidades 

persoais e socias. 

3. Alentar a participación das familias no coidado e desenvolvemento das hortas, 

permitindo crear lazos afectivos entre diferentes xeracións. 

4. Mellorar o impacto visual do noso patio 

5. Enriquecer os diferentes proxectos que se están a desenvolver no centro (plan de 

vida activa e deportiva, plan paisaxe e sustentabilidade, inclúe-T,...). 

6. Ter un espazo de investigación e observación acorde as materias STEAM. 

7. Promover alternativas de produción e consumo local e sustentabilidade, onde o 
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comedor pode xogar un papel de vital importancia. 

 

4.5.- CONTRATOS - PROGRAMA 

4.5.1.- Recupéra-t. 

Está solicitado o contrato programa Recupéra-T, na liña de PROA+, dentro do 

cal solicitamos un mestre de primaria de apoio para 4º, 5º e 6º de EP. 

 

4.5.2.- Emocióna-T 

Neste curso 2022-2023 o centro participará nos Contratos-programa Inclúe 

(CPInclúe) dentro da actuación 5 (EMOCIÓNA-T) onde participarán os equipos de 

Biblioteca, Plurilingüismo e Dinamización da Lingua Galega.  

O alumnado de 6º de Educación Primaria participará nun obradoiro de curtametraxe 

por tratarse dunha disciplina que combina metodoloxía de traballo, potenciación do 

proceso creativo, uso das TICs, creación de equipo, responsabilidade de cara a 

obtención dun resultado colectivo, etc. Ademais, é un formato, o audiovisual, que 

entusiama ao alumnado facendo máis atractivo o proceso educativo e creando un 

clima de aula e de centro que favorece o proceso de ensino e aprendizaxe e deste xeito 

evitando o abandono temperán e o absentismo escolar. 

O obradoiro combinará unha parte teórica con outra práctica. Ensinarase guión e 

conceptos básico de linguaxe audiovisual e prepararase ao alumnado para que 

funcione como un verdadeiro equipo de rodaxe, ensinándolles o funcionamento da 

cámara, iluminación básica e microfonía así como metodoloxía de traballo á hora de 

rodar. 

Ademais, haberá un traballo de postproducción onde o alumnado realizará a 

montaxe, carteis, composición da música, tráiler entre outros.  

 

4.5.3.- Inclúe-t. 

O interese na participación neste programa xorde pola iniciativa da comunidade 

educativa de seguir afondando na inclusión de todo o alumnado. A recuperación da 

“normalidade” anima a comunidade educativa a mellorar a convivencia de todos e 
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todas, e en especial nos tempos de lecer durante a xornada escolar. Vendo a 

satisfacción que provocan os patios dinámicos, viuse a necesidade de ampliar dita 

iniciativa. 

Ademais a diversidade existente no noso alumnado anímanos a seguir concienciando 

a todos e todas da riqueza da diversidade, promovendo actitudes tolerantes cara a 

diferenzas e entendelas como unha oportunidade de aprendizaxe.   

 

4.6.- TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 

O equipo, coordinado por Ángel Blasco Nóvoa, está formado polo seguinte 

profesorado:  

Ángel Blasco Nóvoa (1º ciclo EP) 

Ana Bouzas Fraga (2º ciclo EP) 

Mª Jesús Hombre Barbeito (DO) 

Maika Rodríguez Domínguez (EI) 

Dolores Varela Vázquez (1º ciclo EP) 

Mónica González Devesa (EI) 

Yago Ríos Liz (EI) 

Diego Gabriel Agilda Pedreira (3º ciclo EP) 

Mª Teresa Alonso Sanmartín (Patricia) 

Obxectivos: 

- Manter, en colaboración coa empresa informática contratada, a posta ao día 

dos equipamentos informáticos do centro. 

- Dinamizar  e ampliar os recursos TICs dos que dispón o centro, en 

colaboración cos demais equipos coordinadores. E mirar a posibilidade de 

seguir ampliando estes recursos.  

-Traballar de maneira coordinada cos demais equipos para potenciar as TICs 

na vida cotiá do centro. 

- Orientar e apoiar ao persoal do centro na utilización das TICs. 
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- Contribuir á mellora da competencia dixital docente, a través do uso de 

diferentes recursos, favorecendo a consecución dos obxectivos do Plan Dixital 

de Centro. 

- Dar continuidade ao traballo feito en anos pasados e intentar seguir ampliando 

ese traballo. 

- Apoiar as diferentes iniciativas do centro dándolle un enfoque virtual para 

fomentar as ferramentas TICs como dinamizadores da función pedagóxica. 

- Contextualizar, na medida do posible, o material en función da temática do 

PDI (Proxecto Documental Integrado), que este ano xira entorno á Idade 

Moderna. 

- Potenciar no alumnado un uso das TIC de modo eficiente e responsable para a 

búsqueda e tratamento da información así como para presentar e compartir as 

súas producións.  

- Levar a cabo obradoiros de formación para o profesorado e o alumnado nun 

uso funcional e lúdico das tecnoloxías ao abeiro do PFPP do centro. 

- Levar a cabo accións encaminadas a un uso seguro e axeitado das redes sociais 

e da Internet con iniciativas como "Ciberseguridade no teu cole!" e "Plan 

Director". 

Liñas de actuación:  

- Apoiar a creación de material TIC relacionado coa temática do PDI. 

- Dinamizar os recursos TIC dos que dispoñemos para sacarlle o maior proveito 

posible, e favorecer a labor docente. 

-  

4.7.-PLURILINGÜISMO E AUXILIAR DE CONVERSA 

O equipo de plurilingüismo está integrado durante o presente curso polos seguintes 

membros: 

▪ Raquel López Pérez (coordinadora) 

▪ Gloria Rodríguez Doel 

▪ Sara Rodríguez Pereiro 

▪ Tania Castelo Gónzalez 



CEIP  Plurilingüe“San Marcos      ProgramaciónXeral Anual 22-23 

52 

 

▪ Paula Gómez del Valle Gómez 

▪ Eloy Pita Martínez  

Sendo coñecedores da relevancia que ten hoxe en día o dominio dunha segunda 

lingua, en especial da lingua inglesa, sentímonos na obriga de traballar cada día para 

poñer esta posibilidade ao alcance de todo o noso alumnado. 

Levamos xa varios cursos contando cunha materia CLIL en toda a educación primaria 

na materia de plástica e tamén contamos dende hai anos co plurilingüismo no 

segundo ciclo de educación infantil. Neste curso o alumnado de educación infantil 

contará cunha sesión de inglés e outra de psicomotricidade que será impartida no 

idioma estranxeiro e onde se traballarán contidos da área de comunicación e 

representación da realidade e da área do crecemento en armonía principalmente. 

Temos así, para este curso, como materias CLIL a plástica en todos os niveis de 

primaria máis a psicomotricidade no segundo ciclo de educación infantil. 

O noso obxectivo principal é que o alumnado non vexa a lingua estranxeira como 

unha materia en si mesma, senón como un medio de comunicación e que a 

incorporen ás súas vivencias e á súa actividade cotiá dun xeito natural. Está 

demostrado que o mellor xeito de aprender unha lingua é a través da inmersión e iso 

é o que tratamos de conseguir na medida do posible. Queremos que escoitar falar en 

inglés sexa algo que xa forme parte da vida cotiá do alumnado e que pouco a pouco 

sexa algo absolutamente incorporado ás súas vidas. 

 O equipo de plurilingüismo reúnese periodicamente para programar as actividades 

que se desenvolverán cada trimestre e avaliar a súa repercusión na aprendizaxe dos 

nenos e nenas tal e como o marca a Orde do 12 de maio de 2011, pola que se regulan 

os centros plurilingües. Máis que avaliar a adquisición de contidos concretos o que 

avaliamos é a naturalidade coa que o alumnado inclúe a lingua estranxeira na súa 

actividade escolar e o interese que van desenvolvendo por manter unha convivencia 

cada vez máis intensa coa lingua.  

Correspóndenos ademais, como centro plurilingüe, unha auxiliar de conversa que 

este curso ven dende Orlando (Florida). Dado que o seu nomeamento farase afectivo 

a finais de setembro, é moi probable que a auxiliar empece a súa actividade a finais de 
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outubre ou no mes de novembro. Traballará no centro ata o mes de maio e asistirá a 

todas as sesións de plástica nos cursos correspondentes de Educación Primaria máis 

tres sesións á semana en Educación Infantil. Procuraremos que a auxiliar participe da 

vida escolar tanto como sexa posible e queira. Como sempre, será invitada a 

participar de todas as celebracións, saídas e actividades que se leven a cabo ao longo 

do curso escolar e a aportar todo aquelo que poida espertar a curiosidade e o interese 

do alumnado. Queremos que forme parte da nosa comunidade e participe dela 

activamente porque isto fará a súa estadía máis cómoda e confortable e, por suposto, 

contribuirá de xeito altamente positivo ao aprendizaxe e aproveitamento por parte do 

alumnado. O equipo de plurilingüismo tamén  analizará a actividade da auxiliar, a 

súa participación, a súa colaboración e a súa aportación á vida do centro prestando 

especial atención á súa repercusión na adquisición da lingua estranxeira por parte dos 

alumnos e alumnas así coma do profesorado do centro. 

Tal e como recolle o proxecto lingüístico do centro, os obxectivos principais referentes 

a lingua inglesa son: 

⮚ Fomentar a adquisición e a aprendizaxe da lingua inglesa a través da 

importación de materias non lingüísticas nesta lingua. 

⮚ Ampliar o uso da lingua inglesa en diferentes ámbitos e situacións. 

⮚ Mellorar a competencia nas diferentes destrezas lingüísticas: escoitar, falar, ler, 

escribir e interactuar. 

⮚ Adquirir vocabulario específico. 

⮚ Utilizar o idioma como medio de comunicación e non só como materia 

curricular da área de lingua estranxeira. 

⮚ Comprender o uso do idioma estranxeiro como realidade viva que permite a 

interrelación nun mundo globalizado e multicultural. 

Os obxectivos específicos marcados para este curso son: 

➢ Participar, tanto dende a materia de inglés, materias CLIL e plurinfantil, no 

proxecto do centro que este curso centrarase na Idade Moderna. Neste aspecto, 

o equipo de plurilingüismo traballará diferentes aspectos de esta etapa da 

historia como artistas (Velazquez, El Greco, Miguel Ángel, Goya, Delacroix 
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entre outros), diferentes estilos, mulleres relevantes na Idade Moderna, 

inventos, persoas importantes, etc. Tamén, de ser o caso,  colaborarase cos 

aspectos traballados polos diferentes ciclos durante os tres trimestres do curso, 

como por exemplo no Entroido. 

➢ Fomentar o uso da lingua estranxeira en todos os ámbitos da escola: 

elaboración do menú escolar en inglés, carteis informativos, patios, 

participación nos cadros do proxecto lector, selección de libros para a 

biblioteca de aula, mochila viaxeira e boletíns trimestrais con recomendacións 

lectoras entre outros. 

➢ Continuar coa utilización do equipamento TIC co que conta o centro para a 

realización de diferentes actividades realizadas dentro ou fora da aula: 

audiovisuais, contacontos ou apoio na aprendizaxe. 

➢ Colaborar con outros centros no estranxeiro para a realización de vídeo 

chamadas ou intercambio de correspondencia fomentando deste xeito a 

interacción entre o alumnado en inglés e alimentando así a súa curiosidade 

pola cultura allea.  

➢ Realizar actividades ou saídas nos que se promova o uso da lingua estranxeira 

e acheguen novos aspectos culturais ao alumnado.  

○ Neste curso solicitouse de novo para a alumnado de 6º de educación 

primaria a actuación EMOCIÓNA-T dentro dos Contrato-Programa 

Inclúe (CPInclúe) co que se pretende favorecer a inclusión e potenciar as 

habilidades do alumnado a través da elaboración dunha curtametraxe 

nas sesións de plástica do segundo trimestre e onde ademáis o equipo 

de plurilingüismo colaborará na creación de material. 

○ Propoñerase como saída de fin de curso ao alumnado de 5º de 

Educación Primaria  a visita ao centro de inmersión lingüística Os 

Peares. 

○ Estarase pendente durante todo o curso de todas as ofertas de 

actividades ou saídas que cheguen ao centro: Abanca Afundación, the 
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Big Challenge, entre outros. Propoñeranse estas actividades aos 

distintos ciclos para a súa valoración. 

○ Tratar na aula diferentes festividades culturais doutros países de fala 

inglesa como  Halloween, Christmas, April Fool’s Day, Pancake Day,Peace 

Day e Easter entre outros.  

○ Achegaranse a través da Educación Plástica aspectos socio-culturais 

relacionados coa cultura da auxiliar de conversa. 

➢ Continuar coa utilización da conta de Twitter, e as atiquetas correspondentes, 

como canle entre o centro e as familias para compartir as diferentes actividades 

que se realicen nas aulas e na escola en xeral.  

Ademais disto, tamén se poñerán a disposición das familias os correos 

electrónicos corporativos do centro do profesorado para así manter a 

comunicación co alumnado e as familias. 

 

4.8.- CONCRECIÓN DO PLAN DE CONVICENCIA E RELACIÓNS DA 

COMUNIDADE COA FAMILIA  

 O Plan de convivencia actualizado á normativa actual será aprobado este curso 

2022/2023.   

Os obxectivos deste Plan para este curso escolar son os seguintes: 

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 a comunidade educativa sobre a importancia dunha 

axeitada 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 no colexio 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. 
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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. 

f) Facilitar a conciliación ou a mediación para a resolución pacífica dos conflitos. 

g) Contribuír dende o ámbito da convivencia á adquisición das competencias 

básicas, particularmente das competencias social e cidadá e para a autonomía e 

iniciativa persoal. 

h) Fomentar e facilitar a participación, a comunicación e a cooperación das familias 

no mantemento da convivencia nos centros docentes. 

i) Establecer, incrementar e consolidar as relacións con entidades e institucións da 

contorna. 

A Comisión de convivencia estará composta por: 

 Directora: Gloria Rodríguez Doel. 

 Xefe de Estudios: Diego G. Agilda Pedreira. 

 Secretaria: Mª Jesús Hombre Barbeito. 

 Orientadora: Leila Alberte Miguélez 

 1 mestres: Diego Agilda Pedreira, 

 2 representantes de pais: Isabel Manteiga e (o segundo representante será 

elexido unha vez se faga a nova composición do Cosello Escolar despóis das 

eleccións ao mesmo, atendo á RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2022, da 

Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se establece o 

calendario para a realización de eleccións de membros dos consellos escolares 

de centros docentes sostidos con fondos públicos. ). 

 

4.9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 O obxectivo das actividades extraescolares é complementar a actividade 

habitual do alumno na aula mediante actividades didácticas coherentes coProxecto 

Educativo do Centro, formando parte, en moitos casos da Programación docente. 

Un dos principais obxectivos do equipo de actividades complementarias e 

extraescolares para este curso 2022-2023 é continuar a fortalecer a coordinación co 
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resto de Equipos e Departamentos do centro co fin de optimizar as distintas 

actividades, o uso de recursos e espazos e situacións de aprendizaxe que se plantexen. 

En relación ássaídas, este curso, volveranse a realizar saídas escolares con 

normalidade, respectando sempre as medidas sanitarias pertinentes. 

Está reservada a saída a Peares para 5º de Educación Primaria no terceiro trimestre. 

Aínda que ao longo do curso semprexorden novas propostas, xatemosdende o inicio 

do mesmounha programación de conmemoracións e festividades tradicionais 

programadas que complementan a formación integral do alumnado. 

Estas actividades se celebran no centro a nivel xeral e participa todo o alumnado en 

conxunto, entre elas destacamos: 

- Saída ao Souto e celebración do Magosto. 

- Celebración do Samaín e exposición de cabazas. 

- Celebración do Hallowen. 

- Festival do Nadal. 

- Celebración do Entroido. 

- Celebración das Letras Galegas. 

Do mesmo xeito traballaranse os días de obrigada conmemoración establecidos na 

Orde do 20 de maio de 2022, pola que se establece o calendario escolar. 

Preséntase como anexo un Plen Xeral de Actividades do curso 2022/2023 no que se 

recollen as actividades e saídas que se ten programado levar a cabo dende todos os 

niveis e equipos.  

 

4.10.-RECREOS ACTIVOS E DINÁMICOS 

Obxectivos: 

 Favorecer o desenvolvemento persoal e social do alumnado por medio do 

xogo. 

 Desenvolver actividades e xogos nos tempos de recreo atendendo ás 

necesidades do alumnado e sobre todo do alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo. 

 Evitar estereotipos sexuais en canto o tipo de xogo ou deporte realizado. 
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 Adquirir e achegar recursos para o xogo en grupos e de xeito independente. 

  Contar co apoio do profesorado para a realización dos patios. 

 ·Fomentar unha convivencia pacífica e unha mellora da relación entre o 

alumnado e profesorado. 

Coa colaboración do Departamento de Orientación, Equipo de Actividas 

Complementarias e Extraescolares e Proxecto de Vida Activa e Deportiva,  o Equipo 

de Convivencia analizará e organizará actividades para desenvolver nos patios 

atendendo ás necesidades do grupos da etapa de Infantil e Primaria.  

 

Os luns e venres organizaranse xogos e actividades organizados polo DO 

fomentando a cooperación e convivencia entre alumnado de diferentes niveis. Con 

estas actividades buscarase a integración daqueles nenos e nenas que por diversas 

circunstancias podan verse dalgún xeito “illados” á hora de xogar e tamén se buscará 

a reflexión co alumnado que nalgún momento poida resultar dalgún xeito conflictivo. 

A finalidade e conseguir un clima de benestar e convivencia nos patios. 

Os martes, mércores e venres o alumnado xogará libremente e farase rotación 

de patios para que todo o alumnado poida xogar cada día nun espazo diferente. 

 

4.11.- TRANSPORTE ESCOLAR 

 O colexio conta con sete rutas das que, dende que o transporte escolar pasou a 

mobilidade, seis son servizo integrado e unha servizo ordinario. A de servizo 

ordinario está xestionada pola empresa Alsa e as outras seis por unha UTE formada 

por varias empresas.Todas elas contan coas respectivas coidadoras. 

O número de alumnado transportado é de 228 neste curso. 

Non temos servizo de transporte ao mediodía polo que o alumnado que non 

queda a comer ten que ser transportado polas familias.Os alumnos de Educación 

Infantil, teñen unha identificación na que consta o nome do alumno, o número de liña 

e a empresa que realiza o servizo. Cada liña ten a súa cor identificativa. O alumnado 

baixa dos buses e accede ao Centro en fila igual que á saídaque se fai de maneira 

escalonada . As filas veñen organizadas segundo a colocación dos buses para evitar os 
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cruces de alumnado e facilitar o movemento do alumnado. Durante estes traslados o 

conserxe e os Mestres de garda están vixiando e controlando que todo vaia dentro da 

normalidade e que os nenos circulen sen desviarse a outro lugar. 

 

4.12.-COMEDOR 

 Son usuarios do comedor escolar 279 alumnos. En aplicación da instrución de 

pago segundo auto-declaración dos pais o titores, poden ser usuarios de gratuidade 

total ou pagan algún tipo de cota ( 1€, 2,5 € ou 4,5 €). Ao cargo do comedor hai unha 

profesora do Centro (Cristina Mata Aller) e o servizo de coidadoras aténdese con 

doce nais/pais (sempre que dispoñamos deles, situación que raramente se 

produce)dous máis dos que constitúe a ratio oficial que establece a Consellería pero 

que dende o curso 2020-21, dadas as circunstancias especiais se nos permiten. 

A disposición do comedor tivo que cambiar para axustarse ao protocolo 

emitido pola consellería. O alumnado disponse en mesas de 8 ou 10 nenas e nenos,. 

En cada unha das mesas contamos coa presenza de alomenos dous alumnos ou 

alumnas de 6º e 5º curso, sempre os mesmos e no mesmo sitio, formando un grupo de 

convivencia estable e sendo así unha axuda á hora de servir a auga, servir a comida 

axudar aos máis pequenos que teñen aos lados ou axilizar a recollida. 

 Contamos este curso con dúas quendas de comedor, na primeira quenda come 

o alumnado de infantil, o de primeiro, segundo, 5º A e 6º A. Na segunda quenda 

come o alumnado de terceiro, cuarto, quinto B e sexto B. 

Todos comen nun sitio fixo.  

En canto ás normas de comportamento dentro do comedor reflíctense no 

correspondente apartado do documento de Normas de Organización e 

Funcionamento do Centro.  

 Por último sinalar que atenden a cociña 4 persoas: unha cociñeira e tres 

axudantes, todas elas dependentes da Xunta de Galicia. 

 

4.13.- PLAN DE UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO CENTRO 

 O CEIP Plurilingüe “San Marcos” e o Concello de Abegondo teñen asinado un 
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convenio de colaboración escolar a través do cal o Centro se abre ás 07:30 da mañá 

coa finalidade de acoller aqueles nenos que, por obriga familiar, necesiten chegar 

antes ao Centro. Este servizo é prestado polo Concello e o Colexio presta as súas 

instalacións. Dentro do Plan realízanse unha serie de actividades en horario de 

mediodía (lecer do comedor escolar) e tamén á saída da tarde. Para a realización 

destas actividades os monitores recollen aos nenos á saída do comedor, levándoos ao 

lugar da actividade e devólvenos despois ás súas aulas ou ao comedor, segundo 

corresponda. Todos os cursos, na última reunión do Consello Escolar, dáse conta da 

marcha deste Plan, para a toma de decisións sobre a súa continuidade no curso 

seguinte. Para este curso acordouse seguir coa realización deste plan de colaboración. 

As actividades que realizan os alumnos son deportivas (fútbol, baloncesto, balonmán, 

ximnasia rítmica) e culturais (teatro, pintura, xogos populares, música). Contan 

ademais cun servizo de aula lúdica. 

O centro pon a disposición do Concello espazos cando son necesarios para o 

desenvolvemento dalgunha das actividades ofertadas polo mesmo.  

 

4.14.-PLAN DE AUTOPROTECIÓN 

 O Plan de Autoproteción do centro data de maio do 2014 pero como se acaba 

de acometer unha reforma integral no centro é preciso actualizalo este curso. Xa están 

en marcha as xestións para a súa actualización e para realizar a formación precisa e o 

simulacro correspondente.  

 

4.15.- COLABORACIÓN DA ANPA 

 Cóntase coa colaboración da ANPA  e a súa participación nalgunhas 

actividades. 

 

5.- ORGANIZACIÓN PEDAGÓXICA 

5.1.- Profesorado 

➢ Profesorado do Centro, con asignación de titorías e alumnos 
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CURSO PROFESOR Nº ALUMNOS 

E.I. 3 anos A Ana Muiño García  14 

E.I. 3 anos B Yago Ríos Liz 14 

E.I. 4 anos B Maika Rodríguez Domínguez 16 

E.I. 5 anos A Lucía Vázquez Seoane 16 

E.I. 5 anos B Mónica González Devesa  16 

  76 

E.P. 1º A Eva López Seijas 17 

E.P. 1º B Ángel Blasco Novoa 17 

E.P. 2º A Cristina Mata Aller 17 

E.P. 2º B Luna Cánovas Toba 14 

  65 

E.P. 3º A Lourdes Fernández Barros 15 

E.P. 3º B Ana Mª Bouzas Fraga 14 

E.P. 4º A Andrea Méndez Cores 22 

E.P. 4º B Paula Gómez del Valle Gómez 22 

  73 

E.P. 5º A Sara Rodríguez Pereiro 17 

E.P. 5º B Diego Gabriel Agilda Pedreira 18 

E.P. 6º A Eloy Pita Martínez 17 

E.P. 6º B Rubén Neira Caridad 15 

  67 

TOTAL ALUMNOS 76+205=281 
  

➢ Profesorado especialista 

ESPECIALIDAD PROFESOR 

Inglés Gloria Rodríguez Doel- Raquel López Pérez 

Ed. Física Héctor Antón Fernández-Eva López Seijas 

Música Mª Dolores Varela Vázquez 

Relixión Teresa Alonso Sanmartín 

P.T. Mª Jesús Hombre Barbeito- Irene Villar Pombo 

A.L.  Sofía Arrebola Méndez 

Apoio Infantil Tania Castelo González 

Orientadora Leila Alberte Miguelez 

Primaria con 
perfil de inglés 
(con titoría) 

Paula Gómez del Valle Gómez – Eloy Pita Martínez 

Auxiliar de 
conversa 

Joy Seohyun Yun 

 

5.2.- Profesorado distribuído por niveis e equipos. 
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EQUIPO COMPOÑENTES REUNIÓN 

ED. INFANTIL Tania Castelo González 

AnaMuíño García 

Maika Rodríguez Domínguez 

Yago Ríos Liz 

Mónica González Debesa 

Lucía Vázquez Seoane 

Raquel López Pérez 

 
 
 

1º XOVES MES 
3º XOVES MES 

1º E 2º NIVEL Ángel Blasco Novoa 

Luna Mara Cánovas Toba 

Cristina Mata Aller 

Sofía Arrebola Méndez 

Eva López Seijas 

Mº Dolores Varela Vázquez 

 
 

1º MÉRCORES MES 
3º MÉRCORES MES 

3º E 4º NIVEL Ana Mª Bouzas Fraga 

Lourdes Fernández Barrós 

Teresa Alonso Sanmartín 

Andrea Méndez Cores 

Paula Gómez del Valle Gómez 

Irene Villar Pombo 

 
 

1º MARTES MES 
3º MARTES MES 

5º E 6º NIVEL Rubén Neria Caridad 

Sara Rodríguez Pereiro 

Diego Gabriel Agilda Pedreira 

Gloria Rodríguez Doel 

Leila Alberte Miguelez 

Héctor Antón Fernández 

María Jesús Hombre Barbeito 

Eloy Pita Martínez 

 
1º LUNS MES 
3º LUNS MES 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN REUNIÓN 

Leila AlberteMiguélez ....….…..........Xefa do Departamento 

Mª Jesús Hombre Barbeito........... …Pedagoxía Terapéutica 

Irene Villar Pombo ............................Pedagoxía Terapéutica 

Sofía Arrebola Méndez.........................Audición e Linguaxe 

 
SEMANAL 

(mércores 15:45) 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA REUNIÓN 

Gloria Rodríguez Doel   .......................... …............Presidenta 

Diego G. Agilda Pedreira...............................Xefe de Estudios 

                                                                             ...........Biblioteca 

Leila AlberteMiguelez ….….................................Orientadora 

Mª Jesús Hombre Barbeito…….…......Pedagoxía Terapéutica 

                                                                   .............Coord. Edixgal 

Irene Villar Pombo ......…….…….........Pedagoxía Terapéutica 

Sofía Arrebola Méndez.............................Audición e Linguaxe 

Tania Castelo González....……...…............Coord. Ed   Infantil 

Ángel Blasco Novoa.....................................Coord. 1º e 2º nivel 

                                                …………...…………….Coord. Tic 

Ana Mª Bouzas Fraga…...........…................Coord. 3º e 4º nivel 

Rubén Neira Caridad ……………………..Coord. 5º e 6º nivel 

Maika Rodríguez Domínguez.............................Coord. ENDL 

Raquel López Pérez………….........…...Coord. Plurilingüismo 

Luna M. Cánovas Toba    ……...………Coord. Extraescolares 

 

 

 

 

2º MÉRCORES DO 

MES 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA  
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Maika Rodríguez Domínguez 

Rubén Neira Caridad 

Sofía Arrebola Méndez 

Cristina Mata Aller 

Lourdes Fernández Barrós 

Ana Muíño García 

Lucía Vázquez Seoane 

J. Luis Giménez Domínguez (representante PND) 

 

 

2º MARTES DO MES 

4º MARTES DO MES 

EQUIPO DE ACT. COMPLEMENTARIAS E 

EXTRAESCOLARES 

 

Luna M. Cánocas Toba 

Héctor Antón Fernández 

Lucía Vázquez  Seoane 

Eva López Seijas 

Mónica González Devesa 

Yago Ríos Liz 

Irene Villar Pombo 

Paula Gómez del Valle Gómez 

 

 

2º LUNS DO MES 

4º LUNS DO MES 

EQUIPO DE BIBLIOTECA  
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Diego Agilda Pedreira 

Eloy Pita Martínez (Biblioteca Creativa) 

Gloria Rodríguez Doel 

Sara Rodríguez Pereiro 

Luna M. Cánovas Toba 

Ángel Blasco Novoa  

Tania Castelo González 

Andrea Méndez Cores 

Lucía Vázquez Seoane 

 

2ºXOVES DO MES 

4º XOVES DO MES 

EQUIPO DE TICS  

Ángel Blasco Novoa 

Mº Jesús Hombre Barbeito(E-Dixgal) 

Mª Dolores Varela Vázquez 

Ana Mª Bouzas Fraga 

Maika Rodríguez Domínguez  

Diego G. Agilda Pedreira 

Yago Ríos Liz 

Mónica González Devesa 

Mª Teresa Alonso Sanmartín 

 

 

4º MERCORES  

DO MES 

EQUIPO DE PLURILINGÜISMO  

Raquel López Pérez 

Gloria Rodríguez Doel 

Tania Castelo González 

Lucía Vázquez Martínez 

Sara Rodríguez Pereiro 

Paula Gómez del Valle Gómez 

Eloy Pita Martínez 

2º MARTES DO MES 

4º MARTES DO MES 
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EQUIPO DE CONVIVENCIA  

Leila AlberteMiguélez 

Sofía Arrebola Méndez 

Mº Jesús Hombre Barbeito  

Irene Villar Pombo 

Rubén Neira Caridad 

Tania Castelo González 

Ana Mª Bouzas Fraga 

Ángel Blasco Novoa 

4º MÉRCORES DO 

MES 

 

➢ Profesorado distribuído por dinamizacións 

BIBLIOTE

CA 
TIC´s 

PLURILIN 

GÜISMO 

CONVIVEN

CIA 

DIN. LING. 

GALEGA 

EXTRA 

ESCOLAR

ES 

Diego 

Eloy  

(B. 

Creativa) 

Luna 

Ángel 

Tania 

Sara 

Gloria 

Andrea 

Lucía 

Ángel 

Chus H. 

(E-

Dixgal) 

Dolores 

Maika 

Diego 

Ana B. 

Yago 

Mónica  

Teresa 

Raquel 

Sara 

Gloria 

Paula 

Eloy 

Tania 

Leila 

Sofía 

Chus 

Irene 

Tania 

Ángel 

Ana B. 

Rubén 

Maika 

Rubén 

Sofía 

Cristina M. 

Lourdes 

Lucía  

Ana M.  

 

Luna 

Héctor 

Lucía  

Irene 

Paula 

Mónica 

Yago 

Eva 

 

5.3-Plan de formación do profesorado 

Durante este curso, o centro seguirá alomenos con dous itinerarios de formación: 

● Itinerario 1. Plan dixital de centro 
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● Itinerario 2: Biblioteca 

● Itinerario 3: Dinamización de espazos inclusivos 

 

5.4.- Plan de actuación dos órganos colexiados 

 Atendendo á lexislación  vixente, tanto Claustro como Consello Escolar, terán a 

súas reunións pertinentes, que especificamos mais adiante. O Claustro asumirá as 

funcións pedagóxicas principalmente segundo as súas competencias, e os demais 

temas serán trasladados ao Consello Escolar para a toma de decisións oportunas.  

 Durante este curso procederase ás eleccións do Consello escolar segundo a 

Resolución de 19 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación 

educativa, pola que se establece o calendario para a realización de elecións de membros dos 

consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. 

Calendario de reunións ordinarias do Claustro  

Día 2 de setembro  

Día 17 de outubro 

Dia 31 de xaneiro 

Día 29 de marzo 

Día 29 de xuño 

 O Claustro reunirase de forma extraordinaria as veces que sexa preciso. De ser 

preciso faranse reunións virtuais.  

 

Calendario de reunións ordinarias do Consello Escolar   

Día 17 de outubro  

Día 31 de xaneiro 

Día 29 de marzo 

Día 29 de xuño 

 O Consello Escolar reunirase de maneira extraordinaria as veces que sexa 

preciso. De ser preciso faranse reunións virtuais.  

 

5.5.- Plan de actuación do Equipo Directivo 
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 Atendendo á lexislación  vixente, o Equipo Directivo actuará como 

coordinador e dinamizador da vida docente, colaborando coas institucións na medida 

da posible e incorporando programas e actividades que axuden á educación e 

formación do alumnado. Potenciarase a innovación educativa e as actuacións 

encamiñadas cara a sustentabilidade, o mundo dixital e accións de voluntariado e 

colaboración. 

 En canto a formación do profesorado, facilitará sempre que sexa posible á 

asistencia a cursos de formación e fomentará a participación en todo tipo de 

actividades, xornadas e proxectos.  

Aínda que as funcións de cada un dos membros do Equipo Directivo figuran 

diferenciadas, é importante destacar que traballamos conxuntamente de maneira que 

cada un de nós pode atender a calquera das necesidades que poidan xurdir. 

 O cadro horario de atención do Equipo Directivo é o seguinte.  

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1 Dirección Dirección Dirección Dirección Dirección 

2 
Xefatura 

Secretaría 

Dirección 

Secretaría 
Secretaría Secretaría Secretaría 

3 Xefatura Xefatura Xefatura Xefatura Xefatura 

4  Dirección Dirección   

5  Dirección 
Dirección 

Xefatura 
 

Dirección 

Xefatura 

 

5.6.- Horarios  

O horario das actividades lectivas é o que segue: 

Mañá: 9:45 a 13:15  

Tarde: 15:00 a 16:30 
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Recreo de 11:45 a 12:15 

Horario de comedor: De 13:15 a 15:00. 

O profesorado ten marcado un horario de estancia en centro de 25 horas 

distribuídas en períodos lectivos e gardas. O resto de horario a cumprir ata as 30 

horas semanais distribúense entre as reunións de ciclos, departamentos, equipos, etc.  

Nos cadros de cada equipo figura a data de reunión de cada un deles.  

 

5.7.- Calendario de avaliacións: 

 1ª AVALIACIÓN 2º AVALIACIÓN 3ª AVALICIACIÓN 

Ed. Infantil 
13 e 14 de 

decembro 
23 e 24 de marzo 12 e 13 de xuño 

1º e 2º nivel 15 de decembro 27 de marzo 14 de xuño 

3º e 4º nivel 19de decembro 28 de marzo 15 de xuño 

5º e 6º nivel 20 de decembro 29 de marzo 9 de xuño 

ENTREGA DE 

NOTAS 
22 de decembro 31 de marzo 21 de xuño 

 

5.8.-Libros de texto e demais materiais curriculares. 

 A lista de libros de texto que se van empregar este curso figuran no anexo I 

desta PXA 

 

5.9. -Criterios para as tarefas escolares 

1º e 2º nivel. As pautas que rexerán o uso das tarefas escolares encádranse 

fundamentalmente nos seguintes criterios: 

o Como reforzo dos contidos tratados na aula, en función das necesidades dun 

alumno ou grupo de alumnos.  

o Como ampliación para dar resposta as posibilidades de enriquecemento 

curricular do alumnado que o precisase. 

3º e 4º nivel. As tarefas escolares que se levarán para casa serán as que sexan 

programadas para levar a cabo nas distintas sesións de aula e que non sexan  
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rematadas, incidindo sobre todo nas relacionadas coas competencias matemática e 

lingüística e tendo en conta o total de tarefas diarias coas que se poidan atopar os 

alumnos, de xeito que se facilite a participación activa das mesmas na aprendizaxe e a 

adecuada conciliación da vida persoal e familiar, con respecto aos tempos de lecer do 

alumnado. Ao tempo fomentarase a responsabilidade dos alumnos na súa formación 

e a súa autonomía, en liña cunha cultura de esforzo e do traballo. 

 Ademais, naqueles casos debidamente xustificados, os alumnos poderán levar 

tarefas de reforzo e ampliación, segundo sexa o caso, co fin de asentar os obxectivos 

traballados na clase (alumnado con reforzo educativo, altas capacidades…) 

5º e 6º nivel.  

Diariamente o alumnado rematará na casa aquelas tarefas non acabadas na 

clase. Terase en conta o que a maioría do alumnado teña finalizado en tempo lectivo e 

contemplarase o ritmo de traballo e dificultades de cada neno-a. 

Diariamente poderán realizar tarefas de reforzo/ampliación das áreas 

impartidas para afianzar o aprendido no clase. 

Esporadicamente levarán a cabo fóra de horario escolar algunha tarefa de 

investigación e/ou recompilación de datos relacionados con aspectos tratados na 

aula. 

Todas as tarefas anteriores poderán ter formato dixital ou escrito. 

 

6.- ORGANIZACIÓN E COORDINACIÓN DO PERSOAL NON DOCENTE 

 A relación de persoal non docente do Centro é a seguinte: 

➢ Persoal de comedor: 4 persoas nomeadas pola Consellería de Presidencia. 

➢ Un auxiliar coidador. . 

➢ Conserxe do Centro, funcionario do Concello. 

➢ Administrativa 

 O traballo de cada grupo está en relación á función que desempeña, cubrindo 

en todo caso o horario correspondente. 

 

7.- HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO 
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 Dentro do horario do Equipo Directivo, é de atención ao público por parte da 

Dirección unha hora diaria entre as 9:45 e 10:45. Este é o horario marcado oficialmente 

nas comunicacións ás familias, aínda que na realidade, e dado que sempre hai algún 

membro do Equipo Directivo dispoñible,  aténdese a calquera hora da mañá. 

 As titorías faranse de forma xeral presenciais os venres de 13:15 a 14:15 horas. 

Este horario poderá modificarse para favorecer a conciliación da vida familiar e 

escolar se é preciso e os mestres teñen dispoñibilidade. 

O horario de atención ao público en administración é de 9 a 14 horas. 

 

8.- PLAN XERAL DE AVALIACIÓN DO CENTRO 

 

8.1.- Avaliación de diagnóstico  e promoción de curso e etapa: 

 O centro cumprirá a normativa derivada da realización das probas e dará a 

información pertinente ás familias.  

 

8.2.- Avaliación PXA: 

 Ao remate de cada trimestre farase unha avaliación do grado de cumprimento 

desta Programación Xeral. A final e curso realízase a Memoria Final de curso. Dentro 

desa Memoria reflectiremos unha avaliación de resultados de avaliación do 

alumnado e tamén da práctica docente, que servirá como punto de partida para a 

seguinte Progamación Xeral. 
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Anexo I: Libros de texto para o curso 2022/2023 

CURSO MATERIA TÍTULO EDITORIAL ISBN IDIOMA MAT.  COMP. 

1º L. INGLESA   KIDS CAN! 1 Pb&ExtrafunePk Macmillan 978-1-380-05166-0 Inglés  

1º MÚSICA   Melodía 1 Galinova 978-84-9737-222-0 Galego  

1º MATEMÁTICAS  Comunidad Zoom Matemáticas Vicens-Vives 978-84-682-8099-8 Castelán  3 trimestres 

1º L. GALEGA  
Comunidade Zoom Lingua  
Literatura Galega 

Vicens-Vives 978-84-682-8318-0 Galego 3 trimestres  

2º MATEMÁTICAS  Proxecto Zoom Matemáticas. Vicens Vives  978-84-682-5486-9 Castelán 3 trimestres 

2º L.GALEGA  Proxecto Zoom Lingua Galega Vicens Vives 978-84-682-5598-9 Galego 3 trimestres  

2º L. CASTELÁ 
Proyecto Zoom 
LenguaCastellana 

Vicens Vives 978-84-682-5485-2 
Castelán 

 
3 trimestres 

2º L. INGLESA  KIDS CAN! 2 Pb&ExtraFunePk Macmillan 978-1-380-05179-0 Inglés  

2º MÚSICA  Melodía 2 Galinova 978-84-9737-238-1 Galego  

3º L. CASTELÁ Proyectoconstruyendo mundos.   Santillana 978-84-680-7201-2 Castelán  3 trimestres  

3º L. GALEGA   Proxecto construíndo mundos. Santillana 978-84-9185-409-8 Galego  3 trimestres  

3º L. INGLESA  
KIDS CAN! 3 Pb ePk 

KIDS can! 3Ab&ExtraFun ePk 

Macmillan 

Macmillan 

978-1-380-07286-3 

978-1-380-05287-2 
Inglés 

ClassBook 

Activitybook 

3º MATEMÁTICAS  Operación mundo.  Anaya 978-84-6989-961-8 Castelán  

3º C. SOCIAIS   Proxecto construíndo mundos.  Santillana 978-84-9185-419-6 Galego  

3º C. NATURAIS  Proxecto construíndo mundos. Santillana 978-84-9185-410-4 Galego  

3º MÚSICA   Melodía 3 Galinova 978-84-9737-239-8 Galego  

4º L. CASTELÁ LenguaCastellana 4º SAVIA   SM 978-84-6757-538-5   Castelán  3 trimestres  

4º L. GALEGA   Lingua Galega 4º CELME   SM 978-84-9854-526-5   Galego  3 trimestres  

4º L. INGLESA   
KIDS CAN! 4 Pb ePK  

KIDS CAN! 4 Ab&ExtraFunePk 

Macmillan 

Macmillan 

978-1-380-07287-0 

978-1-380-05314-5 
Inglés 

ClassBook 

Activitybook 

4º MATEMÁTICAS  Matemáticas 4º SAVIA   SM 978-84-6757-540-8   Castelán  3 trimestres  

4º C. SOCIAIS   C. Sociais 4º CELME   SM 978-84-9854-527-2   Galego  
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4º C. NATURAIS   C. Naturais 4º CELME   SM 978-84-9854-528-9   Galego  

4º MÚSICA   Melodía 4 Galinova 978-84-9737-239-8 Galego  
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Anexo II. Plan de Actividades para o curso 2022/2023.  

PLAN DE ACTIVIDADES PARA O CURSO 2022/2023 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

CONMEMORACIÓNS, CELEBRACIÓNS E FESTIVIDADES 

Magosto  

Días das Escritoras 18 outubro 

Día das Bibliotecas 24 outubro 

Samaín 17-28 outubro 

Haloween 21-28 outubro 

San Martiño  (Semana do Peón) 7-11 novembro 

Día dos dereitos da nena e do neno 20 novembro 

Día contra a violencia de xénero 25 novembro 

ThanksgivingDay Unha semana do mes de novembro 

Visita do Apalpador 

(visita Escola Infantil Pasiño) 

19 decembro 

Festival de Nadal 21 decembro 

 

OBRADOIROS E CHARLAS 

Obradoiro do magosto coas familias 24  setembro 

“Acuario” – Teatro Ghazafelhos 26 setembro 

Charla sobre os club de lectura con Tucho 

Calvo 

Novembro 

Concurso “CIBERSEGURIDADE NO TEU 

COLE!” 

Novembro 

2º recepción de persoeiros que dan nome 

ás nosas aulas. 

Novembro 

Charla sobre reciclaxe do Consorcio das 

Mariñas e Punto Limpo móbil no centro 

Segunda semana de novembro 

OBRADOIRO SOBRE IGUALDADE CON 

CRUZ VERMELLA 

Decembro 
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Recollida de alimentos non perecedoiros 

e de produtos típicos de Nadal para as 

familias máis necesitadas do concello de 

Abegondo. 

Decembro 

Recollida de xoguetes para doalos a unha 

asociación aínda por determinar este 

curso.  

Decembro 

Primeira charla do Plan Director Decembro 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

CONMEMORACIÓNS, CELEBRACIÓNS E FESTIVIDADES 

Día da paz e a non violencia Xaneiro 

Candeloria Febreiro 

Entroido Febreiro 

St. Valentine´sDay 14 febreiro 

Día de Rosalía 23 febreiro 

Día da nena e a muller na ciencia Febreiro 

Mes da poesía Marzo 

Día da muller 8 de marzo 

Día da narración oral Marzo 

Día do libro infantil e xuvenil Abril 

 

OBRADOIROS E CHARLAS 

Obradoiro de primeiros auxilios con Cruz 

Vermella 

Xaneiro 

2º charla Plan Director Febreiro 

Obradoiros da Reserva da Biosfera Marzo 

Charlas con mulleres da Asociación 

ASEICA 

Marzo 
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Carreira da muller Marzo 

Obradoiro de cine con OmarRabuñal para 

6º 

Datas por determinar 

Obradoiro con Manuel Mosquera da USC 

sobre arquitectura na Idade Moderna 

Data por determinar 

Obradoiro con “O Sarillo” sobre o traxe 

galego na Idade Moderna  

Obradoiro e data por determinar. 

Obradoiro con Pesquedellas Obradoiro e data por determinar. 

 

3º TRIMESTRE 

CONMEMORACIÓNS, CELEBRACIÓNS E FESTIVIDADES 

Easter Abril 

Día do Libro e os dereitos de autor Abril 

Día das artes galegas Abril 

Os maios Maio 

Semana das Letras Galegas (Romería 

popular e exposición) 

Maio 

Revista Andaina 16 de maio 

Concerto Centro Coreog´rafico Galego Data sen confirmar 

Día Mundial do medio ambiente 5 de xuño 

San Xoán Final de curso 

II Gala dos Marquiños Final de curso 

Exposición Universal fin de proxecto Final de curso 

 

OBRADOIROS E CHARLAS 

Actividades coa residencia de anciáns 

“García Hermanos” de Betanzos 

Datas e actividades por determinar 

Obradoiro de arte e natureza con Suso 

Cubeiro 

Maio 

Obradoiro “Familias diversas” con A Maio 
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Fundación 

Terceira charla do Plan Director Data por determinar 

III Xornadas de teatro en galego Data por determinar 

 

ACTIVIDADES CONTINUADAS DURANTE TODO O CURSO 

 Obradoiro co Museo de Belas Artes da Coruña a través da materia de Plástica.  

 Contactos con outros centros a través da biblioteca escolar e o proxecto E-Twinning. 

 Actividades de voluntariado na biblioteca e patrullas de limpeza (5º e 6º). 

 Dígochoeu! 

 Cóntame un conto! (dentro do proxecto do Museo do Pobo Galego e a Fundación 

Fraguas. De non saír este curso ese proxectofaríamolo igual no centro dada a 

valoración positiva que tivo  curso pasado dende os equipos de biblioteca e EDLG). 

 Club da lingua galega. 

 Clubs de lectura 

 Club científico.  

 Club de xadrez. 

 Retos Steam. 

 Retos lectores, actividades de dinamización lectora, booktubers.  

 Aquí báilase, aquí cántase! 

 Radio nabiblio. 

 Learning English. 

 Amigo maior. 

 Obradoiros con ASPACE. 

 

SAÍDAS 

SAÍDA ALUMNADO DATAS 

Saída ao Souto Todo o centro 17 de setembro 

Concertos da OSG no Pazo 

da Ópera 

Solicitaranse para 

educación infantil, 1º, 2º e 

3º ciclo de primaria. 

Datas por determinar. 
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Excursión a Peares 5º de primaria Xuño 

Excursión a Madrid 6º de primaria Xuño 

Casa das Ciencias 2º ciclo Datas por determinar. 

Pazo de Mariñán 2º ciclo Datas por determinar. 

Concello 2º ciclo Datas por determinar. 

Espazo natural da contorna 2º ciclo Datas por determinar. 

Teatro inglés 3º ciclo 24 de febreiro 

Granxa “O Ventoso” Infantil Final de curso 

Museo de Belas Artes Infantil Xuño 

Xornada de convivencia 1º e 2º de primaria Final de curso 

 

 




