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0. LEXISLACIÓN 

⮚ Marco lexislativo xeral: LEI ORGÁNICA 3/2020, do 29 de decembro, pola que 

se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación; LEI ORGÁNICA 

8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa. (BOE do 10 

de decembro). Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as 

relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da 

educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato.ORDE 

do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade 

na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das calificacións 

obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que 

corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria 

obligatoria e bacharelato 

⮚ Educación Infantil: - Elaborado dacordo co DECRETO 330/2009, do 4 de xuño, 

polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade 

Autónoma de Galicia e a Orde do 25 de xuño do 2009 (DOG 10 xullo) pola que 

se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da 

Educación Infanfil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

⮚ Educación Primaria: - Elaborado dacordo co DECRETO 105/2014, do 4 de 

setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia e a ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se 

regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

⮚ Educación Secundaria: - Elaborado dacordo co co Decreto 86/2015, do 25 de 

xuño (DOG 29 de xuño), polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia; a 

Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de 

libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas 

de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e 

a súa oferta; a Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan 

instrucións no curso académico 2015-2016 para a implantación do currículo da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da 

http://www.feijoozorelle.com/
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Comunidade Autónoma de Galicia; a ORDE do 13 de xullo de 2016 pola que se 

amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para 

os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e 

bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta; a RESOLUCIÓN do 15 de 

xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso 

académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, 

da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia; as Instrucións no curso académico 

2016/2017 para a implantación do currículo da ESO e do bacharelato nos centros 

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia; as Instrucións para a adopción 

das medidas necesarias para a aplicación do disposto no Real Decreto 

562/2017, de 2 de xuño, polo que se regulan as condicións para a obtención do 

título de Graduado en ESO e modelo de Consello Orientador da ESO; a 

Resolución do 20 de xullo de 2017 pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato nos centros docentes; Orde do 3 de agosto de 2017 pola que se 

amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para 

os centros docentes na etapa de educación secundaria obrigatoria, e se regula 

o seu currículo e a súa oferta e a Orde do 7 de agosto de 2018 pola que se 

amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para 

os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e 

bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. 
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1. CONTEXTO DO CENTRO 

O CPR plurilingüe Padre Feijoo Zorelle é un centro privado concertado situado no centro 

de Ourense preto do barrio do Couto e da Alameda, que acolle alumnado de Educación 

infantil, Primaria, E.S.O. e 2º curso de Bacharelato. No presente curso o centro ten 257 

alumnos de diversas procedencias e nacionalidades matriculados en todos os niveis. 

Contamos cun edificio de seis plantas, cinco delas destinadas á práctica docente e un 

patio adaptadas a normativa COVID segundo os protocolos da Consellería de 

Educación, distribuídas do seguinte xeito: 

●        Planta baixa: despachos de dirección, secretaría e xefatura de estudos, aulas 

de 3º e 4º ESO e Bacharelato, Sala de profesores, Aula de informática 

●        Planta 1: Aulas de infantil, gabinete do departamento de Orientación e aulas 

de 1º e 2º de Primaria. 

●        Planta 2: Aulas de 2º ESO, comedor e cociña. 

●        Planta 3: Aulas de 1º ESO, 3º e 4º de primaria e Aula de música. 

●        Planta 4: Aulas de 5º e 6º de primaria, Aula de apoio. 

●        Planta 5º: Laboratorios de Química e Bioloxía, Biblioteca e Almacén 

●        Planta do patio: Patio, Sala de usos múltiples, ximnasio, aula de tecnoloxía, 

sala de caldeiras e almacén. 

1. Datos identificativos do centro: 

● Nome: Colexio Plurilingüe Padre Feijoo Zorelle 

● Dirección: R/ Doutor Fleming, 21, 32003, Ourense. 

● Teléfono e Fax: 988230401 

● E-mail: cpr.padrefeijoo.zorelle@edu.xunta.gal 

● Titularidade: Colexio Privado Concertado 

● Niveis educativos que se imparten: Educación Infantil, Educación 

Primaria, Educación Secundaria e Bacharelato.  

● Horario xeral:  

- De apertura e peche do Centro durante os períodos de 

actividade lectiva: 07:50 a 14:20 e de 15:15 a 18:45 

- Horario lectivo:  

- E. Infantil e Primaria: 10:00 a 13:30/ 15:30 a 17:30 

- ESO e Bacharelato: O horario depende do grupo - clase, 

desenvolvéndose a actividade lectiva entre as 8:10 e as 

14:15. Adicionalmente, luns de 16:00 a 18:30. 

http://www.feijoozorelle.com/
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- De apertura e peche do Centro durante os períodos de 

actividade non lectiva: 11:00 a 13:00 

1.1 Oferta do centro 

● Itinerarios ofertados en Educación Secundaria Obrigatoria: 

Ensinanzas Académicas e Ensinanzas Aplicadas. 

● Materias optativas ofertadas: 

 

Curso Materias 

3º ESO Cultura Clásica 
Francés 

 
4º ESO 

Opcións 

Académicas 
Bioloxía 
Física e Química 
Matemáticas Académicas 

Aplicadas 

Iniciación á Actividade 
Emprendedora e Empresarial 
Tecnoloxía 
Matemáticas Aplicadas 

 
Optativas 

Educación Plástica e Visual 
Música 
Francés 

 

● Outras ofertas/servizos do centro: 

○ Comedor  

○ Secretaría/ Conserxería  

○ Limpeza/ Mantemento  

○ Actividades complementarias e extraescolares 

2. Análise do contexto do centro 

a. Principios e estilo educativo 

O CPR Plurilingüe Padre Feijoo-Zorelle é un centro educativo concertado cunha oferta 

educativa que abrangue desde o 1º curso do 2º ciclo de educación infantil (3 anos) ata 

o 2º curso de bacharelato, con ensino gratuíto sostido con fondos públicos desde 3 anos 

ata o 4º curso da educación secundaria obrigatoria (ESO).  

O noso equipo docente está formado por 30 profesores e a nosa comunidade educativa 

abrangue 257 estudantes, cunha porcentaxe de, aproximadamente, o 45% de 

estudantes estranxeiros, a maioría deles de segunda xeración. 

http://www.feijoozorelle.com/
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Fundada por Antonio Zorelle Sousa (1913-2009) en 1969, a escola recibiu o nome do 

Padre Feijoo, monxe e erudito ourensán que dirixiu o Século das Luces en España. 

A nosa escola adoptou o ensino por proxectos e os contidos e a linguaxe integrados 

aprendizaxe (CLIL) como enfoques metodolóxicos porque axudan a nenos e 

adolescentes a participar na súa aprendizaxe dunha forma motivadora, significativa, 

creativa e colaborativa. A nosa escola é un lugar para crecer non só académicamente, 

senón tamén social, emocional e creativamente. 

Este prantexamento ten reflexo nos moitos proxectos que actualmente se están a levar 

a cabo no noso colexio e no grao de implicación do noso alumnado. No noso centro, 

cada alumno é valorado pola súa singularidade e as habilidades e aptitudes que aportan 

á nosa escola.  

Unha fortaleza fundamental do CPR plurilingüe Padre Feijoo Zorelle é o sentido de 

comunidade que se ten desenvolvido, posible grazas a contar no noso seo con  

membros de moi diversos entornos socioculturais e económicos, o que axuda ao 

alumnado e ás familias a comprometerse cada vez máis cos valores e obxectivos da 

nosa  escola e que lles brinda a oportunidade de adquirir novas habilidades e 

desenvolver hábitos que cremos os beneficiarán ao longo da súa vida. 

Como vemos, en liñas xerais, a finalidade do noso centro é garantir unha formación 

integral do alumnado que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa personalidade e 

do seu talento, acadando unha imaxe positiva e equilibrada de sí mesmos e da contorna 

na que viven para o exercicio dos seus dereitos e deberes como cidadáns. Ademais, e 

en estreita relación con esta finalidade, intentamos axudar ao alumnado a adquirir 

autonomía persoal para cursar con aproveitamento as etapas educativas propias das 

ensinanzas obligatoria e post-obligatoria ou para a inserción laboral. 

b. Descrición do contorno e da situación socioeconómica das familias 

O CPR Plurilingüe Padre Feijoo Zorelle está localizado nunha das rúas máis céntricas 

da cidade de Ourense, a rúa Doutor Fleming. Paralela a unha das principais vías 

articulatorias da cidade (rúa Progreso) e á principal rúa comercial (rúa do Paseo). Así 

mesmo, linda polo seu nordeste coa Avda. de Portugal e o barrio do Couto, de onde 

procede a maioría do seu alumnado. 

Aínda que a cidade de Ourense conta con 105 643 habitantes (INE, 2020), só 13 495 

están en idade de escolarización (nenos/as entre 0 e 16 anos1, INE 2020), é dicir, un 

 
1 E deste rango de idade, debemos ter en conta que só desde os 3 anos de idade entramos en período de 

escolarización para o noso centro. Por outra banda, excluímos a idade postobrigatoria do rango por non 

entrar nas análises de matricula habituais. 

http://www.feijoozorelle.com/
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12,8% do total da poboación. Así mesmo, e aínda que pendentes da publicación oficial 

por parte do INE, as taxas de matrícula de alumnado na cidade de Ourense, cairon un 

80% no presente curso (2021- 2022) derivado, maioritariamente, das movilidades 

producidas pola perda de emprego trala actual crise sanitaria e das baixas taxas de 

natalidade da cidade. 

Pola súa parte, o noso centro leva varios cursos mantendo o número de matrículas en 

torno aos 260 alumnos, sen rexistrar tan acusadamente a caída xeral da cidade de 

Ourense. 

O centro conta na actualidade con 17 unidades concertadas dentro das 19 autorizadas. 

Das primeiras, 3 pertencen a Educación Infantil, 6 a Educación Primaria e 8 a Educación 

Secundaria. Pola súa parte, contamos con 2 unidades autorizadas para as ensinanzas 

de Bacharelato. 

Se atendemos a composición sociolóxica da escola, o noso alumnado pertence 

maioritariamente a unidades familiares cun nivel socio- económico medio-baixo e cunha 

procedencia que se reparte ao 45%, aproximadamente, entre o alumnado que vén de 

países estranxeiros e alumnado nado en familias da contorna. 

A maioría dos estudantes proceden do barrio onde se ubica o centro e, sobre todo, do 

próximo barrio de O Couto, onde nos últimos anos se ten asentado unha importante 

concentración de poboación latinoamericana. Na etapa da ESO contamos tamén con 

varios alumnos procedentes de Centros de Educación Infantil e Primaria próximos, 

sobre todo do barrio da Valenzá, pertencente ao veciño municipio de Barbadás. 

A maioría dos pais dos nosos alumnos só posúen estudos elementais ou medios, sendo 

unha minoría os que realizaron estudos universitarios. Así mesmo, soen ser 

traballadores por conta propia (autónomos) ou traballadores do sector servizos (limpeza, 

hostalaría, etc.). 

c) Colaboración con outros sectores da comunidade educativa e/ou axentes 

locais. 

No Colexio Plurlingüe Padre Feijoo Zorelle outorgamos a relación cos diferentes axentes 

que compoñen a nosa comunidade educativa un papel primordial.  

Esta relación xira en torno a base de colaboración, fundamental para o logro dos 

obxectivos que, como institución, nos plantexamos. 

Por unha parte, abrangue a relación coas familas do alumnado, relación na que os 

titores se convirten en axente fundamental, exercendo de principal nexo de unión entre 

ambos. Así, programamos sesións semanais de titoría e horas de atención a pais/ nais. 

http://www.feijoozorelle.com/
mailto:cpr.padrefeijoo.zorelle@edu.xunta.es


 Colexio Plurilingüe Padre Feijoo – Zorelle 

Código de centro: 32008616 

Rúa Doutor Fleming, 21 
32003 Ourense 

www.feijoozorelle.com 
cpr.padrefeijoo.zorelle@edu.xunta.es 

Tlf./ Fax: 988230401 

 

~ 11 ~ 
 

Adicionalmente, empregamos a canle específica da nosa aula virtual para 

comunicacións máis inmediatas ou informais. 

Por outra, a colaboración con outros elementos da contorna local, como o concello ou 

servizos sociais. A colaboración co primeiro queda patente na continua realización de 

actividades conxuntas, programadas desde o primeiro trimestre e que forman parte do 

conxunto de acitividades complementarias que ofertamos. A segunda, coa continua 

comunicación entre todos os axentes implicados no proceso de escolarización dos 

alumnos, comunicación na que o departamento de orientación se torna prioritario. 

Por último, no noso centro fomentamos o traballo interdepartamental co 

desenvolvemento de proxecto interdisciplinares ou reunións periódicas do claustro no 

que se debatan as principais cuestións do día a día no centro, entre outras. 

Como comentabamos, todas estas iniciativas xuntas conforman un importante sostén 

para o desenvolvemento do noso proxecto educativo e a consecución dos obxectivos 

que o avalan. 

d) Internacionalización e proxectos europeos  

O noso centro conta cunha experiencia notable na xestión de proxectos europeos e 

eventos de internacionalización enmarcados no Plan de Desenvolvemento Europeo 

(PDE), posto en marcha en setembro de 2017 coincidindo co inicio do noso primeiro 

proxecto Erasmus + KA1 de mobilidade do profesorado.  O noso PDE inclúe 5 áreas 

susceptibles de mellora: 1) a xestión e a calidade do noso centro; 2) a cohesión da 

comunidade escolar e unha inclusión máis efectiva da diversidade sociocultural e do 

talento; 3) as competencias profesionais do profesorado, en especial a súa capacidade 

de innovar, 4) o plurilingüismo e 5) a nosa internacionalización. 

Os antecedentes do noso PDE atópanse na participación do centro en varios proxectos 

eTwinning desde o curso 2014-2015 en adiante, o que xogou un papel esencial na 

colaboración futura con centros socios diferentes países. O PDE como tal materializouse 

no desenvolvemento de 2 proxectos Erasmus + KA1 de mobilidade do profesorado: 

●  “A educación inclusiva para unha escola do século XXI”, levado a cabo no curso 

académico 2017-18, con 7 mobilidades a 5 países (Alemaña, Finlandia, Italia, 

Reino Unido, Suecia), nas que participaron 5 profesores. 

●  “Impulso á educación inclusiva a través da innovación, o plurilingüismo e a 

xestión eficaz”, que tivo unha duración de tres cursos académicos (2018-2021) 

e nel participaron 10 profesores en 13 mobilidades a 6 países (Alemaña, 

Finlandia, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido). 
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En ámbolos dous proxectos cada un dos participantes importou boas prácticas de 

docencia, avaliación, xestión e atención á diversidade que nos permitiron mellorar a 

nosa estrutura de apoio ao profesorado, alumnado e familias creando novas redes e 

accións para favorecer a inclusión, entre as que cabe destacar o programa de alumnos 

mediadores, o programa de detección do talento, proxectos para reforzar o sentido de 

pertenza á Unión Europea e o plan de benestar emocional. 3 mobilidades foron cursos 

de actualización da lingua inglesa, grazas aos que 2 profesores puideron certificar o seu 

nivel de inglés (B2 e  B1) para asegurar a progresiva implantación do plurilingüismo no 

centro. As  mobilidades restantes foron cursos de formación que trataron sobre a xestión 

educativa, a innovación e o plurilingüismo. Grazas a un coidado plan de difusión, os 

profesores participantes poden compartir o aprendido co resto do profesorado, o que se 

traduce na posta en práctica de novos enfoques metodolóxicos, a creación de contornas 

virtuais de aprendizaxe como complemento  o ensino presencial,  a revisión do concepto 

de avaliación e de instrumentos e estratexias para levala a cabo, o uso de estratexias e 

técnicas de atención á diversidade e a consolidación do plurilingüismo no centro. 

O PDE tamén está a ter un gran impacto en toda a comunidade escolar e en centros 

que non participan directamente grazas á difusión dos logros tanxibles e intanxibles en 

reunións informativas, seminarios, un blogue e publicacións periódicas en diferentes 

medios de comunicación. Organizamos actividades formativas en colaboración co 

Centro de Formación e Recursos (CFR) de Ourense dirixidas a 4 centros diferentes para 

dar a coñecer o impacto do noso proxecto e establecemos contacto con centros de 

distintos países.  

As evidencias máis tanxibles e inmediatas do impacto do PDE son a participación como 

socios en 2 proxectos Erasmus +  KA226 durante o bienio 2021-2023 (Inclusive digital  

education  for  students  and  parents  with  fewer  opportunities [ IDEEFO] e  Digital  

Technology,  Imagination,  Creativity  And  Entrepreneurship  for a  High  Quality  

Teaching [ DTICEQT]), participación que dá continuidade ao proxecto xa finalizado 

(2018-21).  

Así mesmo, dentro do programa Erasmus+, o noso centro leva participado ata en tres 

ocasións na pilotaxe de sendos proxectos KA3. No primeiro caso, dentro do proxecto 

ATS2020 sobre a avaliación formativa e o emprego de portfolios como ferramenta de 

avaliación; o segundo, no marco do proxecto PhenoloGIT, na área das ciencias e das 

contornas dixitais; por último, no proxecto ATS STEM, sobre o desenvolvemento 

transversal das competencias STEM. 
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Entre actividades de internacionalización cabe tamén destacar as visitas de formación 

de profesores alemás e portugueses ao noso centro como parte dos seus proxectos 

Erasmus +  KA1, que xiran en torno á innovación educativa.  

Por último, unha das evidencias máis relevantes da eficacia do noso PDE é a 

participación do centro no programa Escolas Embaixadoras do Parlamento Europeo 

desde o curso 2017-18  e o noso nomeamento de Escola Mentora (MEPA) a comezos 

durante o curso 2020/2021. Este nomeamento permítenos dar difusión ao traballo 

realizado no noso centro no eido da internacionalización e, así mesmo, seguir 

avanzando nos obxectivos que observamos no noso Plan de Desenvolvemento 

Europeo, pois os obxectivos deste programa están en total consonancia coas áreas de 

mellora incluídas no mesmo. 

2. CRITERIOS E DIRECTRICES DO CENTRO 

Entendemos a Educación coma un proceso formativo, dinámico, coherente e 

unificado que posibilita o desenvolvemento integral e harmónico da persoa. 

Pretendemos: 

Promover o desenvolvemento do alumno en todas as dimensións. Para iso 

propiciamos unha educación que lle axude a: 

1. Integrar a súa personalidade coma un ser singular, único, irrepetible: dimensión 

individual . 

2. Desenvolver a súa dimensión social coma ser aberto aos outros e comprometido 

na construcción do mundo. 

3. Recoñecerse coma un ser aberto á trascendencia .  

Presentamos: 

Cara á oferta : 

▪ Propomos unha síntese entre a cultura e a vida. 

▪ Educamos para a xustiza e a solidariedade. 

▪ Educamos para a convivencia e a paz.  

▪ Ofertamos a Relixión Católica, no respecto a outras relixións profesada por 

algúns dos nosos alumnos. 

▪ Educamos  en valores e actitudes . 

Consideramos: 

Que a nosa proposta educativa  debe de realizarse  en coherencia cos criterios 

pedagóxicos e unha línea metodolóxica completa. 
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▪ Promovemos unha educación  personalizada. 

▪ Fomentamos o desenvolvemento individualizado. 

▪ Educamos a capacidade de expresión e a creatividade. 

▪ Incorporamos a tecnoloxía ó servicio da educación. 

▪ Proxectámola educación máis alá da aula e do horario. 

▪ Adoptamos unha metodoloxía activa, aberta e flexible. 

3. OBXECTIVOS XERAIS 

3.1. Todos os Niveis 

▪ Levar ós alumnos ó coñecemento, aceptación e a superación de si mesmos no 

desenvolvemento da súa personalidade. 

▪ Impartir unha educación en valores humano-sociais. 

▪ Educar de xeito que os alumnos poidan tomar decisións subxectivas libres. 

▪ Educar na cordialidade e para a cordialidade . 

▪ Promover unha educación activa, aberta, flexible e integradora. 

3.2. Educación Infantil 

Dacordo co  DECRETO 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia e o disposto na Orde do 25 de 

xuño do 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do 

segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

1. Descubrir, coñecer e controlar progresivamente o propio corpo, formándose 

unha imaxe positiva de si mesmos, valorando a súa identidade sexual, as súas 

capacidades e limitacións de acción e expresión, e adquirindo hábitos básicos de saúde 

e bienestar  e de estímulo da sensibilidade cara todo o bo , fermoso e verdadeiro. 

2. Actuar de xeito cada vez máis autónomo no seu traballo habitual e así adquirir 

progresivamente seguridade  afectiva e emocional e desenvolver as súas capacidades 

de iniciativa e confianza en sí mesmos. 

3. Establecer relacións sociais nun ámbito cada vez máis amplos, aprendendo a 

contrastar os seus propios intereses e puntos de vista cos dos outros e vivir en paz e 

solidariedade. 

4. Establecer vínculos fluídos de relacións cos adultos e cos seus iguais 

respondendo os sentimentos de afecto , respetando a diversidade  e desenvolvemento 

de actitudes de axuda e colaboración para que se formen no respeto dos dereitos e 

libertades así coma no fomento da paz e da solidariedade. 
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5. Observar e explora-lo seu contorno cunha actitude de curiosidade, identificando 

as súas características e as relacións  que se establecen nel , para que adquiran hábitos 

intelectuais e técnicas de traballo, que lles prepare para a incorporación a Educación 

Primaria. 

6. Coñecer algunhas manifestacións culturais do seu entorno, mostrando actitudes 

de respeto, interes e participación cara eles. 

7. Representar e evocar aspectos diversos da realidade vividos, coñecidos ou 

imaxinados e expresalos mediante o xogo e outras formas de representación  e de 

expresión, preparándoo para que participe  activamente na vida social e cultural. 

8. Empregar a linguaxe de xeito axustado  ás diferentes situacións da comunicación  

habituais  para comprender e ser comprendidos polos outros , expresar as ideas e 

sentimentos, experiencias e desexos, avanzar na construcción de significados, de 

regula la propia conducta e influir na dos demais. 

9. Enriquecer e diversifica-las súas  posibilidades expresivas, mediante o emprego 

dos recursos e medios ó seu alcance, así coma apreciar diferentes manifestacións 

artísticas propias da súa idade, para acadar hábitos intelectuais  e técnicas  de traballo  

3.3. Educación Primaria 

Dacordo co DECRETO 105/2014, do 4 de setembro (DOG 9 de Setembro) a educación 

primaria contribuírá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que lles 

permitan: 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos 

humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido 

crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito 

emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos 

que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así 

como nos grupos sociais cos que se relacionan.  

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as 

persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 
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f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en 

situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións 

da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias 

sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e 

vinculados con Galicia. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da 

comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e 

elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para 

favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude 

contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de 

discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención 

dos accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas 

importantes á cultura e á sociedade galegas. 

3.4. Educación Secundaria 

Dacordo co Decreto 86/2015, do 25 de xuño (DOG 29 de xuño) a educación secundaria 

contribuírá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos 

no pespecto a outras persoas, practicara tolerancia, a cooperación e a solidaridade entre 

as persoas e grupos. Exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humáns como 
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valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 

b) Desenvolver hábitos de disciplina, estudio e traballo individual e en equipo. 

c) Valorar e respetar a diferenza de sexos e a igualdae de dereitos e oportunidades 

entre eles. 

d) Fortalecer as capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións cas outras persoas, rexeitando a violencia e os comportamentos sexistas. 

e) Desenvolver destrezas básicas no uso das fontes da información para adquirir 

novos coñecementos. 

f) Concebir o coñecemento científico coma un saber integrado que se extructura 

en diferentes disciplinas, coñecer e aplicar métodos para identificar os problemas nos 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espíritu emprendedor, a confianza en sí mesmo, a participación, 

o sentido crítico, a iniciativa persoal, a capacidade para aprender a aprender e a tomar 

e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito en Galego e en 

Castelá textos e mensaxes complexas e iniciarse no estudio da literatura. 

i) Comprender a expresarse en máis dunha lingua estranxeira de xeito apropiado. 

Coñecer e valorar os valores básicos da cultura e da historia propia así coma o 

patrimonio artístico e cultural e as mulleres e homes importantes na cultura e sociedade 

galega, española e doutros países do mundo. 

j) Coñecer o corpo humano e os seus fundamentos, aprender a aceptalo e 

aprender a coidalo. Afianzar os hábitos de saúde e incorporar a educación física e a 

práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Valorar os 

hábitos sociais relacionados coa saúde, co consumo, coidado dos seres vivos e do 

medio ambiente. 

k) Apreciar a creación artística e comprender as súas manifestacións: artísticas e 

literarias, en Galicia, España e doutros países. 

4. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

4.1. Educación Infantil e Primaria 

A) Os obxectivos específicos de cada grupo- clase e os procedementos para 

acadalos quedan recollidos nas programacións anuais. 
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B) Metodoloxía   

▪ GLOBAL - Atenta ós modos de percepción do neno e as formas de presentarse 

a realidade evitando no posible illar as ensinanzas do seu contexto real. 

▪ ACTIVA – É o alumno quen debe realizar experiencias para aprender e acadar 

obxectivos. 

▪ FINALISTA – Suponse que todo coñecemento acadado polo alumno será 

susceptible dunha creación material. Construir algo co material do coñecemento 

acadado. 

▪ CÍCLICA - Na medida en que aumenta as posibilidades intelectuais dos alumnos 

profundizamos na adquisición de coñecementos. 

4.2. Educación Secundaria 

A) Os obxectivos específicos de cada grupo- clase e os procedementos para 

acadalos quedan recollidos nas programacións anuais. 

B) Metodoloxía   

A metodoloxía didáctica neste etapa será nomeadamente activa e participativa, 

favorecendo o traballo individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos 

obxectivos e das competencias correspondentes. 

5. AVALIACIÓN  

a) CRITERIOS 

FORMATIVA - que determina a calidade de avance nas aprendizaxes, os 

estancamentos que se poden producir o mesmo tempo que permite a análise das 

dificultades. É parte da tarefa cotiá. Orientámola a comprobar se a adquisición dos 

obxectivos incluidos nas programacións cortas se van acadando con especial atención 

ó comportamento (mediante unha coidadosa observación) e á realidade das tarefas 

concretas. É o punto de partida das ensinanzas de recuperación.  

PROGRESIVA - Refírese ó conxunto de coñecementos que se acadan nunha unidade 

temática nun ciclo, e levala a cabo mediante sesións de traballo do equipo docente e 

mediante as cales pretendemos unificar os seguintes conceptos: 

▪ Sistematizar os datos recollidos polos mestres referidos os escolares 

▪ Estudar e apreciar o comportamento e as condutas dos alumnos. 

▪ Acordar medidas de axuda  a recuperación. 

▪ Revisar a metodoloxía aplicada e valorar os obxectivos propostos. 
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FINAL -  Valorar tódolos aspectos que foron traballados ao longo do ano. Tendo en 

conta os criterios de avaliación, promoción e titulación na Educación Secundaria 

Obligatoria e na Educación Primaria como consecuencia do disposto no Decreto 

86/2015 do 25 de Xuño para a Educación Secundaria Obrigatoria, a ORDE do 9 de xuño 

de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia e, sobre todo, a ORDE do 2 

de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na 

avaliación e se establece o procedemento de reclamación das calificacións obtidas e 

das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en 

educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria e bacharelato. 

Concretamos na E.S.O: 

1. Aprobar materia: Ter aprobadas as tres avaliacións, ou se é o caso as 

recuperacións correspondentes. 

2. Para promocionar de curso (excepto por imperativo legal): Ter aprobadas tódalas 

materias cursadas e excepcionalmente poderán promocionar con dúas materias 

pendentes na proba extraordinaria sempre que non sexan a combinación de 

lingua, lengua e matemáticas. 

3. Obtención de Graduado escolar na E.S.O: Ter superadas tódalas materias 

cursadas. Excepcionalmente poderá ser proposto para a obtención do Graduado 

en Educación Secundaria Obrigatoria o alumnado con dúas materias pendentes 

na proba extraordinaria sempre que non sexan a combinación de lingua, lengua 

e matemáticas. 

b) SESIÓNS DE AVALIACIÓN GLOBAIS TRIMESTRAIS 

Realizarase alomenos unha sesión de avaliación en cada un dos niveis, podendo 

coincidir a terceira e a ordinaria. 

c) INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Educación Infantil: 

1. Observación directa. 

2. Análise das actividades realñizadas polo alumno. 

3. Escalas de rexistro. 

4. Escalas de cualificacións. 

5. Probas de execución de tarefas.  

Educación Primaria: 

1. Observación directa. 
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2. Análise dos resultados. 

3. Escala de cualificación. 

4. Escala de rexistro. 

5. Probas de execución de tarefas. 

6. Controis escritos realizados na clase. 

Educación Secundaria: 

1. Observación directa. 

2. Análise dos cadernos dos alumnos. 

3. Escala de cualificacións. 

4. Escalas de rexistros. 

5. Probas de execución de tarefas. 

6. Controis escritos feitos na clase. 

7. Postas en común. 

8. Tarefas de investigación. 

9. Exposicións individuais no ámbito da clase. 

d) SISTEMAS DE APOIO E REFORZO 

En tódalas áreas se terá en conta o disposto no ORDE do 8 de setembro de 2021 pola 

que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención 

á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 

en que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, 

de educación, polo que se deseñarán Plans individuais de Reforzo para alumnado da 

ESO con materias pendentes e Plans específicos personalizados para alumnado 

repetidor na ESO. 

● NAS ÁREAS DE FILOLOXÍA 

No referente a Lingua Galega e Castelá implantamos o apoio/reforzo seguindo a ORDE 

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

decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros 

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparten as ensinanzas 

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

En lingua inglesa aplicamos o sistema de heterorrecuperación colectiva, na que o 

mestre dirixe a recuperación. Realízase na clase ordinaria, adicando un día á semana 

á realización da mesma, é seguida por todos os alumnos. 

Os alumnos de 1º e 2º curso da ESO que non poden cursar un segundo idioma (Francés) 

dacordo coa Resolución do 15 de xullo 2016/ artigo 6, por presentar dificultades 
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continuadas no proceso de aprendizaxe en particular nas materias lingüísticas reciben 

reforzo educativo nos aspectos en que se detectan as dificultades. 

● NA ÁREA DE MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS – (1º e 2º de ESO) : Seguindo a ORDE do 8 de setembro de 2021 pola 

que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención 

á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 

en que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, 

de educación, na área de matemáticas reciben reforzo educativo. 

● NA ÁREA DAS CIENCIAS DA NATUREZA 

Sistema de autorrecuperación no que alumno realiza individualmente e no seu horario 

extraescolar a propia recuperación. O mestre entrégalles unha programación que deben 

realizar en prazos trimestrais. Consta de dúas partes diferenciadas: 

Teórica – Superación da aprendizaxe nun nivel medio do contido a recuperar e a 

súa valoración faise mensualmente mediante a realización de probas escritas. 

Práctica – Na que o obxectivo principal e o desenvolvemento das actitudes dos 

alumnos no grupo de investigación apoiados en fontes e material designados polo 

mestre a quen consulta todo obstáculo que se atope na realización do mesmo. 

● NA ÁREA DE SOCIAL 

Sistema de autorrecuperación mediante o cal o alumno realiza individualmente sen 

participación directa do profesorado na recuperación máis recurrindo a él cando  o 

avance do seu progreso se vexa obstaculizado . O mestre marca os contidos e as 

actividades que deben realizarse para efectuar a recuperación que abrangue períodos 

interavaliadores. O control por parte do profesorado realízase trimestralmente por unha 

proba escrita e a revisión minuciosa das actividades. 

En xeral, o factor que nos axuda moito a consecución dos obxectivos é a realización 

sistemática dos controis e o coñecemento dos alumnos trala valoración dos mesmos e 

a proxección ós pais ou titores, mediante a revisión persoal dos pais co titor 

correspondente, realizado de xeito ordinario os luns na Educación Primaria e os 

mércores na Educación Secundaria en hora complementaria e de xeito extraordinario 

tantas veces como as circunstancias o esixan. Os pais ou titores dos alumnos coñecen 

dende o principio do curso os criterios de avaliación, de promoción e de obtención do 

Título de Graduado Escolar na ESO, dacordo coa lexislación vixente.  

● NAS ÁREAS de Plástica e Visual, Música, Educ.Física aplícase tamén o sistema 

de autorecuperación. 
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ALUMNOS CON MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES 

O centro, en horario extraescolar ten un programa de seguimento totalmente gratuito, 

todos os xoves dende outubro a maio, ambolos dous inclusive. Dada a situación de 

pandemia na que nos atopamos desde marzo de 2019 e que supuxo a suspensión do 

ensino presencial, este reforzo levase a cabo de xeito telemático e retomarese a 

presencialidade cando a situación o permita. As probas de recuperación realizanse no 

mes de maio, dacordo a lexislación vixente. Deste xeito o centro facilita ao alumnado e 

as familias, a posibilidade de recuperación sen coste algún, a experiencia desta medida 

é moi satisfactoria. 

e) CRITERIOS PEDAGÓXICOS 

▪ Distribución de actividades: potenciación das experiencias para que sobre elas 

poidan realizar expresións (verbal, numérica, dinámica,... ) en función dun criterio 

globalizador . 

▪ Adscrición do profesorado: segundo as motivacións, intereses do centro e 

intereses profesionais. 

▪ Agrupamento dos alumnos: sistema alfabético dado a homoxeneidade dos 

mesmos. 

6. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Enténdese a ATENCIÓN Á DIVERSIDADE como o conxunto de medidas e accións que 

teñen como finalidade adecuar a resposta educativa ás diferentes características e 

necesidades, ritmos e preferencias de aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións 

sociais e culturais de todo o alumnado. 

A atención á diversidade está regulada pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, da 

Educación (LOE) no artigo 121.2, así coma pola  ORDE do 8 de setembro de 2021 pola 

que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención 

á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 

en que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, 

de educación, os cales especifican o papel da comunidade escolar e o tipo de medidas 

a levar a cabo segundo o caso.  

O profesorado titor; os equipos docentes; os servizos de orientación; os equipos 

directivos; as nais, os pais ou as persoas titoras legais do alumnado; os servizos 

sanitarios; os servizos sociais e todas as persoas ou institucións que teñan esas 

actuacións entre as súas funcións colaborarán na detección e intervención das 
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necesidades educativas especiais do alumnado (Sección 2ª Orde do 8 de setembro de 

2021).  

A resposta conxunta do Departamento de Orientación e da comunidade educativa 

concretarase no Plan xeral de atención á diversidade, que forma parte deste Proxecto 

Educativo e que foi deseñado por este mesmo departamento de acordo coas directrices 

da comisión de coordinación pedagóxica e as achegas dos distintos equipos e/ou 

departamentos do centro. 

6.1. Medidas de atención individualizada 

As medidas de atención individualizada diríxense a determinados alumnos/as con 

necesidades educativas especiais. 

6.1.1. Adaptacións curriculares 

Son medidas extraordinarias de atención á diversidade que afectan os elementos 

prescritivos do currículo; van dirixidas ao alumnado con necesidades educativas 

especiais e, excepcionalmente, ao restante alumnado con necesidade específica de 

apoio educativo. As adaptacións suporán a modificación, ampliación, redución ou 

supresión de parte ou todos os elementos prescritivos do currículo, axustándose ao nivel 

de competencia curricular do alumno e das súas características persoais e sociais.  

Estas adaptacións realizaranse buscando o máximo desenvolvemento das 

competencias básicas e a avaliación e a promoción tomarán coma referente os criterios 

de avaliación fixados nas mesmas, sen que isto poida impedirlle a promoción ou 

titulación ao alumnado que cursa coas mesmas. Incorporaránse estas medidas no Plan 

de Traballo Individualizado. 

6.1.2. Plan de Traballo Individualizado 

Unha vez identificadas e analizadas as necesidades específicas de apoio educativo e o 

contexto escolar e familiar do alumnado, a resposta á diversidade concrétase nun plan 

individualizado de traballo que contemplará as competencias que o alumno e a alumna 

debe alcanzar na área de coñecemento, os contidos, a organización do proceso de 

ensinanza e aprendizaxe e os procedementos de avaliación. Na organización do 

proceso incluiránse actividades individuais e cooperativas, os agrupamentos, os  

materiai s necesarios, os responsables e a distribución secuenciada de tempos y 

espazos. No plan tamén deben reflictirse as medidas organizativas e curriculares do 

centro das que participa o alumno/a en concreto.  

6.2. Medidas xerais de atención á diversidade 

O traballo en parellas ou grupos é fundamental se queremos involucrar a todos os 

membros da clase. Xuntar a alumnos/as con distintos niveis de competencia asegura 
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unha participación óptima nas actividades, sempre tendo presentes as medidas de 

protección recollidas no plan de adaptación á situación COVID. Uns poden entrevistar 

os outros, e se os que teñen maior nivel de competencia saben asumir ese papel de 

axudante ou mentor; a actividade, lonxe de ser frustrante, terá un efecto altamente 

positivo. 

Outra acción educativa que pode ter resultados produtivos é a de traballo por medio de 

proxectos. Este tipo de traballo pode funcionar positivamente cando se xuntan outra vez 

grupos de distinto nivel, pero tamén con grupos homoxéneos, se se lles asignan aos 

distintos grupos tarefas adecuadas, o que lle proporciona a cada grupo o nivel adecuado 

de dificultade e impide que se vexan desmotivados pola excesiva facilidade da tarefa 

nun caso ou dificultade noutro. 

Outro aspecto a traballar refírese ao traballo de casa. Se se lles da a todos o mesmo 

traballo para casa sen ter en consideración os distintos niveis de competencia, os 

resultados van ser, evidentemente, dispares. O traballo para casa ten como obxectivo 

consolidar o traballo na aula, e para que sexa efectivo, é importante que a esixencia da 

tarefa estea en consonancia co nivel de competencia do alumno/a; así, as tarefas para 

os menos avanzados deben ser menos esixentes, o que axuda por un lado a motivalos 

e por outro proporciónalles práctica adicional en aspectos da lingua que aínda non 

dominan, e as do alumnado máis competente deben ser máis estimulantes, o que fai 

que non perdan motivación e continúen a progresar. 

Debería evitarse que o alumnado con menos nivel sexa o primeiro en responder 

preguntas dentro da aula. É máis motivador para eles que sexa o alumnado máis 

competente o que responda primeiro mentres eles prestan atención para responder 

despois preguntas similares. Cando este tipo de interacción sexa habitual, a clase será 

máis dinámica e produtiva para eles. 

A inclusión de actividades complementarias dentro da aula é fundamental para 

solucionar o problema dos alumno/as con distintos ritmos de aprendizaxe, de maneira 

que os menos avanzados teñan a posibilidade de reforzar certas áreas, e os máis 

avanzados dispoñan de material extra. As actividades deben ser integradoras, 

permitindo deste xeito que os alumno/as saquen vantaxe dos seus puntos máis fortes. 

De vez en cando haberá que incluír actividades deliberadamente fáciles para que o 

alumnado con menor nivel de competencia leve a cabo as tarefas con éxito, xa que esto 

permitirá aumentar a súa confianza. 

A programación de aula debe incluír todo este tipo de material adicional para o alumnado 

que necesite esta axuda extra para acadar os obxectivos, e para os que necesitan 
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avanzar máis rapidamente. As tecnoloxías de información e comunicación (TIC) 

favorecen a aprendizaxe autónoma, permitindo o contacto coa materia fóra da aula. O 

correo electrónico e as aulas virtuais facilitan a atención individualizada ó alumnado. 

6.3. Alumnado con discapacidades sensoriais 

Aínda que algunhas das estratexias mencionadas anteriormente poden ser válidas 

tamén para estudantes con algunha discapacidade, queda claro que esta situación 

presenta outros problemas adicionais, que en moitos casos afectan ao resto do 

alumnado, ao profesor, e que lle impiden ao alumnado discapacitado enfrentarse con 

éxito ás actividades e levar o ritmo da clase. 

Para evitar todas estas frustracións, é fundamental que o enfoque sexa multisensorial e 

multitarefa. É evidente que unha clase dedicada exclusivamente á comprensión lectora 

resultará atractiva para certo tipo de alumnado, negándolle a aqueles con algunha 

discapacidade visual a oportunidade de participar. Do mesmo xeito, unha actividade de 

audición resultará menos atractiva para aqueles que teñan algún tipo de discapacidade 

auditiva. Un achegamento multisensorial, onde se integren as catro destrezas de leer, 

escoitar, escribir e falar fará que este alumnado teña máis posibilidades de éxito. 

Outro tipo de solución, unha vez detectados estes problemas, pasa por facer unha 

distribución da clase de xeito que o alumnado con discapacidades auditivas poida 

escoltar ao profesor ou o material auditivo con máis facilidade e os que teñen 

discapacidades visuais poidan ver o escrito na pizarra máis claramente.  

As actividades fotocopiables e os exames pódense entregar tamén en un formato máis 

grande (A3 en lugar de A4, por exemplo), e o uso de auriculares individuais ou a 

utilización do laboratorio podería solucionar os problemas do alumnado con 

discapacidade auditiva. 

En xeral tratarase de que o alumnado con algún tipo de discapacidade se sinta 

totalmente integrado, para o cal a dirección do centro e as autoridades educativas 

deberán adoptar as medidas oportunas.  

E dacordo coa circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 

e Innovación Educativa pola que se regulan algunhas medidas de Atención a 

diversidade para o alumnado da ESO establécense as seguintes medidas: 

● OBXECTIVO 

Flexibilizar a ensinanza en función dos alumnos/as do Centro para acadar os 

obxectivos mínimos. 

● CRITERIO  
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Será aplicada aos alumnos/as que non superan os obxectivos mínimos esixíbles nas 

materias instrumentais básicas (Lingua Castelá, Lingua Galega e Matemáticas). 

● PROCEDEMENTO 

Elaboración dun programa cuns contidos mínimos esixibles para todas as materias. 

● HORARIO 

Nos dous primeiros cursos da ESO: 

Os alumnos que non cursen segunda lingua estranxeira (dúas horas semanas) recibirán 

apoio nas materias instrumentais máis catro horas de reforzo fóra da aula co permiso 

dos pais. Os alumnos que non superasen os obxectivos mínimos nas materias non 

instrumentais básicas, o reforzo realizarase dentro da aula e cun sistema de 

autorrecuperación exposto xa no PEC.  

Para aqueles alumnos con materias pendentes de cursos anteriores, o profesor da 

correspondente materia, en coordinación co respectivo Departamento elaborará un 

programa de contidos e actividades mínimas e fixará a temporalización. Comprobados 

os resultados, notificaranse estes ao titor quen a súa vez informará aos pais dos 

alumnos. 

● AVALIACIÓN. 

Tras unha avaliación inicial os alumnos con Necesidades de Apoio/reforzo serán 

avaliados co sistema de avaliación xa descrita no PEC. A consecución dos obxectivos 

mínimos esixibles terá coma resultado a avaliación positiva destes/as alumnas/os. 

 

7. ÓRGANOS DE GOBERNO 

A) Unipersoais: 

Directora: Dona Beatriz Temes Pérez 

Xefe de estudos de primaria e secundaria: Dona Beatriz Nieto Outumuro 

Secretaria: Dona Eva Pousa Quelle 

 B)  -   Colexiados: 

 

Consello Escolar 

Colexiados     

Claustro de Profesores 
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8. CONSELLO ESCOLAR 

8.1. Obxectivos   

● Intervir na elaboración e desenvolvemento interno do centro e proxecto 

educativo. 

● Observar o cumprimento do punto anterior. 

● Coñecer e ratificar no seu caso as causas disciplinarias previstas no artigo 39 da 

LEI ORGÁNICA DE CENTROS ESCOLARES. 

● Decidir sobre a admisión de alumnado, con suxeición ó establecido na lexislación 

vixente. 

● Aprobar e modificar o Reglamento de Reximen interno. 

● Valorar e aprobar orzamentos nos niveis suvencionados e concertados. 

● Aprobar e valiar a programación xeral anual. 

● Aprobar a programación das actividades complementarias e extraescolares e 

servicios do centro docente. 

8.2. Compoñentes 

Representantes da titulariedade do centro : 

LOSADA ZORELLE, Honorato. 

PÉREZ NAVARRO, Mª Angela. 

LOSADA PÉREZ, Cristina Pilar 

LOSADA PÉREZ, Ana María 

Representantes dos mestres : 

GAGO FARFANTE, José María 

POUSA QUELLE, Eva 

Representantes dos pais dos alumnos : 

RODRÍGUEZ MÉNDEZ, Fernando Antonio 

PAZOS RODRÍGUEZ , María Jesús 

CARRIL NANÍN, Caridad 

FERNÁNDEZ MÉNDEZ, Mª Cristina 

Representantes dos alumnos: 

Pendente celebración eleccións Consello Escolar. 

Representantes da Admon de servizos : 

SOTELO IGLESIAS, Marina. 
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8.3. Reunións 

Celébranse tres veces ó ano de carácter ordinario, alomenos unha por trimestre. A data 

de celebración das reunións comunicarase cunha antelación de oito días. Dita 

convocatoria irá acompañada da orde do día. 

Poderanse convocar reunións, con carácter extraordinario, cando o solicite a Dirección 

do Centro ou a metade dos seus compoñentes. 

9. CLAUSTRO ESCOLAR 

A) Persoal Docente : 

     Claustro 

● Ed.Infantil: 

3 anos  Thais Vidal Novoa   Grao en Educación Infantil. 

4 anos  Patricia López Álvarez   Diplomada en Educación Infantil. 

5 anos   Mª José Novo Escanciano  Mestre de EXB  

● Primaria: 

1º Curso Paula Domínguez Paredes  Grao en educación primaria e 

DECA 

2º Curso Ángela Rodríguez Dopazo  Grao en Educación Primaria 

3º Curso  Francisco J Rodríguez Zorelle  Diplomatura en Educación Primaria 

4º Curso  Nerea Limia González    Grao en educación primaria, 

mención Audición e Linguaxe. 

5º Curso Tamara Silva Cid    Grao en educación primaria, 

mencións inglés e educación física 

6º Curso María Conde Peña   Mestra de Educación Primaria/ 

                                                                               Licenciada en Historia 

Mª Jesús  González López    Diplomatura en Educación Primaria 

                                                                                  especialidade en Linguas 

                                                                                  estranxeiras (inglés)/ Licenciatura 

en Filoloxía Inglesa. 

Diana Fernández Fernández    Diplomatura en Linguas 

estranxeiras:Inglés. Coordinadora 

seccións bilingües 

Felipe Iglesias de la Torre    Mestre especialista Educación 

física.    

● Profesores de Apoio: 

Rosa Mª Pérez Labrador    Mestra en EXB  

● Audición e Linguaxe 
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Nerea Limia González     Grao en educación primaria, 

mención en Audición e linguaxe 

● Psicoloxía terapéutica 

Mónica López Maside     Grao en educación Primaria 

mención PT 

        

● ESO: 

− Beatriz Temes Pérez: Mestre EXB. Licenciada Bioloxía.Titora 4º ESO A. Xefe 

Departamento de Ciencias da Natureza, Bioloxía e Xeoloxía. Coordinadora de 

Educación Primaria. Directora. 

− Beatriz Nieto Outumuro. Licenciada en Historia. Titora 4ºB. Xefa de estudos. 

− Daniel Alén Ruiz. TITOR 3º ESO B. Licenciado en Física.  

− Beatriz Bouzas Andrade. Licenciatura en química, especialidade en química 

industrial. 

− María Jesús Corral Rodríguez: Licenciada en Arte. Titora 3º ESO A 

− Ana Conde Álvarez. Licenciada en Psicoloxía 

− Rafael Durán Martínez: Conservatorio Superior. Xefe Departamento de Música. 

− José María Gago Farfante: Mestre EXB, Especialidade Matemáticas.Titor 2º 

ESO A 

− Carmen García Gutiérrez: Licenciada en Filoloxía Galega e Hispánica. Xefe 

Equipo Normalización Lingüística.  

− Juan Carlos Garrido Madarnás. Diplomado en maxisterio.  

− Mª José Gil Francisco. Licenciatura en Filoloxía inglesa 

− Mª Jesús González López. Diplomatura en Educación Primaria especialidade en 

Linguas estranxeiras (inglés)/ Licenciatura en Filoloxía Inglesa. Titora 1º ESO B 

− Luis Javier González Seguín: Sacerdote 

− Felipe Iglesias De La Torre: Licenciado Educación Física. Grao educación 

primaria mención EF. Xefe Departamento Educación Física. Coordinador 

plurilingüismo.  

− Diego Iglesias Ucha. Enxeñeiro químico. Xefe Departamentos de Física e 

Química e Educación plástica, visual e audiovisual. Profesor Educación plástica 

e audiovisual na ESO. 

− Lucía Rodríguez Pereira. Grao en Tradución e interpretación Español-francés. 

Francés-español. Xefa do departamento de francés 
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− Sara Ilduara Perea Fernández: Licenciada Filoloxía Hispánica. Xefe 

Departamento Linguá castelá. TITORA 2ºB  

− Rosa Mª Pérez Labrador Mestra en EXB. Titora 1º A 

− Eva Pousa Quelle: Licenciada Filoloxía Inglesa e Mestre de Educación Primaria, 

especialidade linguas estranxeiras (Inglés). Xefa Departamento Inglés. 

Coordinadora plurilingüismo. 

10. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

A) Equipos docentes na Ed. Infantil e Primaria: 

Os dous equipos docentes formados polos mestres correspondentes a cada 

nivel e constituídos na primeira semana de setembro son o eixe da organización 

académica xeral nas dimensións vertical e horizontal da escolaridade. 

1 – Organización vertical –  

Manteremos a división dos contidos que comprende cada nivel tal como 

establece o noso sistema educativo. Establecendo así   a pauta de guía o proceso 

discente desde que o alumno ingresa ata que sae do centro. Empregamos as dúas 

variables desta estrutura organizativa: 

.- Gradación por grandes ciclos: nas materias que esiximos un mínimo de coñecementos 

para superar un nivel determinado. 

.- A non gradación: para as materias nas que o nivel acadado depende moito dos 

intereses e capacidades dos alumnos.  

2 – Organización horizontal . –  

Distribución dos alumnos entre o persoal docente. Este tipo de estrutura 

organizativa é empregado no noso centro para a distribución dos alumnos en grupos 

homoxéneos segundo a idade e a propia promoción dos alumnos. 

Na Educación Primaria as materias impartidas preferentemente na sesión da mañá 

son: 

- Área de Matemáticas 

- Área de Linguas 

- Áreas de Ciencias Sociais e da Natureza.  

Cada alumno deberá acadar o mínimo de coñecementos e realizar as actividades 

correspondentes para superar cada nivel, quedando sometido a recuperación no caso 

de non acadalo.  

As materias impartidas preferentemente na sesión da tarde son: 

 .-  Ed.Física. 
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 .-  Ed. Artística 

 .-  Formación Relixiosa/ Valores Éticos 

Para o presente curso académico os equipos docentes quedan constituídos do modo 

seguinte: 

● Ed.Infantil: 

3 anos  Thais Vidal Novoa   Grao en Educación Infantil. 

4 anos  Patricia López Álvarez   Diplomada en Educación Infantil. 

5 anos   Mª José Novo Escanciano  Mestre de EXB  

● Primaria: 

1º Curso Paula Domínguez Paredes  Grao en educación primaria e 

DECA 

2º Curso Ángela Rodríguez Dopazo  Grao en Educación Primaria 

3º Curso  Francisco J Rodríguez Zorelle  Diplomatura en Educación Primaria 

4º Curso  Nerea Limia González    Grao en educación primaria, 

mención Audición e Linguaxe. 

5º Curso Tamara Silva Cid    Grao en educación primaria, 

mencións inglés e educación física 

6º Curso María Conde Peña   Mestra de Educación Primaria/ 

                                                                               Licenciada en Historia 

Mª Jesús  González López    Diplomatura en Educación Primaria 

                                                                                  especialidade en Linguas 

                                                                                  estranxeiras (inglés)/ Licenciatura 

en Filoloxía Inglesa. 

Diana Fernández Fernández    Diplomatura en Linguas 

estranxeiras:Inglés. Coordinadora 

seccións bilingües 

Felipe Iglesias de la Torre    Mestre especialista Educación 

física.    

● Profesores de Apoio: 

Rosa Mª Pérez Labrador    Mestra en EXB  

● Audición e Linguaxe 

Nerea Limia González     Grao en educación primaria, 

mención en Audición e linguaxe 

● Psicoloxía terapéutica 

Mónica López Maside     Grao en educación Primaria 

mención PT 
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Obxectivos xerais: 

1. Formularlle ao equipo directivo e ao claustro de profesores propostas relativas á 

elaboración de proxecto educativo e á programación xeral anual. 

2. Formularlle á comisión coordinación pedagóxica propostas relativas a 

elaboración dos proxectos curriculares de etapa ou a modificación deles. 

3. Manter actualizada a metodoloxía didáctica. 

4. Elaborar a programación didáctica das ensinanzas que ten recomendadas, 

seguindo as directrices xerais establecidas pola comisión de coordinación 

pedagóxica. 

5. Promover a investigación educativa e propoñerlle ó xefe de estudos as 

actividades de perfeccionamento do profesorado. 

6. Propor os criterios de promoción de ciclo. 

7. Aprobar os calendarios. Plan de reunións e programa de actividades de ciclo. 

8. Establecer a coordinación necesarias entre os titores, resto de profesorado e as 

familias. 

9. Realizar os reforzos e as necesidades educativos especiais co asesoramento do 

departamento de orientación. 

B) Departamentos didácticos  ESO  
 
1 Departamento de Filoloxía 

a) Lingua Galega: Carmen García Gutiérrez (Xefa do Departamento) 

Rosa Mª Pérez Labrador 

b) Lingua Castelá Sara Ilduara Perea Fernández (Xefa do Departamento) 

Carmen García Gutiérrez 

Juan Carlos Garrido Madarnás 

María Jesús González López 

c) Lingua Inglesa Eva Pousa Quelle (Xefa do Departamento) 

Mª Jesús González López 

Mª José Gil Francisco 

Diana Fernández Fernández 

d) Lingua Francesa Lucía Rodríguez Pereira (Xefa do Departamento)    

2 Departamento de Bioloxía e Xeoloxía                                               

● Beatriz Temes Pérez (Xefa do Departamento) 
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● Rosa Mª Pérez Labrador 

3 Departamento Educación Física                                                 

● Felipe Iglesias De La Torre (Xefe do Departamento)           

4 Departamento de Matemáticas                                                

● Beatriz Bouzas Andrade (Xefa do Departamento) 

● José Mª Gago Farfante 

● Beatriz Temes Pérez 

● Daniel Alén Ruiz 

5 Departamento de Música                                              

● Rafael Durán Martínez (Xefe do Departamento) 

6 Departamento de Relixión                                           

● Luis Javier González Seguín (Xefe do Departamento) 

7 Departamento de Tecnoloxía                                                

● Daniel Alén Ruiz (Xefe do Departamento) 

8 Departamento de Educación Plástica, Visual   e Audiovisual                                          

● Diego Iglesias Ucha (Xefe do Departamento) 

● José Mª Gago Farfante 

9 Departamento de Xeografía e Historia                                                 

● María Jesús Corral Rodríguez (Xefa de departamento) 

● Beatriz Nieto Outumuro 

11 Departamento de Física e Química 

● Diego Iglesias Ucha (Xefe do Departamento) 

● Juan Carlos Garrido Madarnás 

 
Obxectivos xerais dos distintos departamentos: 

1. Formularlle ó equipo directivo e ó claustro de profesores propostas relativas á 

elaboración de proxecto educativo e á programación xeral anual. 

2. Formularlle á comisión coordinación pedagóxica propostas relativas a 

elaboración dos proxectos curriculares de etapa ou a modificación deles. 

3. Manter actualizada a metodoloxía didáctica. 
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4. Elaborar a programación didáctica das ensinanzas que ten recomendadas, 

seguindo as directrices xerais establecidas pola comisión de coordinación 

pedagóxica. 

5. Promover a investigación educativa e propoñerlle ó xefe de estudos as 

actividades de perfeccionamento do profesorado. 

6. Organizar e realizar actividades en colaboración co departamento 

correspondente. 

7. Resolver as reclamacións necesarias derivadas do proceso de avaliación que os 

alumnos lle formulen o departamento e ditar os informes correspondentes. 

8. Realizar ó fin de curso unha memoria que avalíe as programacións didácticas e 

o seu desenrolo. 

9. Propoñer materia optativas dependentes do departamento que serán impartidas 

polos seus profesores. 

10. Coordinar coa etapa de E. Primaria en colaboración co coordinador do mesmo. 

 

11. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA. 
 

● Alén Ruíz, Daniel (xefe de departamento de Tecnoloxía) 

● Bouzas Andrade, Beatriz (xefa do departamento de matemáticas) 

● Corral Rodríguez, María Jesús (Coordinadora ESO e BAC e Xefa do 

departamento de Xeografía e historia) 

● Conde Álvarez, Ana (xefa do departamento de orientación) 

● Durán Martínez, Rafael (xefe de departamento de Música) 

● García Gutiérrez, Carmen (xefa de departamento de Lingua galega e literatura) 

● González Seguín, Luis Javier (xefa de departamento de Relixión) 

● Iglesias de la Torre, Felipe (xefe de departamento de Educación Física) 

● Iglesias Ucha, Diego (xefe dos departamentos de Física e química e Educación 

plástica, visual e audiovisual) 

● Nieto Outumuro, Beatriz (coordinadora de Programas Europeos e xefa de 

estudos) 

● Rodríguez Pereira, Lucía (xefa de departamento de francés) 

● Novo Escanciano, María José (Coordinadora de Educación infantil) 

● Perea Fernández, Sara Ilduara (xefa de departamento de Lingua castelá e 

literatura) 
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● Pousa Quelle, Eva (xefa de departamento de inglés e secretaria) 

Obxectivos: 

1. Formularlle ó equipo directivo e ó claustro de profesores propostas relativas á 

elaboración de proxecto educativo e á programación xeral anual. 

2. Velar para que a elaboración dos proxectos curriculares de etapa, o plan de 

orientación académico e profesional e o plan de acción titorial, se realicen 

conforme os criterios establecidos polo cxlaustro. Polo seu cumprimento e 

avaliación. 

3. Asegurar a coherencia entre o proxecto educativo do centro, os proxectos 

curriculares de etapa e a programación xeral. 

4. Propoñer ó claustro de profesores a planificación xeral das sesións de avaliación 

e o calendario de exames de acordo coa xefatura de estudos. 

5. Canalizar as necesidades de formación continua de profesorado. 

12.TITORES 
Obxectivos 

1. Seguir de cerca o progreso dos alumnos do seu grupo ou clase procurando 

coñecer a cada un deles no aspecto académico, sociolóxico, familiar e 

psicolóxico. 

2. Manter cos alumnos unha relación persoal, que lles axude a responsabilizarse 

da súa propia educación. 

3. Establecer unha unión cordial cos mestres do seu grupo e comunicar algún troco 

ou incidencia que lles afecte. 

4. Manter unha estreita relación cos pais sobre todo por medio de entrevistas 

persoais. 

5. Aportar os datos que sexa prudente para unha xusta avaliación    dos mesmos. 

6. Considerar os casos especiais de conducta deficiente, como falta de asistencia, 

pouca integración ou baixo rendemento para estudiar e aplicar o tratamento 

oportuno para cada caso de acordo ca familia e co coordinador do ciclo. 

De tal xeito levarase a cumprimento o seguinte horario: 

● Titores de Educación Infantil e  Primaria – Martes de 17:45 a 18:45 

● Titores ESO e 2º BAC – Mércores 16:15 a 17:15. 
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13. OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA ESCOLAR DO CENTRO 

Dacordo co DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, 

do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 

convivencia escolar organizarase a composición, fins, obxectivos e metodoloxía do 

Observatorio de Convivencia do noso centro.  

Os membros de dito Observatorio son: 

Representante da titularidade: D. Honorato Losada Zorelle 

Directora: Dona Beatriz Temes Pérez 

Xefa de estudos: Dona Beatriz Nieto Outumuro 

Orientadora: Dona Ana Conde Álvarez (Secretaria) 

Representantes Profesorado –  D. José María Gago Farfante  

     Dona Eva Pousa Quelle 

Representante dos Pais: D. Ramón Fernández Álvarez 

Representante dos Alumnos: Silvia Iglesias Silva 

Representante do Persoal non docente: Dona Erea González Iglesias 

 

Obxectivo Xeral 

O observatorio da convivencia, é un órgano colexiado de carácter consultivo e de apoio 

a toa a Comunidade Educativa, no referente a unha convivencia boa e equilibrada. 

Terá como Finalidade analizar e propoñer actuacións de investigación, prevención e 

intervención no referente a mellora do clima escolar e será canle de participación de 

todos os sectores con responsabilidades no tema da convivencia. 

Pretende o desenvolvemento integral do alumno como persoa, fomentando a 

individualidade e a súa integración na sociedade para que desempeñe 

responsabilidades sociais e profesionais. 

Para lograr este obxectivo, pretendemos axudar aos alumnos a desenvolve-las 

aptitudes e capacidades seguintes:  

1. O desenvolvemento das súas capacidades intelectuais, físicas, creativas e 

técnicas. 

2. A capacidade de traballo, tanto individual como en equipo, tendendo sempre o 

obter o nivel máximo na aprendizaxe, dacordo coas súas posibilidades. 

3. Consecución da actitude de liberdade responsable. 

4. Educar na convivencia e comunicación, baseándose na tolerancia, na 

solidariedade, na sinceridade e na sensibilidade social.  
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5. Educar na autoestima para consegui-la madurez afectiva e o desenvolvemento 

equilibrado da persoa, a través dunha ensinanza personalizada e activa, onde 

o labor de equipo ensine a aprender, a consultar e a adaptarse as novas 

tecnoloxías. 

6. Cultivar detalles prácticos como a orde, puntualidade, a limpeza, respecto ás 

persoas e ás cousas. 

7. Fomentar o pensamento crítico e os hábitos de estudio. 

8. Axudar a atopar a súa vocación persoal. 

9. Fomentar a integración dos alumnos procedentes doutros países, dacordo co 

“plan de integración do Centro” 

10. Integración do principio de igualdade entre alumnos e alumnas. 

En xeral, ofrecer unha educación de calidade á tódalas familias, con independencia da 

súa situación social. 

Funcións: 

1 –   Participar na dinamización do Plan de Convivencia do Centro  

2 –   Elaborar un informe anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no 

seu ámbito, así coma as iniciativas a nivel de Centro. Informe que será remitido ao 

Observatorio da convivencia escolar a nivel provincial. 

Reunións dos membros do Observatorio: 

Celebraranse tres reunións con carácter ordinario: 

● 1º Trimestre –  20 de decembro do 2021 

● 2º Trimestre –  6 de abril do 2022 

● 3º Trimestre –  20 de xuño do 2022 

En sesión extraordinaria, celebraranse sempre que as circunstancias o requiran. 

 
⮚ REGULAMENTO DE RÉXIMEN INTERNO E NORMAS DE CONVIVENCIA 

Baseado nos Dereitos e nos Deberes dos alumnos. 

Dacordo co R.D. 732 / 95 (5 de maio de 1995) polo que se establecen os dereitos e 

deberes dos alumnos e as normas de convivencia; e a Orde do 28 de agosto de 1995 

(B.O.E., 20 de setembro de 1995) pola que se regula o procedemento para garantir o 

dereito dos alumnos a que o seu rendemento sexa avaliado conforme a criterios 

obxectivos. 
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O Colexio plurilingüe Padre Feijoo-Zorelle recoñece e promove nos alumnos o exercicio 

dos seus dereitos e deberes como persoas e estudantes. 

Conforme ó Real Decreto citado, as normas de convivencia, regulando os dereitos e 

deberes dos alumnos, deben crear un clima de responsabilidade, de traballo e de 

respecto que facilite e permita que tódolos alumnos consigan, dacordo coas súas 

capacidades, os obxectivos anteriormente descritos. 

Estas normas, e os dereitos e expresados nelas, estarán presentes na organización e 

funcionamento do Centro, sendo asumidas por tódolos membros da comunidade 

educativa. 

DEREITOS DOS ALUMNOS 

1. Recibir unha formación que promova o pleno desenvolvemento da súa 

personalidade, o que inclúe unha xornada de traballo de acordo coa súa idade e 

unha planificación axeitada das súas actividades escolares. 

2. Ser avaliado coa maior obxectividade posible. Para elo daranse a coñecer os 

criterios de avaliación e promoción dos alumnos; e atenderanse as consultas e 

reclamacións que sexan consideradas precisas sobre as valoracións ou 

calificacións académicas, de acordo cos procedementos establecidos polo 

Centro, o Consello Escolar e a Administración Pública. 

3. Recibir orientación persoal, escolar e profesional, atendendo, na medida do 

posible e coa axuda da Administración Pública, ós seus problemas físicos, 

sensoriais e psíquicos, así como ás súas carencias sociais ou culturais. 

4. Ser respectados na súa liberdade de conciencia, nas súas conviccións relixiosas, 

morais ou ideolóxicas, e na súa intimidade respecto a tales crenzas ou 

conviccións . 

5. Ser respectados na súa liberdade de expresión en calquera das dúas linguas 

oficiais da Comunidade Autónoma. 

6. Ser respectados na súa liberdade de expresión e de manifestación de 

discrepancia respecto ás decisións educativas que lles afecten, sen prexuízo dos 

dereitos dos demais membros da Comunidade Educativa e das Institucións. Para 

elo serán informados, antes de formalizar a matrícula, sobre o Carácter Propio 

do Centro. 

7. Ser respectados na súa integridade física e moral e na súa dignidade persoal, 

non podendo ser obxecto de tratos vexatorios ou degradantes. 
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8. Gardar a debida reserva sobre as informacións confidenciais-familiares ou 

persoais- que lles afecten. 

9. A igualdade de oportunidades para acceder ós distintos niveis de ensinanza 

dacordo coas disposicións legais e normas do Centro, desenrolando, co apoio 

da Administracións Públicas axudas compensatorias necesarias para garantir 

dita igualdade de oportunidades. 

10. Recibir a debida protección social nos casos de infortunio familiar ou accidente, 

conforme á lexislación vixente. 

11. Garantir as axeitadas condicións de seguridade e hixiene do Centro. 

12. Participar no funcionamento e na vida do Centro como membros do Consello 

Escolar. Ser respectados no exercicio dos seus cargos e representacións. 

13. Poder asociarse creando asociacións, federacións e confederacións de alumnos 

,  así como asociacións de antigos alumnos, ó termino da súa escolarización. 

14. Reunirse no Centro, para realizar actividades que formen parte do proxecto 

educativo do mesmo ou con outra finalidade educativa ou formativa, coas 

limitacións da programación das actividades do Centro e da seguridade das 

persoas, instalacións e recursos. Asimesmo, participar coas debidas condicións 

en calidade de voluntarios , nas actividades do Centro. 

15. Utilizar as instalacións do Centro de acordo coas normas do mesmo. 

DEBERES DOS ALUMNOS 

1. Participar activamente no traballo escolar, cumprir co horario lectivo e seguir 

as orientacións dos educadores, titores e profesores, esforzándose por 

desenvolver as súas capacidades. 

2. Respectar o exercicio do dereito ó estudo dos compañeiros. 

3. Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, así 

como a dignidade, integridade e intimidade de tódolos membros da 

Comunidade Educativa. 

4. Respectar a todos membros da Comunidade Educativa, sen discriminar a 

ningún deles por razón do seu nacemento, raza, lingua, sexo, ou calquera 

outra circunstancia persoal ou social. 

5. Respectar as ideas, símbolos e actos relacionados cos obxectivos e Carácter 

Propio. 
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6. Respectar e utilizar correctamente as instalacións, mobiliario, e material 

didáctico do Centro e respectar as pertenzas dos membros da Comunidade 

Educativa. 

7. Participar na vida e funcionamento do Centro. 

8. Cumprir as Normas de Convivencia do Centro. 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

O Colexio, para axudar aos alumnos a lograr o crecemento global da persoa ademais 

de promover amplamente o desenvolvemento das funcións educativas (académica, 

pastoral, titorial e extraescolar), considera conveniente establecer as oportunas normas 

de convivencia e determinar a gravidade das transgresións das mesmas: 

Estas normas e as súas faltas son: 

1 – Puntualidade nas clases e  nos actos educativos do centro : 

Considérase unha falta leve unha falta illada de puntualidade sen xustificar  

Considérase falta grave a reiteración na falta de puntualidade (catro ou máis, nun 

período de avaliación ).    

Considérase falta moi grave novas faltas de puntualidade despois dunha falta 

grave. 

Cando un alumno chegue ao colexio pasados cinco minutos, sen causa xustificada, do 

comezo da clase permanecerá fóra da aula para non interromper a orde da aula e ritmo 

na aprendizaxe, durante a primeira hora da sesión da mañá ou da tarde, baixo a 

vixilancia do profesor de garda. 

2 – Asistencia ás clases e aos actos educativos do Centro: 

Considérase falta leve a ausencia sen xustificar a unha clase ou outro acto 

educativo do centro. 

Considérase falta grave tres faltas de asistencia sen xustificar a unha clase ou acto 

educativo do centro durante un curso. 

Considérase falta moi grave novas faltas de asistencia, despois da falta grave. 

3 – Respecto ao material 

3.1 do alumno: 

Considérase falta leve  a asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso 

para participar activamente no desenvolvemento das clases. 
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Considérase falta grave a reiterada asistencia ao centro sen o material e 

equipamento preciso para participar activamente no desenvolvemento das clases. 

3.2 do centro e dos compañeiros: 

Considérase falta leve os danos materiais por descoido ou neglixencia 

Considérase falta grave os danos materiais por descoido ou neglixencia, ou danos 

materiais intencionados de pequena contía. 

Considérase falta moi grave a reiteración da falta grave, ou danos materiais 

importantes producidos intencionadamente. 

En caso de non descubrir o alumno que causou os danos materiais, faranse cargo 

todos os alumnos da clase da reparación dos desperfectos 

4 – Respecto aos profesores e persoal do centro: 

Considérase falta leve os xestos, contestacións ou accións improcedentes contra 

o persoal do centro. 

Considérase falta grave a reiteración de faltas leves de respecto ou unha 

importante falta de respecto (insultos, expresións, xestos ou accións incorrectas). 

Considérase falta moi grave a reiteración dunha falta grave o unha falta de 

respecto moi importante. 

5 – Respecto aos compañeiros: 

Considérase falta leve a agresión verbal e/ou física pouco importante. 

Considérase falta grave a agresión verbal ou física importante. 

Considérase falta moi grave a reiteración dunha falta grave ou unha agresión 

persoal moi importante. 

6 – Respecto á propiedade: 

Considérase falta leve a substracción dalgún obxecto de pouco valor.  

Considérase falta grave a reiteración dunha falta leve. 

Considérase falta moi grave a substracción dun obxecto de valor importante ou de 

varios obxectos de pouco valor, violentando mobles ou instalacións; causar danos 

graves, intencionadamente, ou por uso indebido, en locais, materiais ou documentos do 

Centro, ou nos bens doutros membros da comunidade educativa. 

7 – Ambiente de aprendizaxe nas aulas: 

● Respectar a actividade académica do profesor e dos compañeiros. 
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● Interese e esforzo académico (presentar traballos, tomar apuntes ou contidos 

propostos polo profesor, traer material axeitado ás clases, etc) 

Considérase falta leve a primeira actuación voluntaria negativa.   

Considérase falta grave a reiteración de falta leve; así como proceder con engano 

en probas ou outras actividades académicas. 

Considérase falta moi grave calquera reiteración da falta grave. 

8 – Respecto aos lugares privados (despachos, oficinas, depósitos de 

material, etc) 

Considérase falta leve entrar nestes locais sen pedir permiso. 

Considérase falta grave entrar nestes locais sen pedir permiso e coller material ou 

documentación non relevante. 

Considérase falta moi grave a reiteración de falta grave ou ben coller material o 

documentación de importancia persoal, académica ou profesional, etc. 

9 – Corrección externa: 

● Orden e limpeza nas aulas e instalacións.  

● Os alumnos deberán coidar que as dependencias do centro estean limpas, 

evitando toda acción que poida ser contraria á hixiene e máis a estética (tirar 

papeis ao chan, envoltorios ou restos de comidas, comer pipas, chicles,...) 

● Corrección na linguaxe. 

● A asistencia á clase farase coidando o aspecto persoal externo, tanto no 

referente á hixiene coma ao xeito de se vestir. 

● É obrigatorio o uso do chándal do colexio nas clases de Ed. Física. 

● É obrigatorio o uniforme nos cursos de Educ. Infantil e Primaria   

● Os alumnos/as deberán sempre na súa vestimenta gardar a discreción e decoro 

propios da aula. 

Considérase falta leve a primeira actuación voluntaria negativa. 

Considérase falta grave as primeiras infraccións contra estas normas. 

Considérase falta moi grave a reiteración nas faltas graves. 

10 – Utilización de tempos e espazos: 

● Transitar e permanecer, durante as actividades académicas ou recreativas, nos 

lugares sinalados segundo as normas de cada etapa. 
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● Durante o tempo de lecer todos os alumnos teñen que estar no patio, todos 

deberán abandonar as súas aulas baixo a vixilancia do profesorado; nos días de 

chuvia o recreo farase na aula. 

● Durante o cambio de mestres e profesores os alumnos non se levantarán dos 

seus pupitres e non sairán da aula. 

Considérase falta leve a primeira actuación voluntaria negativa contra estas 

normas. 

Considérase falta grave a reiteración de falta leve. 

Considérase falta moi grave a reiteración dunha falta grave. 

11 – Coidado da saúde: 

● Prohibido fumar: de acordo coa lexislación vixente da Xunta de Galicia queda 

prohibido fumar en todas as dependencias do centro. 

● Non portar, consumir nin proporcionar alcohol ou outras substancias tóxicas. 

Calquera transgresión destas normas consideraranse faltas moi graves. 

12 – Uso da Biblioteca e aula de Informática. 

● Respectaranse as normas de utilización e coidado dos libros e materiais da 

mesma. 

Considerase falta grave as accións negativas contra estas normas. 

Considerase falta moi grave a reiteración dunha falta grave ou algunha actuación 

negativa moi importante. 

13 – Uso do comedor escolar: 

● Corrección no comportamento externo, na comida e no trato cos profesores, 

compañeiros e cos utensilios: a rotura será pagada polo causante. 

● Os profesores de quenda do comedor, ao remate da sesión da mañá farense 

cargo inmediatamente da vixilancia dos alumnos usuarios do comedor, os que 

se someterán o seguinte horario: comida, aseo e estudo vixiado.  

● Importante o uso correcto de máscara (agás no momento preciso da comida). É 

necesario portar máscaras de reposto para o servizo de comedor. 

Considérase falta leve a primeira infracción contra estas normas. 

Considérase falta grave a reiteración de falta leve. 

Considérase falta moi grave a reiteración dunha falta grave ou algunha actuación 

negativa moi importante. 
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14 - Actividades colexiais fóra do recinto escolar: 

Os alumnos comportaranse coa maior corrección e respecto cara os profesores, 

compañeiros, condutores, monitores ou outras persoas, atendendo as indicacións que 

se lles fagan. Usarán con todo coidado as instalacións e o material, tanto dos vehículos 

de transporte como dos diversos lugares nos que se atopen. 

Considérase falta leve a primeira infracción contra estas normas. 

Considérase falta grave a reiteración de falta leve ou levou a unha actuación 

negativa importante  

Considérase falta moi grave a reiteración dunha falta grave ou algunha actuación 

negativa moi importante. 

Os alumnos que amosen condutas disruptivas dentro do colexio quedarán exentos 

destas actividades fóra do recinto escolar. Durante ese tempo estarán baixo a vixilancia 

directa do profesorado e realizando actividades propostas a tal efecto. 

15 - Emprego do teléfono móbil ou calquera outro aparello electrónico. 

En todo o recinto escolar os teléfonos móbiles teñen que estar apagados, igual que os 

diferentes aparellos electrónicos. Como se consideran obxectos de valor o Centro 

Escolar non se responsabiliza dos mesmos. 

Considérase   falta grave a primeira infracción contra esta norma. 

Considérase falta moi grave a reiteración da falta grave. 

Ante o incumprimento desta norma o profesor requisará o móbil ou aparello electrónico 

previa desconexión do mesmo polo alumno ante os profesores e os compañeiros 

correspondentes, quen o entregará aos pais co parte da sanción correspondente. 

Asimesmo, considerarase falta moi grave desde a primeira infracción, o facer 

fotografías a calquera membro da comunidade educativa e a posterior publicación nas 

redes. 

16 -   Emprego de obxectos que podan interromper a aprendizaxe. 

Queda prohibido traer calquera obxecto como xoguetes, cromos, revistas non 

educativas, punteiros láser… 

 Considérase falta grave dende o primeiro emprego, falta moi grave a reiteración da 

falta grave. 

Calquera destes obxectos será retirado polo profesor e entregado os pais ou titores ca 

comunicación da sanción correspondente. 

 

http://www.feijoozorelle.com/
mailto:cpr.padrefeijoo.zorelle@edu.xunta.es


 Colexio Plurilingüe Padre Feijoo – Zorelle 

Código de centro: 32008616 

Rúa Doutor Fleming, 21 
32003 Ourense 

www.feijoozorelle.com 
cpr.padrefeijoo.zorelle@edu.xunta.es 

Tlf./ Fax: 988230401 

 

~ 45 ~ 
 

17 -   Cumprimento das normas do Plan de Integración. 

Considérase falta leve a primeira infracción contra esta norma. 

Considérase   falta grave a reiteración da falta leve de maneira intencionada. 

Considérase falta moi grave a reiteración da falta grave. 

18 -   Prohibición de traer ao centro calquera obxecto intimidatorio que poida 

producir agresividade entre os compañeiros e persoal do Centro. 

Considérase falta moi grave a primeira infracción contra esta norma. 

 

19- Obrigatoriedade do uso correcto de máscara 

O uso correcto de máscara é obrigado para todo o alumnado a partir dos seis anos 

durante todo o tempo de permanencia no centro e en todas as dependencias: aulas, 

corredores, patios, hall... e de darse o caso en actividades colexiais fóra do recinto 

escolar. 

No caso de merendas no tempo de lecer, ao aire libre, sempre con distanciamento e 

cumprindo as indicacións do profesorado de vixilancia. 

              Considérase falta moi grave as infraccións contra esta norma. 

 

20-   De acordo co Capítulo I, Artigo 36 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se 

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

educativa en materia de convivencia escolar, considéranse falta grave as condutas do 

alumnado contrarias á convivencia escolar que se produzan en calquera tipo de 

actividade que se desenvolva dentro do recinto escolar ou durante a realización de 

actividades complementarias e extraescolares que se desenvolvan fóra do citado 

recinto, así como durante a prestación dos servizos de comedor. Así mesmo, poderán 

corrixirse as condutas do alumnado producidas fóra do recinto escolar que estean 

directamente relacionadas coa vida escolar e afecten outros membros da comunidade 

educativa. 

 

14. PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO 

14.1. LINGUAS EMPREGADAS NAS DISTINTAS ETAPAS, ÁREAS E MATERIAS 

Educación Infantil 

Logo de recoller previamente os datos  pertinentes  (ver Anexo I), o Claustro determinou 

que a lingua materna predominante entre o alumnado desta etapa é o castelán, tanto 
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nos grupos de tres anos,  coma no de catro e cinco. Polo tanto, a lingua vehicular na 

clase é sobre todo o castelán, sen que se descoide a adquisición de competencia 

lingüística oral e escrita na outra lingua oficial da comunidade.  

Educación Primaria 

 

ETAPA CURSO 

Materias impartidas en 

galego 

Materias impartidas en 

castelán 

Materias impartidas en 

linguas estranxeiras 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 P
R

IM
A

R
IA

 

 

1º 

Curso 

Lingua galega: 4h 

Ciencias Sociais: 3h 

Ciencias da Natureza: 2h 

Relixión/Valores Cívicos: 1h 

Total: 10 horas 

Lingua Castelá: 4h 

Matemáticas: 5h 

Ed. Artística: 1h 

Total: 10 horas 

Inglés: 2h 

Ed. Artística: 1h 

Educación Física:2h 

Total: 5 horas 

2º 

Curso 

Lingua galega: 4h 

Ciencias Sociais: 2h 

Ciencias da Natureza: 2h 

Relixión/Valores Cívicos: 2h 

Total: 10 horas 

Lingua Castelá: 4h 

Matemáticas: 5h 

Ed. Artística: 1h 

Total: 10 horas 

Inglés: 2h 

Ed. Artística: 1h 

Ed. Física: 2h 

Total: 5 horas 

3º 

Curso 

Lingua galega: 4h 

Ciencias Sociais: 3h 

Ciencias da Natureza: 2h 

Relixión/Valores Cívicos: 1h  

Total: 10 horas 

Lingua Castelá: 4h 

Matemáticas: 4h 

Ed. Artística: 1h 

Total: 19 horas 

Inglés: 3h 

Ed. Artística: 1h 

Educación Física 2h 

Total: 6 horas 

4º 

Curso 

Lingua galega: 4  

Ciencias Sociais: 2h 

Ciencias da Natureza: 2h 

Relixión/Valores Cívicos: 1h 

Total: 9 horas 

Lingua Castelá: 4h 

Matemáticas: 4h 

Ed. Artística: 1h 

Total: 9 horas 

Inglés: 3h 

Libre Configuración: 1h 

Ed. Artística: 1h 

Educación Física: 2h 

Total: 7 horas 

5º 

Curso 

Lingua galega: 4 h 

Ciencias Sociais: 2h 

Ciencias da Natureza: 2h 

Educación Física:2h 

Relixión/Valores Cívicos: 1h 

Total: 11 horas 

Lingua Castelá: 4h 

Matemáticas: 5h 

Ed. Artística: 1h 

Total: 11 horas 

Inglés: 3h 

Ed. Artística: 1h 

Total: 4horas 
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6º 

Curso 

Lingua galega: 3h  

Ciencias Sociais: 3h 

Ciencias da Natureza: 2h 

Educación Física:2h 

Relixión/Valores Cívicos: 1h 

Total: 11 horas 

Lingua Castelá: 3h 

Matemáticas: 5h 

Ed. Artística: 1h 

Total: 9 horas 

Inglés: 3h 

Libre Configuración: 1h 

Plástica: 1h 

Total: 5horas 

 

Educación Secundaria Obrigatoria 

 

ETAPA CURSO 
Materias impartidas en 

galego 

Materias impartidas en 

castelán 

Materias impartidas en 

linguas estranxeiras 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 S
E

C
U

N
D

A
R

IA
 

 

1º 

Curso 

Lingua galega: 4h 

Xeografía e Historia: 3h 

Bioloxía e Xeoloxía: 4h 

Titoría: 1h 

Relixión/Valores Cívicos: 1h 

Total: 13 horas 

Lingua Castelá: 4h 

Matemáticas: 5h 

Ed. Plástica: 2h 

Oratoria: 1 h 

Total: 12 horas 

INGLÉS 

Inglés: 3h 

Ed.Física: 2h 

FRANCÉS 

Francés: 2 h 

Total: 7h 

2º 

Curso 

Xeografía e Historia:3h 

Lingua galega: 3h 

Música: 2h 

Relixión/Valores Cívicos: 1h 

Titoría: 1h 

Total:10 horas 

Matemáticas: 5h 

Física e química: 3h 

Tecnoloxía: 3h 

Lingua Castelá e Literatura: 

4h 

Total:15 horas 

INGLÉS 

Inglés: 3h 

Afondamento: 1h 

Ed.Física: 2h 

FRANCÉS 

Francés: 2 h 

Total: 8h 

3º 

Curso 

Lingua galega: 3h 

Xeografía e Historia: 3h 

Bioloxía e Xeoloxía: 2h 

Ed. Plástica: 2h 

Música: 2h 

Relixión/Valores Cívicos: 1h 

Titoría: 1h 

Total: 14 horas 

Lingua Castelá: 3h 

Matemáticas: 4h 

Física y Química:2h 

Tecnoloxía: 2h 

Cultura Clásica: 2h * 

Total:13 

INGLÉS 

Inglés: 3h 

Ed.Física: 2h 

FRANCÉS 

Francés: 2 h* 

Total: 7h 
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4
º 

C
u

rs
o

 e
n

s
in

a
n

z
a

s
 a

c
a
d

é
m

ic
a
s
 Lingua galega e Literatura: 

3h 

Xeografía e Historia: 3h 

Ed. Plástica: 3h 

Bioloxía e Xeoloxía: 3h 

Relixión/Valores Cívicos: 1h 

Titoría: 1h 

Total: 14 horas 

 

Lingua Castelá e Literatura: 

3h 

Matemáticas: 4h 

Física e Química: 3h 

Música: 3h * 

Total:13 horas 

INGLÉS 

Inglés: 3h 

Ed. Física: 2h 

FRANCÉS 

Francés: 3 h * 

Total: 8h 

4
º 

C
u

rs
o

 e
n

s
in

a
n

z
a

s
 a

p
lic

a
d
a

s
 Lingua galega e Literatura: 

3h 

Xeografía e Historia: 3h 

Ed. Plástica: 3h 

IIEE: 3h 

Relixión/Valores Cívicos: 1h 

Titoría: 1h 

Total: 14 horas 

 

Lingua Castelá e Literatura: 

3h 

Matemáticas: 4h 

Tecnoloxía: 3h 

Música: 3h * 

Total:13 horas 

INGLÉS 

Inglés: 3h 

Ed. Física: 2h 

FRANCÉS 

Francés: 3 h * 

Total: 8h 

 

*Optativas 

Bacharelato 

CURSO 
Materias impartidas en 

galego 

Materias impartidas en 

castelán 

Materias impartidas en 

linguas estranxeiras 

2º 

Curso 

Lingua galega e 

Literatura: 3h 

Historia de España: 3h 

Ctma: 3h 

Debuxo Técnico: 4h 

Total: 13h 

 

Lingua Castelá e Literatura: 3h 

Matemáticas: 4h 

Física: 4h 

Química: 4h 

Total: 15 horas 

Inglés:3h 

Afondamento: 1h 

Total: 4h 

 

14.2. CRITERIOS PARA DETERMINAR A LINGUA PREDOMINANTE DO 

CONTORNO 

Contexto sociolingüístico do centro: Malia estar situado este Centro nunha zona urbana 

(áreas na que as estatísticas mostran un emprego maioritario da lingua castelá sobre a 

galega), na cidade de Ourense atopamos unha porcentaxe moi alta de falantes galegos. 
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Por este mesmo feito a maioría do profesorado do Centro emprega o galego  ben como 

única lingua de relación, ben como lingua predominante. 

Entre o alumnado, dada a composición da nosa comunidade educativa, onde 

encontramos unha elevada porcentaxe de estudantes procedentes de países 

estranxeiros ( aprox. 45%), a lingua maioritaria é o castelán, aínda que se observa o 

uso preferente da lingua galega entre os nativos.   

14.3. MEDIDAS DE APOIO E REFORZO PARA UN CORRECTO USO LINGÜÍSTICO 

ESCOLAR E EDUCATIVO QUE GARANTAN O FOMENTO DO PLURILINGÜISMO 

Na adquisición da competencia lingüística polos alumnos debemos pensar tanto nos 

problemas que presentan os alumnos para alcanzala como tamén na oportunidade que 

ten o alumno de coñecer a diversidade lingüística. Pensamos que o plurilingüismo 

aporta riqueza e permite o diálogo entre diferentes persoas e culturas e desenvolve unha 

competencia comunicativa. O centro debe planificar medidas co fin de que os alumnos 

acaden unha competencia comunicativa que permita o desenvolvemento persoal e lles 

facilite a comunicación con outras culturas. A consecución da competencia lingüística 

en todas estas linguas condicionará a aprendizaxe das distintas materias. Estas 

medidas están orientadas a garantir que o estudante sexa quen de interactuar 

adecuadamente en situacións de comunicación fundamentais do ámbito escolar, social, 

cultural e laboral; a comprender a diversidade de mensaxes orais e escritas coas que 

se pode atopar ao longo da súa vida adulta e a ser capaz de producir mensaxes non só 

coa debida corrección lingüística, senón con creatividade e adecuación ao contexto en 

que se realiza a comunicación. Por esta razón, os bloques de comunicación oral e 

escrita céntranse sobre todo no traballo lingüístico das relacións interpersoais e sociais 

e nas habilidades comunicativas precisas en todas as áreas curriculares, así como no 

emprego activo del medios de comunicación e das tecnoloxías da sociedade da 

información. 

● Contribución do Centro ao fomento do plurilingüismo e a consecución da 

competencia lingüística dos alumnos 

-Arbitrar medidas de difusión de todo tipo de actividades que se realicen nas diferentes 

linguas. 

-Divulgar entre alumnos (e profesores) todas as iniciativas de aprendizaxe de linguas. 

-Promover intercambios para un maior coñecemento da diversidade e da realidade 

lingüísticas.  
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-Apoiar aqueles cambios metodolóxicos e didácticos que dende os departamentos se 

promovan para un maior dominio oral das linguas.  

-Favorecer e apoiar as iniciativas de coordinación interdepartamental tendentes á 

unificación de criterios e de terminoloxía lingüística  

● Medidas de reforzo e apoio para un correcto uso lingüístico  

Para responder de modo coordinado ás deficiencias que na adquisición da competencia 

lingüística curricular experimentan determinados alumnos, os departamentos de Lingua  

Castelá, Lingua Galega e Linguas Estranxeiras adoptarán, entre outras, as seguintes 

medidas tendentes á superación dos desfases observados e debidamente acreditados:  

-Apoio para os alumnos que ingresan por primeira vez no centro con informe de desfase 

curricular. Para eles arbitraranse medidas en función do plan de atención á diversidade. 

Contarase, para a determinación das actuacións, coa axuda dos diferentes 

departamentos que serán os encargados de realizar probas de competencia curricular, 

deseñar adaptacións, etc.  

-Alumnos que repiten curso (con avaliación moi negativa das áreas destes 

departamentos): valoraranse os casos que, polas súas especiais características, 

merezan unha atención fóra da aula (profesor de apoio)  

-Alumnos que promocionan coas áreas instrumentais de lingua non superadas. Neste 

caso teranse en conta, polos departamentos, dous criterios de actuación, a saber: Se a 

materia non é de contidos progresivos, o departamento elaborará as actividades que 

deberá realizar o alumno para superar a materia. Se esta é de contidos progresivos, o 

departamento encargará o control deste alumnado ao profesor que lle imparta a materia 

no curso actual responsabilizándose este de informar ao Xefe de Departamento da 

evolución e, se é o caso, da superación da materia.  

● Medidas para mellorar a competencia lingüística do alumnado con dominio 

insuficiente das linguas de aprendizaxe 

TIPOLOXÍA DO ALUMNADO  

Tendo en conta os casos de alumnos que se incorporaron ao centro de fóra da 

Comunidade, nos cursos anteriores, e tamén a condición de contar con dúas linguas de 

transmisión ou acollida (galego e castelán) podemos especificar os seguintes casos 

(entre os alumnos):  

1.-Alumnado estranxeiro.  

1.1.-Sen coñecemento de castelán nin galego.  

1.2.-Con coñecemento de castelán e descoñecemento do galego.  

2.-Alumnado español non galego.  
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Con coñecemento do castelán e descoñecemento do galego. 

MEDIDAS QUE SE ADOPTARÁN  

Distinguiremos, respecto a este alumnado: medidas de carácter institucional, mediante 

as que se diagnosticarán as necesidades educativas e lingüísticas de cada alumno (plan 

de acollida, probas de competencia curricular nas dúas linguas citadas, avaliación 

inicial) e medidas que tomarán os departamentos, en función das necesidades 

detectadas.  Isto queda reflectido a continuación: 

 

ALUMNADO DPTO. DE L. CASTELÁ DEPTO. DE L. GALEGA 

Alumnos estranxeiros sen 

coñecemento de castelán nin de 

galego 

Plan de intervención individual coas 

seguintes características: 

- Duración decidida dentro do PAD, e 

tras os dous primeiros meses 

realizarase avaliación. 

- A porcentaxe de tempo adicado á 

aprendizaxe do castelán será do 50% 

do total das clases semanais, 

excluídas aquelas que polas súas 

especiais características permitan a 

súa integración escolar. 

-Programación: eminentemente 

práctica, favorecedora da oralidade, 

lectura e escritura. 

- Metodoloxía de carácter activo 

- O encargado deste plan será, por 

regra xeral o especialista do dpto. de 

orientación, que se coordinará co 

departamento en cuestión. 

 

Rematado o período, realizarase 

unha avaliación e decidirase se o 

alumno pode acceder ao curso 

normal con reforzo ou debe continuar 

coa medida 

Plan de intervención individual coas 

seguintes características: 

- Duración decidida dentro do PAD, e 

tras os dous primeiros meses 

realizarase avaliación. 

- A porcentaxe de tempo adicado á 

aprendizaxe do castelán será do 50% 

do total das clases semanais, 

excluídas aquelas que polas súas 

especiais características permitan a 

súa integración escolar. 

- Programación: eminentemente 

práctica, favorecedora da oralidade, 

lectura e escritura. 

- Metodoloxía de carácter activo  

- O encargado deste plan será, por 

regra xeral o especialista do dpto. de 

orientación, que se coordinará co 

departamento en cuestión. 

Rematado o período, realizarase 

unha avaliación e decidirase se o 

alumno pode acceder ao curso 

normal con reforzo ou debe continuar 

coa medida 

Solicitar a exención e quedar 

obrigado aos requisitos da mesma. 
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ALUMNADO DPTO. DE L. CASTELÁ DPTO. DE L. GALEGA 

Alumnos estranxeiros con 

coñecemento do castelán e non do 

galego. 

Alumnos pertencentes ao sistema 

educativo español con 

descoñecemento da lingua galega 

Determinar nivel de competencia 

curricular, por se fose susceptible de 

adaptación ou reforzó 

Estudar a posibilidade, en función 

das observacións realizadas, de 

recibir reforzo. 

Solicitar a exención e quedar 

obrigado aos requisitos da mesma. 

 

Obxectivos:  

● Comprender a información global e específica de mensaxes orais e escritos 

en galego relativos ás diversas situacións habituais de comunicación emitidas 

directamente por falantes ou por medios de comunicación. 

● Producir mensaxes orais e escritas en lingua galega, utilizando recursos 

lingüísticos e non lingüísticos nas diversas situacións habituais de comunicación para 

conseguir que esta sexa fluída e satisfactoria mostrando unha actitude de respecto e 

interese por comprender e facerse comprender. 

● Ler de forma comprensiva e autónoma, textos dun nivel adecuado ás 

capacidades e intereses do alumnado, valorando a importancia da lectura como fonte 

de información, goce e lecer e como medio de acceso a outras culturas e formas de vida 

distintas das propias. 

● Valorar a axuda que supón o coñecemento das linguas estranxeiras para 

comunicarse con persoas que pertencen a culturas distintas á propia e para participar 

nas relacións internacionais e noutros ámbitos da actividade humana. 

● Manter unha actitude receptiva e crítica cara á información procedente da 

cultura que a lingua galega transmite e utilizar devandita información para reflexionar 

sobre a cultura propia. 

● Utilizar estratexias de aprendizaxe autónoma da lingua galega elaboradas a 

partir das experiencias previas con outras linguas e da reflexión sobre os propios 

procesos de aprendizaxe. 

Contidos:  

Contidos Conceptuais: 

● Saúdos, presentacións e orixe. 

● A cidade e a vivenda. 
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● Orientarse no espazo externo. 

● Gustos dos mozos. 

● Data e hora. 

● O tempo atmosférico, actividades cotiás. 

● Vestido, corpo e saúde. 

● A comida e o diñeiro. 

● Falando de cantidades. 

● Narración de sucesos e a narración impersoal. 

● Consellos e instrucións de uso. 

Contidos Procedementais: 

● Identificación de mensaxes orais. 

●  Transferencia de información dun código oral a un código escrito. 

● Reproducir mensaxes escritas segundo un modelo.  

● Reorganización dun texto de xeito coherente. 

● Extracción dunha información específica dun texto oral.  

●  Ler de xeito comprensivo textos escritos para obter unha información específica. 

●  Recoñecemento de informacións específicas nun texto oral e nun texto escrito.  

●  Identificación dos elementos socioculturais dunha situación de comunicación.  

● Formulación de hipóteses coherentes a partir dunha situación de comunicación 

proposta. 

●  Transferencia de funcións aprendidas a unha situación de comunicación 

simulada. 

Contidos Aptitudinais: 

• Atención e respecto cara ás mensaxes orais expresados en galego.  

• Interese e participación nas actividades de clase. 

• Rigor no momento de redactar as actividades propostas.  

• Curiosidade polos elementos culturais presentados.  

• Participación activa e responsable ao realizar as actividades de clase. 

• Valoración das vantaxes do traballo cooperativo na clase.  

• Apreciación da importancia da iniciativa e da imaxinación para divertirse en 

clase, ao mesmo tempo que se aprende. 

• Toma de conciencia de que as persoas poden contribuír a mellorar a sociedade 

e poden ser exemplo en determinados aspectos. 
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Metodoloxía: 

A metodoloxía empregada seguirá principalmente o Principio de Globalización polo que 

os contidos básicos de actuación serán os do ensino do galego, abordados 

conxuntamente desde os ámbitos sociolingüísticos e o científico-práctico nun proceso 

de inmersión lingüística no galego. 

A proposta de metodoloxía ordena a secuencia de actividades, as técnicas e estratexias 

didácticas e os medios para articular a decisión de Aprender a Aprender. 

Podemos utilizar os criterios metodolóxicos do construtivismo: 

- Aprendizaxe significativa. 

- Enfoque globalizado. 

- Creación dun ambiente de seguridade e confianza. 

- Importancia do xogo. 

- Necesidade da adecuación do ambiente de aprendizaxe. 

- Traballo en equipo por parte dos mestres. 

- Aprendizaxe activa. 

- A colaboración coas familias. 

- A socialización. 

- O enfoque comunicativo. 

- Respecto polas diferenzas individuais. 

 Temporalización: 

O horario semanal máximo de pertenza a un grupo de adquisición de linguas será de 

cinco períodos lectivos no último curso de Educación Infantil, dez no primeiro ciclo da 

Educación Primaria, vinte no segundo e terceiro ciclo da Educación Primaria e vintecatro 

na Educación Secundaria Obrigatoria. Non obstante, este horario deberase ir reducindo 

progresivamente a medida que o alumno vaia progresando no dominio da lingua 

vehicular da aprendizaxe. 

Actividades de fomento da lingua galega: 

As actividades para levar a cabo este plan basearanse nos contidos expostos 

anteriormente, e serán as que se expoñen a continuación de modo xenérico. 

ACTIVIDADE 1 

Aprendizaxe dos saúdos formais e informais, presentacións, identificarse, dicir o nome 

e preguntar pola nacionalidade.  

Vocabulario: nome e apelidos, números, países e nacionalidades. 
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Traballarase a pronunciación das diferentes letras do alfabeto, acompañado da súa 

respectiva forma; fórmulas interrogativas e os verbos ser, estar e chamarse. 

ACTIVIDADE 2 

Faranse preguntas sobre o entorno, identificacións e descricións do espazo exterior e 

falarase do lugar onde se vive. 

Vocabulario: obxectos da casa e o entorno, os números, edificacións. 

Nesta actividade utilizaranse, sobre todo, imaxes sobre as diferentes cidades e os tipos 

de vivendas que as ocupan para a aprendizaxe de dito vocabulario; centrándose máis 

na cidade que viven actualmente e no tipo de casas ou edificios que alí hai. 

ACTIVIDADE 3 

Aprendizaxe de como pedir e dar información sobre o entorno, pedir aclaracións, ubicar 

cousas e persoas, dar instrucións sobre lugares e direccións. 

Vocabulario: palabras relativas a cidades, transportes, lugares e edificios públicos. 

Ademais levaremos a cabo a aprendizaxe de imperativos e formas para orientar como 

por exemplo, tome,vaia xire. 

ACTIVIDADE  4 

Faranse preguntas con respecto aos gustos e preferencias; así como, sobre invitacións, 

aceptar, rexeitar. 

Vocabulario: deportes, gustos dos  máis habituais entre a xente nova. 

Trataremos de dar a coñecer, fundamentalmente, os referentes socioculturais existentes 

na actualidade en Galicia. 

ACTIVIDADE 5 

Levaranse a cabo preguntas a cerca da hora e da data, así como, sobre a idade. 

Vocabulario: números cardinais e ordinais, días, meses, horas, idade. 

Traballaremos, sobre todo, a estrutura das frases necesarias para facer estas preguntas 

e tamén con fotografías de reloxos e calendarios. 

ACTIVIDADE 6 

Falaremos dos diferentes fenómenos atmosféricos, referirémonos ás diferentes partes 

do día e expresaremos accións da vida cotiá. 

Vocabulario: fenómenos relativos ao tempo atmosférico, accións habituais e diarias. 

Nesta actividade poderemos usar os medios de comunicación como recurso didáctico, 

xa que podemos facer que os/as alumnos/as vexan o parte meteorolóxico na televisión 

galega e traballar a partir desa información. 
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ACTIVIDADE 7 

Nomearemos e describiremos as partes do corpo humano en, falaremos da roupa, 

cores, materias dos que está feita. 

Vocabulario: prendas de vestir, partes do corpo humano, cores, materiais. 

Traballaremos sobre o noso propio corpo e a nosa roupa, xa que, esto permitirá unha 

aprendizaxe máis interactiva;  aínda que tamén utilicemos fotografías para relaciona-las 

coas palabras. 

ACTIVIDADE 8 

Nomearemos diferentes grupos de alimentos (verduras, carne, froitas,…), explicando a 

diferencia e as funcións para a saúde de cada un deles, así como comparación entre os 

mesmos. 

Vocabulario: artigos alimenticios habituais, expresións de comparacións e preferencias. 

Traballaremos con imaxes dos alimentos e, se é posible, traeremos algún real. 

ACTIVIDADE 9 

Aprendizaxe de accións habituais e da expresión de cantidades en distinta gradación. 

Vocabulario: ámbito dos alimentos, costumes cotiáns. 

Traballaremos coas expresións de “un pouco”, “bastante”, “moito” referidas, por 

exemplo,  aos alimentos, xa que é algo da vida cotiá. 

ACTIVIDADE 10 

Levaranse a cabo narracións de sucesos e sobre experiencias persoais,xa que así 

resultaralles máis fácil. 

Vocabulario: emocións (tristeza, sorpresa, alegría, etc.). 

O traballo desta actividade, permitirá ler, entender e narrar historias ou outros 

acontecementos. 

ACTIVIDADE 11 

A través dos diversos medios de comunicación existentes en galego, trataremos de 

chegar á comprensión de noticias, mensaxes razoados e expresar información 

razoadamente. 

Vocabulario: todo o referido aos titulares dunha noticia de calquera medio. 

Recolleremos diversas noticias de xornais galegos e analizarémolas, así mesmo, 

comentaremos o visionado dalgunhas  outras nos medios audiovisuais. 

ACTIVIDADE 12 

Aprendizaxe  de instrucións, tanto dalas como comprende-las, relacionadas coa vida 

diaria (electrodomésticos, uso de aparatos,…), negar ordes, expresar necesidade. 

Vocabulario: utensilios habituais da casa. 
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A través desta actividade, ademais de aprender galego, tamén se pode conseguir a 

aprendizaxe de bos hábitos de convivencia.  

Estas actividades poderán variar, ampliándoas ou cambiando algún contido, en función 

das necesidades do alumnado. 

14.4. EQUIPO DE  DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

Obxectivo – Revisar a posta en marcha do Proxecto Lingüístico do Centro a súa 

evolución e a súa avaliación de forma continuada. 

Coordinadora -    Carmen García Gutiérrez (Profesora da ESO) 

Dona Sara Ilduara Perea Fernández /Profesora de ESO-Depart. L Española 

Dona Eva Pousa Quelle Profesora ESO /Departamento Inglés 

Dona Patricia López Álvarez / Profesora de Infantil 

Dona María José Novo Escanciano  / Profesora Infantil 

Dona Tamara Silva Cid /Profesora de Primaria 

Don   Francisco José Rodríguez Zorelle / Profesor de Primaria  

Dona   Nerea Limia González  / Profesor Primaria 

Dona María Conde Peña / Profesor Primaria e ESO 

Alumnos :  Fernando Gago Carrera /4º ESO 

                 Laura González Vázquez /4º ESO 

Persoal non docente:    Erea González Iglesias 

Colaboradores: Profesores e alumnos de diferentes niveis e ciclos        

Criterios de avaliación: 

● Localizar a información global e específica de mensaxes orais emitidos en 

situacións de comunicación cara a cara polo profesor, os compañeiros e compañeiras 

sobre temas familiares.  

● Extraer informacións globais e específicas de textos orais sinxelos emitidos por 

medios de reprodución mecánica. 

● Facerse comprender en situacións de comunicación sinxelas, utilizando todos os 

recursos expresivos dispoñibles.  

● Redactar textos sinxelos atendendo a diferentes intencións comunicativas talles 

como pequenas narracións, cartas informais. 

● Ler de xeito autónomo, utilizando correctamente o dicionario, libros para a idade 

correspondente ou relacionados cos temas seleccionados polo seu interese.  
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● Preservar nos intentos de comprender e facerse comprender para superar as 

posibles dificultades de comprensión mutua.  

● Identificar os aspectos culturais que poden aparecer nos textos e utilizalos para 

unha mellor comprensión do contido dos mesmos.  

● Buscar información que lles axude a resolver problemas de aprendizaxe e 

adquirir coñecementos sobre temas do seu interese, relacionados con outras áreas e 

sobre os eixos ou temas transversais elixidos. 

●  Participar nas tarefas de grupo, respectando as normas que rexen o seu 

funcionamento.  

● Distribuír e organizar correctamente o tempo para evitar a acumulación de 

traballo. 

14.5. MEDIDAS ADOPTADAS PARA MELLORAR A COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

DO ALUMNADO 

- Poñer en galego todo tipo de carteis, letreiros, visos, etc. 

- Empregar en galego todo tipo de documentos de relación coas familias e co contorno 

social: correspondencia, comunicados, etc.. 

- Dotar a biblioteca do Centro de novos exemplares en galego, fomentando a súa 

lectura. 

-Fomentar, a través de xogos e actividades lúdicas, o uso do galego nas actividades 

informais do alumnado.   

- Impulsar a creación de grupos de teatro no Centro que desenvolva a súa actividade 

en galego. 

15.  PROXECTO LECTOR DE CENTRO  

1. FINALIDADE 

O Proxecto lector do Centro ten como finalidades primordiais:  

1 - Fomento da lectura.  

2 - Fomento da escritura.  

3 - Favorecer a adquisición das competencias básicas.  

4 - Potenciar o uso da biblioteca do Centro (ESO) e das bibliotecas de aula (E. 

Infantil e Primaria)  

2. OBXECTIVOS XERAIS: 

1 - Potenciar a comprensión lectora desde toda as áreas do currículo.  

2 - Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito no ámbito escolar.  

3 - Espertar e aumentar o interese do alumnado pola lectura.  
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4 - Lograr que o alumnado descubra a lectura como un elemento de goce persoal.  

5 - Fomentar no alumnado, a través da lectura, unha actitude reflexiva e crítica 

ante as manifestacións da contorna.  

6 - Promover o uso cotiá da biblioteca. (Bibliotecas de aula en E.Infantil e 

E.Primaria e Biblioteca do Centro na ESO)  

7 - Valorar a importancia de conservar e coidar os libros.  

8 - Incorporar as tecnoloxías da información e comunicación, de forma que o 

alumnado aprenda a utilizalas e a analizar a información que se obtén delas de forma 

crítica.  

3. O PLAN ANUAL DE LECTURA.  

Nas distintas áreas filolóxicas dedícase semanalmente unha sesión á lectura 

comprensiva en hora lectiva:  

Educación Primaria - Lingua Castelá, Lingua Galega e inglés.  

ESO - Lingua Castelá, Lingua Galega e inglés e Francés para os alumnos que a 

escollen coma optativa.  

Obxectivos Xerais do Plan de Lectura  

● Mellorar a expresión oral.  

● Ler de forma expresiva.  

● Desenvolver estratexias para ler con fluidez e entoación adecuadas.  

● Comprender distintos tipos de textos adaptados á súa idade.  

● Utilizar a lectura comprensiva como medio para ampliar o vocabulario e fixar a 

ortografía correcta.  

● Desenvolver habilidades de lectura crítica e interpretativa.  

● Valorar os textos literarios e utilizar a lectura como fonte de goce e información.  

● Utilizar os recursos da Biblioteca escolar.  

● Establecer, a través da escritura, unha vía de diálogo con outros lectores.  

● Garantir a paulatina capacitación do alumno nas competencias básicas que se 

pretenden, de face á súa formación nas distintas áreas do Curriculum.  

4. INCIDENCIA DO PROXECTO LECTOR DO CENTRO E DO PLAN ANUAL DE 

LECTURA NAS COMPETENCIAS CLAVE.  

(Recollidas nas distintas programacións das distintas áreas)  
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5. LIBROS DE LECTURA NO PRESENTE CURSO 2021/2022  

● Primaria:  

Curso Título Autor Editorial  Idioma 

3º EP El superzorro Roald Dahl Obradoiro Santillana Castelán 

Bruxa e familia Paula Carballeira Obradoiro Santillana Galego 

The inventors H. Puchta and G. Biggs Helbling Readers Inglés 

4º EP Vampira de biblioteca. El ataque polilla Ledicia Costas Obradoiro Santillana Castelán 

O xeito das froitas María Reimóndez Obradoiro Santillana Galego 

Skater Boy Maria Cleary Helbling Readers Inglés 

5º EP Querido hijo: estamos en huelga Jordi Sierra i Fabra Obradoiro Santillana Castelán 

Unha misión para Clara Marica Campo Obradoiro Santillana Galego 

Lost on the coast Rick and Steve Sampedro  Helbling Readers Inglés 

6º EP El terror de sexto B Yolanda Reyes Obradoiro Santillana Castelán 

Hilario e os tres medos Xoán Babarro Obradoiro Santillana Galego 

King Arthur Howard Pyle Helbling Readers Inglés 

 
 

● Secundaria  

 

Curso Materia Autor e título Editorial Temporalización 

1º 

Lingua Castelá Pardo Bazán, Emilia; El indulto y otros cuentos Vicens Vives Cuadrimestral 

Sierra y Fabra, Jordi; El niño que vivía en las 

estrellas 

Alfaguara 

Juvenil 

Cuadrimestral 

Lingua Galega Molina, Mª. I.; O Ferreiro da lúa chea  Obradoiro Cuadrimestral 

Jaureguizar; O bosque pálido Obradoiro Cuadrimestral 

Inglés Cammack, J.E.; The Extraordinary Miss Sunshine Vicens Vives Cuadrimestral 

 Nesbit, E.; The House of Arden Burlington Books Cuadrimestral 

Francés Gascoigne, J.; Le petit bonhomme de pain 
d’épices 

Vicens Vives Anual 

CCSS Shua, A. Mª; Dioses y héroes de la mitología 

griega 

Loqueleo Anual 

Matemáticas Gómez Gil, R.; La selva de los números  Alfaguara Anual 

Bª e Xeoloxía Dahl, R.; James y el melocotón gigante Alfaguara Anual 

2º 

Lingua Castelá Defoe, D.; Robinson Crusoe Vicens Vives Cuadrimestral 

Christie, A.; La ratonera Vicens Vives Cuadrimestral 

Lingua Galega Campo, M.; E Xoel aprendeu a voar Alfaguara Cuadrimestral 
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Dahl, R.; Matilda Obradoiro Cuadrimestral 

Inglés Butler, D.; A Dangerous Game 
 

Burlington Books Cuadrimestral 

D.B.Clemen, G.; The Halloween Secret Vicens Vives Cuadrimestral 

Francés Flyn, E.; La poule de Monsieur Jones Vicens Vives Cuadrimestral 

Grimm, f.; Les musiciens de Brême Vicens Vives Cuadrimestral 

Física e 

química 

Picazo, M.; Los grillos son un termómetro  MR Prácticos Anual 

CCSS              Molina, Mª I.; Trampa para un pintor    Loqueleo Anual 

Matemáticas Frabetti, C.; Malditas Matemáticas Alfaguara Anual 

Música Álvarez, B.; Sonata de amor Anaya Anual 

3º 

Lingua Castelá Poncela, J.; Cuatro corazones con freno y marcha 

atrás 

Vicens Vives Cuadrimestral 

El Lazarillo de Tormes Vicens Vives Cuadrimestral 

Lingua Galega Núñez Singala, M.; Noite de Temporal Obradoiro Cuadrimestral 

Hinton, S.E.; Rebeldes Obradoiro Cuadrimestral 

Inglés Caldwell, H.; My Lady, Anne Boleyn Burlington Books Cuadrimestral 

D.B.Clemen, G.; Mystery in New Orleans Vicens Vives Caudrimestral 

Francés Parodi, L. et Vallaco, M.; Énigme en Périgord Vicens Vives Cuadrimestral 

Barberá, M. Et Guilmault, S.; Marine a un secret Vicens Vives Cuadrimestral 

Bª e Xeoloxía   Sierra I Fabra, J.; Las chicas de alambre  Alfaguara Anual 

Cultura clásica   Ferrari, A.; También las estatuas tienen miedo Alfaguara Anual 

Física y 

Química 

Dahl, C.; Charlie y la fábrica de chocolate Alfaguara Anual 

CCSS Frabetti, C.; El trovador oscuro Loqueleo Anual 

Matemáticas Molina Llorente, Mª I:; El señor del cero Alfaguara Anual 

Música Franco, J.; Los Suaves somos todos Quarentena Anual 

4º 

Lingua Castelá Méndez, F.; Cuatro esquinitas tiene mi cama  Suma Anual 

Lingua Galega Cajaraville, H.; O segredo da casa de Formoso Obradoiro Cuadrimestral 

Jaureguizar; O contador de estrelas Obradoiro Cuadrimestral 

Inglés Dickens, C.; Great Expectations Burlington Books Cuadrimestral 

Stevenson, R.L.; The Strange Case of Doctor 
Jekyll and Mr Hyde 

Vicens Vives Cuadrimestral 

Francés Pergaud, L.; Le guerre des boutons Vicens Vives Cuadrimestral 

Joffo, J.; Un sac de billes Vicens Vives Cuadrimestral 

Física e 

Química 

Martínez de Lezea, T.; Muerte en el Priorato  Alfaguara Anual 

CCSS El Diario de Ana Frank Vicens Vives Anual 
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Bª e Xeoloxía Sierra I Fabra, J.; Noche de viernes Alfaguara Anual 

Matemáticas 

académicas 

Haddon, M.; El curioso incidente del perro a 

medianoche 

Salamandra Anual 

Matemáticas 

aplicadas 

Sierra I Fabra, J.; El asesinato del profesor de 

matemáticas 

Loqueleo Anual 

Música Argenta, F.; Pequeña historia de la música Espasa Anual 

2ºBac 

Lingua Castelá García Lorca, F.; Romancero Gitano DBolsillo Bimensual 

Buero Vallejo; La Fundación Austral Bimensual 

Grandes, A.; El lector de Julio Verne Tusquets Bimensual 

García Márquez, G.; Crónica de una muerte 

anunciada 

DBolsillo Bimensual 

Matemáticas Guedj, D.; El teorema del loro Anagrama Anual 

 
 

6. METODOLOXÍA 

En Educación Infantil e Primaria adícanse 45 minutos diarios á lectura.  

A sesión semanal adicada á lectura comprensiva en cada unha das áreas filolóxicas 

realízase coa axuda dos dicionarios en papel e en liña cun traballo simultáneo de 

lectoescritura. A comprensión lectora conseguida nas áreas filolóxicas transvásase 

dunha forma directa á comprensión das distintas áreas do curriculum favorecendo a 

aprendizaxe dos seus contidos. Esta complétase coa biblioteca de aula en Educación 

Infantil e Primaria (Dependentes da biblioteca xeral do centro) e da biblioteca do Centro 

para os alumnos da ESO: os alumnos poden levar a casa en calidade de préstamo 

gratuíto nun prazo máximo de 15 días. Ao final da lectura enchen a ficha bibliográfica e 

a ficha resumen de cada un dos libros que lean.  
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Anverso Ficha ESO 

 

Reverso ficha ESO 

 

As persoas encargadas da biblioteca do Centro son as profesoras Dona Carmen 

García Gutiérrez e Sara Ilduara Perea Fernández . Xeralmente, esta permanece aberta 

para intercambio de libros todos os días en horario de recreo pero, derivado das 

adaptacións de horario por mor da actual situación sanitaria, estes horarios poderán ser 

modificados. As pertinentes modificacións será comunicadas ao alumnado polo titor do 

grupo clase e toda a comunidade docente facilitará a súa asistencia a mesma. 
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Con esta actividade pretendemos conseguir o transvasamento interdisciplinar dos 

beneficios da lectura e o gusto da mesma aos membros das familias respectivas. 

Ademais, organizaranse actividades de fomento á lectura que quedarán recollidas no 

blogue da biblioteca do centro (https://bibliotecafeijoozorelle.blogspot.com/) 

Os alumnos de Infantil, Primaria e ESO realizarán tamén as actividades 

programadas pola área de Educación do Concello para o presente curso escolar nas 

datas que o mesmo nos conceda. 

7. AVALIACIÓN DO PROXECTO 

A avaliación do proxecto será continua tanto no que respecta ao proxecto lector como 

ao plan de lectura. 

Teranse en conta os seguintes aspectos: 

1- Con respecto aos coñecementos 

- Avance na comprensión lectora.  

- Avance na expresión e comprensión oral.  

- Avance na expresión e comprensión escrita.  

2 - Con respecto ás actitudes:  

- Resposta do alumno ante a lectura como medio de aprendizaxe.  

- Resposta do alumno ante a lectura como medio de distracción e de 

desenvolvemento persoal.  

3 - O profesorado trimestralmente valorará os resultados e adoptará medidas de reforzo 

ou de continuidade segundo os casos. 

 

16. SECCIÓNS BILINGÜES E PLURILINGÜISMO 

A Orde da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria do 12 de maio de 

2011 crea e regula a convocatoria do Plan de seccións bilingües en centros sostidos por 

fondos públicos. Dacordo con esta orde, unha sección bilingüe é a organización dunha 

área ou materia non lingüística da educación primaria, secundaria obrigatoria ou 

bacharelato, ou dun módulo de formación profesional especifica que se cursa cun grupo 

de alumnos dun xeito bilingüe: en galego ou castelán, segundo corresponda de acordo 

coa normativa vixente en materia de normalización lingüística, e nunha lingua 

estranxeira falada na Unión Europea, que é impartida como área ou materia ao 

devandito grupo de alumnos e alumnas. A súa finalidade é reforzar as aprendizaxes da 
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lingua estranxeira a través da incorporación parcial do seu uso como vehículo de 

comunicación na área, materia ou módulo en que se desenvolve, así como a adquisición 

da terminoloxía específica. 

Con proxectos bilingües como o que levamos a cabo neste centro, pretendemos 

mellorar as dúas destrezas que máis custa conseguir: a comprensión e a expresión oral 

nunha lingua estranxeira. O traballo integrado dos contidos da materia non lingüística e 

do idioma, sitúa ao alumnado nas mellores condicións para adquirir a confianza que 

require o seu emprego, de forma que lle permite avanzar e afianzar a adquisición doutra 

lingua diferente a súa de uso habitual. 

No curso 2009-2010, os alumnos de primeiro ciclo de Educación Primaria 

inauguraron as seccións bilingües (idioma inglés) na área de PLÁSTICA. Foi unha 

experiencia enriquecedora, tanto para o alumnado coma para o profesorado, e por ese 

motivo a Consellería concedeunos a ampliación das seccións a todos os ciclos de 

Educación Primaria no curso 2010-2011. 

No curso 2013-2014 ampliouse o número de seccións bilingües en inglés, abrindo 

dúas novas na área de EDUCACIÓN FÍSICA nos niveis de 1º e 2º da ESO, ampliándose 

estas ao 2º ciclo da ESO no curso 2014-2015, cunha acollida por parte de toda a 

comunidade educativa e uns resultados moi positivos. 

Tendo en conta a boa acollida por parte de toda a comunidade educativa no curso 

2017-2018 solicitamos entrar a formar parte da rede de centros plurilingües da 

comunidade autónoma coas materias de Educación artística (só plástica) e Educación 

física en Educación primaria e coa materia de Educación Física na ESO. A nosa 

solicitude foi aprobada e comenzamos o noso camino como centro plurilingüe no curso 

2018-2019.  

16.1. Obxectivos do Proxecto 

▪ Motivar aos alumnos do grupo no inicio dunha nova etapa determinando o grao 

de adquisición que teñen dos obxectivos e contidos programados. 

▪ Facilitar e favorecer o uso do inglés na aula. 

▪ Practicar a comprensión e expresión oral e escrita 

▪ Asociar a información oral e escrita coa súa representación visual. 

▪ Experimentar con diversos materiais para a elaboración de elementos 

relacionados co entorno. 

▪ Consolidar o vocabulario e as estruturas lingüísticas de cada unidade. 

▪ Realizar proxectos en parellas e pequenos grupos. 
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▪ Planificar a materia e a secuencia do traballo propias de cada actividade plástica 

encomendada. 

16.2. Estratexias metodolóxicas 

Á hora de presentar unha nova tarefa, o primeiro que facemos e proporcionar o soporte 

lingüístico necesario que cubra as necesidades idiomáticas comezando polo 

vocabulario específico de cada unidade didáctica. Este, moitas veces xa é familiar ou 

coñecido e unicamente precisa una revisión. Outras veces non o é, nese caso usamos 

carteis con fotos e debuxos, ou o encerado como lugar de referencia. 

Respecto ás expresións comunicativas, na clase figuran carteis con aquelas máis 

frecuentes e imos incluíndo as expresións novas que se traballan na área de lingua 

inglesa, para lograr deste xeito una aprendizaxe globalizada. As aprendizaxes 

idiomáticas adquiridas permítenlles estender así o seu uso á clase de Plástica. 

Cremos que o desenvolvemento dunha sección bilingüe debe incluir aspectos culturais 

propios da lingua na que se desenvolve a sección. Tendo isto en conta, os alumnos 

terán a oportunidade de realizar unha serie de proxectos en cada trimestre: Nadal, 

Halloween, Saint Patrick´s Day ou Easter, entre outros. 

16.3. Criterios de avaliación 

⮚ Valoración positiva de resultados ante as actividades encomendadas 

⮚ Participación activa na clase. 

⮚ Respecto o profesor e os compañeiros na clase. 

⮚ Elaboración dunha “Art Folder” persoal na que se recollen as actividades e 

traballos de desenvolvemento das diferentes unidades didácticas. 

⮚ Resolución das cuestións e elaboración axeitada das diversas actividades que 

se prantexan. 

⮚ Coidado dos materiais da clase. 

⮚ Presentación dos traballos con precisión, claridade, corrección, orde e limpeza 

16.4. Recursos 

Os libros de texto escollidos para o noso centro son para plástica: 

1º EP: 

• Hearts & Crafts I Green  Madrid: Richmond Publishing, Santillana Educación. 

• Hearts & Crafts , White. Madrid: Richmond Publishing, Santillana Educación. 

2º EP: 
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• Hearts & Crafts I Green.  Madrid: Richmond Publishing, Santillana 

Educación. 

• Hearts & Crafts , White. Madrid: Richmond Publishing, Santillana Educación. 

3º EP: 

• Student’s book, Heart Crafts 3. Madrid: Richmond Publishing, Santillana 

Educación. 

4º EP 

• Student’s book, Arts and Crafts 4, Madrid: Richmond Publishing, Santillana 

Educación. 

5º EP 

• Student’s book, Heart Crafts 5, Madrid: Richmond Publishing, Santillana 

Educación. 

6º EP 

• Student’s book, Arts and Crafts 6, Madrid: Richmond Publishing, Santillana 

Educación. 

Os libros de texto escollidos para o noso centro como material de referencia son para 

Educación física: 

• Antonio Ortiz Calvo; Physical Education in Bilingual Projects. 1st Cycle / 

Educación Física en proyectos bilingües. 1er ciclo 

• Rosa Ambrosio Sánchez (Autor), Francisco García Jiménez (Autor), & 2 más; 

Educación física bilingüe AICLE  

● Outros recursos 

Lapis, gomas, rotuladores, cartolinas, ceras, regras, pegamento, caixas de zapatos, 

tisoiras, compás, punzón, fío, materiais de refugallo, os blogs das materias e material 

variado para a clases de Educación Física. 

 
17. PLAN DE INTEGRACIÓN DAS NOVAS TECNOLOXÍAS NA EDUCACIÓN. 
 
17.1. Introdución  

Vivimos nun mundo globalizado onde as tecnoloxías da información e da comunicación 

(TIC) están cada vez máis presentes nas nosas vidas, tanto na vida cotiá como na 

profesional, privada ou no tempo de lecer. O proceso de ensino e aprendizaxe na 
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educación infantil, primaria e secundaria non é ningunha excepción a esta  tendencia: 

os recursos en liña que permiten fomentar a aprendizaxe multiplícanse de forma 

exponencial. En liñas xerais, os beneficios que se poden derivar do uso das TIC neste 

contexto son: 

● Fomento das destrezas orais e escritas do noso alumnado. As TIC 

proporcionan un acceso fácil e rápido a ferramentas e sitios web nos que o alumnado 

pode interactuar en tempo real ou de xeito asíncrona con outros usuarios, mediante o 

uso de textos orais ou escritos, utilizando as súas linguas maternas ou linguas 

estranxeiras de xeito significativo e auténtica, o cal resulta indispensable na adquisición, 

exposición e uso de coñecementos. 

● Fomento da competencia estratéxica: A web 2.0 permite activar estratexias 

de aprendizaxe autónoma mediante as cales o alumnado sexa capaz de buscar, 

seleccionar e tratar información de xeito efectivo. 

● Enfoque orientado á acción: Dada a súa natureza fundamentalmente 

colaborativa, as TIC permiten ao alumnado levar a cabo tarefas ou proxectos 

colaborativos dentro e fóra. A web 2.0 permite ademais publicar o produto final destas 

tarefas e proxectos para que estea accesible a parte ou a toda a comunidade de 

usuarios. 

● Fomento da motivación: O feito de empregar os coñecementos de forma 

auténtica, comunicándose en rede ou mediante a realización de tarefas e proxectos que 

se poden difundir na web aumenta o interese e a motivación do alumnado xa que eles 

mesmos convértense nos protagonistas de descubrir, comprender e construír 

información. 

17.2. Obxectivos 

● Avaliar a competencia dixital do profesorado do centro e detectar necesidades 

de formación con respecto ao uso das TIC  

● Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e de 

colaboración con toda a comunidade educativa. 

●  Coordinar a acción do profesorado de distintos departamentos en relación ao 

traballo coas TIC. 

● Fomentar o manexo de ferramentas 2.0 a aplicar no proceso de mellora do 

ensino e aprendizaxe de diversas materias. 

● Reflexionar acerca dos posibles usos didácticos de cada unha das ferramentas 

tratadas. 
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● Mostrar e elaborar exemplos prácticos (tarefas e proxectos) por materias e 

nivel para usar con grupos-clase reais. 

● Coordinar o uso da aula de informática e do salón de actos a través dun sistema 

de reserva mensual. 

● Supervisar o correcto funcionamento do equipamento TIC do centro. 

● Avaliar o uso de ferramentas web 2.0 

● Contribuír á potenciación da formación do profesorado ofrecendo ferramentas 

útiles para buscar, elaborar, almacenar e compartir recursos didácticos así como para 

intercambiar ideas e experiencias con docentes de calquera lugar. 

● Mellorar a comunicación entre os membros da comunidade educativa, xa que 

varias das ferramentas permiten potenciar a comunicación entre o alumnado, entre o 

alumno e o profesor (cunha atención máis individualizada) e entre o(s) alumno(s) e os 

aprendices doutros grupos-clase, doutros centros e ata doutros países. 

● Favorecer a superación das limitacións de acceso ás tecnoloxías da 

información e a comunicación derivadas das desigualdades sociais. 

● Coñecer e os aspectos básicos a ter en conta para garantir a seguridade e a 

privacidade na rede. 

17.3. Recursos 

1. O encerado dixital como recurso didáctico (EDI) 

1.1. Compoñentes principais, accesorios e complementos 

1.2. Usos didácticos do EDI 

2. Software e programas de autor na educación 

2.1. As licenzas Creative Commons 

2.2. Programas fóra de liña: os paquetes ofimáticos 

2.3. Ferramentas de autor: Jclic, Hotpotatoes, Lim, Ardora, Squeak, Malted 

2.4. Repositorios de material interactivo en rede: Agrega, Abalar, Malted 

2.5. Audacity como editor de audio. 

3. A web 2.0 como recurso didáctico 

3.1. Definición e características xerais 

3.2. O uso de podcasts no aula con Vocaroo e Ivoox 

3.3. O vídeo no aula con Youtube 

3.4. Creando vídeo-cuestionarios con ESL Video 

3.5. Lectura e publicación de documentos en rede con Issuu e Calameo. 

3.6. Publicación de presentacións en rede con Slideshare. 
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3.7. Publicación de imaxes en rede con Flickr 

3.8. Outras ferramentas 2.0 para levar a cabo proxectos colaborativos co 

alumnado. 

3.8.1. A creación de presentacións multimedia en liña con Prezi e  

MyBrainShark. 

3.8.2. A creación de posters multimedia con Glogster. 

3.8.3. A creación de álbumes multimedia con Voicethread 

3.8.4. A creación de webquests con Zunal e Webquest Creator. 

3.8.5. A creación de avatares falantes con Voki. 

3.8.6. A creación de vídeo-presentacións con Animoto e Photopeach. 

3.8.7. A creación de posters e folletos web con Smore e Postermywall. 

4. A páxina web do centro como espazo de comunicación e colaboración. 

4.1. Partes da páxina web do centro. 

4.2. Protocolo de publicación de información na web do centro. 

5. Os blogs de materia como complemento didáctico común a todas as etapas 

educativas 

5.1. Manexo básico de Blogger 

5.2. Usos didácticos. 

6. O emprego das redes sociais 

5.1. Páxina do centro en Facebook: Usos e protocolo de publicación de 

información 

5.2. Edmodo como entorno persoal de aprendizaxe: manexo e usos xerais. 

7. O emprego do marcador social Diigo para compartir recursos en liña. 

8. Dropbox como recurso para fomentar a coordinación do profesorado a nivel 

departamental e interdepartamental 

8.1. Manexo básico de Dropbox 

8.2. Cartafois en dropbox departamentais. 

8.3. Cartafois en dropbox interdepartamentais. 

8.4. Cartafol TIC. 

9. Seguridade na rede. 

9.1. Perigos concretos no uso das redes sociais e de internet en xeral. 

9.2. Medidas a tomar para protexernos en Internet 

9.3. Configuración de seguridade nunha rede social. 

17.4. Concretización do plan TIC 

● Actualización regular dos blogs de aula/materia. 
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● Habilitación dun sistema de reserva da aula de informática. 

● Instalación do EDI nas aulas de 1º ESO. 

● Actualización regular da páxina web do centro. 

http://www.feijoozorelle.com/ 

● Continuación co uso das diferentes redes sociais  

Facebook:https://www.facebook.com/colexiopadrefeijoozorelle 

Instagram:https://www.instagram.com/colexiopfzorelle/?hl=es @colexiopfzorelle 

Youtube: http://www.youtube.com/channel/UC1QAOXqEzjUzfG29VRbuv7w 

Twitter: https://twitter.com/feijoozorelle 

Google+: https://plus.google.com/113160654491702200196/posts 

Ivoox: http://www.ivoox.com/escuchar-english-zorelle_nq_93353_1.html 

http://www.ivoox.com/escuchar-proxecto-ciencia-activa_nq_90610_1.html 

http://www.ivoox.com/escuchar-podcast-

healthyschoolpadrefeijoozorelle_nq_96571_1.html 

Livestream: http://original.livestream.com/cienciaactivazorelle 

Diigo:  

✔ Novas Tecnoloxías:  

https://groups.diigo.com/group/novas-tecnoloxas-colexio-padre-feijoo-

zorelle_-ourense 

✔ Departamento de inglés: 

https://groups.diigo.com/group/english-department-colexio-padre-feijoo-

zorelle-ourense 

● Continuación do sistema de reserva da aula de informática e de supervisión de 

incidencias a través de DROPBOX. 

● Formación continua interna do profesorado: 

● Participación cos alumnos da ESO nas xornadas CONDUTAS ADITIVAS: 

DESCUBRINDO E EDUCANDO NA SÚA REALIDADE, cuxo módulo 1 trata 

especifícamente “Adiccións ás novas tecnoloxías na mocidade”  
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18. PLAN DE ORIENTACIÓN 

1. INTRODUCIÓN 

1.1. Fundamentación teórica 

     O Plan de Orientación Educativa (POE) é un documento de traballo do Departamento 

de Orientación (DO) creado para ofrecer dende cada centro a resposta adecuada e de 

calidade á complexa realidade educativa actual.  

     O presente documento é o plan correspondente ao curso 2021/2022.  O POE 

recóllese no Proxecto Educativo do Centro e defínese como un instrumento de 

planificación, desenvolvemento e avaliación da acción titorial, a intervención 

psicopedagóxica, o asesoramento aos distintos membros da comunidade educativa e a 

coordinación destes con outros centros e institucións.  En definitiva, trátase da acción 

planificada  do DO dun centro para un curso escolar, da concreción de todos os 

obxectivos e principios en que se basea o noso modelo de orientación nun documento 

real e adaptado a cada centro.  

     Cabe sinalar que o principal desafío no momento actual que vivimos a raíz da crise 

da COVID-19, é un afrontar unidos e con compromiso a tarefa de manter protexidos aos 

nosos e as nosas estudantes e brindarlles todas as oportunidades dispoñibles para 

superar as barreiras que lles impidan alcanzar os obxectivos de aprendizaxe 

establecidos.  

     Para entender a importancia de este plan, debemos partir de que a orientación é:  

✔ un dereito de todo o alumnado. 

✔ un dos factores que favorecen a calidade da ensinanza. 

✔ marco de referencia para garantir as esixencias da equidade e calidade, e para dar 

unha resposta máis adaptada aos cambios que se produciron tanto a nivel educativo 

como social. 

✔ un proceso de axuda técnica que está inserto na actividade educativa, que forma 

parte da función docente e cuxo obxectivo principal é o de promover o 

desenvolvemento integral do alumnado co fin de capacitalos para a aprendizaxe 

autónoma e unha participación activa crítica e transformadora da sociedade na que 

lles tocou vivir.  

     Para que o proceso de orientación educativa se leve a cabo con eficacia, debe ser 

sistemático e planificado, é dicir, debe estar dirixido a todos os sectores da comunidade 

educativa (profesorado, familia, alumnado...) xa que todos eles forman un sistema no 

que as relacións que se establecen entre os seus membros, inflúen en todos os demais 
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e en si mesmos. Por outra banda, debemos ter en conta o carácter sistémico do noso 

modelo de orientación, onde cobra especial importancia a coordinación dos esforzos de 

todos e todas, así como a asunción de responsabilidades por parte de cada un dos 

membros dese sistema conformado por toda a comunidade educativa; imprescinndible 

para un bo funcionamento do centro en xeral e da acción orientadora en particular. 

     Todo este esforzo compartido, tal e como se recolle no Preámbulo da Lei Orgánica 

de Educación 2/2006 do 3 de Maio, debe ir dirixido a ofrecer respostas educativas 

adaptadas ás características e necesidades do alumnado, posto que, como xa 

afirmaban Lázaro e Asensi en 1987, a orientación supón a concreción da educación 

para cada alumno e alumna e para cada situación, facendo así referencia explícita á 

atención á diversidade, alicerce básico do noso sistema actual.  

     Así, as funcións que asume o Departamento de orientación, desenvolveranse a 

través de intervencións que se axusten aos principios de prevención, desenvolvemento 

de intervención social. Nesta liña, a orientación educativa e profesional que emerxe do 

noso centro, desenvolverase a través dos tres niveis que estruturan a organización 

escolar da mesma: 

1. ACCIÓN TITORIAL: a través da acción desenvolta polos titores/as. 

2. APOIO ESPECIALIZADO: a través do Departamento de Orientación (DO). 

3. ASESORAMENTO ESPECIALIZADO: a través do Equipo de Orientación Específico 

(EOE). 

     Deste xeito, a actividade orientadora terá sempre presente as tres grandes vertentes 

da orientación: a escolar, a vocacional, e a persoal, para lograr o desenvolvemento 

integral do alumno/a. 

     Todos os aspectos mencionados, deben ser coherentes cos principios e valores que 

promove o Proxecto Educativo do noso centro, xa que como sabemos a orientación non 

é un subsistema separado da educación, senón parte intrínseca dela. Entre estes 

aspectos destacamos a educación integral, a calidade da educación, a inclusión de todo 

o alumnado, a educación para a tolerancia, a non discriminación e a igualdade entre 

mulleres e homes, a participación de todos os sectores da comunidade educativa, o 

esforzo compartido, a avaliación de todo o sistema educativo e a aprendizaxe ao longo 

de toda a vida.  

1.2. Fundamentación legal 

     Na actualidade o noso sistema educativo está en proceso de cambio, polo que a nivel 

lexislativo neste curso 2021/2022, existen diferentes leis orgánicas que conviven en 
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función da actualización normativa e do calendario de aplicación establecido. A 

continuación determínase a listaxe da normativa lexislativa a ter en conta: 

❖ Normativa xeral: 

⮚ Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, que regula o Dereito á Educación (LODE). 

⮚ Texto Refundido da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE) e 

a Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade 

Educativa (LOMCE). 

⮚ Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a LOE 

(LOMLOE). 

⮚ Organización e funcionamento do Departamento de Orientación: 

⮚ Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a Orientación Educativa 

e Profesional na C.A. de Galicia, e a Orde do 24 de xullo de 1998 pola que se 

desenvolve o Decreto 120/1988. Nestes referentes lexislativos, recóllese a 

composición dos Servizos de Orientación e as funcións dos mesmos, así 

como a estrutura do Plan de Orientación e da Memoria Final de curso do DO. 

⮚ Circular 10/2010 de accións prioritarias dos Servizos de Orientación Educativa 

e Profesional na C.A. de Galicia. Establece como accións prioritarias dos 

Servizos de Orientación a diversidade e a inclusión, a acción titorial, a 

convivencia e a educación en valores, o plan de orientación e a súa 

memoria, os procesos de avaliación e calidade, o DROrienta, a 

coordinación, a aprendizaxe permanente e saídas profesionais.  

❖ Atención á diversidade: 

⮚ ORDE do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, 

do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparten as 

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

⮚ Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención a 

diversidade do alumnado dos centros docentes de la C.A. de Galicia nos que se 

imparten as ensinanzas establecidas na LOE. Recolle a definición, principios e 

medidas para a atención á diversidade, establece as MAD ordinarias e 

extraordinarias, as modalidades de escolarización e a promoción da mesma. 

Ademais inclúe nas nosas funcións a de elaborar o PXAD coas directrices da 

CCP e as achegas dos Departamentos Didácticos.  
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⮚ Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro,  polo que se aproba o 

texto refundido  da Lei Xeral das Persoas con Discapacidade e a súa inclusión 

social. Recoñece o dereito a unha Educación inclusiva, de calidade e gratuita, 

en igualdade de condicións.  

⮚ Real Decreto 1635/2009, do 30 de outubro, que regula a admisión dos alumnos 

e alumnas e a atención ao alumnado con NEAE no ámbito da xestión do 

Ministerio de Educación.  

⮚ Orde do 6 de outubro de 1995, pola que se regulan as adaptacións do currículo.  

⮚ Orde do 31 de outubro de 1996, reguladora da avaliación psicopedagóxica e 

do ditame de escolarización.  

⮚ Orde do 27 de decembro de 2002, de escolarización de alumnos con 

necesidades educativas especiais.  

⮚ Circular 9/1999 e Circular 8/2009 de MAD na ESO. 

⮚ Orde do 20 de febreiro de 2004, de medidas de atención específica para 

alumnos procedentes do estranxeiro. 

❖ Convivencia Escolar: 

⮚ Lei 27/2005, do 30 de novembro de fomento da educación e da cultura da paz.  

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

educativa; e o Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve dita lei 

en materia de convivencia escolar.  

❖ Protocolos: 

⮚ Protocolo de acoso escolar e ciberacoso.  

⮚ Protocolo de consenso para a sensibilización en igualdade de xénero e 

prevención da violencia de xénero na educación en Galicia.  

⮚ Protocolo de consenso sobre TDAH na Infancia e na Adolescencia nos Ámbitos 

Educativo e Sanitario. 

⮚ Protocolo de prevención, detección e intervención do risco suicida no ámbito 

educativo.  

⮚ Protocolo de protección de datos.  

⮚ Protocolo para a atención educativa ao alumnado con discapacidade auditiva.  

⮚ Protocolo para a atención educativa do alumnado coa síndrome de Down e/ou 

discapacidade intelectual. 

⮚ Protocolo de atención educativa a alumnado con Trastorno do Espectro Autista. 
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⮚ Protocolo para a intervención psicoeducativa da dislexia e/ou outras dificultades 

específicas da aprendizaxe 

     Por último, debemos destacar a normativa derivada da situación excepcional xerada 

pola crise sanitaria da COVID-19 reflexada no PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN 

COVID 19 NO CURSO 2021/2022, no PLAN DE CONTINXENCIA do noso centro  e no 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DA TRANSMISIÓN DA COVID-19 NO ALUMNADO 

CON NEE PARA O ÁMBITO EDUCATIVO. 

 
2. OBXECTIVOS XERAIS 

    Os obxectivos determínanse como o conxunto de fins ou metas que pretendemos 

acadar co plan, os cales xorden das necesidades detectadas no centro e supoñen unha 

referencia indispensable para organizar a nosa intervención. No presente plan 

plantexamos os seguintes obxectivos xerais, atendendo ao establecido no Plan de 

Acollida para o curso 2021/2022: 

a) Acoller ao alumnado e ás familias tendo en conta as diferentes situacións 

emocionais vividas. 

b) Axudar aos alumnos e alumnas para xestionar as súas emocións mediante 

programas de xestión socioemocional. 

c) Fomentar plans de actuación baseados no diálogo. 

d) Incorporar cambios metodolóxicos no proceso de ensino-aprendizaxe. 

e) Atender e realizar un seguimento individualizado dos alumnos e alumnas que o 

necesiten, en especial ao alumnado con NEAE. 

f) Seguir cos protocolos establecidos polas administracións educativas e sanitarias. 

g) Incorporar actividades relacionadas coas necesidades de acompañamento, apoio 

e reforzo de contidos curriculares derivados da situación creada, co 

desenvolvemento de accións con toda a comunidade educativa, relacionadas coas 

repercusións e efectos emocionais negativos que se puideron derivar do 

confinamento no seu espectro psicolóxico. 

h) Xerar procesos emocionais e de participación, tanto individuais como colectivos, 

sendo fundamental na maioría dos casos, a auto-orientación. 

i) Contribuír á personalización da educación, favorecendo o autocoñecemento e o 

proceso de toma de decisións dos estudantes.  

j) Colaborar no logro dunha boa integración do alumnado no centro educativo e no 

grupo de compañeiros/as, sobre todo nos momentos de transición. 
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k) Prever as dificultades de aprendizaxe e contribuír a superalas cando se produzan, 

axustando a resposta educativa ás necesidades particulares do alumnado. 

l) Realizar un seguimento personalizado do proceso de ensinanza-aprendizaxe 

dos/as alumnos/as facendo fincapé na adquisición de hábitos e actitudes positivas 

cara o estudo, a comprensión oral e escrita e a capacidade para a resolución de 

problemas. 

m) Fomentar a investigación e a capacidade crítica e autónoma no alumnado do centro 

(auto-orientación). 

n) Coordinar accións de orientación e titoría. 

o) Resaltar os aspectos orientadores da educación, atendendo ao contexto real dos/as 

alumnos/as e o futuro que poidan proxectar para si mesmos, favorecendo a 

adquisición de aprendizaxes funcionais. 

p) Favorecer os procesos de madureza persoal e o coidado da saúde emocional. 

q) Colaborar na toma de decisións relativas ao alumnado e fomentar a necesidade de 

que elaboren un proxecto de vida. 

r) Favorecer a relación entre os distintos integrantes da comunidade educativa. 

s) Potenciar a colaboración con outros Departamentos de Orientación da zona 

educativa, co EOE, cos servicios educativos e asistenciais do Concello e con 

calquera outra institución pública ou privada que poida contribuír a unha  mellor 

formación do profesorado, familias e alumnos/as. 

t) Orientar e implicar as familias na educación dos seus fillos/as, ó igual que, 

establecer os cauces axeitados de información e comunicación fluída. 

     Cabe sinalar que os obxectivos establecidos, abarcan as tres grandes vertentes da 

orientación: a escolar, a persoal e a vocacional, co obxectivo principal de potenciar a 

prevención e o desenvolvemento integral do alumnado:   

● Vertente escolar: optimizar e apoiar o proceso de E-A, abarcando a atención á 

diversidade tendo en conta os principios de inclusión, normalización, equidade, 

igualdade de oportunidades e non discriminación 

● Vertente persoal: favorecer o desenvolvemento integral do alumnado a través da 

acción titorial. 

● Vertente vocacional: promover a madurez vocacional para a toma de decisións 

autónomas e responsables, a través da orientación académica e profesional. 

     Para conseguir estes obxectivos, dende o Departamento de Orientación 

planificaremos o noso traballo partindo das seguintes liñas básicas de actuación: 

● Plan de Apoio ao proceso de Ensinanza-Aprendizaxe. 

http://www.feijoozorelle.com/
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● Plan de Atención a Diversidade. 

● Plan de Orientación Académica e Profesional. 

● Plan de Acción Titorial. 

 

3. PLANIFICACIÓN XERAL E DEFINICIÓN DAS ACTUACIÓNS PRIORITARIAS  

3.1. Planificación xeral do Departamento de Orientación 

     En primeiro lugar, tal e como se establece no Decreto 120/1998 do 23 de abril e na 

Orde do 24 de xullo de 1998, polo que se regula a orientación educativa e profesional 

na Comunidade Autónoma de Galicia, a orientación educativa determínase como un 

proceso global, que abrangue a toda a comunidade educativa, e que integra aspectos 

relativos ao desenvolvemento persoal, aos procesos de E-A e á toma de decisións 

académicas e profesionais. 

     Para levar a cabo todas as actuacións encomendadas ao DO, o primeiro paso é 

realizar a constitución do departamento, que estará formado, de acordo co establecido 

na lexislación vixente, polas seguintes profesionais: 

▪ Xefa do Departamento de Orientación: ANA CONDE  

▪ Profesora especialista en PT: MÓNICA LÓPEZ  

▪ Profesora especialista en AL: NEREA LIMIA  

▪ 1 titor/a de ámbito científico-tecnolóxico: BEATRIZ TEMES (coordinadora 

ademais de Educación Primaria) 

▪ 1 titor/a de ámbito social-lingüístico: BEATRIZ NIETO 

▪ Coordinadora de Ciclo de Educación Infantil: MARÍA JOSE NOVO 

▪ Coordinadora de Ciclo de Educación Secundaria Obrigatoria: Mª JESÚS 

CORRAL 

     En segundo lugar, tras valorar as necesidades do centro e tendo en conta as funcións 

establecidas polo DO, o horario de permaneza no centro educativo da Xefa do 

Departamento, será o seguinte: 

HORAS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9.00-9.50 ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN  ORIENTACIÓN 

9.50-10.40 ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN 

10.40-11.30 ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN 

11.45-12.35 ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN 

12.35-13.25 ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN  

16.00-16.50 ORIENTACIÓN     

16.50-17.40 ORIENTACIÓN     

 

http://www.feijoozorelle.com/
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   Ademais da dispoñibilidade presentada neste horario, o alumnado e as familias teñen 

tamén á súa disposición un blog (https://orientacionfeijoozorelle.blogspot.com.es) no que 

poden consultar diversas informacións e expoñer as súas dúbidas ou suxerencias. 

3.2. Actuacións Prioritarias 

     Os principios que rexirán o funcionamento da Orientación Educativa no noso centro 

e a actuación da mesma, irán en consonancia coa: prevención ou accións 

propedéuticas, o desenvolvemento das potencialidades dos alumnos/as, a 

universalidade dunha educación de calidade para todos/as, a cooperación, a coherencia 

educativa e corresponsabilidade, o principio de demanda (facendo as avaliacións e 

intervencións segundo vaian sendo sentidas coma necesidades pola comunidade 

educativa) e a intervención propiamente dita nos alumnos/as que presenten NEAE. Así 

as accións prioritarias neste momento de crise sanitaria pola Covid-19 serán:  

▪ Facilitar a INCLUSIÓN, poñendo medios para vencer a fenda dixital e asegurar 

a accesibilidade. 

▪ Atender as NEAE, mediante unha adaptación das medidas de seguridade ante 

a Covid. 

▪ Promover  e favorecer a  Acción Titorial e a Orientación educativa en liña. 

▪ Acompañar aos estudantes no desenvolvemento e posta en práctica de 

habilidades metacognitivas e técnicas de traballo e autoxestión da propia 

aprendizaxe. 

3.2.1. Actuacións respecto ao profesorado 

▪ Acadar a empatía suficiente co profesorado, que favoreza un diálogo fluído que 

asegure a máxima funcionalidade do DO. 

▪ Elaborar o Plan de Acción Titorial, facer o seu seguimento e avaliación, a través 

do traballo que se realice nas titorías e nas reunións establecidas ó efecto, tendo 

en conta o estado emocional e social dos nosos estudantes. 

▪ Promover o coñecemento das funcións do DO no centro e da acción titorial, 

axudando a establecer novas canles de comunicación. 

▪ Asesorar ao profesorado que o demande nas tarefas educativas e de 

seguimento do proceso ensinanza-aprendizaxe que se plantexen,, facilitándolle 

os criterios de actuación e recursos e instrumentos necesarios. 

▪ Colaborar no deseño de avaliación e de promoción do alumnado. 

▪ Traballar cos seminarios que o demanden, cas súas programacións e 

implementar as medidas de atención á diversidade que sexan necesarias, 

poñendo especial énfase na inclusión educativa. 

http://www.feijoozorelle.com/
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▪ Promover o asesoramento e facilitación de instrumentos e materiais 

necesarios ao profesorado implicado na elaboración de AC e RE de ACNEAE. 

▪ Traballar cos Departamentos que demanden a colaboración do Departamento 

de Orientación nos temas relacionados coa atención á diversidade, a orientación 

académica-profesional, a educación socio-emocional, habilidades sociais… 

▪ Concienciar ó profesorado de que o alumnado NEAE. son responsabilidade de 

toda a comunidade educativa, e non só de determinados especialistas ou 

mestres/as. 

▪ Coordinar coas especialistas en PT e AL e titores/as a atención ao ACNEAE. 

3.2.2. Actuacións respecto ao alumnado 

     Resulta importante poder traballar cos nosos alumnos e alumnas na capacidade de 

adaptación á nova situación tras a pandemia xerada pola Covid-19. Debemos 

axudarlles, familias e profesorado, con diferentes estratexias para superar as 

adversidades vividas da mellor maneira posible, e en consecuencia favorecer a 

aprendizaxe en resolución de posibles desafíos futuros de forma exitosa, sendo máis 

optimistas, máis capaces e felices.  

    Para iso recoméndanse algunhas pautas para recoñecer as súas habilidades e 

recursos internos, tal e como recolle o Dr. Ginsburg no seu libro: “Guía dos pais para 

fomentar a RESILIENCIA nos nenos e nos adolescentes”  que expomos a continuación: 

Habilidade: describe o sentimento de saber que podemos manexar unha situación 

eficazmente. Podemos axudar a desenvolver a competencia ao:  

- Axudar aos alumnos/as para enfocarse en fortalezas individuais.  

- Enfocarse nalgún erro identificado en incidentes específicos.  

- Autorizar aos alumnos/as a que tomen decisións. 

 

Confianza: A convicción sobre as súas propias habilidades derívase da capacidade. 

Créase confianza ao: 

- Enfocarse no mellor de cada un para que poida observar iso tamén. 

- Expresar claramente as mellores calidades, como lealdade, integridade, 

persistencia e bondade. 

-Recoñecer cando o fixo ben. 

-Felicitar con honestidade certos logros específicos; sen brindar unha 

felicitación que poida carecer de autenticidade. 

http://www.feijoozorelle.com/
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Conexión: Desenvolver vínculos estreitos coa familia e a comunidade educativa  crea 

un sólido sentido de seguridade que axuda a guiar cara a importantes valores e evita os 

roteiros destrutivos alternos do amor e a atención. Para conectarse con outros debemos: 

-Permitir a expresión de todas as emocións, para que os alumnos se sentan cómodos 

durante os momentos difíciles. 

-Tratar abertamente os conflitos para solucionar os problemas. 

-Fomentar as relacións saudables que reforzarán as mensaxes positivas. 

Carácter: Os alumnos necesitan fomentar un sólido grupo de ensinos e valores para 

determinar o correcto e o incorrecto e para demostrar unha actitude afectuosa cara aos 

demais. Para iso, empezamos por:  

-Demostrar a importancia do apoio da nosa comunidade educativa.  

-Fomentar o desenvolvemento de actitudes positivas entre o alumnado. 

Contribución: Os alumnos necesitan comprender que o mundo é un lugar mellor porque 

eles están nel. Estar consciente da importancia da contribución persoal pode servir 

como unha fonte de propósito e motivación. Polo tanto, é importante nestes momentos 

de pandemia: acentuar a importancia de servir a outros modelando a xenerosidade.  

    Estas son algunhas das recomendacións para poder así axudar ó alumnado a 

xestionar todas estas emocións que afloraron durante a pandemia pola Covid-19. É 

importante normalizar a manifestación das devanditas emocións, sendo flexibles en 

cada situación e ensinando a resolvelo de maneira axeitada.  

Nestes momentos, xunto coa familia, o centro educativo é un modelo de xestión 

emocional, e por iso quedan recollidas a través do Plan de Acollida do Centro, unha 

serie de actividades e dinámicas de contención emocional. 

3.2.3. Actuacións respecto das familias 

▪ Manter un diálogo fluído coas familias, mostrando unha atención individual co/a 

titor/a, reunións xerais (presenciais ou en liña), atención do DO para unha mellor 

información e implicación no proceso educativo dos/as seus/súas fillos/as. 

▪ Concienciar ás familias de que os/as seus/súas fillos/as ou compañeiros/as dos/as 

mesmos/as, alumnos/as con NEAE, son responsabilidade, en distinta medida, de 

toda a comunidade educativa, e non só de determinados especialistas.  

▪ Ofrecer ás familias a información suficiente sobre as funcións do DO e os principios 

da súa intervención. 

▪ Favorecer a participación das familias no proceso educativo dos/as seus/súas 

fillos/as e a súa colaboración na avaliación psicopedagóxica dos/as alumnos/as 

susceptibles da mesma. 

http://www.feijoozorelle.com/
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▪ Fomentar a colaboración en tódolos aspectos entre centro e familia. 

▪ Facilitar o coñecemento do actual sistema educativo e futuras conexións 

académicas e posibilidades profesionais 

3.2.4. Actuacións respecto ao centro educativo 

▪ Colaborar nas medidas de seguridade do centro ante o Covid19 

▪ Asesorar e ofrecer recursos á comunidade educativa que favorezan a posta en 

práctica de medidas organizativas e curriculares de atención á diversidade que 

precise o alumnado (Documento de adaptación das medidas de seguridade para 

ACNEE) 

▪ Asesorar e ofrecer recursos á comunidade educativa que favorezan a tolerancia e a 

mellora da convivencia nestes momentos de pandemia. 

▪ Contribuír á dinamización do funcionamento das estruturas organizativas do centro, 

analizando os posibles cambios que se deban introducir para optimizar a utilización 

dos recursos existentes. 

▪ Asistencia ás sesións de avaliación (presencial ou en-liña) 

3.2.5. Actuacións respecto a outros organismos 

▪ Colaboración cos Orientadores/as dos centros de procedencia do alumnado para 

obter os datos precisos para abordar o proceso de ensinanza-aprendizaxe. É 

importante sinalar a orientación educativa en rede (apoio colectivo), compartindo 

información, mostrando dúbidas e posibles solucións á problemática que se 

presente. 

▪ Contacto e colaboración co EOE provincial e con outros Departamentos de 

Orientación da zona. 

▪ Contacto con diferentes organismos de emprego, Consellerías, Servicios de 

Información á Xuventude, Universidade. 

▪ Contacto con  outros servicios da zona: Centros de Saúde, Servizos Sociais, Cruz 

Vermella, Equipo de Prevención de Drogodependencias, Centro de Orientación 

Familiar,... 

4. ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN 

Tal e como mencionamos en apartados anteriores, a intervención do DO, levarase a 

cabo a través dos seguintes plans: 

● Plan de Apoio ao proceso de Ensinanza-Aprendizaxe. 

● Plan de Atención a Diversidade. 

● Plan de Orientación Académica e Profesional. 

● Plan de Acción Titorial. 

http://www.feijoozorelle.com/
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     Por outra banda, resulta indispensable sinalar que debido á situación de pandemia 

xerada pola Covid-19 puxéronse en funcionamento outras formas de atención ós 

estudantes, mediante o uso de ferramentas dixitais específicas para a comunicación, o 

acompañamento, o apoio e o asesoramento nos ámbitos anteriores. 

4.1. Plan de apoio ao proceso de ensinanza-aprendizaxe (PAPEA) e atención á 

diversidade 

     No plan de apoio ao proceso de ensinanza-aprendizaxe recóllense e desenvólvense 

as propostas relativas á atención á diversidade. Atender a unha maior heteroxeneidade 

de capacidades, motivacións e intereses, ou o que é o mesmo, dar unha resposta 

educativa, persoal e adaptada a cada un dos alumnos/as que se escolarizan nos 

diferentes grupos, constitúe a finalidade á que se encamiñan as medidas de apoio 

recollidas neste plan. 

     Dadas as características deste centro o apoio lévase a cabo preferentemente en 

dúas bandas: 

▪ Asesoramento directo ao profesorado para o desenvolvemento das 

correspondentes medidas de atención á diversidade ou estratexias a 

implementar. 

▪ Atención prioritaria aos alumnos/as que se encontren con NEAE. 

4.1.1. Obxectivos 

     En relación cos obxectivos do plan, determinamos obxectivos xerais e obxectivos 

específicos: 

4.1.1.1. Obxectivos xerais 

⮚ Optimizar os procesos de Ensinanza- Aprendizaxe. 

⮚ Proporcionar ao alumnado estratexias de aprendizaxe para que poida aprender  

por sí so. 

⮚ Evitar, na medida do posible, fenómenos indesexables como o abandono, 

fracaso e inadaptación escolar. 

⮚ Previr as dificultades de aprendizaxe e asistilas cando xa se produzan. 

⮚ Axustar a resposta educativa ás necesidades particulares dos alumnos/as 

mediante as oportunas adaptacións curriculares. 

⮚ Impulsar un pensamento autónomo e crítico no alumnado ó igual que no traballo 

en  grupo. 

4.1.1.2. Obxectivos específicos 

⮚ Adoptar medidas organizativas sobre formas de agrupamento dos alumnos/as. 
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⮚ Organizar os espazos e tempos que faciliten a atención á diversidade. 

⮚ Poñer en marcha medida de prevención encamiñadas a crear un clima de 

relacións harmoniosas na aula. 

⮚ Detectar problemas de aprendizaxe e poñer en marcha medidas de reforzo. 

⮚ Fixar criterios para atender e dar resposta á heteroxeneidade de capacidades, 

intereses e motivacións do alumno/a, dende o currículo ordinario a través de 

medidas ordinarias, reforzos, grupos específicos e recuperación. 

⮚ Establecer medidas de corrección adecuadas para os alumnos/as con 

necesidades educativas especiais recorrendo a adaptación curricular 

significativa. 

⮚ Seguir puntualmente a evolución académica e persoal do alumnado. 

⮚ Establecer contactos e vías de colaboración con diferentes entidades ou 

especialistas que poidan axudarnos ao desenvolvemento de programas ou  

actuacións concretas encamiñadas a unha mellor formación persoal e 

académica do alumnado. 

⮚ Avaliación conxunta co profesorado do desenvolvemento de programas e de 

medidas adoptadas ao longo do curso. 

4.1.2. Actividades  

As actividades do plan concrétanse en distintos niveis: centro, profesorado, alumnado e 

pais/nais. 

4.1.2.1. Actividades respecto o centro 

⮚ Elaboración do Plan de Orientación, do Plan de Acción Titorial e do Plan de 

Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE). 

⮚ Fomentar a comunicación entre os distintos profesores que interveñen no 

mesmo grupo de alumnos/as mediante reunións de titores, de equipos docentes, 

etc. 

⮚ Colaborar na difusión da oferta educativa do centro. 

4.1.2.2. Actividades respecto ao profesorado 

⮚ Proporcionar apoio e asesoramento en xeral respecto aos procesos de 

ensinanza-aprendizaxe e a realidade educativa. 

⮚ Asesorar sobre criterios metodolóxicos que poidan previr dificultades de 

aprendizaxe como poden ser referidos a: agrupamentos, organización dos 

espazos, distribución do tempo,… 

⮚ Participar no deseño e colaboración de Medidas de Atención á Diversidade. 
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⮚ Animar a utilización de criterios e procedementos para o seguimento e avaliación 

do proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

⮚ Dar orientacións e información ao profesorado dos alumnos/as diagnosticados. 

4.1.2.3. Actividades respecto ao alumnado 

⮚ Prevención, detección e coordinación do tratamento das dificultades de 

aprendizaxe.  

⮚ Avaliación inicial para coñecer a competencia curricular e destrezas básicas do 

alumnado. 

⮚ Organizalos apoios a alumnos/as con necesidades.  

⮚ Intervención nas sesións de avaliación e reunións dos equipos docentes. 

⮚ Desenvolver un programa de técnicas de estudio. 

⮚ Asesoramento, sobre a situación académica-persoal e sobre o futuro académico 

e profesional. 

⮚ Realizar a avaliación psicopedagóxica daqueles alumnos/as que se considere 

necesario. 

⮚ Revisión e elaboración de adaptacións curriculares individualizadas. 

4.1.2.4. Actividades respecto das familias 

⮚ Orientacións sobre ACNEAE. 

⮚ Informar aos pais de cales son as condicións ambientais necesarias para que os 

seus fillos/as poidan realizar as actividades de estudio no seu fogar. 

⮚ Orientacións ás familias individual e colectivamente, para que asuman 

responsabilidades na educación dos seus fillos. 

⮚ Implicar aos pais nas actividades de reforzo e apoio educativo. 

⮚ Dar orientacións e información aos pais dos alumnos/as diagnosticados. 

4.1.3. Avaliación  

  O seguimento e avaliación deste plan será responsabilidade dos equipos de titores/as 

co asesoramento e apoio do Departamento de Orientación, seguindo procedemento, 

parámetros e tempos recollidos no PAT. 

4.2. Plan de orientación académica e profesional (POAP) 

Os/as alumnos/as teñen que tomar decisións de carácter vocacional que vai afectar de 

maneira importante ao futuro das súas vidas. E por este motivo necesitan, agora mais 

ca nunca, unha  orientación académica e profesional. 
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   O proceso de toma de decisións nesta etapa esixe que o alumnado integre a 

representación de sí mesmo e a representación que posúe do mundo socio-laboral, 

confrontando ambos tipos de representacións ata chegar a unha decisión final. 

Conforme o alumnado vai adquirindo maior madurez persoal e vocacional, e obtendo 

maior información, tomará decisións de maior transcendencia, véndose obrigado a 

reorientar decisións anteriores, ou a efectuar outras novas. O proceso constitúe unha 

situación de busca permanente de equilibrio, cuxo mantemento precisa de novas 

informacións e continuas tomas de decisións. 

   Podemos xustificar as necesidades deste plan en base os seguintes presupostos:  

1.-A aposta por unha educación integral como medio compensatorio das desigualdades 

sociais. 

2.-A complexidade crecente do mundo educativo laboral que complica o proceso de 

toma de decisións dos alumnos/as. 

3.-A importancia dunha adecuada elección profesional, pola súa repercusión na 

configuración da propia autoestima. 

4.-A crecente mobilidade no emprego e as transformacións socio-laborais que fan 

necesaria unha disposición favorable á formación permanente e unha maior capacidade 

adaptativa aos cambios e a realidade socio-laboral. 

4.2.1. Obxectivos  

En relación cos obxectivos do plan, determinamos os seguintes obxectivos: 

1.- Fomentar no alumnado o coñecemento de si mesmo. 

-Analizar os diferentes factores persoais que inflúen na toma de decisións: capacidades, 

intereses, motivacións, personalidade,… 

-Avaliar outras variables que poidan condicionar a toma de decisións: situación familiar, 

posibilidades económicas,… 

2.- Informar ao alumnado e ás familias sobre as diferentes opcións educativas 

laborais. 

-Obter unha amplía información do sistema educativo: opcións, itinerarios, bolsas de 

estudos, … 

-Dispoñer dun adecuado coñecemento do sistema produtivo e laboral: sectores 

produtivos, perfiles profesionais,... 

-Fomentar o desenvolvemento de habilidades para que analicen as características de 

cada profesión, así como cualidades esixidas para o exercicio da mesma. 
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3.- Facilitar o proceso da toma de decisións. 

-Desenvolvemento de hábitos de análise, reflexión e capacidade crítica para  chegar a 

toma de decisións que lle conduzan a unha elección madura e responsable de estudio 

e profesións. 

-Adquirir as habilidades necesarias para unha  toma de decisións responsable e 

axustadas a propia realidade. 

4.- Fomentar a elaboración dun Proxecto de Vida e as habilidades para conseguilo. 

5.- Favorecer a transición á vida activa e laboral. 

-Proporcionar estratexias para a inserción socio-laboral. 

-Coñecer as diferentes técnicas de busca de emprego e autoemprego. 

-Loitar contra os estereotipos sexuais ou calquera outro tipo de discriminación  socio-

laboral. 

-Proporcionar, ao alumno/a e á súa familia, informacións sobre a situación actual e 

tendencias sobre o mercado de traballo. 

4.2.2. Contidos  

O plan organízase en torno a cinco eixes principais: 

   1) O autocoñecemento: Como son, como me vexo, e como me ven os demais, que 

me gusta, que se me da ben, que quero ser – os meus intereses profesionais- 

expectativas da miña familia. 

- Aptitudes, habilidades, traxectoria escolar. 

- Valores, intereses, motivacións. 

- Personalidades, autoestima, aptitudes. 

- Aspiracións, expectativas, proxectos, afeccións. 

- Situación familiar, socio-económica e cultural. 

   2) Coñecemento do sistema educativo: Itinerarios formativos, axudas. 

- Itinerarios académicos e profesionais. 

- Probas de acceso libre para a obtención de diferentes titulacións, graduado escolar, 

Ensinanza Secundaria, … 

- Requisitos de ingreso ás diferentes posibilidades. 

- Bolsas de axudas. 

   3) Coñecemento do mundo laboral: Perspectivas de emprego, perfil profesional, 

relacións laborais (tipos de contratos,  lexislación laboral). 

- Estrutura dos sectores produtivos, o tecido empresarial, o mercado sectorial do traballo 

e as perspectivas de colaboración. 
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- Profesións, ocupacións, monografías profesionais. 

- Fontes de emprego, sectores e profesións con maior demanda laboral. 

   4) Toma de decisións e proxecto de vida: Resolución de problemas. 

   5) Procesos de inserción socio-laboral:  

- Métodos, técnicas e estratexias de busca de emprego. 

- Habilidades sociais. 

- Elaboración de documentos profesionais que se deben presentar na busca activa dun 

emprego (carta de presentación, currículum vital, instancia). 

- Organismos relacionados coa inserción socio-laboral, e que poidan axudar a busca 

dun emprego (INEM, sindicatos, administración,…) 

- Posibles probas de selección que superar para a busca dun posto de traballo 

(entrevista de selección, test psicotécnicos). 

- Traballo por conta propia e por conta allea. 

- Competencias claves do traballador. 

4.2.3. Actividades  

4.2.3.1. Actividades respecto ao centro 

⮚ Propoñer actividades complementarias, extraescolares e culturais, que faciliten 

a formación sobre diferentes campos profesionais. 

⮚ Asesorar e formar ó profesorado nas actividades que demanden. 

4.2.3.2. Actividades respecto ao profesorado 

⮚ Contemplar a dimensión práctica das áreas e a súa posible relación cun futuro 

profesional. 

⮚ Coordinar as opinións do equipo educativo e o titor/a á hora de elaborar o 

Consello Orientador. 

4.2.3.3. Actividades respecto ao alumnado 

⮚ Entrenamento nas técnicas de documentación e consulta (guías, folletos, 

publicacións,  etc.) 

⮚ Elaboración e análise do organigrama do Sistema Educativo e de posibles 

opcións ao término do curso ou etapa. 

⮚ Documentación da oferta educativa do centro e sobre as materias optativas. 

⮚ Documentación con información sobre centros (oferta educativa, dirección, 

teléfonos, etc.). 

⮚ Clasificación de profesións. 

⮚ Autoavaliación da propia proxección escolar, ver como se percibe o alumno/a. 
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⮚ Análise de vantaxes e inconvintes das distintas opcións educativas e 

profesionais examinando as que mellor se axusten ás posibilidades e 

preferencias persoais. 

⮚ Representación gráfica do itinerario persoal a seguir. 

⮚ Entrevistas co titor/Dpto. Orientación, no caso de alumnos/as, con certo grado 

de incertidume. 

⮚ Investigación de organismos relacionados coa oferta de emprego. 

⮚ Confección de documentos (currículo vitae, instancias,…) 

⮚ Información básica en materia de auto-ocupación. 

4.2.3.4. Actividades respecto as familias 

⮚ Informarlles da formación que están recibindo os seus fillos/as no centro. 

⮚ Explicarlles os campos e saídas profesionais máis habituais. 

4.2.4. Metodoloxía e implementación 

A orientación académica e profesional é responsabilidade de todo o equipo docente e 

debe levarse a cabo a través das actividades propias da titoría como das actividades de 

ensinanza-aprendizaxe dos diferentes módulos, especialmente do módulo de 

Formación e Orientación Laboral. Na base disto as actuacións englobadas neste ámbito, 

levaranse a cabo a través de: 

⮚ Titor/a, sempre que sexa posible, nas horas destinadas á titoría de 

alumnos/as e pais. 

⮚ Os diferentes módulos, polos profesores dos mesmos. 

⮚ Departamento de Orientación, cando se trata de actividades especializadas 

(por exemplo, a aplicación das probas estandarizadas), de carácter masivo 

(dirixidas a mais dun grupo-clase) o asesoramento individualizado. 

   As tarefas básicas do Departamento de Orientación en relación con iste plan son as 

seguintes: 

⮚ Deseño do plan. 

⮚ Asesoramento aos titores e resto do profesorado naqueles aspectos máis 

especializados (autocoñecemento, entrenamento na toma de decisións,…). 

⮚ Apoio informático sobre opcións académicas e laborais. 

⮚ Intervención directa co alumnado nas actividades concretas, como: 

⮚ Aplicación de probas de aptitudes, interese,… 

⮚ Charlas sobre opcións educativas e laborais. 
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⮚ Organización de visitas a empresas, outros centros, etc. 

⮚ Asesoramento invidualizado ao alumnado e familias. 

⮚ Axuda aos titores para a elaboración do consello orientador o remate dos ciclos. 

    As actuacións deseñadas, teñen no seu conxunto a finalidade de levar ao alumnado 

ás reflexións, autocoñecemento e valoración das propias capacidades, motivacións e 

intereses, así como ao coñecemento de toda oferta educativa e laboral para que poidan 

facer unha elección óptima. 

  Será importante que o alumnado se faga consciente da gran influencia que sobre a 

súa elección poida ter a realidade sociofamiliar  na que se encontra inmerso. Neste 

sentido desenvólvense as actividades de orientación ás familias, principalmente 

mediante entrevistas individuais. 

   Nun escenario de semi-presencialidade, apostarase pola orientación en liña facilitando 

ao alumnado, a nivel virtual, estratexias de autorreflexión que lle permitan coñecerse 

mellor e coñecer a súa contorna, especialmente o familiar, en aspectos relacionados 

con: 

⮚ A súa historia de vida  

⮚ Os seus talentos e potencialidades  

⮚ Os seus valores  

⮚ A súa motivación 

⮚ A súa autoestima, especialmente emocional, académica e social  

⮚ A súa madurez vocacional  

⮚ As súas preferencias e intereses  

● seu respecto polos demais, especialmente polos máis próximos (en caso de 

confinamento: os membros da familia)  

● seu equilibrio afectivo-emocional, especialmente o manexo das súas emocións 

máis negativas: a ansiedade, a depresión, a ira, a angustia, etc. 

 

4.2.5. Avaliación 

Sendo este un programa a desenvolver a través do Departamento de Orientación e da 

Acción Titorial, o seu seguimento e avaliación será responsabilidade conxunta dos 

equipos de titores/as e profesorado co asesoramento e apoio do Departamento de 

Orientación, seguindo procedementos, parámetros e tempos recollidos no Plan de 

Acción Titorial. 
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 Co obxecto de coñecer a efectividade do programa e revisar aqueles aspectos 

(obxectivos, estratexias de intervención, recursos, actividades,…) que foran 

susceptibles  de mellora no próximo curso, o Departamento de orientación levará a cabo 

unha avaliación específica a través dunha triangulación de métodos: 

⮚ Contrastando as experiencias mediante discusións dos equipos de titores. 

⮚ Elaborando e aplicando cuestionarios dirixidos o alumnado, pais e profesorado. 

⮚ Realizando estudios de seguimento dos alumnos/as. 

 Hai que ter presente que nestes tempos de coronavirus establecerase a comunicación 

e a retroalimentación en liña cos estudantes, a través das múltiples oportunidades 

que as plataformas e sistemas de comunicación ofrecen, tendo en conta que non se 

trata de virtualizar o presencial, senón que se trata doutra canle, con outras regras, 

tempos e características. 

4.3. Plan de Acción titorial (PAT) 

O Plan de Acción Titorial é a planificación específica das actividades que son propias 

dos profesores/as-titores/as. Este Plan debe asegurar que as decisións globais tomadas 

no P.E.C. se axusten á realidade de cada grupo e alumno/a. A coherencia educativa no 

centro e a concreción dos valores expresados no P.E.C. sexan os obxectivos prioritarios. 

 A titoría débese entender como unha parte da función docente, aínda que a función 

titorial formalízase designando un titor/a por cada grupo de alumnos/as. Sen embargo, 

todo profesorado debe implicarse na acción titorial, xa que está influíndo 

constantemente sobre o alumnado na forma de construír o seu autoconcepto, elaborar 

as expectativas e trazar o seu proxecto de vida. 

 A práctica docente enfronta grandes desafíos, que se fan especialmente visibles na 

actual conxuntura: o ensino nunha contorna virtual implica unha forma distinta de 

interacción, no que a clásica relación de todos no mesmo lugar á mesma hora 

transfórmase. Nun medio virtual xa non se fai necesario nin que todos estean no mesmo 

lugar, nin que necesariamente reúnanse á mesma hora. 

 Na realidade que estamos a vivir ante esta situación de crise sanitaria, levaranse a cabo 

diversos programas en formato dixital para o desenvolvemento de aspectos 

importantes na personalidade dos estudantes; 

- A atención ó seu estado emocional e social 

- O desenvolvemento do pensamento crítico 

- Creación dun espazo de titoría en liña  
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- Acompañamento persoal nos desafíos persoais, mostrando proximidade e 

coidando a súa saúde emocional. 

 A figura do titor/a enxendra a acción titorial dunha maneira máis intensa e especializada, 

converténdose nun mediador que acompaña e guía a aprendizaxe dos seus estudantes, 

en tres ámbitos; 

- Organizativo; supón preparar a clase e estimular a participación, asegurar as 

condicións mínimas dos estudantes para acceder aos contidos, coñecer a plataforma 

virtual de traballo e asegurarse de que os estudantes tamén a manexen, debendo 

desenvolver habilidades mínimas de carácter xeral relacionadas co uso da tecnoloxía 

en liña. 

- Social; referido ao seu rol de xerar un ambiente adecuado para a aprendizaxe, 

fomentando a participación, o bo trato, moderando a discusión e xerando un diálogo 

efectivo entre os estudantes para favorecer unha aprendizaxe activa. 

- Pedagóxico; o docente achega o coñecemento especializado da súa disciplina, 

focaliza a discusión, fai preguntas desafiantes e responde as contribucións dos 

estudantes, dálle coherencia á discusión, sintetiza os puntos destacando os temas 

emerxentes, xera grupos de traballo, retroalimenta ao estudante no seu proceso de 

formación, conduce a aprendizaxe individual e grupal, orientando e aconsellando cando 

sexa necesario, monitorea e avalía. 

 A titoría como actividade inherente a función docente realízase ao longo de todo o 

proceso educativo, de maneira individual ou colectiva, coa finalidade de que o alumnado 

mellore o seu rendemento académico, solucione as súas dificultades escolares e 

consiga hábitos de traballo e estudo, de reflexión e de convivencia social que garante o 

uso adecuado da liberdade, responsable e participativa. 

   O desenvolvemento de a acción titorial deberá abordar os seguintes aspectos: 

⮚ Coñecemento e seguimento persoal do alumno/a (aptitudes e capacidades, 

intereses e motivacións, grado de responsabilidade). No caso de alumnos/as con 

historia de fracaso escolar e con problemas de inserción social ou de conducta 

levaranse a cabo accións que posibiliten que o alumno/a recupere a confianza 

nas súas capacidades e nos demais. 

⮚ Relacións co grupo-clase. Deberanse poñer en marcha estratexias para 

conseguir un clima de aula adecuado de xeito presencial e velar polo seu 

benestar emocional nun escenario virtual. 

http://www.feijoozorelle.com/
mailto:cpr.padrefeijoo.zorelle@edu.xunta.es


 Colexio Plurilingüe Padre Feijoo – Zorelle 

Código de centro: 32008616 

Rúa Doutor Fleming, 21 
32003 Ourense 

www.feijoozorelle.com 
cpr.padrefeijoo.zorelle@edu.xunta.es 

Tlf./ Fax: 988230401 

 

~ 93 ~ 
 

⮚ Relación coas familias. Intentarase coñecer as expectativas das familias con 

respecto aos seus fillos, como conciben a educación e o centro e informalos de 

todo aquilo que lles afecte e sobre o rendemento académico dos seus fillos/as. 

⮚ Relación co equipo docente. Deberase incidir na coordinación das respostas 

educativas que o equipo docente aporte dende as súas distintas programacións. 

⮚ Encauzamento das inquietudes e demandas do alumnado e mediar ante o resto 

do profesorado nos problemas que se prantexen. 

4.3.1. Obxectivos 

     En relación cos obxectivos do plan, determinamos obxectivos xerais e obxectivos 

específicos: 

4.3.1.1. Obxectivos xerais 

Para o desenvolvemento dos obxectivos imos traballar a través de 4 fíos condutores: 

“Ensinar a convivir” 

-Favorecer a integración do alumnado no seu grupo e na vida do centro, fomentando 

actitudes participativas. 

-Respectar as normas de convivencia, compañeiros/as, profesores/as, etc. 

-Fomentar a cooperación, a solidariedade e o traballo en grupo respectando as regras. 

-Establecer relacións fluídas entre os pais e o centro. 

“Ensinar a ser persoa” 

-Educar aos alumnos/as na convivencia democrática e participativa. 

-Favorecer o seu desenvolvemento moral e a adquisición de valores. 

-Desenvolver no alumno/a un xuízo crítico e razoado. 

-Ensinarlle a aceptar a súa propia identidade e favorecer a súa autoestima. 

-Tolerar, respectar e valorar as diferencias individuais. 

-Aprender a desterrar actitudes  e comportamentos de intolerancia. 

-Desenvolver actitudes positivas e de responsabilidade persoal. 

“Ensinar a pensar” 

-Adquirir estratexias  que favorezan o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

-Ensinarlle a organizar o seu tempo de estudio. 

-Manexar técnicas de estudo que favorezan o seu rendemento académico. 

-Autoavaliación.  

-Desenvolver un xuízo crítico sobre o seu traballo. 

“Ensinar a decidirse” 

-Informar sobre as diferentes opcións que poden elixir en cada nivel educativo. 

-Axudar ao alumnado na toma de decisións  
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-Informar e orientar aos alumnos/as sobre os posibles itinerarios académicos e 

profesionais para a súa inserción no mundo laboral. 

4.3.1.2. Obxectivos específicos  

Desenvolver un nivel axeitado de autoconcepto e autoestima. 

-Exercitar habilidades sociais (empatía, asertividade,...) e destrezas para  a toma de 

decisións. 

-Entrenar ao alumnado nas diferentes estratexias de busca de emprego e  nas técnicas  

e recursos básicos que poidan facilitar o seu acceso  ao mundo laboral (saber elaborar 

un currículo vitae e unha carta de presentación, coñecer as pautas dunha entrevista de 

traballo, coñecer os dereitos e deberes dun traballador, os tipos de contratos,etc.) 

-Coñecer as características persoais, familiares e socioambientais do alumnado. 

-Impulsar a participación dos alumnos/as nas actividades complementarias e 

extraescolares. 

-Facilitar estratexias de aprendizaxe que aumenten  a eficacia do alumnado. 

-Facilitar a reflexión dos alumnos/as sobre os seus propios procesos de aprendizaxe, 

reflexionando sobre os seus propios erros e aprender deles para corrixilos. 

-Potenciar que o alumno/a participe activa e responsablemente no proceso de avaliación 

favorecendo a autorreflexión  e o estado  crítico sobre o traballo  feito durante os 

períodos de avaliación. 

-Coordinar as respostas educativas axeitadas  ás dificultades de  aprendizaxe que se 

produzan no grupo-clase ou nos suxeitos considerados individualmente. 

-Coordinar o axuste das programacións ás necesidades educativas do grupo-clase ou 

alumnos/as individualmente. 

-Asesorar e coordinar a avaliación e promoción interciclo e intercurso. 

-Fomentar a participación dos pais nas actividades do centro. 

-Proporcionarlles información sobre a marcha dos seus fillos. 

-Asesorar aos pais nos conflitos ou situación problemáticas que poidan ter cos seus 

fillos. 

-Solicitar a súa colaboración nas actividades de reforzo e apoio escolar. 

-Favorecer o coñecemento  das súas aptitudes e cualidades persoais, intereses e 

expectativas para facilitar a toma de decisións 

-Informar ao alumnado e as familias sobre as diferentes opcións académicas e 

profesionais para que o fagan desde a responsabilidade e o coñecemento. 

-Potenciar a colaboración con diferentes entidades que poidan colaborar con nós a nivel 

de orientación académica e profesional, a través da organización, de charlas, etc. 
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4.3.2. Planificación das actuacións e das actividades 

4.3.2.1. Respecto ao alumnado 

PRIMEIRO E SEGUNDO CURSO DA ESO. 

-Actividades de acollida. 

-O grupo-clase e o seu funcionamento (horario, profesores). 

-O centro educativo (funcionamento e regulamento). 

-Coñecer as características fundamentais da nova etapa: avaliación, promoción, etc. 

-Explicar o funcionamento da titoría. 

-A elección do delegado. 

-Actitudes básicas ante o estudo. 

-Desenvolvemento progresivo dun hábito de traballo na casa. 

-Coñecemos as nosas capacidades e habilidades: habilidade lecto-escritora, 

comprensión e expresión verbais, razoamento lóxico e numérico. 

-Dereitos e deberes. 

-Normas de convivencia e habilidades sociais. 

-Resolución de conflitos. 

-Hixiene e alimentación. 

-¿Cómo somos? A Autoestima. 

-Despois de 2º ¿Qué escoller? 

-Asesoramento individual, se fose preciso, dende un enfoque non directivo para facilitar 

que sexa o alumno/a quen tome as súas propias decisión e adopte compromisos. 

TERCEIRO CURSO DA ESO. 

-Favorecer a integración do alumnado no grupo e no centro, procurando a formación 

dun grupo unido e cohesionado. 

-O grupo-clase e o seu funcionamento (horario, profesores). 

-Explicar o funcionamento da titoría. 

-Os nosos dereitos e deberes. 

-Consolidar un hábito de traballo na casa. 

-Participación no goberno do Centro. Elección de delegado. 

-Resolución de conflitos. 

-Eu como estudante, análise e coñecemento das miñas aptitudes, intereses e 

motivacións. 

-Orientar ao alumnado sobre as súas posibilidades académicas  para o vindeiro curso. 

-Tratamento da educación en valores a través dos debates. 
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-Asesoramento individual, se fose preciso, dende un enfoque non directivo para facilitar 

que sexa o alumno/a quen tome as súas propias decisión e adopte compromisos. 

CUARTO CURSO DA ESO. 

-Participación no goberno do Centro. Elección de delegado. 

-Resolución de conflitos. 

-Análise e coñecemento das aptitudes, intereses e motivacións do alumnado. 

-Orientar ao alumnado sobre as súas posibilidades académicas e profesionais. 

-O mercado laboral. 

-Tratamento da educación en valores a través dos debates. 

-Asesoramento individual, se fose preciso, dende un enfoque non directivo para facilitar 

que sexa o alumno/a quen tome as súas propias decisión e adopte compromisos. 

4.3.2.2. Respecto ao  profesorado 

Reunión informativa: apoio á función do profesorado ante o Covid-19 

-Realizar entrevistas con tódolos pais e nais que se considere necesario. 

-Informar a todos os profesores/as do plan xeral de acción titorial, solicitando a súa 

axuda e colaboración. 

-Mediar entre profesores/as e alumnos/as ante posibles conflitos. 

-Transmitir ao alumnado as opinións e suxerencias do equipo de profesores para 

mellorar a marcha e rendemento do grupo. 

-Transmitirlle a importancia de atender as demandas e suxerencias do alumnos/as. 

-Facer propostas de actividades de recuperación para o alumnado con necesidades. 

-Traballar as habilidades sociais.  

-Informar da necesidade de coordinarse co titor/a e aportarlle información e apoio. 

4.3.2.3. Respecto das familias 

-Reunión informativa: mostrar apoio constante ás familias ante o Covid19 

-Establecer canles de comunicación efectiva coas familias, mostrando proximidade e 

accesibilidade nestes momentos de crise sanitaria. 

-Cada avaliación entrega de notas (información do proceso de aprendizaxe). 

-Unha hora á semana adicada á súa atención co fin de atender as súas demandas e 

intercambiar información sobre aspectos que resulten relevantes para  mellorar o 

proceso de aprendizaxe . 

-Facilitar, no seu caso, as entrevistas que os pais desexen manter co profesorado do 

grupo, poñendo en contacto aos interesados. 

-Comunicación das faltas de asistencia por medios telemáticos 

-Implicar aos pais nas tarefas escolares dos seus fillos e fillas. 
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4.3.3. Metodoloxía  

     Ao inicio do curso os titores/as, en colaboración co Departamento de Orientación 

desenvolverán as tarefas que lles permitirán obter información sobre o alumnado do seu 

grupo: sobre todo coñecer o estado emocional de cada alumno e alumna,… Os datos 

obtidos serán reflexados nas fichas de titoría. 

  Para conseguir os obxectivos o Departamento de Orientación facilitará material aos 

titores cuns prantexamentos metodolóxicos claros e abertos que permitan a adaptación 

á realidade de cada grupo e as características individuais dos alumnos/as. Desta forma 

os titores/as desempeñan un papel activo nas decisións relativas aos obxectivos e 

contidos planificados. Os programas que se desenvolven seguirán os principios de 

constructividade e interactividade, de cara a favorecer, en outras cousas, aprendizaxes 

significativas e funcionais e un traballo cooperativo. 

  Ao longo do curso faranse reunións periódicas cos titores/as co obxectivo de unificar 

criterio e establecer pautas de actuación. 

  Correspóndelle á Xefatura de Estudos coordinar e dirixir a acción dos titores/as coa 

colaboración do Departamento de Orientación, polo que se celebrarán as reunións que 

considere necesarias para o bo funcionamento da acción titorial. 

  Cada titor dedicará dentro do seu horario unha hora lectiva semanal para a titoría do 

seu grupo de alumno/as, unha hora semanal destinada a recepción de pais e unha hora 

semanal para a coordinación do PAT, na colaboración co Departamento de Orientación. 

  Os titores deberán programar, de acordo coas liñas xerais marcadas no PAT, as 

actividades específicas titoriais que se desenvolverán ao longo do curso. Pódense 

convocar as reunións que se consideran necesarias cos equipos docentes do seu curso 

para o bo funcionamento da acción titorial. 

  O Departamento de Orientación contribuirá ao desenvolvemento do PAT, baixo a 

dirección da Xefatura de Estudos, asesorando aos titores nas súas funcións, 

facilitándolles os recursos precisos e intervindo na medida das súas posibilidades, 

cando os titores/as llo soliciten. Na acción titorial, debe predominar a intervención na 

dinámica de grupo sen esquecer a labor individualizadora. A atención ao alumnado con 

dificultades de aprendizaxe, sobre todo, cando amosa interese e preocupación por 

superalas debería ser prioritaria. 

4.3.4. Avaliación  

A avaliación levarase a cabo en dous momentos claramente diferenciados: 

-Unha avaliación polos titores e o Dpto. de Orientación, durante a posta en marcha das 

actividades, permitindo a modificación daquelas actividades que resulten nalgunha 
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medida inadecuadas e poder aportar os recursos persoais e materiais necesarios, así 

como, proporcionar o asesoramento e apoio necesarios para que sexa posible o 

desenvolvemento das funcións titoriais dunha forma coordinada. 

 - Unha avaliación ao rematar o período escolar ou cada trimestre, por parte dos 

participantes (profesores, pais e alumnos), e por outro lado por parte do Dpto. de 

Orientación e o Equipo Directivo para comprobar a consecución dos obxectivos 

propostos e facer propostas de mellora. 

5. AVALIACIÓN E SEGUIMENTO DO PLAN DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

      Cos  datos subministrados polos implicados no deseño e desenvolvemento do Plan 

de Orientación  (Departamento de Orientación, titores/as e profesorado),  e polos 

destinatarios das distintas actuacións  (profesorado, alumnado e familia),  elaborarase 

unha memoria  a final de curso que non se entende tanto como unha descrición 

exhaustiva das actuacións levadas a cabo, senón como unha síntese reflexiva sobre os 

logros acadados e as dificultades atopadas, e os aspectos que será necesario modificar 

no plan cara o curso vindeiros 

   Partirase dunha concepción da avaliación continua, formativa e autoformativa, 

democrática, individualizada e que pretende mellorar a situación do alumno/a. Ademais 

do comentado en cada un dos plans, téñense en conta os seguintes criterios de 

avaliación: 

● Procedencia dos datos. 

     Para avaliación do Plan vamos  a utilizar os datos subministrados por: 

          -As persoas implicadas no seu deseño e desenvolvemento: membros do 

Departamento, titores e profesores. 

          -Os destinatarios: alumnos/as, pais e profesores. 

● Instrumentos para a recollida de datos. 

          -Cuestionarios. 

          -Entrevistas. 

          -Intercambios orais. 

● Indicadores de calidade. 

 Como indicadores de calidade do Plan de Orientación  e polo tanto  como criterios de 

avaliación  vamos a considerar os seguintes: 

          -Adecuación do Plan ás necesidades reais dos destinatarios. 

          -Adecuación dos obxectivos previstos á vista dos logros acadados. 

          -Adecuación das actividades programadas. 

          -Adecuación da temporalización. 
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          -Grao de participación da comunidade educativa nas actividades realizadas. 

          -Grao de implicación  dos responsables no seu desenvolvemento. 

En definitiva, coa avaliación do Plan de Orientación  e do funcionamento do 

Departamento o que se pretende é: 

⮚ Mellorar curso a curso o asesoramento e apoio prestado a titores, mestres, 

alumnos e familias. 

⮚ Adecuarse ás demandas dos distintos ámbitos de intervención, tras coñece-las  

necesidades. 

⮚ Coñece-la efectividade das intervencións realizadas  e revisar aqueles aspectos 

(obxectivos, estratexias de intervención, recursos, actividades...) que son 

susceptibles de mellora 

6. RECOMENDACIÓNS PARA CONVIVIR COA NOVA SITUACIÓN POST-COVID-19 

     O Equipo Covid do centro será unha parte fundamental no noso centro, polo que 

seremos o modelo de xestión emocional e os encargados de transmitir aos alumnos 

e alumnas as normas e protocolos que deben cumprir, coidando a súa correcta 

execución para a súa seguridade. O Equipo Docente traballará en valores liderados pola 

responsabilidade individual, a saúde, a solidariedade e o restablecemento dos 

vínculos afectivos. Ante esta situación de emerxencia sanitaria ocasionada polo 

Covid-19, a Orientación Educativa enfróntase a tres retos importantes, relativos ao 

desenvolvemento competencial do alumnado: a competencia resiliente, o compromiso 

na aprendizaxe e o apoio social organizacional. 

 Neste Plan de Orientación, pretendeuse dar un enfoque comprensivo ao feito 

educativo e promover a inclusión e normalización de todo os alumnos/as nesta 

situación de crise sanitaria polo Covid-19.  
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