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corporal e apoiándose en varios aspectos e materiais.
Con este criterio valórase tamén a capacidade para
adecuarse a outras persoas e crear grupalmente un
pequeno «espectáculo». Teranse en conta a creativi-
dade, a soltura e a desinhibición.

* Identificar algunhas das relacións que se estable-
cen entre a práctica correcta e habitual da actividade
física e a mellora da saúde e da calidade de vida e
actuar de acordo con elas.

Quérese verificar se os alumnos e as alumnas son
conscientes da relación que existe entre a actividade
física practicada de forma coherente, axeitada e habi-
tual e a mellora da saúde e da calidade de vida. Com-
probarase a predisposición cara á realización de exer-
cicio físico, cara á adopción de posturas correctas,
cara á adquisición de hábitos de hixiene, cara á ali-
mentación e hidratación axeitadas, cara á adopción
de medidas de seguridade, cara ao rexeitamento de
prácticas pouco saudables (inxestión de substancias
nocivas, actividades físicas perigosas...) e cara á pre-
vención de accidentes ao realizar actividade física.
Valorarase o interese por buscar información variada
e en distintos medios, así como a capacidade de refle-
xión crítica sobre as mensaxes que estes medios ache-
guen.

* Actuar coordinada e cooperativamente coas per-
soas que compoñen o propio equipo para resolver
retos ou opoñerse ás do equipo contrario nun xogo ou
actividade deportiva colectiva, establecendo rela-
cións construtivas e equilibradas.

Preténdense avaliar as relacións e interaccións coas
demais persoas participantes nos xogos e deportes
realizados. Atenderase ás accións de cooperación e
de oposición (comunicación e contracomunicación
motriz) e á axeitada ocupación do terreo de xogo.
Terase en conta que as relacións entre as persoas par-
ticipantes dun e doutro equipo sexan respectuosas,
equilibradas e non discriminatorias.

* Identificar como valores fundamentais dos xogos e
das actividades deportivas o esforzo persoal e as rela-
cións co grupo, resolvendo de forma crítica as situa-
cións conflitivas que poidan xurdir.

Avalíase se as alumnas e os alumnos valoran o
esforzo nos xogos e nos deportes practicados, o xogo
limpo, as relacións coas demais persoas e a resolu-
ción pacífica dos conflitos e das desavinzas xurdidas.
Prestaráselles atención á expresión de opinións, ao
diálogo, ao debate e á adopción de criterios propios,
así como á comprensión do punto de vista do resto das
persoas, máis ca aos resultados da propia actividade
(gañar ou perder).

* Coñecer, practicar e valorar xogos e deportes
populares tradicionais de Galicia, recompilando
información sobre eles e interesándose pola súa con-
servación.

Búscase comprobar que o alumnado recompile e
achegue información sobre xogos e xoguetes, depor-
tes, danzas ou bailes propios da nosa comunidade

autónoma, facendo para iso traballo de campo, utili-
zando as TIC, a biblioteca da aula, a do centro, a
municipal ou calquera outro medio. Avaliarase a
práctica das ditas actividades e o interese pola súa
transmisión e conservación.

ANEXO III 

Cadro de distribución horaria para a educación primaria 

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 
 

1º 

curso 

2º 

curso 

3º 

curso 

4º 

curso 

5º 

curso 

6º 

curso 

Lingua castelá e literatura 4 4 4 4 4 3 

Lingua galega e literatura 4 4 4 4 4 3 

Lingua estranxeira 2 2 3 3 3 3 

Educación artística 2 2 2 2 2 2 

Educación física 2 2 2 2 2 2 

Matemáticas 5 5 4 4 4 4 

Coñecemento do medio 
natural, social e cultural 

5 4 5 4 5 4 

Relixión 1 2 1 2 1 2 

Educación para a cidadanía 
e os dereitos humanos 

- - - - - 2 

TOTAIS 25 25 25 25 25 25 

ANEXO IV

Proxecto lector de centro

Co fin de facilitar a consecución dos obxectivos que
a Lei orgánica de educación e a Comunidade Autóno-
ma de Galicia sinalan para as etapas de ensino obri-
gatorio, os centros educativos deberán elaborar e
incluír nos seus proxectos educativos de centro, pro-
xectos lectores que integren todas as actuacións do
centro destinadas ao fomento da lectura e da escritu-
ra e á adquisición das competencias básicas.

O proxecto lector de centro será un documento
deseñado para desenvolver a medio prazo en que, a
partir da análise do contexto en materia de lectura, se
articulen todas as intervencións que se van realizar no
centro en relación coa lectura, a escritura e as habili-
dades informativas, coa participación do profesorado
das distintas áreas, materias e ciclos, incorporando a
biblioteca escolar e as bibliotecas de aula como
recursos fundamentais para a súa posta en marcha. O
proxecto lector de centro será a referencia para a ela-
boración de programas ou plans anuais de lectura,
que se incluirán na programación xeral anual. O seu
deseño e posta en marcha son competencia de todo o
equipo docente e estarán coordinados preferentemen-
te pola persoa responsable da biblioteca escolar.

Para a consecución dos devanditos obxectivos, os
centros educativos deberán tomar decisións consen-
suadas que permitan:

* A existencia dunha biblioteca escolar como cen-
tro de recursos da información, da lectura e da apren-
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dizaxe, dinamizadora da actividade educativa e da
vida cultural do centro.

* A integración das fontes informativas, en calque-
ra soporte (impreso ou electrónico) no tratamento dos
contidos curriculares.

* A formación de lectores e de lectoras competentes
e a creación e consolidación do hábito de lectura.

* O desenvolvemento de actitudes favorables á lec-
tura mediante a creación de ambientes lectores, entre
outras estratexias.

* O funcionamento da biblioteca escolar como fac-
tor de compensación social.

Fundamentos.

O plan anual de lectura e o proxecto lector de cen-
tro garantirán a paulatina capacitación do alumnado
nas competencias básicas que se pretenden, de cara á
súa formación como cidadáns activos e solidarios.

Con esta finalidade, empregaranse cun enfoque fun-
cional as distintas tecnoloxías da comunicación e da
información ao alcance do alumnado, para incidir en
aspectos específicos destes soportes e linguaxes de
cara a unha utilización eficaz, comprensiva e ética
deles.

A formación da lectura comprensiva exixe, pola súa
vez, un traballo progresivo e continuado. Traballarase
con todo tipo de textos: literarios, expositivos, xorna-
lísticos, publicitarios, gráficos; en soporte impreso ou
electrónico.

Incidirase na identificación da finalidade da lectu-
ra e na forma de axustar a lectura ao obxectivo en
cada ocasión. Ensinaranse estratexias de compren-
sión lectora.

O profesorado de todas e cada unha das áreas e
materias de todos os niveis educativos, incluirá nas
súas programacións as actividades previstas no pro-
xecto segundo a temporalización que nel se acorde,
determinando a dedicación real dun tempo mínimo
diario para a lectura e a inclusión de prácticas de
comprensión e fomento da lectura e da escritura.

Seguimento e avaliación.

Realizarase unha avaliación continuada dos avan-
ces ou dificultades da posta en marcha do proxecto e
das súas concrecións nos plans anuais de lectura.

Para a avaliación de aspectos relacionados co hábi-
to lector teranse en conta non só os índices de lectu-
ra, senón tamén a capacidade do alumnado para
avanzar na súa competencia literaria e ser quen de se
enfrontar a textos cada vez máis complexos, así como
a súa actitude diante da lectura como medio para a
aprendizaxe, fonte de pracer e recurso para o desen-
volvemento persoal.

ANEXO V

Plan de introdución das tecnoloxías da información e
da comunicación

Enmarcada nas accións que se dispoñen na Lei
orgánica de educación, e coa finalidade de que as tec-
noloxías da información e a comunicación se incorpo-
ren como un recurso máis aos procesos de ensino-
aprendizaxe, cada centro educativo deberá elaborar e
incluír no proxecto educativo de centro, un plan de
introdución das tecnoloxías da información e da
comunicación que implique un cambio metodolóxico
e unha adaptación á realidade para o mellor aprovei-
tamento das posibilidades que as TIC ofertan.

A aplicación das TIC ao traballo da aula convértese
nunha peza clave na educación e formación das novas
xeracións. A súa importancia social e o lugar prefe-
rente que ocupan xa na vida dos nenos e das nenas,
fai que deban estar presentes nos centros educativos,
de modo que aqueles adquiran os coñecementos e
habilidades necesarias para abordar con garantía de
éxito a súa utilización nos contornos de aprendizaxe,
familiares e de lecer.

Trátase de que o alumnado, ao rematar a escolariza-
ción obrigatoria, acade unha competencia dixital.
Esta competencia consiste en dispoñer de habilida-
des para buscar, obter, procesar e comunicar informa-
ción, para transformala en coñecemento. Incorpora
diferentes habilidades, que van desde o acceso á
información ata a súa transmisión en distintos sopor-
tes unha vez tratada, incluíndo a utilización das TIC
como elemento esencial para informarse, aprender e
comunicarse.

Para que isto se poida poñer en práctica con garan-
tía de éxito e de coherencia, resulta necesaria a crea-
ción dun plan de introdución das tecnoloxías da infor-
mación e da comunicación no centro e na aula coa
participación activa de todo o equipo docente, que
unha vez aprobado, se incorporará á programación
xeral anual de centro, e a súa avaliación, á súamemo-
ria. Cada proxecto será único atendendo ás caracte-
rísticas e ás posibilidades que se poden acadar tendo
en conta a situación xeográfica, o tipo de alumnado, a
formación do profesorado e as infraestruturas dispoñi-
bles.

Deseñaranse unhas pautas para realizar un segui-
mento e avaliación do plan, polo menos trimestral,
polas persoas coordinadoras de ciclo e -en caso de
existir- pola persoa coordinadora do plan, que deter-
minarán, se é o caso, aspectos de mellora.

Como marco para a elaboración deste plan de traba-
llo, xúntanse as características que se deben ter en
conta para a súa elaboración:

* Estudo inicial do centro referido ás características
de toda a súa comunidade educativa. Poden recoller-
se aquí as iniciativas xa realizadas neste campo e
mais as expectativas e os intereses de cara ao futuro.




