
Acta da VI asemblea CEIP de Barouta 
  

Procedeuse a dar lectura da acta da V asamblea, onde se trataron os seguintes temas e 
falouse da súa situación a día de hoxe: 

❖ ·        Apoio por parte do centro ao 8 M:  toda a comunidade apoiou o paro 
pero quedou pendente facer un manual de boas prácticas. 

❖ ·        Segunda liña: Explícase que a día de hoxe segue a ter a oposición por 
parte da administración autonómica e como a xente que queda sen praza vai 
aceptando outras opción é complicado presionar. Fálase de que polo censo 
nos vindeiros cursos seguen a quedar nenos fora. 

❖ ·        Desgaleguización: na anterior asemblea propúxose facer un chocolate 
sobre este tema, que se levou a cabo a semana anterior á asemblea por iso 
está incluído tamén na orde do día da asemblea de hoxe. 

❖ ·        Libros de texto: Inda que maioritariamente se están a empregar libros 
en primeiro e segundo empezouse a traballar por proxectos. 

Dase comezo aos puntos que inclúe a orde do día: 

1.      Comunidade de colaboradores. Equipo de traballo. 

Proponse crear grupos especializados para elaborar material, porque hai moitas 
ideas e necesidades que non se poden executar porque non hai quen as faga.  Un 
exemplo é a creación do manual de boas prácticas sobre o sexismo. 

De xeito que todo o que vaia chegando á asemblea e sobre o que se crea que é 
interesante seguir traballando para levar a cabo modificacións, que alguén o recolla 
e que propoña ideas tanxibles para poder ir trazando unha liña de actuación. 

Xurde a pregunta de…Como se crea unha comunidade de traballo? 

Se pregunta en que  consistirían os grupos para poder ver cada quen se pode facer 
achegas. E decídese que os grupos sairán desta asemblea naqueles aspectos que a 
maioría considere que o requiran 

Fálase da importancia de extender a posibilidade de participar nos grupos á xente 
que non está na asemblea. Polo que decídese mandar o aviso a toda a comunidade 
educativa polo TokApp. 

2.      Remodelación e acondicionamento do patio exterior. 

Empezouse a remodelar o centro por dentro e agora quérese ir reformando o patio. 
As opción do recreo están moi limitadas e quérese convertir o patio nun lugar onde 
os nenos poidan manipular e xogar con diversidade de materiais. 

O problema é que pedir que nolo fagan é moi caro, outra opción é que haxa un 
arquitecto que o homologue pero que o constrúa a comunidade o que esixe a 
colaboración das familias. 



O obxetivo é que o patio non sea unicamente para desfogar senón convertilo nun 
entorno de aprendizaxe. 

Decídese crear grupo de traballo para que propoñan ideas e busquen a viavilidade 
das mesmas, tentando incluso ver formas de financiamento. 

  

3.      Zona de estacionamento de vehículos. 

A problemática que xa ven de lonxe, o parking de fora do recinto non chega. 

Fálase da opción de asfaltar unha pista que hai por detrás do centro  para poder 
aparcar. 

Outra opción que se formula é poñer un paso de peóns para poder aparcar na pista 
de enfrente, pero o problema é que hai unha curva e parece pouco seguro. 

Para reducir a problématica na hora de entrada, fálase da problemática das gardas 
de custodia que non inclúen aos alumnos que non veñen no transporte, o que fai 
que os pais teñan que quedar cos nenos ata que toca o timbre, e non chega o sitio 
para tanto coche. Decídese que se mire a posibilidade de ver como facer que os/as 
mestres/as poidan quedar a cargo dos nenos pero cunha seguridade xurídica que os 
respalde. 

En canto ao problema dos martes pola tarde decídese mandar un TokApp para 
recomendar ás familias a aparcar os martes pola tarde na zona do autobús e non 
dentro, pois ese espacio é únicamente para os traballadores do centro. 

  

4.      Fomento do uso de software libre e redes descentralizadas. 

Pregúntase como está o centro en canto ao emprego do software libre. A resposta é 
que so 3 dos 50 ordenadores teñen instalado software libre. 

Fálase da importancia do uso de software libre pois con iso se lle transmite ao 
alumnado ferramentas coas que ser máis críticos e seguros no emprego da 
informática, tentar capacitalos para ser máis conscientes da posibilidade de que as 
empresas fagan negocio coa nosa información (Facebook, twitter…). 

Fálase da posibilidade de iniciar un movemento para concienciar tamén ás familias 
de que as ferramentas que hai en internete non son neutras. 

Outra opción di que xa que están aí, non imos poder impedir que as empreguen, 
pero si sería moi importante ensinarlles a como moverse nelas. Veñen menbros da 
garda civil para dar charlas neste sentido aos dos últimos cursos de primaria. 

Hai guías con pequeñas recomendacións de exercicios que facer na casa antes de 
publicar nada na rede. Fálase de difundilas para que esa información chegue ao 
maior grupo de xente posible. 



Propoñen facer un chocolate sobre o tema dado o interese que desperta e proponse 
crear outro grupo de traballo ao respecto. 

Fálase da importancia de darlle a vida á web, e respóstase que está na orde do día 
do equipo directivo. 

  

5.      A desgaleguización do alumnado. 

Tras o chocolate, quen recolle a testemuña para seguir dinamizando este tema? 
Informan que no chocolate animouse a empregar recursos en portugués. 

Decídese crear unha comisión que axude a buscar recursos falicitadores en galego 
e en portugués e que os difunda entre as familias para que as empreguen. 

Tamén se fala da importancia de que esa comisión estea en contacto co equipo de 
Normalización Lingüística do centro. 

  

6.      Transporte. 

A proposta de poñer unha liña de autobús que recolla aos alumnos e os leve ao 
centro para as actividades da tarde e que, a continuación, volte cos nenos que 
quedan a comedor e os devolva aos seus lugares de orixe vese inviable. Non hai 
ningún centro que teña ese servizo e dada a extensión do alumnado habería que 
fletar un montón de autobuses e non o van a conceder. 

Por outra parte, hai alumnos que non teñen servizo de bus por estar a liña de 
Bertamiráns chea, co que de loitar por algo habería que empezar por esixir que 
tódolos alumnos tivesen transporte para acudir ás clases. 

Fálase da posibilidade de crear grupo de traballo para mellorar as liñas, pois hai 
liñas que recollen aos alumnos ás 8:15, pero é realmente complicado e moi 
laborioso, xa se tentou en varias ocasións. 

  

7.      Novos métodos e estratexias didácticas. 

Fálase de que para algún alumnado de segundo de primaria o tránsito ao método 
ABN estalle resultando duro, precisan moito apio na casa pero os país vense 
perdidos para poder axudalos. Tamén comentan que supoñen que co tempo se irán 
afacendo e que sí lle ven vantaxes ao método pois é unha forma máis natural de 
realizar as sumas. 

Unha nai dun alumno de quinto de primaria di que está moi contenta co novo método 
que o seu fillo disfruta coas matemáticas como antes non facía. 

Fálase de que a principal vantaxe do método ABN é que o alumnado comprende a 
entidade do número. 



Coméntase a posibilidade de facer un taller coas familias o precisan. 

Dada a hora e que este último tema é tan ámplo decídese seguir co mesmo na 
próxima asamblea. 

  

  

  

 


