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1. INTRODUCIÓN 

 

A memoria de final de curso que presentamos a continuación é o documento que reflicte o 

traballo realizado no noso centro durante o curso escolar 2018 - 2019, tendo como referencia a 

Programación Xeral Anual  elaborada ao principio do mesmo. 

 

Nesta liña e  tendo en conta os obxectivos establecidos en dita PXA, facemos a seguintes 

reflexións en relación aos obxectivos establecidos nela: 

 

 Revisión das programacións didácticas: As programacións didácticas de cada nivel foron 

entregadas a Inspección educativa a principios do mes de outubro. 

 Elaboración do Plan de Convivencia: O Plan de Convivencia revisouse na Comisión de 

Convivencia durante este curso. 

 Continuación co PFPP, este ano dedicado ás Tarefas Integradas. 

 Revisión do Plan de Acción Titorial e do Proxecto Educativo: Esta revisión non se levou a 

cabo, xa que se deu prioridade a revisión ás Normas de Organización e Funcionamento e ao 

Plan de Convivencia. 

 Dinamización dos recreos e instalación e mellora dos patios de educación infantil e 

primaria: Organizáronse novos espazos de xogo e adquiriuse material deportivo para 

empregar nos recreos. Mantívose a sala de xogos na planta baixa debido á necesidade de 

contar cun espazo de xogo para os días de chuvia. Finalmente, comezaron as obras para 

cubrir a pista polideportiva por parte do Concello. 

 Utilización da Radio Escolar para dar a coñecer diversas actividades realizadas no centro: 

realizouse un programa de radio emitido por Radio Fene. 

 Actualización da páxina web do centro: A páxina foi actualizada continuamente con 

diversas actividades e celebracións realizadas no centro e con información xeral de interese 

para a comunidade educativa. 



CEIP Plurilingüe de Centieiras 
R/Centieiras, s/n, Perlío 

   15500, Fene, A Coruña 
       Tlf. 881930134 

 ceip.ascentieiras@edu.xunta.es 
 
 

  

  curso 2018-2019         4 

 

 Solicitar a inclusión no PLAMBE: Solicitouse a participación no Plan de Mellora de 

Bibliotecas Escolares e estamos á espera de coñecer a resolución. 

 Solicitar a participación da ANPA en conmemoracións realizadas ao longo do curso 

escolar: Contamos coa colaboración da ANPA en moitas das actividades levadas a cabo este 

curso (magosto, festival de Nadal, entroido, maios, Día das Letras Galegas). Así mesmo, a 

ANPA organizou a Xornada de Convivencia de fin de curso. 

 Promoción de hábitos de vida saudable: Ao longo do curso leváronse a cabo diversas 

actividades con este fin. Entre elas destacamos charlas informativas do Concello, andainas 

pola contorna, participación en actividades como Atletismo Divertido e Xogos Populares, 

visita á escola de tenis. En todos os cursos de Educación Infantil e Primaria se fomentou a 

alimentación saudable establecendo un plan de parvas saudables para os recreos. 

 Participación no programa Erasmus +: Durante este curso dúas mestras do centro 

participaron no programa Erasmus +, realizando a formación oportuna e, posteriormente, 

unha estadía en Grecia, a partir da cal se levou a cabo no centro un proxecto de 

achegamento e difusión da historia, cultura e tradicións dese país, tanto co alumnado como 

co profesorado. 

 

Por outra banda, durante este curso escolar contamos cunha auxiliar de conversa, o cal influíu 

positivamente no desenvolvemento da competencia comunicativa en lingua inglesa e na 

adquisición de habilidades lingüísticas por parte do noso alumnado.  

 

No que se refire á convivencia entre o equipo docente do centro, debemos indicar que o clima 

de traballo foi positivo, existindo unha boa colaboración de todo o profesorado nas actividades e 

proxectos levados a cabo ao longo do ano. Así mesmo, a coordinación entre as mestras e mestres 

do centro levouse a cabo nun clima de cordialidade e respecto. 
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Por último, gustaríanos destacar que, aínda que os recursos dos que dispón o centro foron ben 

aproveitados e a organización das aulas axeitouse ás necesidades do colexio e do alumnado,  

seguimos a padecer a carencia dunha pista polideportiva cuberta e dun ximnasio axeitado para a 

práctica da educación física. Neste sentido somos relativamente optimistas, posto que ao remate 

deste curso escolar deron comezo as obras para cubrir a pista exterior por parte do concello de 

Fene. 
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2. MEMORIA DE CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

2.1. ALUMNADO E PROFESORADO 

2.1.1 Alumnado 

Durante o curso 2018-2019 o 2º ciclo de Ed. Infantil estivo constituído por 11 alumnos/as 

de 4º de Ed. Infantil, 21 alumnos/as de 5º de Ed. Infantil e 15 alumnas/os de 6º de EI. Dentro do 

alumnado de 5º de Ed. Infantil cabe mencionar que  unha nena incorporouse no 3º trimestre por 

cambio de domicilio. 

De todos eles/as, durante este curso escolar, recibiron apoio por parte do mestre de 

Audición e Linguaxe dous nenos de 5º de Ed. Infantil e dous de 6º de Ed. Infantil por presentar 

dificultades na comunicación oral. 

 

2.1.2 Profesorado  

Durante todo o curso o ciclo estivo constituído por catro mestras definitivas; tres delas 

responsables das titorías e unha de apoio. 

  Asemade o equipo docente deste ciclo incluíu aos especialistas en inglés, educación 

musical, educación física e relixión católica e evanxélica. De igual forma, contouse coa estreita 

colaboración do Departamento de Orientación e do mestre de Audición e Linguaxe para a atención 

do alumnado. 

A maiores, na aula de Audición e Linguaxe atendeuse á totalidade do alumnado de 5º e 6 

de Ed. Infantil a través do desenvolvemento do Programa de Estimulación da Linguaxe Oral nun 

horario de media sesión semanal. En 5º de Ed. Infantil impartiuse todos os xoves de 10:40 a 11:05 

e en 6º de Ed. Infantil realizouse os xoves de 12:00 a 12:30. Co fin de mellorar o rendemento destas 

medias sesións en 5º de Ed. Infantil (dado ao grupo numeroso de nenas e nenos que o forman) 

unha semana acudía a sesión de PELO co mestre a metade do alumando e á semana seguinte a 

outra metade. Gustaríanos resaltar a necesidade de que para o ano que ven este programa se 

mantivera e incluíra  tamén a 4º de Ed. Infantil. 
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No que se refire a coordinación docente, sinalar que ao longo do curso leváronse a cabo 

reunións periódicas entre o profesorado do ciclo e do equipo docente así como entre os diferentes  

equipos de traballo. 

Xa por último, no referente aos apoios, destacar que estes foron repartidos de maneira 

consensuada tendo en conta tanto o número de alumnado como as necesidades específicas de 

cada aula en cada momento.  

 

2.2. OBXECTIVOS E CONTIDOS 

Os obxectivos marcados na programación ao inicio de curso nos tres niveis educativos do 

ciclo, desenvolvéronse satisfactoriamente. Así mesmo, os contidos referidos ás tres áreas do 

coñecemento contempladas no currículo de Ed. Infantil incluíronse nas Unidades Didácticas ou 

Proxectos encamiñadas á consecución das competencias básicas establecidas para este ciclo 

educativo.  

As tres grandes áreas traballadas en Ed. Infantil foron:  

A) Coñecemento de si mesmo e Autonomía Persoal. O obxectivo principal foi procurar que o 

alumnado coñecese global e segmentariamente o seu corpo ademais de traballar a coordinación e 

o control dinámico do mesmo. Todo o traballo realizado nesta área quedou especialmente 

reflectido a través das diferentes actividades feitas no abeiro dos proxectos desenvolvidos sobre: 

 Os Pitiños (en 4º de Ed. infantil), Os Leóns (en 5º de Ed. Infantil) e Os Dinosauros (en 6º de 

Ed. Infantil) no 1º Trimestre.  

 Hervé Toullet (en 4º de Ed. Infantil), Os Superheroes e Superheroínas  

(en 5º de Ed. Infantil) e Imos ao Polo Norte? (6º de Ed. Infantil), no 2º Trimestre. 

 O Universo ( en 4º, 5º e 6º de Ed. Infantil) durante o 3º Trimestre.  

 

Paralelamente a isto, ao longo de todo o curso traballouse a autonomía e máis polo miúdo, a 

“Semana de...”  que este curso centrou a súa temática nos distintos sentidos do corpo humano. 

Neste punto é salientable a importancia da Educación Física e a psicomotricidade, non só como 

a materia máis directa de cara á saúde e ao benestar físico, senón que é nesta área onde mellor se 



CEIP Plurilingüe de Centieiras 
R/Centieiras, s/n, Perlío 

   15500, Fene, A Coruña 
       Tlf. 881930134 

 ceip.ascentieiras@edu.xunta.es 
 
 

  

  curso 2018-2019         8 

 

aprende e observa a aceptación de normas e regras de xogo, ademais do respecto e cooperación 

cos outros. Tanto os xogos populares como a educación musical, xunto cos contidos propios da 

materia, fomentan a participación.  

B) Coñecemento do contorno. Profundizouse no progresivo coñecemento da contorna inmediata 

do alumnado tendo tamén en conta ámbitos máis afastados ligados aos seus intereses.  

Este ano saímos a varios lugares do nosa redonda e coñecemos diferentes lugares 

importantes de Fene como é o Parque Lineal, o Museo do Humor ou a Casa da Cultura. Parécenos 

moi importante que o noso alumnado coñeza o seu Concello e pensamos que en anos posteriores 

temos que seguir acercándolles diferentes lugares interesantes da nosa localidade.  

Outra das visitas foi a Radio Fene, onde non só coñecemos as oficinas senón que tamén  

participamos no programa radiofónico “As  

Crónicas de Centieiras”, realizando gravacións de poesías, cancións, rimas…  

Por outra banda, como todos os anos, tivemos vermes de seda no vestíbulo de Infantil, cuxo 

coidado recaeu especialmente nos cativos/as de 4º e 5º de Ed infantil. Grazas a esta actividade 

puideron coñecer máis polo miúdo os diferentes ciclos de vida dos animais e aprenderon a 

importancia de coidalos axeitadamente e de respectalos. 

Continuamos tamén co noso horto, onde plantamos leitugas, cabazas, amorodos, flores, 

millo e fabas. Foi unha vivencia moi interesante preparar con eles/as a terra, botar a semente, 

regar, elaborar e colocar na terra os carteis indicadores dos cultivos plantados, quitar 

periodicamente as herbas… 

Nesta mesma liña, durante todo o curso desenvolveuse nas aulas de Ed. Infantil unha 

actividade denominada: “Coidamos as plantas”. Nela un neno ou nena de cada clase traía a aula 

unha planta da casa con información sobre ela: nome, especie, coidados… Durante un mes esa 

planta permanecía na clase para coidala e realizar diversos traballos directamente relacionados 

con este ser vivo. 

Con estas actividades conseguimos: acercar traballos que gran parte do noso alumnado 

descoñece ao vivir nun medio urbano; coñecer o ciclo das plantas; potenciar o esforzo, a espera e 

a paciencia; desenvolver valores asociados ao respecto ao medio ambiente e ao traballo en equipo. 
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C) Linguaxes: comunicación e representación. Fomentáronse as distintas formas de comunicación 

e representación: verbal, matemática, xestual, musical, plástica e audiovisual. Tamén se iniciaron 

na linguaxe escrita, sempre respectando ritmos e tempos. 

Consideramos a importancia de traballar a lectoescritura a través do construtivismo, 

partindo en 3 anos do seu nome e en cursos posteriores fomentando sempre a lectoescritura como 

algo natural e como expresión do que vemos, do que investigamos, do proxecto que levamos a 

cabo... Deste xeito o alumnado ten unha maior motivación cara o aprendizaxe da lectoescritura.  

Dentro deste ámbito da lectura é de salientar que cada nivel adicaba unha hora semanal ao 

uso da biblioteca do centro para realizar préstamos de libros. Asemade cada cativo/a levou ao 

longo do curso a “Mochila viaxeira” preparada polo Equipo de Biblioteca con libros e material 

audiovisual axeitados a idade do alumnado correspondente. Participamos tamén na “Hora de 

lectura” que se desenvolveu conxuntamente por todo o colexio despois do recreo. Cada quince 

días aproximadamente, nesta hora de lectura, realizabamos o programa “Contos de Boca” no cal 

asistía, a cada unha das clases de infantil, un familiar dos nenos/as contarlles un conto.  

É preciso mencionar nesta área, a lingua inglesa, que de forma motivadora, a través de 

xogos e cancións, introducen aos nenos e nenas á comprensión e desenvolvemento desta lingua.  

No que se refire á lóxica matemática, durante este curso escolar continuouse co desenvolvemento 

do método matemático ABN cuxa valoración é moi positiva, pois comprobamos que o alumnado 

estivo moi motivado á hora de traballar con material ABN e aprenderon moitos conceptos 

matemáticos de forma divertida. 

Entre os materiais empregados para a motivación e estimulación das nenas e nenos 

contamos entre outros: coa máquina de sumar, a mesa de experiencias, a escritura en fariña ou 

area, os monstros matemáticos, os bingos na aula... 

Desenvolveuse paralelamente, ao longo do curso, un taller de “Matemáticas en familia”  

dous mércores ao mes á primeira hora (no segundo e terceiro trimestre este taller pasou a 

realizarse os martes en lugar dos mércores por motivos organizativos). Como o seu nome indica, o 

taller consiste en que as familias participen e veñan á aula para realizar xogos matemáticos cos 

nenos/as.  Así dividíase cada clase en grupos de 4 ou 5 alumnos/as, cada un dos cales contaba cun 
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familiar que dirixía o xogo matemático durante un período de tempo, baixo a coordinación e 

supervisión da mestra titora correspondente. Ao remate dese tempo, os grupos rotaban de tal 

xeito que, ao finalizar a sesión todo o alumnado tivera pasado polos diferentes xogos. 

Paralelamente a isto e dentro do ámbito da lectoescritura, levouse a cabo tamén dúas veces 

ao mes un taller denominado “Un Mar de Palabras”. Nun principio este taller comezou realizándose 

os martes na primeira sesión pero no segundo e terceiro trimestre, pasou a facerse os mércores a 

primeira hora debido a razóns organizativas. A organización e desenvolvemento deste obradoiro é 

igual que o do taller “Mates en familia” coa única diferencia que nel lévanse a cabo xogos 

relacionados coa lectoescritura. 

Ademais, como xa se sinalou anteriormente, cada quince días, os venres na hora de lectura, 

realizouse a actividade “Contos de boca”. 

Neste punto, gustaríanos destacar o contentas que estamos con estas actividades tanto 

pola participación das familias e a súa implicación, como  polo interese e ilusión que espertou  nos 

cativos/as. Por isto, e dado aos inmellorables resultados que observamos nas visitas das familias ás 

aulas e dada a importancia que ten a súa colaboración na aprendizaxe das nenas e nenos, temos 

firmemente decidido continuar con este tipo de actividades sempre que se considere favorable 

para o desenvolvemento do curso. 

2.2.1. Contidos por niveis  

4º de Educación Infantil.  

1º Trimestre  

- Proxecto: “ Os Pitiños” 

- Semana do Anteface 

- Semana do Contagotas 

2º Trimestre 

- Proxecto: “Hervé Toullet” 

- Semana dos Espellos 

- Semana dos Pulverizadores 

3º Trimestre 
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- Proxecto: “O universo”  

- Semana dos obxectos sonoros. 

 

5º de Educación Infantil 

1º Trimestre  

- Proxecto: “Os leóns” 

- Semana do Anteface 

- Semana do Contagotas 

2º Trimestre 

 Proxecto: “Os superheroes e superheroínas” 

 Semana dos Espellos 

 Semana dos Pulverizadores 

3º Trimestre 

 Proxecto: “O universo”  

 Semana dos obxectos sonoros 

6º de Educación Infantil 

1º Trimestre  

- Proxecto: “Os dinosauros” 

- Semana do Anteface 

- Semana do Contagotas 

2º Trimestre 

 Proxecto: “Imos ao Polo Norte?” 

 Semana dos Espellos 

 Semana dos Pulverizadores 

3º Trimestre 

 Proxecto: “O universo”  

 Semana dos obxectos sonoros 
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2.2.2 Conmemoracións 

 Samaín: participación no concurso de debuxos de medo, decoración do  corredor de infantil 

con motivos propios do Samaín e exposición de gorros e vasoiras de bruxa. 

 Magosto: degustación de castañas; desenvolvemento de talleres con agrupamento vertical 

(mandalas con froitos típicos de outono,  xogos de mesa, estampado, fotografía infantil, 

mosaico collage de: follas, castañas, millo,... escape classroom, bonecos con castañas, 

murais e cestos para as castañas). 

 Día do peón: participación na exposición de peóns. 

 Día dos dereitos da infancia (20 de novembro): mural con fotografías das nenas e nenos do 

colexio representando ditos dereitos e visualización desas imaxes nunha vídeo montaxe. 

 Día internacional para a erradicación da violencia contra as mulleres (25 de novembro): 

interpretación conxunta da canción de Rozalen “La puerta violeta” e elaboración de portas 

violetas para unha exposición no corredor. 

 Nadal: elaboración dun mural de corazóns aportados polas familias, visita do Apalpador e 

de Papá Noel e participación no festival de Nadal (cada grupo de Ed. Infantil realizou unha 

actuación tanto para a representación fronte aos seus compañeiros como fronte ás 

familias). 

 Día da non violencia e da Paz (30 de xaneiro): elaboración dun corazón con bolboretas de 

distintas cores, creación dun abecedario da Paz e interpretación das cancións “O mundo é 

grande” e “De que che vale” de Suso Pareja. 

 Entroido (tema: científicas): mandados da Bruxa Encarnación, elaboración de postres 

típicos do entroido, desfile disfrazados de Ángeles Alvariño (no caso de E.I.) ata a Casa do 

Concello e construción dun buque oceanográfico para o desfile. 

 Día de Rosalía de Castro (24 de febreiro): elaboración dun mural representativo da 

escritora. 

 Día Internacional da Muller Traballadora (8 de marzo): en Educación Infantil vinculamos 

esta data co Entroido adicándolle o día a Ángeles Alvariño mediante a elaboración dun 

mural. 
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 Día do Libro (23 de abril): pais, nais, avós, avoa, tíos/as... do alumnado viñeron ao centro 

lerlle contos a todos os rapaces e rapazas.   

 Semana da Prensa: no corredor da entrada situouse un quiosco no que había distintos 

xornais e se ofertaban distintos xogos e actividades relacionados con esta temática para os 

distintos niveis. Ademais, por cursos, proxectouse un vídeo que nos explicaba, entre outras 

cousas, o proceso de elaboración dun xornal. 

 Día das Letras Galegas: asistencia ao Correlingua en Ferrol; elaboración conxunta dun mural 

de Antón Fraguas onde o alumnado de infantil era o encargado de darlle forma ao 

quebracabezas da faciana do escritor e ordenar as letras que formaban o seu nome. 

 Maios: elaboración dos maios e interpretación no patio de entrada do colexio da canción 

“Seresín, seresán”. 

 Día da Convivencia: Olimpiadas. 

2.2.3. Actividades, visitas e saídas 

 Recollida de elementos de outono na contorna 

 Fundación ABANCA en Ferrol para a exposición “Terras de Salitre”. 

 Radio Fene 

 Concello: desfile de entroido 

 Museo do Humor 

 Antigo Auditorio de Narón. Obra: "A galiña azul"   

  Visita á panadaría Perlío. 

 Parque Lineal. 

 Correlingua no Pazo da Cultura de Narón. 

 Parque de educación viaria. 

 Noite no cole. 
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2.3.-FORMACIÓN CONTINUA.  

Ao longo deste curso as mestras de Ed. Infantil participaron en diferentes cursos de formación 

así como nun Programa de Formación desenvolvido no centro, os cales influíron directamente na 

práctica educativa que se leva á cabo nas aulas:  

 II Xornadas de ABN 

 Igualdade, convivencia e Inclusión. Módulo 0 

 PFPP Elaboración de tarefas integradas e aplicación das mesmas. 

 Matemáticas divertidas. 

 Aprendizaxe Baseada en Proxectos (ABP). 

 Arte Creativa Zentangle. 

 

2.4.-ORGANIZACIÓN E VALORACIÓN XERAL.  

Seguindo a organización dos últimos cursos, é importante subliñar que o alumnado de Ed. 

Infantil participou activamente nas conmemoracións e actividades globais realizadas polo centro.  

Por outra banda, este ano convidamos na penúltima semana do curso ao alumnado de nova 

admisión a vir ao recreo (11:30 -12.00). Tanto as mestras como as familias consideramos que foi 

unha grande oportunidade para ir coñecendo a escola, as mestras e mesmo os seus novos 

compañeiros/as. Moitos dos que acudiron agradeceron a invitación xa que cren que coñecer un 

pouco o colexio facilita a  súa incorporación en setembro.  

Asemade ao longo do curso atendeuse individualmente ás familias na hora estipulada para 

tal fin, todos os martes de 16:00h a 17:00h, resultando a comunicación fluída e continua. Ademais, 

realizáronse reunións de titoría noutras datas e horarios para dar resposta ás necesidades daquelas 

familias que non podían asistir no horario fixado. 

Realizamos tamén, unha reunión coas familias tanto ao principio de curso como ao final. 

Estas reunións resultan de suma importancia para poder informar aos pais e ás nais, ou titores 

legais, sobre aspectos relacionados coa educación dos seus fillos/as. 
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Para rematar destacar cara o ano que ven as seguintes propostas: 

 Manter o Programa de Estimulación da Linguaxe en 5º e 6º de Ed. Infantil e a poder amplialo 

para o curso de 4º de Ed. Infantil. 

 Seguir contando cos apoios necesarios tanto da especialista de pedagoxía terapéutica como 

de audición e linguaxe. 

 Dispoñer en cada aula de infantil de PDI. 

 Crear ambientes de agrupación vertical. 

 Solicitar unha solución para o areeiro (que se cubra ou se elimine) dado que é un foco de 

infección. 
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3. MEMORIA ANUAL DO 1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

3.1. O EQUIPO DE CICLO. 

3.1.1.  MEMBROS. 

Durante o curso 2018-2019 o equipo do primeiro ciclo de Educación Primaria estivo 

composto polas seguintes profesoras: 

 Dona Marina García Rozas  (Titora de 2º A e responsable de ciclo). 

 Dona Mª Carmen Leira Moreno (Titora de 2º B). 

 Dona Sabela Paz Romero (Titora de 1º ). 

 Dona Raquel Abella Brozos (Directora e mestra de 1º). 

 Dona Lorena López Ramudo (Titora de 2º B) substitúe á titular, de baixa por 

enfermidade, dende o 11 de marzo. 

 Dona Raquel Beatriz Fariñas López (Titora de 2º A) que substitúe á titular, de baixa por 

enfermidade, desde o 27 de maio. 

 

3.1.2. FUNCIONAMENTO. 

Ao longo do curso desenvolvemos as reunións fixadas para tal fin, tendo por norma xeral a 

celebración dunha reunión por mes. 

Para o desenvolvementos das reunións tiñamos unha orde do día fixada pola 

representante/coordinadora do ciclo, na que aparecían estes puntos: 

 Lectura e aprobación da acta da reunión anterior. 

 Informacións das propostas dos diferentes grupos de traballo (nos grupos de traballo houbo 

un membro de cada ciclo) para ser debatidas e ver a posibilidade de realización das mesmas. 

 Avaliación da actividades/saídas realizadas. 
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 Información das propostas/acordos tomados nas reunións tanto da Comisión de 

Coordinación Pedagóxica coma do Departamento de Orientación (a representante do ciclo 

acudía a ditas reunións levando ás mesmas o acordado/tratado na reunión do ciclo). 

 Rogos e preguntas. 

Ademais de falar tamén dos temas concretos correspondentes ao alumnado do ciclo. 

 

3.2. MEMORIA ANUAL DO 1º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

3.2.1. COORDINACIÓN DOCENTE 

O Equipo docente estivo formado polos seguintes membros: Titora: Sabela Paz Romero 

impartindo música, lingua galega e lingua castelá e Valores Cívicos e Sociais. E por Raquel Abella 

Brozos impartindo as Matemáticas, Ciencias Naturais, Ciencias Sociais e Arts and Crafts. 

 Mestres especialistas: Iria González Grande (Lingua estranxeira, Inglés), Edelmiro Fernández 

Fernández (Educación Física), Sabela Paz Romero (Música), Jesús Manuel Fariña Gato 

(Audición e Linguaxe), Teresa Anca Ardao (Relixión Católica) e Ana Sofía Seoane Prieto 

(Pedagoxía Terapéutica). 

Ao longo do curso leváronse a cabo as reunións prescriptivas de coordinación docente e equipos 

de traballo. 

Elaborouse a Programación didáctica do nivel de acordo coas modificacións introducidas pola 

Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro para a mellora da calidade educativa e o Decreto 105/2014 

do 4 de setembro polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade 

Autónoma de Galicia.  

A hora de ler cada mestre/a permaneceu no grupo co que tiña clase a 4ª hora, quedando Sabela 

Paz Romero os luns, martes e venres, Raquel Abella Brozos os xoves, e Iria González Grande os 

mércores. 

3.2.2. ALUMNADO 

O grupo está formado por 26 alumnos/as: 16 nenos e 10 nenas. 
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Cabe destacar que é un grupo bastante numeroso, movido e heteroxéneo. Arredor da 

metade da clase amosa uns hábitos de traballo axeitados así como motivación pola aprendizaxe, e 

aos restantes fáltalles moita autonomía, dispérsanse con moita facilidade, e como consecuencia 

imposibilita centrar a atención en calquera tipo de actividade . 

Desde comezos de curso melloraron un pouco no traballo grupal, pero deberase mellorar 

moito máis. A actitude con respecto ao comezo de curso (respecto de quendas, escoita) mellorou, 

aínda que precisan dun ambiente moi estruturado para mantelo.  

O progreso do alumnado con relación ao grao de adquisición das competencias e logro dos 

obxectivos foi satisfactorio en moitos casos, pero debido ao excesivo número de alumnos/as e aos 

escasos recursos humanos, o resultado non foi o esperado. 

A partir do terceiro trimestre tivemos 3 horas máis de apoio na aula, en total  contamos con 

6 horas semanais. Estas horas foron empregadas para axudar a un número elevado de nenos, que 

para o vindeiro curso tamén precisarán de reforzo educativo. 

No primeiro mes de curso realizouse e rexistrouse a avaliación inicial do alumnado, recollida no 

XADE. A avaliación do proceso de aprendizaxe foi continua e global, utilizando as técnicas que 

seguen: 

 Observación sistemática directa e indirecta (avaliación cualitativa) utilizando unha ficha de 

seguimento individual. 

 Revisión de tarefas (avaliación cualitativa). 

 Realización ocasional de probas (avaliación cuantitativa). 

Con relación á diferenza de ritmos programáronse actividades de ampliación e reforzo. 

Utilizáronse ademais de recursos de uso autónomo tales como: a biblioteca da aula, o ordenador, 

variedade de xogos didácticos,  a pizarra dixital, e fichas para a mellora da atención. O alumnado 

distribuíuse en pequeno grupo co obxectivo de favorecer a aprendizaxe social e uso compartido do 

material. 

As características do grupo fixo necesario aplicar diferentes medidas de atención á diversidade. 

O alumnado con NEAE recibiu o apoio que segue: 
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 Un alumno con altas capacidades recibíu o apoio da mestra especialista en Pedagoxía 

Terapéutica durante 2 sesións semanais para levar a cabo un Programa de Ampliación 

Curricular na área de Matemáticas e reforzo nas linguas.O seu progreso foi favorable. 

 3 alumnos amosaban dificultades na comunicación oral polo que recibiron apoio do mestre 

de Audición e Linguaxe. 

 Un alumno recibiu 5 sesións de apoio de PT semanal xa que o seu nivel de lectoescritura era 

moi baixo e o ritmo de traballo escaso e lento. A evolución foi boa, pero precisa ter moita 

máis autonomía, polo que o próximo curso seguirá precisando axuda. 

Os resultados derivados da avaliación final foron os seguintes: 

- Estudantes que aprobaron todo: 19 

- Alumnado que suspendeu unha asignatura: 4 

- Alumnado que non promociona: 3 

 

3.3. MEMORIA ANUAL DO 2º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

3.3.1.   COORDINACIÓN  DOCENTE 

O Equipo docente estivo formado polos seguintes membros: 

 Titoras: Marina García Rozas (2º A) e Mª Carmen Leira Moreno (2º B). 

Mª Carmen Leira, de baixa dende o día 11 de marzo, foi substituída por Lorena López Ramudo 

e Marina García Rozas foi substituída por Raquel Beatriz Fariñas López desde o 27 de maio. 

 Mestres especialistas: Iria González Grande  (Lingua estranxeira, Inglés), Edelmiro Fernández 

Fernández (Educación Física), Sabela Paz Romero (Música), Jesús Manuel Fariña Gato (Audición 

e Linguaxe), Teresa Anca Ardao (Relixión Católica) e Ana Sofía Seoane Prieto (Pedagoxía 

Terapéutica). 

Ao longo do curso leváronse a cabo as reunións prescriptivas de coordinación docente e 

equipos de traballo. 
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Elaborouse a Programación didáctica do nivel de acordo coas modificacións introducidas pola 

Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro para a mellora da calidade educativa e o Decreto 

105/2014 do 4 de setembro polo que se establece o currículo da educación primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

3.3.2.    ALUMNADO 

Os grupos estaban do seguinte xeito: 2ºA 14 alumnos/as, e 2ºB , 15 alumnos/as. 

No primeiro mes de curso realizouse e rexistrouse a avaliación inicial dos mesmos, recollida no 

XADE. A avaliación do proceso de aprendizaxe foi continua e global, utilizando as técnicas que 

seguen: 

 Observación sistemática directa e indirecta (avaliación cualitativa) utilizando unha ficha 

de seguimento individual. 

 Revisión de tarefas (avaliación cualitativa). 

 Realización ocasional de probas (avaliación cuantitativa). 

O progreso do alumnado con relación ao grao de adquisición das competencias e logro dos 

obxectivos foi satisfactorio, obtendo como resultado na avaliación final: 

 2º A: 12 estudantes aproban todas as áreas ; 1 suspende lingua galega e 1 suspende lingua 

galega e matemáticas. Todos promocionan. 

 2º B: 13 estudantes aproban todas as áreas; un suspende matemáticas e outro suspende 

matemáticas e lingua galega. 

 

A maioría amosa uns hábitos de traballo axeitados así como motivación pola aprendizaxe. 

Melloraron a capacidade para traballar en grupo así como a actitude con respecto ao comezo de 

curso (respecto de quendas, escoita) aínda que precisan dun ambiente estruturado e normas claras 

e firmes para mantelo. Foi preciso utilizar técnicas de modificación de conduta e outras rutinas con 

algúns alumnos. 
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As características dos  grupos fixeron necesario aplicar diferentes medidas de atención á 

diversidade. 

Con relación á diferenza de ritmos programáronse actividades de ampliación e reforzo. 

Utilizáronse ademais de recursos de uso autónomo tales como: a biblioteca da aula, o ordenador 

(cun paquete de actividades interactivas), a pizarra dixital en 2ºB, e fichas para a mellora da 

atención. O alumnado distribuíuse en pequeno grupo co obxectivo de favorecer a aprendizaxe social 

e uso compartido do material. 

Establecemos unha sesión semanal onde alternamos aos dous grupos na clase de 2ºB: pizarra 

dixital e aula de informática e programamos actividades para a súa utilización. 

 

 

O alumnado con NEAE recibiu o apoio que segue: 

2ºA 

 Un alumno  amosa dificultades notorias nas áreas instrumentais (especialmente na 

lectoescritura) así como na atención e hábitos de traballo. Recibiu apoio da mestra 

especialista en Pedagoxía Terapéutica durante 3 sesións semanais. O seu progreso foi 

favorable, pero non acadou os mínimos esixibles para o nivel  en lingua galega e 

matemáticas. 

 Dous alumnos (entre deles o anterior) amosaban dificultades na comunicación oral polo 

que recibiron apoio do mestre de Audición e Linguaxe. 

 Solicitouse a valoración psicopedagóxica de dous alumnos que amosaban dificultades 

nas áreas lingüísticas; escasa motivación,  falta de atención e hábitos de traballo.  Un 

deles presenta condutas disruptivas que afectan ao grupo-clase. 

 

 2º B 

 Pediuse  valoración  de dous nenos ao Departamento de Orientación por parte da titora 

ao longo do curso. 
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 Un alumno recibiu apoio de PT unha sesión  posto que o seu nivel de lectoescritura é 

baixo e o ritmo de traballo nas linguas escaso e lento. 

 

3.4.   ACTIVIDADES 

  3.4.1  Ao longo do curso: 

 Mochila viaxeira. 

 Realización de préstamos semanais da biblioteca do centro. 

 Actividades TIC 

 Hora de ler: realizáronse lecturas de xeito individual e colectivo. 

 CÓNTOCHE ALGO? Visionado mensual de vídeos protagonizados polo alumnado de todo 

o centro. 

  3.4.2.  Primeiro trimestre: 

 Saída a pé polo Concello o noso Ciclo (9 de outubro). 

 Samaín (30 de outubro). 

 Halloween (31 de outubro). 

 Magosto ( 9 de novembro). 

 Día do peón (13 de novembro). 

 Día dos dereitos da infancia (20 de novembro). 

 Día internacional contra a violencia de xénero (26 de novembro). 

 Saída Ferrol Teatro Jofre: “En galego de película”:  RUDOLPH (17 de decembro). 

 Visita do Apalpador (17 de decembro). 

 Festival Nadal (19 de decembro). 

 

  3.4.3.   Segundo trimestre: 

 Día escolar da non violencia e a Paz (30 de xaneiro). 

 AFUNDACIÓN  Ferrol: Mostra fotográfica e talleres (14 de febreiro). 

 Saída A Coruña AQUARIUM de todo o ciclo (25 de febreiro). 
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 Día de Rosalía (23 de febreiro). 

 Contacontos e sinatura de libros por Iago López (27 de febreiro). 

 Videoconferencia con Rebeca Atencia, Directora do Instituto Jane Goodall. 

 Entroido (1 de marzo). 

 Día da muller traballadora (9 de marzo). 

 Xornada “Atletismo divertido” (12 de abril). 

 

  3.4.4.   Terceiro trimestre: 

 Día do libro (23 de abril). 

 Correlingua (9 de maio). 

 Día das Letras Galegas e Maios (16 de maio). 

 Xogos populares (23 de maio). 

 Saída Parque Educación Viaria do ciclo (14 de xuño). 

 Mini Olimpiadas. Actividades Grecia (20 de xuño). 

 

3.5.   FAMILIAS 

A obrigatoria reunión colectiva levouse a cabo o día 18 de setembro, de xeito conxunto. 

Informouse dos aspectos máis relevantes verbo da organización da actividade académica (horarios, 

áreas, actividades máis destacadas, procedemento para xustificación de faltas, actualización de 

datos, etc.) 

Ao longo do curso atendeuse ás familias na hora estipulada para tal fin, resultando unha 

comunicación fluída e continua na maioría dos casos.   

3.6.   PROPOSTAS 

 Continuar coas medidas de atención á diversidade considerando o tratado nas diferentes 

xuntas de avaliación e a valoración dos especialistas. 

 Continuar coa actividade da Mochila Viaxeira, pois ten moi boa acollida por parte do 

alumnado. 
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4. MEMORIA ANUAL DO 2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

4.1. INTRODUCIÓN. 

A finalidade da Educación Primara é facilitar aos alumnos e ás alumnas as aprendizaxes da 

expresión e comprensión orais, a lectura, a escritura, o cálculo, a adquisición de nocións básicas da 

cultura, e o hábito de convivencia así como os do estudo e traballo, o sentido artístico, a 

creatividade e a afectividade, co fin de garantir unha formación integral que contribúa ao pleno 

desenvolvemento da personalidade dos alumnos e das alumnas e de preparalos para cursar con 

aproveitamento a Educación Secundaria Obrigatoria. 

A acción educativa nesta etapa procurará a integración das distintas experiencias e 

aprendizaxes do alumnado e adaptarase aos seus ritmos de traballo. 

4.3.1. OBXECTIVOS XERAIS DA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Os obxectivos xerais da Educación Primaria son un dos elementos clave do currículo oficial 

da etapa; sinalan as metas que hai que conseguir en todo o proceso de ensino e aprendizaxe, ao 

longo dos seis anos que dura a etapa. 

4.3.2. CARACTERÍSTICAS DOS OBXECTIVOS. 

 Son un elemento obrigatorio do ensino que non se poden modificar substancialmente.  

 Están encamiñados cara ao desenvolvemento das competencias clave. 

 Son obxectivos a conseguir ao longo de toda a etapa.  

 Están definidos pola lei, concretamente no Real Decreto que establece o currículo básico 

da Educación Primaria. 
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4.3.3. OBXECTIVOS DA ETAPA (en termos de capacidades) 

Ref Obxectivo 

a 

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

elas, preparárense 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 con que se relacionan. 

d 

Coñecer, comprender e respectar as 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 forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos 

de lectura en ambas as dúas linguas. 

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. 
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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 no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a aprendizaxe, 

desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciban e elaboren. 

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 as 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, 

salientando as mulleres e os homes que realizaron achegas importantes á cultura e á 

sociedade galegas. 

 

A referencia (letra) coa que se identifica cada obxectivo, é a mesma que figura no currículo 

e que tamén se asocia/relaciona en cada área, nivel e criterio de avaliación. 
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4.2.- AS AULAS 

4.2.1. O ALUMNADO. 

Durante este curso 2018-2019 o número de alumnos/as nas dúas aulas foi de vinte na aula 

de 3º EP é de vinte e cinco na aula de 4º EP.  

4.2.2. O PROFESORADO 

Ademais das titoras (Dona Ana María Barro Casas, titora da aula de 3º EP, e Dona María 

Pilar García Subiela, titora da aula de 4º EP), inciden os seguintes mestres especialistas: 

 Pedagoxía Terapéutica: Dona Ana Sofía Seoane Prieto. 

 Lingua Inglesa: Dona Iria González Grande.  

 Educación Física: Don José Edelmiro Fernández Fernández.  

 Música: Dona Sabela Paz Romero.  

 Relixión Católica: Dona Teresa María Anca Ardao.  

 Relixión Evanxélica: Dona María Cristina González Rodríguez. 

4.2.3. O ESPAZO FÍSICO 

As dúas aulas están dotadas de dous tipos de encerados: o tradicional e o dixital, que foron 

empregados ámbolos dous nas diferentes áreas de contidos.  

4.3.-O EQUIPO DE CICLO 

4.3.1. MEMBROS. 

Durante o curso 2018-2019 o equipo do segundo ciclo de Educación Primaria estivo composto 

polas seguintes profesoras: 

 Dona Teresa Mª Anca Ardao (mestra especialista en Relixión Católica). 

 Dona Ana María Barro Casas (titora da aula de 3º de EP). 
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 Dona Ana Sofía Seoane Prieto (mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica)- 

 Dona María Pilar García Subiela (titora de 4º EP que desenvolvía a coordinación do ciclo, e 

representábao nas reunións de Comisión de Coordinación Pedagóxica e do Departamento 

de Orientación). 

4.3.2. FUNCIONAMENTO. 

Ao longo do curso desenvolvemos as reunións fixadas para tal fin, tendo por norma xeral a 

celebración dunha reunión por mes.  

Para o desenvolvementos das reunións tiñamos unha orde do día fixada pola 

representante/coordinadora do ciclo, na que aparecían estes puntos: 

o Lectura e aprobación da acta da reunión anterior.  

o Informacións das propostas dos diferentes grupos de traballo (nos grupos de traballo houbo 

un membro de cada ciclo) para ser debatidas e ver a posibilidade de realización das mesmas. 

o Avaliación da actividades/saídas realizadas. 

o Información das propostas/acordos tomados nas reunións tanto da Comisión de 

Coordinación Pedagóxica coma do Departamento de Orientación (a representante do ciclo 

acudía a ditas reunións levando ás mesmas o acordado/tratado na reunión do ciclo). 

o Rogos e preguntas. 

Ademais de falar tamén dos temas concretos correspondentes ao alumnado do ciclo. 

4.4.-ACTIVIDADES, SAÍDAS EDUCATIVAS E CONMEMORACIÓNS. 

4.4.1. AO LONGO DE TODO O CURSO. 

Ao comezo do curso, o Equipo de Dinamización Lingüística suscitou a posibilidade de 

realización dunha actividade (a desenvolver durante todo o curso) chamada “Cóntoche algo?”. Con 

esta actividade se pretendeu recoller ditos, lendas, tradicións, expresións da nosa cultura galega e 

da contorna de Fene.  



CEIP Plurilingüe de Centieiras 
R/Centieiras, s/n, Perlío 

   15500, Fene, A Coruña 
       Tlf. 881930134 

 ceip.ascentieiras@edu.xunta.es 
 
 

  

  curso 2018-2019         29 

 

A actividade consistiu na gravación en vídeo do alumnado contando algo desa tradición oral 

ou escrita da nosa cultura. O vídeo debía ter unha duración como máximo dun minuto, e era 

entregada ás titoras na última semana de cada mes nun USB. 

Unha vez recollidas as gravacións de cada mes en cada titoría, montábase unha película que 

era proxectada para ser mirada por todo o alumnado na hora de ler, e posteriormente subíase á 

páxina web do colexio para que todas as familias tiveran a posibilidade de desfrutala. 

Cada titoría estableceu as quendas de participación por mes. 

4.4.2. NOS DIFERENTES TRIMESTRES. 

PRIMEIRO TRIMESTRE: 

 23 de outubro: recollida de contos para o III Concurso de contos de medo. 

 26 de outubro: confección de vasoira e gorro de bruxa, e posterior exposición na entrada 

do edificio. 

 30 de outubro: celebración do Samaín na biblioteca do colexio: 

 proxección dos vídeos “A aventura de Nera” e “Rap do magosto”. 

 lectura dos contos gañadores do III Concurso de Contos de Medo 

 31 de outubro: celebración do Halloween na biblioteca do colexio: proxección de vídeos 

“Orixe do día das bruxas”(historia de Halloween) e “The skeleton dance”. 

 7 novembro: apertura da biblioteca con explicación por niveis do novo funcionamento da 

mesma. 

 9 de novembro: celebración do Magosto: talleres e degustación de castañas. 

 13 de novembro: conmemoración do Día do peón: confección dun mural con buxainas 

coloreadas polo alumnado e exposición de peóns de elaboración propia ou allea. 

 20 de novembro: conmemoración do Día dos Dereitos dos Nenos: elaboración e posterior 

proxección dunha montaxe realizada con fotos do alumnado dos diferentes niveis co 

Dereito do Neno asignado. 
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 22 de novembro: teatro na sede de AFUNDACIÓN en Ferrol “El mágico planeta de los 

instrumentos insólitos” 

 26 de novembro: conmemoración do Día contra a violencia de xénero: confección de portas 

de cor violeta con anacos da canción “La puerta violeta” de Rozalén e interpretación da 

canción no patio cuberto. 

 19 e 20 de decembro: festival de Nadal. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 8 de febreiro: visita ao centro de interpretación O Caldoval en Mugardos. 

 1 de marzo: celebración do Entroido co tema xeral de mulleres científicas: desfile polas rúas 

do concello e degustación de doces típicos destas datas. 

 11 ao 15 de marzo: semana da prensa: actividades na entrada do colexio e vídeos de 

confección dun periódico e elaboración dunha noticia. 

 26 de marzo: RCP: charla primeiros auxilios só o alumnado de 4º EP. 

 3 abril: visita de María Canosa, autora do libro “Rubicundo” que o alumnado deste ciclo 

traballou ao longo do trimestre 

 12 de abril: participación na xornada de atletismo divertido promovida polo concello de 

Fene no pavillón de A Xunqueira. 

TERCEIRO TRIMESTRE: 

 23 de abril: celebración do Día do Libro coas lecturas de familias ao alumnado de todo o 

colexio (grupos verticais por ciclos). 

 9 de maio: participación na actividade do Correlingua no Pazo da Cultura de Narón. 

 15 de maio: confección dos maios. 

 16 de maio: cantos e bailes arredor dos maios no patio cuberto do colexio.. 

 23 de maio: participación na xornada de Xogos Populares promovida polo concello de Fene 

no pavillón de A Xunqueira. 

 20 de xuño: xornada de convivencia. 
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4.5. MEMORIA DE 3º EP 

4.5.1.  COORDINACIÓN DOCENTE 

O Equipo docente estivo formado polos seguintes membros: 

 Titora: Dona Ana María Barro Casas. 

 Mestres especialistas: Dona Iria González Grande (Lingua Estranxeira, Inglés), Don José 

Edelmiro Fernández Fernández (Educación Física), Dona Sabela Paz Romero (Música), Don 

Jesús Manuel Fariña Gato (Audición e Linguaxe), Dona Ana Sofía Seoane Prieto (Pedagoxía 

Terapéutica), Dona Teresa Mª Anca Ardao (Relixión Católica) e Dona Raquel Abella Brozos 

(Arts & Crafts). 

 Ao longo do curso leváronse a cabo as reunións fixadas de coordinación docente e equipos 

de traballo: reunións informativas, Claustros, Reunión de 2º Ciclo de Primaria, 

Departamento de Orientación, Comisión de Coordinación Pedagóxica, Equipos de 

Traballo... 

 Revisouse a Programación Didáctica do nivel, os criterios de avaliación e a concreción  dos 

mínimos esixibles. 

4.5.2. ALUMNADO 

O nivel tivo un total de 20 alumnos/as. 

No primeiro mes de curso realizouse e rexistrouse a avaliación inicial dos mesmos que aparece 

reflectida no seu historial do Xade. 

A avaliación do proceso de aprendizaxe foi continua e global, utilizando as técnicas que seguen, 

e das que foron informadas as familias na primeira reunión do curso: 

 observación sistemática directa (avaliación cualitativa), que contabilizaba 10% da 

nota. 
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 revisión de tarefas (avaliación cualitativa): traballos, cadernos, actividades... 

contabilizando un 30% da nota. 

 realización ocasional de controis, probas escritas e orais (avaliación cuantitativa), 

contabilizando un 40% e un 20% da nota, respectivamente. 

En xeral, amosaron uns hábitos de traballo axeitados, así como unha grande motivación 

pola aprendizaxe. Afianzaron a súa autonomía  e a súa capacidade para traballar en grupo, así como 

a actitude en referencia ao respecto de quendas á hora de participar nas conversas,  escoita dos 

demais... 

Programáronse actividades de ampliación e reforzo.  

Botouse man, ademais, de recursos de uso autónomo tales como:  

 a biblioteca da aula. 

 o uso do dicionario (na hora de ler para palabras das que non entendían o seu 

significado). 

O alumnado con NEAE recibiu o apoio que segue: 

 unha alumna recibiu apoio da mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica tres 

sesións semanais. 

 tres alumnos recibiron apoio do mestre de Audición e Linguaxe, dous deles con dúas 

medias sesións semanais e outro con sesión e media á semana. 

Algúns alumnos precisaron reforzo educativo por parte da titora. Por outra parte, asistía á 

aula unha mestra unha sesión á semana.  Este apoio favoreceu enormemente á mellora do grupo.  

En xeral, o progreso do alumnado con relación ao grao de adquisición das competencias e 

logro dos obxectivos foi satisfactorio, obtendo como resultado na avaliación final: 
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 19 alumnos e alumnas superan todas as áreas e promocionan; deste total salientar que 

7 pasan ao seguinte nivel educativo con cualificacións moi xustas, dos cales 3 precisarán 

apoio o curso que vén (por parte da especialista en Pedagoxía Terapéutica, ou por algún 

mestre/a que incida facendo apoios na aula). 

 1 alumna ten promoción obrigada con tres áreas suspensas posto que está repetindo 

curso.  

A sesión semanal de Informática estaba dentro dunha das sesións de Ciencias Sociais e a 

desenvolveu a titora aproveitando a hora de apoio, e levaba a metade da clase mentres que a outra 

metade quedaba na aula coa mestra de apoio facendo actividades de reforzo. 

Cabe destacar, que asistiron 4 alumnos á avaliación individualizada de 3º curso realizada os días 

28 e 29 de maio de 2019. 

4.5.3. FAMILIAS 

A reunión colectiva de comezo de curso levouse a cabo o día 18 de setembro de 2018, nela 

informouse dos aspectos máis relevantes da organización da actividade académica (horarios, áreas, 

programación de aula, rutinas, procedemento para xustificación de faltas, actualización de 

datos...).  

Ao longo do curso atendeuse ás familias na hora estipulada para tal fin, resultando unha 

comunicación fluída e continua. Algunhas familias tiveron que ser atendidas nalgunha hora de 

garda de clase ou nas gardas das tardes para poder conciliar a vida laboral e a familiar. 

4.5.4. PROPOSTAS 

 Continuar co profesorado de apoio as horas que sexan posibles. 

 Continuar coas medidas de atención á diversidade considerando o tratado nas diferentes 

sesións de avaliación e a valoración do Departamento de Orientación. 

 De cara ao vindeiro curso tres alumnos da aula (ademais dos que xa o recibiron este curso) 

precisarán apoio, ben por parte da especialista de Pedagoxía Terapéutica, ben por parte 
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dalgún mestre que incida facendo este apoio na aula; para iso antes deberán ser 

examinados dende o Departamento de Orientación. 

 Continuar cos apoios e co desdobre de grupos para realizar as actividades TIC. 

4.6. MEMORIA DE 4º EP 

4.6.1. COORDINACIÓN  DOCENTE 

 Titora: Dona María Pilar García Subiela.  

 Mestres especialistas: Don Iria González Grande (Lingua Estranxeira, Inglés), Don José 

Edelmiro Fernández Fernández (Educación Física), Dona Sabela Paz Romero (Educación 

Artística-Música), Dona Teresa Mª Anca Ardao (Relixión Católica), Dona María Cristina 

Rodríguez González (Relixión Evanxélica), Don Jesús Manuel Fariña Gato (Audición e 

linguaxe) e Dona Ana Sofía Seoane Prieto (Pedagoxía Terapéutica). 

 Tamén incidiron facendo apoio dentro da aula as titoras e de 2ºA de EP (Dona Marina García 

Rozas), de 3º de EP (Dona Ana María Barro Casas) e de 6º de EP (Dona Cristina Acevedo 

Varela). 

 Ao longo do curso, nas tardes dos martes, leváronse a cabo as reunións previstas: reunións 

informativas, Claustros, Reunión de 2º Ciclo de Primaria, Departamento de Orientación, 

Comisión de Coordinación Pedagóxica, Equipos de Traballo... 

 Revisouse a Programación Didáctica do nivel e os criterios de avaliación. 

4.6.2. ALUMNADO  

O nivel estivo constituído por un total de 25 alumnos/as. Melloraron nos hábitos de traballo e 

estudo, así coma na súa autonomía; aínda así, seguen a necesitar dun ambiente organizado e de 

normas claras e firmes. 

As características do grupo fixeron preciso aplicar diferentes medidas de atención á 

diversidade: así para a diferenza de ritmos de traballo, programáronse actividades de ampliación e 

reforzo, e diferentes  formas de adaptarlles a programación de aula.  
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O alumnado con NEAE recibiu o apoio que segue: 

 Un alumno con ACI amosa grandes dificultades en todas as áreas así como na atención e 

hábitos de traballo. Recibiu apoio da mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica e do de 

Audición e Linguaxe. O seu progreso foi favorable aínda que presenta dificultades para 

traballar só e para manter a atención. 

 Unha alumna recibiu apoio de PT. 

 Un alumno recibiu apoio do mestre de Audición e Linguaxe. 

Algúns alumnos precisaron reforzo educativo por parte da titora. Por outra parte, asistían á 

aula profesores con dispoñibilidade horaria. Estes apoios favoreceron enormemente á mellora do 

grupo. Normalmente traballaban cos nenos e nenas que tiñan algunha dúbida ou dificultade así 

como co alumno que ten autorizada a ACI. Unha das profesora de apoio acudía coa metade da clase 

á Biblioteca. 

4.6.2.1. Avaliación do alumnado 

 A avaliación do proceso de aprendizaxe foi continua e global, utilizando diferentes técnicas 

e instrumentos de avaliación. 

 En xeral, o progreso do alumnado con relación ao grao de adquisición das competencias e 

logro dos obxectivos foi satisfactorio, obtendo como resultado na avaliación final: 

o 20 alumnos e alumnas superan todas as áreas e promocionan. 

o 3 alumnos promocionan cunha área suspensa. 

o 1 alumna promociona con dúas áreas suspensas. 

o 1 alumno ten autorizada unha ACI e na última sesión de avaliación, o equipo docente 

e máis a titora decidiron que tiña que promocionar para favorecer a súa integración 

social dentro do grupo, xa que o seu proceso educativo podería verse afectado se 

cambia de grupo. 
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4.6.3. FAMILIAS 

A reunión colectiva de comezo de curso levouse a cabo o día 18 de setembro de 2018, coa 

titora do cuarto nivel. Informouse dos aspectos máis relevantes da organización da actividade 

académica (horarios, áreas, programación de aula, rutinas, procedemento para xustificación de 

faltas, actualización de datos...).  

Ao longo do curso atendeuse ás familias na hora estipulada para tal fin, resultando unha 

comunicación fluída e continua. 

4.6.4. PROPOSTAS 

 Continuar co profesorado de apoio as horas que sexan posibles. 

 Continuar coas medidas de atención á diversidade considerando o tratado nas diferentes 

sesións de avaliación e a valoración do Departamento de Orientación. 

 Continuar cos apoios e co desdobre de grupos para realizar as actividades TIC e a visita 

semanal á biblioteca do Centro. 
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5. MEMORIA ANUAL DO 3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Neste curso 2018/19 o equipo do terceiro ciclo estivo formado por: Iria González Grande 

(especialista de Inglés), Edelmiro Fernández Fernández (especialista en E.F.), Isabel Torrente Seco 

(titora de 5º), a orientadora e Cristina Acevedo Varela (titora de 6º). 

Durante o curso escolar o equipo reuniuse con regularidade para tratar a participación nas 

diferentes actividades propostas polos equipos de traballo, a realización de saídas e visitas 

escolares así como a participación en diversos proxectos. 

O alumnado do noso ciclo participou en todas as conmemoracións e celebracións realizadas 

no centro e, ao ser os maiores, o seu papel foi fundamental nas presentacións e lecturas das 

celebracións. Así, o alumnado de quinto encargouse da presentación o Día dos dereitos dos nenos 

e nenas e o alumnado de sexto encargouse da presentación do festival de Nadal no primeiro 

trimestre. 

 

5.5. ACTIVIDADES 

Este curso pareceunos  interesante levar a cabo actuacións  de forma transversal, en calquera 

das áreas e durante todo o curso encamiñadas ás vantaxes de levar un estilo de vida saudable, 

centrada sobre todo na alimentación, o exercicio físico e o uso dos dispositivos móbiles.  

No tema da alimentación, contactamos con persoal especialista  que falou cos nenos sobre as 

necesidades de alimentarse ben nestas idades e sobre a importancia de estar san e analizamos as 

imaxes de modelos que a publicidade lles ofrece a diario, así como tratar de entender problemas 

alimenticios como alerxias ou a celiaquía coa que convivimos a diario. Este curso iniciamos en 

Primaria as merendas saudables, así cada día da semana o alumnado traía a clase un tipo de 

alimento para promover a variedade e evitar no posible o exceso de produtos procesados nesta 

hora da mañá. Para tratar estes temas o alumnado de sexto participou nos obradoiros “Balancéate” 

(2 sesións)  ofertados por Mª José Paz Rodríguez, pedagoga do Concello de Fene. 
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Para tratar os problemas das novas tecnoloxías, o alumnado de quinto e sexto participou no 

obradoiro “Desenrédate” a principios do segundo trimestre, tamén ofertado polo Concello de Fene. 

Participamos no programa Cinensino, programa baseado como en anos anteriores en crear 

debate e traballar aspectos relevantes como o abuso dos dispositivos móbiles, as desigualdades, a 

aceptación das diferenzas… As proxeccións  neste curso foron: 

 LA CHICA DORMIDA (1º trimestre) 

 LOS FUTBOLÍSIMOS (2º trimestre) 

 COCO (3º trimestre) 

Como en anos anteriores, participamos nas xornadas de Atletismo divertido a finais do segundo 

trimestre e Xogos populares no terceiro trimestre, onde se promove o deporte e exercicio físico ao 

ar libre nunha xuntanza que reúne aos centros educativos do noso concello. Por mor do mal tempo 

este curso tivéronse que desenvolver as dúas xornadas no pavillón da Xunqueira. 

Este curso tivemos unha charla do proxecto Camiños seguros sobre seguridade viaria. Nesta 

charla tratouse o tema da mobilidade á hora de achegarse aos centros educativos e traballar sobre 

a posibilidade de dotar ao Concello de rutas polas que os nenos e as nenas poidan vir andando ao 

cole todos os días. 

Relacionado tamén coa saúde, por parte de técnicos de protección civil, tivemos o alumnado 

de 4º, 5º e 6º un cursiño práctico de RCP (Reanimación Cardio Pulmonar). 

O alumnado de 5º participou na actividade Fene lendo mulleres que celebra o concello polo 8 

de marzo, maratón de lectura en torno ao tema da igualdade. 

O alumnado de sexto elaborou no mes de decembro un programa de radio, para Radiofusión  

onde se fai partícipe aos radio oíntes da nosa contorna das actividades que realizamos no centro. 

A  lectura en lingua castelá do libro La Máquina Maravillosa foi a proposta para os nenos e 

nenas do noso ciclo e As Peripecias de Extravaganzza Pérez foi o segundo libro recomendado este 

curso. Así tivemos a sorte de charlar con Elvira Menéndez e Ledicia Costas sobre o mundo dos libros 

e a profesión de escritora a partir das súas vivencias. Ambas as dúas charlas foron moi interesantes 

para o alumnado. 
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Ademais de todas as mencionadas anteriormente, o alumnado e profesorado do ciclo 

participou en todas as conmemoracións celebradas na escola, así como das distintas propostas dos 

outros equipos. 

 

5.6. SAÍDAS 

Este curso o alumnado do noso ciclo realizou varias saídas culturais nas que estivemos en 

contacto coa arte en diferentes manifestacións. 

 Afundación Abanca Ferrol: No primeiro trimestre visitamos a exposición “A fronteira 

infinda. Pintores galegos na emigración.” E no segundo trimestre “Terras de salitre” de 

Cristina Mittermeier, unha exposición de fotografía na que se poñía de manifesto a 

importancia da auga nas nosas vidas e a conservación do entorno e a natureza. 

 Fundación Barrie na Coruña, onde asistimos exposición “Trazos maestros: dibujos 

holandeses y flamencos del Victoria and Albert Museum”. Nas dúas fundacións as visitas 

ademais das  exposicións contaban cunha parte de obradoiro relacionado co tema da 

exposición. 

 Correlingua, como en anos anteriores participamos na xornada festiva en prol da nosa 

lingua xunto con outros centros da nosa bisbarra. 

 O alumnado de sexto, na primeira semana de xuño, realizou a súa viaxe de fin de etapa 

cunha estancia de tres días en Fervenzaventura no concello de Silleda. Nesta estadía de 

actividades de lecer e aventura tivemos a sorte de coñecer a nosa comunidade facendo 

fincapé na natureza (ruta polas fragas, fervenza da Toxa, actividades con animais...) historia 

(visita ao Mosteiro de Carboeiro, mámoa Chousa l...), gastronomía... 

 

5.7. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

Algúns membros do ciclo  formamos parte do grupo de traballo PFPP que se levou a cabo este 

curso no colexio, a partir do cal desenvolvimos unha tarefa integrada no primeiro trimestre co 

alumnado de sexto “Christmas Market”, co gallo de recaudar cartos para a excursión de fin de 
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etapa. Ademais, tamén participamos en actividades e xornadas de formación do CFR durante o 

curso, Erasmus +. 

A partir da formación do profesorado Erasmus +, unha semana de inclusión lingüística en 

Levadia, Grecia. Á volta realizouse un proxecto interdisciplinar (Inglés, Arts & Crafts) sobre a antiga 

Grecia. Como produtos finais o alumnado de quinto elaborou maquetas das principais cidades e 

descricións das mesmas e o alumnado de sexto traballou e elaborou materiais sobre a descrición 

dos deuses e deusas do Partenón grego e sobre as lendas. 

A titora de 5º de EP formou parte durante este curso dun grupo de traballo do Servizo de 

Avaliación e Calidade do Sistema Educativo. 

5.8. MEMORIA DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Titora: Isabel Torrente Seco. 

 Mestres especialistas: Iria González Grande (Lingua Estranxeira, Inglés), Edelmiro 

Fernández Fernández, substituído por Teresa Romero Ramos (Ciencias Sociais e Educación 

Física), Sabela Paz Romero (Música), Ana Sofía Seoane Prieto (Pedagoxía Terapéutica), 

Teresa Mª Anca Ardao (Relixión Católica) e Carmen Leira Moreno, substituída por Lorena 

López Ramudo (Arts & Crafts). 

O grupo de 5º de primaria estivo composto por 23 alumnos ata o 2º trimestre, momento no 

que unha alumna se trasladou causando baixa no centro. Deste xeito, durante o terceiro trimestre 

o grupo estivo formado por 22 nenas e nenos. 

Unha das maiores dificultades atopadas é que se trata dun grupo moi heteroxéneo, con 

moitas diferenzas en canto a ritmos, capacidades e estilos de aprendizaxe, así como intereses e 

motivacións. 

Por outra banda, neste grupo observáronse a miúdo condutas contrarias á convivencia, tanto 

na aula ordinaria, como nas clases das distintas especialidades, tendo que aplicar as 

correspondentes sancións establecidas no Plan de Convivencia do centro, aprobado este curso. 
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No primeiro mes de curso realizouse e rexistrouse a avaliación inicial do alumnado, recollida 

en XADE. A avaliación do proceso de aprendizaxe foi continua e global, utilizando, entre outras, as 

técnicas que seguen: 

 Observación sistemática directa e indirecta. 

 Análise das producións do alumnado. 

 Realización de probas escritas e orais. 

As características do grupo fixo necesario aplicar diferentes medidas de atención á 

diversidade. 

Con relación á diferenza de ritmos programáronse actividades de reforzo e ampliación. 

Utilizáronse recursos de uso autónomo tales como a biblioteca da aula, o ordenador, variedade de 

xogos didácticos, a pizarra dixital, tablets e outros materiais para a mellora da atención e o fomento 

da motivación. 

O alumnado distribuíuse en pequeno grupo co obxectivo de favorecer a aprendizaxe social, 

o traballo cooperativo e a creación de vínculos entre o alumnado. 

En canto ao alumnado con NEAE, cabe salientar unha alumna con ACI que recibía 5 sesións 

semanais de apoio fóra da aula por parte de Ana Sofía Seoane Prieto, mestra especialista en 

Pedagoxía Terapéutica, e unha sesión de apoio dentro da aula por parte da mestra María del 

Carmen Leira Moreno e, posteriormente, por parte da mestra Lorena López Ramudo ata o final da 

segunda avaliación, momento no que dita alumna cambiou de centro por traslado a outra 

comunidade autónoma. 

Ademais, dous alumnos recibiron apoio fóra da aula por parte da mestra especialista en 

Pedagoxía Terapéutica ao longo do curso. 

Dadas as dificultades atopadas por parte doutros alumnos e en vista dos resultados obtidos 

na avaliación ordinaria, recoméndase que ademais dos dous alumnos que xa recibían apoio, sexan 

valorados polo Departamento de Orientación e reciban apoio por parte da mestra de PT dous 

alumnos máis. 
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No que respecta á avaliación do alumnado, atópanse os resultados que se relacionan a 

continuación: 

 21 alumnos aproban todas as áreas. 

 Un alumno suspende 4 áreas, aínda que promociona obrigatoriamente por ter 

repetido previamente 3º curso de educación primaria. 

Entre as actividades levadas a cabo polo grupo clase debemos destacar a denominada “Esta 

semana na nosa clase está soando...”, segundo a cal durante os cambios de sesión se escoitaba 

unha canción dun grupo musical, variando o grupo cada semana. Esta iniciativa tivo moito éxito 

entre o alumnado e deu pé á procura de información e afondamento no coñecemento daqueles 

grupos ou artistas que espertaron maior interese entre as nenas e nenos. 

A creación dun blog de aula tamén resultou moi motivadora para o alumnado, aínda que para 

o curso próximo se pretende que sexan os propios nenos e nenas os que realicen o mantemento e 

actualización do mesmo. Estre curso non foi posible, dado que a aula de informática do centro non 

conta cos equipos necesarios para poder ser empregada polos 22 alumnos do grupo. Ademais, os 

ordenadores e a conexión a internet non foron os axeitados para traballar. 

Finalmente, de cara ao vindeiro curso, é recomendable seguir a traballar nas relacións entre 

o alumnado do grupo, posto que xorden conflitos a cotío e se xeneran problemáticas que dificultan 

en gran medida o normal desenvolvemento das clases, das actividades complementarias ou 

mesmo das celebracións que levan a cabo no centro. 

 

5.9. MEMORIA ANUAL DO 6º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Neste curso 2018-2019 a titoría de sexto de Primaria estivo a cargo de Mª Cristina Acevedo 

Varela, impartindo clases con ela o profesorado especialista especificado no cadro horario do 

centro. 

O grupo está formado por un total de 20 alumnos distribuídos en grupos de catro ou cinco 

compoñentes que van variando na súa composición ao longo do curso. Durante este curso 
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continuarónse aplicando en determinadas áreas e momentos puntuais técnicas de aprendizaxe 

cooperativo acadando resultados satisfactorios. 

En xeral amosan hábitos de traballo axeitados así como motivación pola aprendizaxe. 

Melloraron a capacidade para traballar en grupo, non amosando problemas  de conducta 

significativos, especialmente nas actividades de gran grupo  ou momentos de lecer. Coa finalidade 

de atender á diversidade en función dos diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe, programáronse  

actividades de ampliación  e reforzo para determinados alumnos e alumnas. 

O curso desenvolveuse con total normalidade, e o rendemento académico pódese considerar 

positivo, en termos xerais, dado que o alumnado promociona todo ao primeiro curso da ESO, en 

xeral con boas cualificacións.  Dúas alumnas do curso foron propostas na xunta de avaliación cunha 

Mención Honorífica debido as súas sobresalientes cualificacións. 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumno foi continua e global, tendo en conta o seu 

progreso no conxunto das áreas e fixándonos no desenvolvemento das competencias clave e a 

consecución dos obxectivos propostos. 

Os procedementos e instrumentos de avaliación baseáronse en: 

 A observación sistemática a través do diario da clase, escalas de observación, listas de 

cotexo. 

 Análise das producións dos alumnos e alumnas, tendo en conta os cadernos de traballo 

de clase, os textos escritos, as súas producións orais. 

 As probas específicas tales como probas obxectivas, avaliación de contidos traballados 

con probas de resposta tanto tipo test como de respostas abertas. 

Salientar o peso de cada procedemento, deixando nun sesenta por cento a nota das probas 

específicas e valorando a observación do traballo diario na aula e as producións do alumnado nas 

diferentes áreas e materias. 

Entre os elementos a subliñar, destacou, ao igual que ao ano anterior, o clima de boa 

convivencia, compañeirismo e participación xeral do alumnado da aula, e a ausencia de conflitos. 
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É tamén destacable o grao de consecución de traballo autónomo e individual de cara aos futuros 

estudos de ESO. 

O alumnado participou en diversas actividades conmemorativas do Centro: Magosto, Festival 

de Nadal, Día da Paz, Entroido, Festa dos Maios, Letras Galegas e Festa de Convivencia de final de 

Curso; así como en diferentes actividades ofertadas polo Concello (Atletismo Divertido, Cinensino, 

Nutrición e hábitos saúdables: Balancéate e Desenrédate, Reanimación Cardio pulmonar...). 

Participouse  no programa radiofónico “As Crónicas de Centieiras” en Radio Fene, coa 

elaboración dun programa de radio escolar que permitiron que cada un dos alumnos e alumnas 

participasen nunha actividade de formación moi atractiva, que foi desde a elaboración dos propios 

guións ata a emisión final desde as propias oficinas de radio Fene. 

Realizáronse tamén diferentes saídas educativas ao longo do curso escolar: exposicións  na 

Afundación Abanca e Barrie, Correlingua, Fervenzaventura.... 

A comunicación coas familias do alumnado seguiu a ser constante, favorecedora sempre da 

aprendizaxe, comezando xa na reunión xeral conxunta de todos os pais e todas as nais do Centro 

do mes de setembro. Grazas á boa implicación dos pais e nais do centro, houbo reunións grupais e 

abondosas entrevistas individuais, de titoría,  para comentar distintos aspectos do proceso 

evolutivo das nenas e nenos durante o curso; e ademais, por último, mandouse información por 

escrito do rendemento global do alumnado unha vez por trimestre, ao remate do mesmo. 

Finalmente, e como corresponde a calquera etapa educativa, programáronse actividades 

individuais e grupais, dentro dunha metodoloxía global, para favorecer a participación do 

alumnado, e buscando o éxito na construción de aprendizaxes significativas, dada a diversidade 

que sempre existe nos grupos que reflicten deste xeito a realidade. Destacables foron, sen dúbida, 

as actividades de traballo grupal e cooperativo desenvolvidas coa totalidade do grupo clase por 

parte dalgúns dos mestres da aula. 

Este curso o alumnado de sexto participou xunto co alumnado de quinto no programa de 

Voluntariado de Bibliotecas Escolares. Salientar que foi unha experiencia moi enriquecedora en 

tódolos ámbitos que nos animou a continuar tendo moi en conta esta liña de traballo para vindeiros 

cursos. 
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6. MEMORIA ANUAL  DE EDUCACIÓN FÍSICA  

No presente curso traballáronse os obxectivos propios da área de Educación Física a través 

de contidos atraentes e motivadores, facendo fincapé no fomento de actitudes de respecto, 

tolerancia, colaboración e aceptación das características propias e das dos demais. 

O espazo empregado para a realización das sesións foi o ximnasio que se atopa no interior do 

colexio. Aínda que se levou a cabo a substitución das ventás e da porta exterior, dito espazo dista 

moito de ter unhas condicións axeitadas para a práctica de actividades físico-deportivas: dúas 

columnas no medio do espazo, altura insuficiente, illamento térmico moi deficiente e humidades. 

Outros espazos cos que conta o centro son un campo de fútbol de terra e unha pista polideportiva 

de cemento pero ao tratarse de espazos descubertos a climatoloxía limita moito o seu uso, polo 

que empregáronse residualmente. Iniciáronse as obras de cubrición da pista polideportiva coa 

previsión de estar finalizadas co inicio do vindeiro curso; de todos os xeitos, o tempo dirá se dita 

obra será suficiente, ou pola ausencia dun cerramento perimetral, non será operativa nos días de 

choiva ou ventos fortes. Esta dotación limita enormemente a posibilidade de ofrecer ao alumnado 

un abano amplo de actividades físico-deportivas que lles aporte un maior desenvolvemento das 

súas habilidades motrices e da súa cultura deportiva. 

En relación aos recursos materiais, cabe destacar que este ano fíxose un pequeno 

investimento en materiais específicos desta área, renováronse os materiais que estaban máis 

deteriorados pero non foi posible adquirir outros materiais novedosos. 

Ao longo do curso escolar foise desenvolvendo a programación realizada para os distintos 

niveis, de xeito que a área de educación física tentou contribuír ao desenvolvemento dos 

obxectivos e fins da educación infantil e primaria, así como a desenvolver as sete competencias 

clave. Os resultados son satisfactorios, o 100% dos alumnos/as alcanzaron os obxectivos propostos 

(incluído un alumno do 4º nivel de E. Primaria con adaptación curricular), aínda que, igual que no 
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curso anterior, sería desexable que, nalgúns casos, alcanzaran unha actitude máis respectuosa, 

tolerante e xenerosa na práctica das actividades. 

No presente curso levouse a cabo un proxecto de dinamización dos recreos. Estableceuse un 

calendario con distintas actividades lúdico-motrices na pista e adquiríronse materiais e xogos que 

posibilitaron unha maior participación das alumnas e os alumnos. Os resultados foron moi 

satisfactorios. 

Durante o terceiro trimestre os niveis de 3º, 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria participaron nun 

torneo de Datchball. As alumnas e alumnos colaboraron activamente na organización do mesmo. 

Foi todo un éxito. 

Tamén é preciso destacar a participación de todo o colexio nas distintas citas de carácter 

lúdico-motriz organizadas polo concello: xornada de atletismo divertido e de xogos populares. 

Na Educación Infantil as actividades propostas trataron de enriquecer as súas respostas 

motrices desenvolvendo, fundamentalmente, aptitudes perceptivas e coordinativas mediante 

xogos sensoriais e motores. Traballouse a coordinación dinámica xeral e habilidades motrices 

perceptivas (percepción espacial e temporal) e básicas (correr, saltar, rodar… ao longo de todo o 

curso) con actividades que permitiran dominar os distintos tipos de desprazamento e tamén de 

equilibrio estático e dinámico. Realizáronse xogos onde se fixo referencia á noción de espazo: 

pequeno, grande, dentro, fóra, arriba, abaixo; e tempo: lento, rápido... A forma de levar a cabo as 

sesións, partiu de actividades libres e espontáneas, para dar paso posteriormente a actividades 

suxeridas: xogos, circuítos, estacións. Debido á dificultade de atención durante moito tempo por 

parte dos nenos/as destas idades sobre todo do alumnado de 3 anos, procurouse que os xogos 

fosen diversos e variados, pois perden a motivación se a tarefa é excesivamente longa. Mediante 

os xogos e as actividades de organización e colaboración en grupos, pretendeuse facilitar a 

socialización, creando un clima agradable e distendido que facilitase ao alumnado a participación. 
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Durante o curso o alumnado desenvolveu progresivamente e favorablemente a súa 

psicomotricidade. 

No 1º e 2º nivel de Educación Primaria o traballo fundamentouse no desenvolvemento e 

afianzamento das habilidades perceptivas e na iniciación das habilidades básicas, tratando contidos 

como o esquema corporal, lateralidade, orientación espazo -temporal, desenvolvemento sensorial 

ou xogos populares e iniciación o coñecemento de deportes alternativos. O alumnado deste ciclo 

non presentou ningún problema moi salientable no aspecto motriz global. Os contidos da 

programación déronse, practicamente na súa totalidade, cun alto grao de consecución dos 

obxectivos que facían referencia ao desenvolvemento das capacidades perceptivo -motrices 

(percepción espazo temporal, coordinación…) e a aprendizaxe de habilidades e destrezas motrices. 

En xeral, favoreceuse a consolidación do esquema corporal, mellorando o alumnado o control do 

corpo en movemento, desenvolvendo habilidades de desprazamento, salto e xiro e iniciándose no 

lanzamento e recepción de móbiles. Traballáronse conceptos relacionados coa saúde e a hixiene 

persoal. 

No 3º e 4º nivel de Educación Primaria traballáronse as habilidades básicas, así como as 

capacidades perceptivas de orientación espazo-temporal, comezando có traballo da Iniciación 

Deportiva, os xogos populares e deportes alternativos. A pesar das diferenzas individuais en canto 

ás súas capacidades motrices, non houbo ningún alumno/a que tivera dificultades importantes que 

lle impedira seguir o ritmo normal da clase. O grao de consecución dos obxectivos foi moi amplo, 

acadando tódolos alumnos e alumnas que remataban ciclo, os obxectivos mínimos. As actividades 

programadas tiveron fundamentalmente un compoñente lúdico, o que propiciou un elevado grao 

de motivación que resultou fundamental para a consecución das capacidades motrices. Algún 

alumno creou en ocasións situacións conflitivas, xa sexa de pelexa e insultos con algún compañeiro 

ou de distracción no momento de explicación das actividades ou xogos a realizar. Resulta 

importante destacar estes conflitos xa que creaban un mal ambiente na clase e interrompían 
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continuamente as clases coas súas consecuencias a nivel de traballo dos contidos. Nos dous niveis 

traballouse a hixiene persoal. 

No 5º e 6º nivel de educación primaria atópanse na etapa de iniciación deportiva ou fase de 

desenvolvemento das habilidades específicas, destacando os aspectos perceptivos, decisorios e de 

participación por enriba dos tácticos. Os contidos traballados van dende os deportes individuais 

(como o atletismo), pasando polos deportes de adversario (tenis), actividades expresivo motrices 

como acrosport ou malabares ata os deportes de equipo adaptados (baloncesto, béisbol,...). Nos 

alumnos e alumnas de 3º Ciclo observáronse importantes diferenzas individuais en canto ás súas 

capacidades e calidades motrices, sobre todo en aspectos deportivos e en habilidades motrices. 

Atopámonos alumnos e alumnas cunha gran competencia motora e outro grupo que amosaba 

dificultades, fundamentalmente en destrezas básicas aplicadas aos diferentes deportes. Sen 

embargo, non houbo ningún alumno/a que tivera dificultades importantes que lle impedira seguir 

o ritmo normal da clase. Traballáronse diferentes deportes regulamentados e alternativos e tamén 

a condición física en diferentes facetas, pero facendo especial fincapé na resistencia e na 

flexibilidade. Tódolos alumnos e alumnas conseguiron superar os obxectivos mínimos do ciclo. O 

aspecto lúdico das actividades foi fundamental para a consecución deses obxectivos, onde todos e 

todas participaron en función das súas posibilidades. Procurouse que primaran aspectos 

cooperativos e participativos sobre os competitivos do xogo. 

No vindeiro curso algunhas das propostas de mellora a considerar serían as seguintes: 

En canto as instalacións deportivas, seguir demandando melloras (tanto a curto como a 

medio prazo) ás distintas administracións implicadas que corrixan as graves deficiencias que temos 
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no noso centro. Dispoñer dun ximnasio axeitado e un pavillón é o desexo de toda a comunidade 

educativa. 

En canto aos recursos materiais, renovar algúns materiais específicos da área debido o seu 

estado de deterioro (pelotas, indiacas...). Neste curso solicitouse a renovación de material de 

psicomotricidade e educación física a Consellería do cal non se recibiu ningún. 

Levar a cabo novas iniciativas de traballo por proxectos a nivel interdisciplinar. 

Continuar co proxecto de dinamización dos recreos, levando a cabo melloras no patio e 

poñendo en marcha iniciativas lúdicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIP Plurilingüe de Centieiras 
R/Centieiras, s/n, Perlío 

   15500, Fene, A Coruña 
       Tlf. 881930134 

 ceip.ascentieiras@edu.xunta.es 
 
 

  

  curso 2018-2019         50 

 

7. MEMORIA ANUAL DE LINGUA INGLESA 

Neste curso 2018-19 a materia de lingua inglesa foi impartida en todos os niveis de infantil e 

primaria por Iria González Grande.  

Na Etapa de E.I. tivéronse presentes as necesidades e habilidades dos nenos e nenas  desta 

idade, así como os obxectivos xerais da mesma. O alumnado participou activamente e con boa 

disposición nas actividades propostas, sobre todo,  canto máis avanzaba o curso ían 

familiarizándose coas rutinas e sons do idioma. 

 Estimouse necesario ir dando estruturas e consolidalas  ben,  antes de presentar outras máis 

complexas adaptadas aos diferentes niveis de aprendizaxe. A progresión na asimilación de 

conceptos dunha lingua debe ser global, se se ten en conta que as distintas estruturas da linguaxe 

precisan de diversos esforzos na asimilación. Todas as estruturas lingüísticas se lles presentaron 

contextualizadas e con contidos apropiados para súa idade e realidade. 

Os obxectivos do Ciclo de E.I. propostos na Programación e o seu grao de consecución foron 

acadados na súa maioría e pola meirande parte do alumnado. 

Neste Ciclo de E.I. traballouse especialmente a oralidade, por medio de vídeos, cancións, 

bailes, etc… á parte do uso do libro de texto e os materiais cos que contaba o alumnado de 4º, 5º 

e 6º nivel de E.I. 

Tódalas unidades didácticas proporcionaron aos escolares de diversas formas  de expresións 

e de vocabulario sinxelas para favorecer a comunicación cos demais. Profundizouse moito nas 

situacións comunicativas que verdadeiramente lles foran necesarias para relacionarse oralmente 

e  como elementos moi significativos para a aprendizaxe do idioma estranxeiro. Todo isto foi un 

obxectivo moi importante e logrouse de xeito satisfactorio en xeral. 

O alumnado participou activamente e con boa disposición nas actividades que se propuxeron 

durante todo o curso, e esta participación activa dos escolares constituíu un factor de mellora e de 

motivación para a aprendizaxe, procurando que non foran meros  receptores de contidos. 

Intentouse que se comunicaran e produciran na lingua estudada, sempre que fora posible. 
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O ensino de inglés proporcionounos a oportunidade de integrar as tres áreas de E.I. 

(coñecemento de si mesmo e autonomía persoal, coñecemento da contorna e comunicación e 

representación de linguaxes) de xeito globalizador, así como de demostrar a súa independencia. 

Por tanto, coas actividades, os nenos e nenas utilizan o inglés como unha ferramenta de 

comunicación que lles permite descubrir e coñecer o seu corpo e adquirir unha imaxe positiva de 

si mesmos e dos seus compañeiros. Os contidos impartíronse en actividades curtas, xa que a 

capacidade de atención e concentración nesta etapa é bastante limitada. 

 Procurouse que aumentaran a súa competencia comunicativa para poder desenvolver o seu 

sistema lingüístico con actividades específicas, e a súa capacidade comunicativa con actividades 

apropiadas nun ambiente relaxado. 

Estimouse necesario a asimilación  dunha actitude positiva e tolerante de xeito gradual, cara 

a aprendizaxe dunha lingua estranxeira e a súa cultura. 

Polo demais, en xeral, fóiselles dando estruturas sinxelas, consolidándoas  ben antes de ir 

introducindo outras máis complexas  adaptadas ós diferentes niveis de aprendizaxe. Como as 

diversas estruturas da linguaxe requiren distintos esforzos de asimilación, a progresión na 

asimilación de conceptos dunha lingua ten que ser global. O alumnado vai aprendendo de xeito 

gradual uns recursos comunicativos  para resolver problemas significativos. Tódalas estruturas 

lingüísticas  se lles foron presentando contextualizadas e con contidos apropiados para súa idade 

e realidade. 

O uso de xogos, cancións, rimas, dramatizacións, vídeos, contos con soporte visual, 

actividades TPR… e utilización das TICs como actividade lúdica tivo un papel fundamental para 

conseguires espertar a curiosidade e potenciar o interese dos escolares polo coñecemento e 

aprendizaxe dunha nova lingua. A ensinanza centrouse principalmente nas destrezas visuais, tanto 

a de recepción como a de produción. A introdución da lingua escrita non se realizou neste ciclo de 

Educación Infantil. 

No que atinxe ás ensinanzas de aprendizaxe do inglés para Educación Primaria, seguiuse a  

establecer  unha clara vocación educativa e de aprendizaxe, onde o alumnado tenderá a aprender 

a través de actividades motivadoras de carácter lúdico que, inconsciente e de xeito natural, incidan 
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na adquisición da lingua estranxeira. Ademais, potenciouse, como principal obxectivo do 

profesorado, a habilidade do alumnado para que o coñecemento da lingua estranxeira non se 

entendera como unha materia máis, senón coma unha sensación  de que formamos parte 

responsable dun mundo externo moi amplo, cunha multitude doutras culturas. Tamén 

promovéronse interaccións nas clases para amosar unha actitude  tolerante e respectuosa cara as 

normas e valores sociais con respecto a outras persoas de diversas connotacións culturais, sociais 

e cívicas doutras partes do mundo. 

Como era predicible, as comprensións e expresións orais e escritas, a comunicación 

audiovisual e algo as TICs, traballáronse moito ao longo do curso e intensamente, pero tamén 

promocionouse a igualdade de oportunidades sen ningunha discriminación, promovendo a 

igualdade efectiva nenos e nenas, procurando a prevención da violencia machista e buscando a 

resolución pacífica de conflitos. 

Ao longo dos diversos niveis de Educación Primaria procurouse escoitar variadas e 

significativas mensaxes cunha actitude positiva; comprender o que falaban aos demais; captar o 

sentido global de textos orais emitidos en diversos soportes e medios; participar en situacións  de 

comunicación por medio do movemento, xesto e palabra; aprender as normas de intercambios 

orais e escritos pouco a pouco; e  a xogar con novos sons, ritmos e entoacións que conduzan a 

coñecer e aprender o idioma. Atendéronse, sobre todo, á diversidade nas habilidades e 

expectativas de cada escolar e á busca do desenvolvemento da súa valía para saír adiante na súa 

vida académica e persoal. 

Partiuse de que o alumnado participara de xeito activo no seu proceso de aprendizaxe, 

sendo, o centro e a razón principal da educación que nos ocupa. Impulsáronse sempre actitudes 

positivas cara ao idioma e á cultura inglesa, recollendo e desenrolando o interese que ao alumnado 

lle puidese ir xurdindo; así como a súa creatividade, conforme ían introducíndose  neste proceso 

de ensinanza-aprendizaxe do idioma ao longo dos diversos niveis  da etapa educativa de Primaria. 

Neste curso 2018-19 os libros escollidos foron da Editorial Oxford University Press, e os títulos están 

baseados na serie Big Surprise! (nova edición adaptada) para 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de Educación 

Primaria. 
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Neste proceso de adquisición continua, baseado na adquisición de competencias, o 

alumnado, por medio dos coñecementos que vai adquirindo, vai sendo capaz de aplicar o que sabe 

en diversas situacións comunicativas. 

Os contidos desta materia clasificáronse en catro grandes bloques:  comprensión e 

produción de textos orais e escritos, ademais dun quinto bloque que forma parte de xeito 

interrelacional cos anteriores: coñecemento da lingua e consciencia intercultural.  

a) Na comprensión de textos orais empregáronse estratexias comunicativas para a 

comprensión de contextos orais ou non e iniciar estratexias de comprensión oral do inglés 

gradualmente. Por unha banda tomáronse en conta os coñecementos previos para chegar á 

comprensión do sentido xeral e a información máis relevante, e por outra banda, presentáronse 

unha variedade de contextos comunicativos para o establecemento de  modelos lingüísticos 

variados fonética e prosodicamente; e tamén no uso de expresións concretas e situacións 

coñecidas de interaccións verbais. O uso dos recursos audiovisuais e  das TICs resulta moi útil para 

esta finalidade. 

b) Na produción de textos orais intentouse desenrolar as habilidades de produción oral para 

interactuar en contextos reais ou simulados. O alumnado puido usar a lingua oral en tarefas 

básicas; e progresivamente, a aprendizaxe foi facilitando a adquisición dun grao de dominio propio 

desta etapa, aumentando pouco a pouco a asimilación dun nivel maior de uso da lingua oral 

noutras situacións máis complexas e adaptadas ás súas idades.  

c) Na comprensión de textos escritos desenvolvéronse progresivamente a adquisición de 

destrezas lectoras necesarias e  a descodificación do texto e a lectura funcional nos distintos niveis 

para acadar un dominio progresivo da lingua escrita. 

d) Na produción de textos escritos desenvolveuse  gradualmente e autonomamente o uso 

da escritura a partir do afianzamento da expresión oral. A expresión escrita necesitou una relación 

máis estreita e un traballo mais amplo coa actividade desenrolada na lingua oral. 

e) Por último, coñecemento da lingua e consciencia intercultural. A consciencia intercultural 

supón o uso reflexivo da lingua para comprender e interactuar en diferentes situacións de 

comunicación; utilizando para isto elementos en estruturas lingüísticas necesarias, e 
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comprendendo os distintos elementos sociolingüísticos e culturais que condicionan a outras 

persoas falantes doutro idioma estranxeiro. 

O alumnado aprendeu progresivamente, de acordo á súa idade, a comparar aspectos 

lingüísticos e culturais que coñecen para mellorar a súa aprendizaxe, lograr unha competencia 

comunicativa integrada e acadar unha consciencia intercultural. 

A metodoloxía empregada centrouse no que lle resulta familiar e próximo ao alumnado, 

pero cun anaco de fantasía para chegar ao equilibrio entre seguridade e benestar co interese e 

motivación; e partindo dos seus primeiros coñecementos para á aprendizaxe posterior. Ademais 

procurouse utilizar a aprendizaxe cooperativa de forma frecuente, para promover a comunicación 

tanto oral coma escrita entre o alumnado. A aprendizaxe por competencias permite que os demais 

non só teñan que adquirir coñecementos, senón que deberán que aplicalos nos diferentes 

contextos da súa vida e contextualizalos. Un elemento importante nas situacións comunicativas 

son sempre o humor e o xogo, cos que lograron captar  a súa motivación e facilitaron a aprendizaxe. 

A  participación relevante do alumnado  dependeu máis ou menos  do seu grao de implicación  na 

realización de actividades contextualizadas adaptadas ao seu  nivel de asimilación de conceptos, 

segundo tiveran captadas as diferentes estratexias de comunicación e de aprendizaxe. Todas as 

actividades garantiron que toda a aprendizaxe fora divertida, motivadora e significativa.  

As actividades desenroladas ao longo dos niveis foron de diversas clases: a) de rutina, para 

que o alumnado se sentira cómodo; b) de desenvolvemento da lección, para facilitar a adquisición, 

fixación, evolución e mellora das distintas destrezas que conforman a maior parte das 

competencias da lingua inglesa; c) de reforzo e ampliación, coas que se intentou lograr  o obxectivo 

de que todo o alumnado (ou a maior parte) participara no proceso de aprendizaxe con plena 

satisfacción e acadara o éxito de acordo co seu nivel de capacidade e interese; d) de 

desenvolvemento de competencias básicas, onde algunhas contribuíron máis que outras  ao 

desenvolvemento dalgunha/s da/s competencias básicas; e) de avaliación, que foi de xeito 

continuo e global e tívose en conta o progreso no conxunto das áreas do currículo. 

Ademais preparáronse proxectos puntuais: 
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- Christmas Market en 6ºEP, no que infusionouse a idea de facer un mercado de nadal para 

recaudar fondos para a exccursión de fin de curso seguindo os modelos de markets ingleses. 

- How to catch a Leprechaun coma proxecto de centro, onde a partires da lectura do conto e 

a exposición do reto, fixemos por equipos cooperativos planos e maquetas de “trampas” para 

poder coller a un Leprechaun.  

- Un gran proxecto trimestral de centro e interdisciplinar xunto con Arts & Crafts no que 

estiveron implicados todos os niveis de infantil e primaria: The Ancient Greece.  

 

Sobre as medidas de atención para a diversidade do alumnado foi claro que as mesmas 

accións educativas sobre un mesmo grupo de alumnos/as teñen, e tiveron,  efectos diferentes en 

función do coñecemento e experiencia previa de que dispoñían. Por esta razón, tratouse de 

establecer unha adaptación dos contidos e metodoloxía para que todo o grupo do alumnado 

puidera acadar a maior parte dos obxectivos planificados. A maiores houbo dous ACS en dous 

diferentes niveis cun nivel importante de adaptación. 

Sobre a avaliación podemos asegurar que se aplicou unha avaliación sistemática e 

periódica. A forma de avaliar se o alumnado adquiriu as competencias clave foi reproducir situación 

o máis reais posibles de aplicación; e así o alumnado tivera que servirse de todo tipo de contidos e 

responder a situacións prácticas. A avaliación por competencias permitiu en gran medida avaliar o 

cumprimento dos obxectivos do curso e o grao de adquisición das competencias clave. Houbo 

avaliacións sumativas realizadas en diferentes momentos do curso: unha inicial, para saber de que 

coñecementos podíase partir, e a continua ou formativa, que se foi realizando durante todo o 

proceso de ensino-aprendizaxe. Para a avaliación formativa, as ferramentas para  o proceso de 

avaliación na aula foron a observación e o seguimento sistemático do alumnado; e para a avaliación 

sumativa, servímonos dos proxectos. 

En toda a Educación Primaria procurouse sempre conseguir que os/as alumnos/as se 

adaptaran a unhas certas rutinas de aula, a asumir como normal a comunicación na lingua 

estranxeira dentro da aula e a sentirse motivados e interesados polo desenvolvemento de cada 

sesión de clase. 
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8. MEMORIA ANUAL  DE MÚSICA 

 

Para impartir as clases de educación musical contamos cunha aula que está acondicionada con 

diferentes recursos materiais: material auditivo diverso, instrumentos de percusión de altura 

indeterminada e de altura determinada, cadea de música, proxector… 

Ao longo do curso escolar foise desenvolvendo a programación realizada para os diversos 

niveis, de xeito que a área de música contribuíu ao desenvolvemento dos obxectivos e fins das dúas 

etapas educativas, tanto de Educación Infantil como de Primaria, así como a desenvolver as 7 

competencias clave, aínda que en maior medida as seguintes: CAA, CCEC, CD e CCL. 

Na educación infantil realizáronse actividades coa finalidade de acadar o obxectivo principal da 

educación musical nesta etapa: “Achegar e espertar o interese pola música”. Para conseguilo, 

púxose especial atención na audición, no movemento e no canto, mediante cancións adaptadas á 

idade e aos intereses dos nenos e nenas. O traballo rítmico realizouse a través de moitas 

actividades de percusión corporal, pequena percusión, e xogos progresivos con diferentes 

materiais. E as actividades de movemento, a través de xogos e danzas sinxelas. 

O xogo foi o recurso fundamental dentro dunha metodoloxía puramente activa e participativa. 

Nos primeiros cursos de Educación Primaria (1º e 2º) déuselle forma a todo o que aprenderon na 

etapa anterior, comezouse coa lectura e escritura musical, coa diferenciación entre son, ruído e 

silencio e co traballo práctico das diferentes calidades do son. 

A canción foi un recurso indispensable, traballouse con e sen movemento e acompañada con 

pequena percusión e percusión corporal.  

Fixemos bailes con e sen coreografías, exercicios de discriminación auditiva e de movemento. 

Ademais, a educación musical completouse con diversos xogos entorno ao mundo sonoro. 

Sendo todas estas actividades imprescindibles para a consecución dos obxectivos e competencias 

clave propostas para cada curso.  

O terceiro e cuarto curso destaca pola novidade no proceso evolutivo-musical do alumnado e 

introduciuse a expresión instrumental por medio da frauta e dos instrumentos de placas. 
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A expresión instrumental foi combinada coa canción e co movemento como base da 

actividade. 

Aplicamos os contidos adquiridos da linguaxe musical na interpretación vocal e instrumental 

mediante obras sinxelas e axeitadas segundo o nivel de coñecementos dos alumnos/as. 

Así mesmo, tamén realizamos diversos bailes con coreografías de distintos niveis de 

complexidade. 

Nos últimos cursos de Educación Primaria (5º e 6º) as actividades realizadas tiveron maior 

dificultade: combinamos a lectura musical, a expresión instrumental (folclore galego, cancións 

populares, cancións temáticas, bandas sonoras), a formación vocal (cancións para cada festividade 

traballada), o baile e movemento, e os traballamos de forma independente, así mesmo, fixemos 

máis fincapé na formación instrumental, aínda que o canto e o movemento estiveron moi 

presentes ao longo de todo o curso. 

Os resultados foron satisfactorios, xa que todos os alumnos e alumnas participaron nas 

actividades propostas exercendo o papel que lle correspondeu en cada momento e foron acadados 

os obxectivos plantexados para os diferentes niveis educativos. 
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9. MEMORIA  ANUAL  DE RELIXIÓN E MORAL CATÓLICA  

 

A  ensinanza relixiosa escolar pretende contribuír á calidade da educación, coa proposta e 

desenrolo dos coñecementos, valores e actitudes que conforman o seu  currículo. 

 

A ensinanza relixiosa católica en E. Infantil ten en conta a experiencia do neno/a en referencia 

a tres ámbitos: 

 A identidade e a autonomía persoal. 

 O descubrimento do medio físico e social. 

 A comunicación e a representación da realidade. 

As competencias sociais e cívicas fundamentan os valores que melloran as relación 

interpersoais baseadas en principios e valores que emanan da persoa de Xesús e axudan en 

consecuencia a afrontar as situacións de conflitos mediante o diálogo, o perdón e a misericordia, 

valores xenuinamente cristiáns. 

Resáltanse as festividades relixiosas, especialmente as de Nadal, Día da Paz, Semana Santa nas 

cales o protagonista é Xesús, festas, tradicións, e manifestacións relixiosas e culturais que se poden 

ver na rúa. 

 

9.5. OBXECTIVOS 

Os obxectivos propostos na Programación Xeral  Anual  acadáronse satisfactoriamente. 

 

9.6. METODOLOXÍA E RECURSOS 

A metodoloxía empregada é activa e participativa, utilizando unha pluralidade de recursos e 

métodos, de forma motivadora, baseados na experiencia dos alumnos/as e a realidade que lles 

rodea etc. 

Según as características da evolución infantil, a actividade, as cancións e os xogos son o 

principal recuso educativo. 
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En Educación Primaria a ensinanza da Relixión plantéxase como unha continuación da etapa 

de E.I. 

En Educación  Primaria traballouse de forma individual ou en grupo, según as actividades e os 

distintos tipos de contidos, conceptuais, procedimentais e actitudinais, e aínda que todos son 

importantes, dou prioridade aos actitudinais, xa que considero importantísimo que o alumnado 

vaia interiorizando e vivenciando os valores de respecto, compañeirismo, sinceridade, 

xenerosidade, perdón, responsabilidade… dentro dunha metodoloxía global, e favorecendo 

sempre a participación do alumnado. Unha metodoloxía áxil, activa, motivadora, participativa e 

integradora. 

En primeiro e segundo curso de Educación Primaria os libros de texto compleméntanse con 

cadernos de traballo, fichas de reforzo e ampliación, cancións, dramatizacións, xogos etc. 

Aproveitamos as vivencias dos alumnos/as como centro de interese para desenrolar outros 

contidos que xorden de forma espontánea. 

Nos diferentes cursos  de Educación Primaria traballáronse os contidos establecidos para cada 

curso, iniciándose e ampliando os coñecementos da Biblia, servindo de apoio e complemento para 

moitos dos contidos e actividades. 

Tanto en E. Infantil como en E. Primaria, utilizamos as TIC como valioso instrumento que  

complementa o desenrolo das programacións e fai as clases máis amenas. 

Este curso contamos na aula coa Pizarra Dixital e tamén coa páxina web do noso colexio, na 

cal na especialidade de Relixión Católica vamos poñendo algúns traballos que facemos en festas 

especiais como Nadal, Día da Paz , Semana Santa… 

O alumnado, fixo de forma individual ou en grupo presentacións, power points do Nadal e 

Semana Santa que logo visionamos na aula. 

 

9.7. PROXECTO DIXITAL 

A páxina web da Editorial Anaya, www.anayaeducación.es, ofrécenos recursos educativos e de 

ocio cultural, así como actividades interactivas e información para ampliar os coñecementos. 
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 Libros dixitais: Para cada curso, contamos con un libro dixital que reproduce o libro do 

alumnado con xogos, crebacabezas, cancións, etc. 

 

9.8. AVALIACIÓN 

A avaliación  do proceso de aprendizaxe foi continua e global. 

O grao de adquisición das competencias e obxectivos foi satisfactorio de acordo cos criterios 

de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables. 

Seleccionáronse actividades e recursos para coñecer, comprender e aplicar os valores cristiáns 

que favorecen os bos hábitos de comportamento e a adquisición das competencias. 

 

9.9. ADDENDA CURSO 2018-2019 

Durante este curso compartín co C.E.I.P. Almirante Juan de Lángara y Huarte de Ferrol dous 

días á semana  (mércores e venres). 
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10. MEMORIA ANUAL DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA  

 

Este curso 2018-2019, as necesidades do alumnado foron: 

 

1º de Educación Primaria: 

 Un alumno con altas capacidades, que foi diagnosticado o curso pasado tanto pola xefa do 

Departamento de Orientación, como polo Equipo de Orientación Específico. Recibiu apoio 

dúas sesións á semana. Levouse a cabo un Programa de Enriquecemento Curricular. 

 Un alumno con dificultades de aprendizaxe, recibindo 5 sesións de apoio á semana, 

precisando continuar o próximo curso, para poder seguir mellorando na adquisición da 

lectoescritura, principalmente.  

2º de Educación Primaria: 

 Un alumno con dificultades de aprendizaxe, co que se traballou a lectoescritura e a área de 

matemáticas (cálculo e razoamento lóxico - matemático), segue a presentar dificultades 

aínda que mellorou desde o principio do curso. Tivo catro sesións de apoio. 

 Un alumno con dificultades na adquisición da lectoescritura, recibindo unha sesión de apoio 

semanal. 

3º de Educación Primaria: 

 Unha alumna con dificultades de aprendizaxe tanto nas áreas das linguas como na área de 

matemáticas. Traballouse sobre todo a lectoescritura e comprensión lectora ademais do 

razoamento matemático. Recibiu apoio tres sesións semanais. 

4º de Educación Primaria: 

 Un alumno con Tetraloxía Fallot. Ten Adaptación Curricular, certificado de discapacidade 

do 60 %. Recibiu apoio 5 sesións á semana na aula de PT. 
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 Unha  alumna con dificultades na lectura e escritura  (trazos disléxicos). Recibiu apoio unha 

sesión semanal. 

5º de Educación Primaria: 

 Dous alumnos con dificultades de aprendizaxe. Principalmente na comprensión lectora e 

na lóxica – matemática. Recibiron apoio catro sesións semanais grupais. 

 Alumna con grandes dificultades de aprendizaxe. Ten Adaptación Curricular. Trasladouse 

de centro no mes de abril. 

 

COORDINACIÓN 

A coordinación foi continua durante o curso coas titoras, cos profesores/as especialistas, e  

coas familias dos alumnos e das alumnas.  

 

AVALIACIÓN 

Para asegurarnos un desenvolvemento axeitado tanto do proceso de aprendizaxe do 

alumnado como do proceso de ensinanza dos mestres, a avaliación foi continúa e sistemática ao 

longo do curso. Isto permitiunos detectar e corrixir posibles erros ou dificultades que xurdiron e 

reformular as propostas de traballo axustándonos ás necesidades. 

A avaliación do alumnado realizouse conxuntamente cas mestras titoras e demais 

especialistas que traballaron co alumnado. Esta coordinación e o intercambio de información cas 

profesoras titoras de cada alumno permitiu identificar os logros, as dificultades ou necesidades e 

os cambios que foi preciso acometer. Por outra banda, posibilitou a asunción dunhas liñas de 

traballo común e a consecución de mellores resultados na súa aplicación. 
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11. MEMORIA ANUAL DE AUDICIÓN E LINGUAXE 

 

Este curso 2018-2019, as necesidades do alumnado foron: 

 

5º de Educación Infantil: 

 Un alumno con múltiples dislalias que dificultan a intelixibilidade da súa fala. Ao longo deste 

curso mellorou notablemente, pero aínda persisten as dificultades para articular o son 

vocálico /e/ e os consonánticos /s/ (en proceso), /r/, e sinfóns /l/ e /r/.  

 Un alumno cun retraso na linguaxe e dificultades no ámbito fonético-fonolóxico (con 

múltiples dislalias e cunha escasísima mobilidade dos órganos orofaciais e do sopro), 

semántico, morfosintáctico e pragmático. 

Asistiron a dúas sesións: unha a través do PELO (Programa de Estimulación da Linguaxe Oral) 

e outra conxuntamente (os dous compañeiros) na aula de Audición e Linguaxe, de 25 minutos 

cada unha das sesións. 

6º de Educación Infantil: 

 Un alumno con múltiples dislalias. Non é capaz de pronunciar os fonemas /-s/ en posición 

final, /r/, /g/, /ch/, /f/, /R/ e sinfóns con /-l-/ e /-r-/.  

 Unha alumna con dislalias, non sendo capaz de articular os sinfóns con /l/ e /r/. Ademais 

ten dificultades na conciencia silábica e na estruturación dos elementos da cadea sonora. 

1º de Educación Primaria: 

 Un alumno con dificultades de aprendizaxe que se está a iniciar na lectoescritura (e tamén 

acode a Pedagoxía Terapéutica) e que acode a dúas sesións, unha individualmente e outra 

con dúas compañeiras. 
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 Dúas alumnas con dislalias que acoden a dúas sesións semanais (unha delas xuntas e outra 

con outro compañeiro). Unha delas é alta das sesións de Audición e Linguaxe para o vindeiro 

ano ao acadar os obxectivos propostos. 

2º de Educación Primaria 

 Un alumno con dificultades de aprendizaxe e dificultades na lectoescritura. Ademais 

presentaba dislalias nos sinfóns con /r/ que foron superadas ao aprender a articular este 

son e integralo na súa linguaxe espontánea.  

 Un alumno con dislalias, tendo dificultade para articular o /s/ e o /R/. Durante este curso 

aprendeu a articular o /s/ pero queda pendente o /R/ e afianzar a integración do /s/ na 

linguaxe espontánea. 

Ambos alumnos acudiron a dúas sesións semanais de 25 minutos compartidas. 

3º de Educación Primaria 

 Unha alumna con dificultades de aprendizaxe e problemas na lectoescritura e na 

comprensión lectora (que acode tamén a Pedagoxía Terapéutica). Asiste en dúas sesións 

semanais de 25 minutos xunto a un compañeiro de clase. 

 Un alumno con dificultades de aprendizaxe e problemas na lectoescritura e na comprensión 

lectora. Asiste a dúas sesións semanais de 25 minutos cunha compañeira e outra de 25 

minutos en solitario. 

 Un alumno que estivo a aprender a articular o fonema /s/. É alta para o vindeiro curso pois 

xa o aprendeu a articular e integrouno na súa linguaxe espontánea. Recibiu dúas sesións 

semanais de 25 minutos xunto a un compañeiro de 4º curso con necesidades similares. 

4º de Educación Primaria 

 Un alumno con Tetraloxía Fallot. Ten Adaptación Curricular, certificado de discapacidade 

do 60 % e presenta dislalias e alteracións na fluidez da fala (farfulleo). Ademais ten 
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dificultades relacionadas coa lectoescritura. Asiste en dúas sesións semanais: unha de 50 

minutos e outra de 25 (tamén acode a Pedagoxía Terapéutica). 

 Un alumno que estivo a aprender a articular o fonema /s/. É alta para o vindeiro curso pois 

xa o aprendeu a articular e integrouno na súa linguaxe espontánea. Recibiu dúas sesións 

semanais de 25 minutos xunto a un compañeiro de 3º curso con necesidades similares. 

 

COORDINACIÓN 

A coordinación foi continua durante o curso coas titoras, cos profesores/as especialistas, e  coas 

familias dos alumnos e das alumnas.  

 

AVALIACIÓN E PROPOSTAS DE MELLORA 

A avaliación realizouse de forma individual, para iso foi convinte manter unha boa coordinación 

coas titoras dos alumnos e alumnas. Ademais das diferentes sesións de avaliación, en todo 

momento houbo unha avaliación continua, facendo corrección inmediata dos erros, así como unha 

revisión ante posibles desfases nese proceso de aprendizaxe, tendo en conta o proceso e os 

esforzos persoais, non só os resultados. Entre as propostas de mellora para o vindeiro curso, 

consideramos que sería necesario poder contar con máis horas de atención a este alumnado 

(especialmente por parte do profesorado de Audición e Linguaxe –compartido con outro centro e 

que só asiste dous días, estando un deles unha hora nun terceiro centro-) para poder ofrecer unha 

reposta máis adecuada ás súas necesidades educativas. 
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12. MEMORIA DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 “A educación que trata a todos por igual é a máis inxusta que pode existir” (Gadner, 1993). 

Ao comezo do curso, elaborouse o plan de orientación, coa finalidade de programar todas 

as actuacións que se ían levar a cabo dende o noso departamento, para atender a diversidade do 

alumnado así como asesorar a todo o claustro e ao equipo directivo, no deseño, planificación, 

desenvolvemento e avaliación das actividades para conseguir un mellor proceso de ensinanza-

aprendizaxe. 

12.1. GRAO DE DESENVOLVEMENTO DAS ACTUACIÓNS ESTABLECIDAS 

Con respecto as actuacións que foron levadas a cabo, destacar: 

 Asesoramento ao equipo directivo, á CCP sobre MAD, tanto ordinarias como 

extraordinarias. 

 Asesoramento á Comisión de Convivencia. 

 Reunións do DO mensuais. 

 Organización dos apoios por parte do PT e do AL (tendo que ser modificados en diferentes 

ocasións, por mor das novas necesidades que foron xurdindo). 

 Axuda ás familias na cumprimentación e entrega das becas para acneae. 

 Constitución do DO. 

 Elaboración do plan de orientación. 

 Realización de avaliacións psicopedagóxicas e dos informes (tal e como establece a O do 31 

de outubro de 1996 e o D 229/2011 de atención á diversidade). 

 Coordinación entre os orientadores dos centros adscritos. 

 Colaboración coa ANPA. 

 Realización ao alumnado de 2º EP, 4º EP e 6º EP do BADYG. 

 Informar ás familias dos resultados das diferentes probas. 
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 Seguimento do PAT e do Plan de acollida. 

 Aplicación do PXAD. 

 Desenvolvemento dun programa de estimulación da linguaxe oral en EI. 

 Asistir ás sesións de avaliación. 

 Elaboración dos informes do alumnado tanto con RE como con apoio por parte da PT ou AL. 

 Avaliación, atención e seguemento do acneae. 

 Realización do DRDorienta e o DRDadi. 

 Realización de informes a petición tanto dos servicios sociales como sanitarios. 

 Colaboración e coordinación cos diferentes especialistas que interveñen co acneae. 

12.1.2 ACTUACIÓNS REALIZADAS SEGUNDO ÁS PROPOSTAS DO CURSO 17-18 

O noso centro xa ten unha orientadora definitiva. Obsérvase moito volume de traballo 

existente, xa que nos centros adscritos, entre eles o CEIP Plurilingüe Os Casais, hai  alumnado tamén 

con problemáticas moi preocupantes. Con respecto á colaboración co IES de Barallobre e o CPI A 

Xunqueira, dicir que houbo contacto pero por vía telefónica, non houbo reunións presenciais. Este 

curso, as dúas orientadoras dos diferentes centros eran interinas, polo que descoñecían as 

necesidades do alumnado e coñecelas leva tempo, ata seren capaz de por ao día o departamento. 

12.2. VALORACIÓN DO GRAO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS 

Colaborouse cos diferentes titores/as e aqueles/as especialistas que precisaron da nosa 

intervención e asesoramento. Foron levados a cabo diferentes apoios, valoración 

psicopedagóxicas, informes...Houbo colaboración e coordinación coas familias, servicios sociais, 

sanitarios, psicólogos e diferentes asociacións que atenden o acneae do noso centro... co propósito 

de traballar todos e todas nunha mesma línea ou dirección. 

12.3. PROPOSTAS DE MELLORA 

 Máis colaboración e coordinación entre servicios educativos, sociais e sanitarios, tal e como 

establece o D 183/2013 de atención temperá. 
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 Un AL a tempo completo, debido ás necesidades existentes no centro. 

 Mellorar a coordinación co CPI A Xunqueira e co IES de Barallobre, a través de reunións 

trimestrais. 

 Participar no Plan Proxecta (D 105/2014 polo que se establece o currículo de primaria), 

tanto infantil como primaria como por exemplo no programa “Hábitos e estilos de vida 

saudables”. 
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13. MEMORIA ANUAL  DO EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

O equipo de actividades complementarias e extraescolares, composto por José Edelmiro 

Fernández Fernández (mestre de Educación Física), encargouse de promover, organizar e facilitar 

saídas, visitas, viaxes de estudio e outras actividades semellantes. O obxectivo neste ámbito foi 

conseguir un alto grao de participación de mestres e alumnos. Así mesmo colaborou cos outros 

equipos de dinamización, en especial co Equipo de Biblioteca e o Equipo de Dinamización 

Lingüística, nas diferentes celebracións e conmemoracións que se levaron a cabo durante o curso. 

As reunións fixéronse conxuntamente co Equipo de Biblioteca ou co Equipo de 

Dinamización Lingüística en función do calendario das actividades previstas. 

Este programa incluíuse no Plan Xeral de Centro para a súa aprobación polo Consello 

Escolar. 

Os principais obxectivos foron: 

- Programar actividades que facilitaran o tratamento das transversais dende un punto de vista 

cooperativo e enriquecedor. 

- Coordinar a organización dos intercambios escolares ou de calquer tipo de viaxes que se realicen 

co alumnado. 

- Participar nas distintas propostas para a conmemoración de festividades, festas,… en 

colaboración cos diferentes equipos, así como a asociación de nais e país. 

Realizáronse actividades a nivel de centro, ciclo ou nivel. Celebráronse conmemoraciones de 

maneira conxunta nas que participou todo o alumnado do centro. Leváronse a cabo, ademáis das 

conmemoracións marcadas no calendario oficial, outras de especial relevancia e tradición para o 

centro. Ademais, participouse en diversas actividades de coñecemento do medio natural, social e 
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cultural, deportivas, de relación intercentros ou de educación viaria na contorna do noso centro e 

no concello de Fene. 

A meirande parte das actividades desenvolvéronse en colaboración con outros equipos. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

 

 Saída: Sesión de tenis. C.C.R.D. Perlio. Ed. Primaria. 

 Celebración do Samaín, Halloween e Magosto organizado polo EDL. 

 Saída: “A galiña azul”. 5º e 6º de Educación Infantil. Auditori de Narón. 

 Saída: “El mágico planeta de los instrumentos insólitos” 3º e 4º de Educación Primaria. 

Afundación Ferrol. 

 Saída: “O mundo en tres maletas”. 5º e 6º de Ed. Primaria. Afundación Ferrol. 

 “Quen dixo medo!” Contacontos, obradoiros de manualidades e xincana coeducativa 6º 

de Educación Infantil e 4º e 5º de Ed. Primaria. Campaña contra a violencia de xénero. 

Deputación da Coruña. 

 Día do Peón organizado polo EDL. 

 20 de novembro: Día Universal da Infancia organizado polo Equipo de biblioteca. 

 25 de novembro: Día Internacional contra a Violencia de Xénero organizado polo Equipo 

de biblioteca. 

 Festival de Nadal organizado por todos os equipos. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 30 de xaneiro de 2018: Día Escolar da non Violencia e da Paz organizado polo EDL. 

 Celebración do Entroido. Temática Mulleres científicas, organizado por todos os equipos.   
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 8 de marzo de 2018: Día Internacional da Muller organizado polo EDL. 

 Do 5 ao 9 de marzo de 2018: Semana da Prensa organizado polo Equipo de Biblioteca. 

 Saída: “Terras de salitre de Cristina Mittermeier” 1º e 2º de Educación Primaria. 

Afundación Ferrol. 

 Saída: “Aquarium Finisterrae” 1º e 2º de Educación Primaria. A Coruña. 

 Saída: “ Visita Museo Caldoval” 3º e 4º de Educación Primaria. Mugardos. 

 Saída: “Visita CPI A Xunqueira” 6º de Educación Primaria. 

 Saída: “Como focas ao sol na primavera” Educación Infantil. 

 Saída: “Visita Instituto de Barallobre” 6º de Educación Primaria. 

 Xornada “Atletismo divertido” no pavillón da Xunqueira. (Educación Primaria). 

 Xogos populares no pavillón de A Xunqueira (Edución Primaria). 

 Saída: “Mares de coñecemento” 5º e 6º de Educación Primaria. Afundación Ferrol. 

TERCEIRO TRIMESTRE 

 

 Semana do libro organizado polo Equipo de Biblioteca. 

 Semana das Letras Galegas organizado polo EDL. 

 Correlingua. Educación Infantil e Primaria. Pazo da Cultura de Narón. 

 Festa dos Maios. Confección dos maios. (Educación Infantil e Eduación Primaria). 

 Saída: “Trazos maestros” 5º e 6º Educación Primaria. Fundación Barrrie A Coruña. 

 Saída ao Parque de Educación Viaria de Barallobre. Ed. Infantil, 1º e 2º ciclo de Ed. Primaria. 

 Excursión fin de Etapa de 6º de Primaria. Fervenza aventura. Silleda. 

  “Olimpiadas” Xincana de probas. Educación Infantil e Primaria. 

 Festa da Convivencia. Organizada pola ANPA. 
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14. MEMORIA ANUAL DO EQUIPO TICs 

 

14.1. INTRODUCIÓN.  

           No presente curso 2018-19 continuamos e impulsamos o traballo de dinamización das 

tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) coa fin de actualizar as prácticas docentes, 

acadar unha alfabetización  dixital no alumnado e obter mellores resultados, aproveitando as 

vantaxes do emprego das mesmas como recurso educativo. 

          A escola, como educadora de futuros cidadáns,  ten por meta transmitir aos mesmos as 

capacidades necesarias que lle dean acceso a todos os recursos TIC cos que poder interpretar e 

construír o seu propio coñecemento. Estes recursos deben ser introducidos nas aulas tanto como 

medio ao servizo do profesorado, coma medio para formar ao alumnado.  

Día a día, os mestres e mestras do centro utilizamos as TIC no noso traballo diario e facemos 

do seu coñecemento un contido explícito tanto na educación infantil como primaria. 

 

14.2. COMPOSICIÓN.  

O equipo TIC estivo constituído polas seguintes mestras:  

 Dona Mª Teresa Carpente Eiroa (representante do equipo de Educación Infantil). 

 Dona Raquel Abella Brozos (representante do 1º Ciclo de Educación Primaria). 

 Dona Mª Pilar García Subiela (representante do 2º Ciclo de Educación Primaria). 

 Dona Iria González Grande (representante do 3º Ciclo de Educación Primaria). 

 Dona Ana Mª Barro Casas (Dinamizadora do Equipo TIC). 

 

14.3. FUNCIONAMENTO.  

 Mantivemos reunións mensuais nas que fomos avaliando todos os obxectivos propostos.   

 Na primeira reunión chegamos ao acordo de que, dado que no equipo estabamos un 

representante de cada etapa e ciclo, fora este representante o encargado de subir á páxina 

web do centro as actividades, conmemoracións e saídas que se fixeran no ciclo-etapa, 
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evitando así a masificación de actividades (de todos xeitos se alguén do ciclo sabía facelo 

non houbo problema de que o fixera).  

 

14.4. OBXECTIVOS XERAIS. 

Os nosos obxectivos para este curso 2018-19 foron os seguintes: 

 Promover o emprego das TIC como apoio no proceso de ensinanza - aprendizaxe. 

 Transmitir ao alumnado os coñecementos e as destrezas precisos para empregar as TIC dun 

xeito autónomo. 

 Proporcionar ao alumnado a formación necesaria para acadar un nivel básico de 

competencia dixital. 

 Potenciar a competencia de aprender a aprender a través da busca e a selección de 

información. 

 Potenciar nos alumnos unha actitude de interese e de responsabilidade na utilización das 

TIC. 

 Mellorar as medidas de reforzo e de atención á diversidade no alumnado con NEAE. 

 Compensar as limitacións de acceso ás TIC derivadas das desigualdades sociais. 

 Empregar as TIC como recursos imprescindibles para o desenvolvemento do plan lector e a 

xestión da biblioteca. 

 Colaborar cos equipos de dinamización: EDL e Biblioteca. 

 Actualizar a páxina web do Centro e seguir manténdoa activa. 

Para acadar estes obxectivos mantivemos unha estreita colaboración e coordinación cos 

diferentes grupos de traballo cos que conta o centro: EDL e Biblioteca. 

 

14.5. CONTIDOS. 

14.5.1. EDUCACIÓN INFANTIL. 

 Uso e coidado básico do ordenador: control do rato, recoñecemento e uso dalgunhas teclas 

do teclado, acendido e apagado do equipo. 
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 Uso da PDA e primeiros xogos educativos. 

 Emprego de recursos TIC para a metodoloxía do traballo por proxectos no proceso de 

ensinanza - aprendizaxe. 

 

14.5.2. EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 O ordenador:  

 manexo básico do teclado (coñecemento e uso de recursos como tecla de intro, 

tecla de espazo, tabulador, maiúsculas, negriña, espazo entre liñas, suprimir…). 

 nocións básicas sobre utilización e conexión a outros periféricos ou internet. 

 Uso e navegación por internet. 

 Utilización de Wikipedia como enciclopedia libre, bibliotecas virtuais, blog sobre bibliotecas 

escolares, actividades de animación lectora. 

 Procura de páxinas web, artigos, imaxes ou xogos educativos co buscador Google. 

 Coñecementos básicos sobre o sistema operativo Linux: escritorio, unidades de 

almacenamento, programas, carpetas, arquivos… 

 Creación de documentos en Open Office (cambios no formato da letra, inserción de imaxes, 

táboas, selección do texto, copiar, pegar e xustificar). 

 Actividades complementarias relacionadas cos contidos académicos das distintas áreas. 

 

14.5.3. TIC E LINGUA ESTRANXEIRA. 

          As novas tecnoloxías son recursos moi empregados pola mestra de lingua estranxeira. 

Comezando polos niveis educativos máis básicos, onde os medios audiovisuais son soportes 

esenciais para a presentación de información (PDA); e avanzando aos niveis superiores onde, 

ademais de recurso para a presentación de información, o acceso a internet axuda a  atopar 

información relevante  sobre a cultura anglosaxoa; permite acceder a páxinas educativas con 

actividades variadas que serven para  practicar o idioma, e utilízanse para realizar actividades de 

xogos educativos. 
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14.5.4. TIC E EDUCACIÓN ARTÍSTICA. 

          Os medios audiovisuais son un dos recursos habituais empregados polas mestras de música 

e as mestras de plurilingüismo e bilingüismo.  Existen tamén diversas páxinas web educativas nas 

que os alumnos poden acceder a contidos relacionados coa área. 

 

14.5.5. TIC COMO RECURSO PARA A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

          Nestes momentos as TIC están a ter moita relevancia dentro do ámbito da Orientación e do 

apoio ao alumnado con NEAE:  

o Como información e actualización nos temas de Orientación. 

o Como ferramenta para axudar a avaliar e a realizar unha diagnose. 

o Como motivación do alumnado con dificultades na aprendizaxe por ser atractivo para eles 

o uso de xogos educativos informáticos nun soporte dixital (ordenador, tablet…); ademais, en 

moitas ocasións, facilítase o resultado das tarefas dependendo das dificultades do alumnado 

nestes soportes. 

 

14.6. TIC E XESTIÓN /ORGANIZACIÓN DO CENTRO. 

 Biblioteca: Programa Meiga. 

 Comunicación coa contorna e coas familias mediante a páxina web do centro. 

 

14.7. ORGANIZACIÓN DAS TIC NO CENTRO. 

          A aula de informática estivo aberta durante todo o horario lectivo, de xeito que houbo un 

horario no que cada titoría tiña asignada unha sesión semanal para poder ser utilizada. Esta aula 

dispón de once ordenadores conectados en rede.  

           O centro dispón tamén de ordenadores en todas as aulas, que contan con conexión a internet 

para uso do profesorado. Tamén conta con PDA en 10 aulas cos seus respectivos vídeo proxectores 

(1 na aula de uso común de Educación Infantil, 6 en Educación Primaria – unha por nivel-, 1 na aula 

de Audición e Linguaxe, 1 na aula de Relixión Católica e 1 na aula de Filoloxía Inglesa).  
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          Tanto o despacho de Dirección, Secretaría, ANPA, coma a Biblioteca dispoñen de equipos 

informáticos. Na sala do profesorado están instalados 3 ordenadores conectados a unha impresora 

e fotocopiadora, para uso do docente, contando tamén cun escáner.  

A maiores hai varios ordenadores portátiles para o uso común de toda a comunidade 

educativa. 

14.8. ACTIVIDADES 

 Todas as conmemoracións, actividades extraescolares e saídas subíronse á páxina web do 

cole para así ter informadas ás familias. 

 Montaxe mensual dos vídeos da actividade “Contoche algo?” do equipo de EDL, e posterior 

subida á paxina web, unha vez eran irados polo alumnado do centro. 

 Inventario por parte dos membros deste equipo dos ordenadores, PDA e vídeo proxectores 

de todo o centro. 

 A aula de 5º de Educación Primaria ten un blogue dentro da páxina web do centro, para o 

que a titora pediu autorizacións ás familias do alumnado deste aula. 

 

14.9. ACCIÓNS REALIZADAS 

 

A pesares de que a cantidade de ordenadores no centro é axeitada, o estado dos equipos é 

disfuncional por seren moi antigos, isto fai que non poidan ser utilizados para facilitar a adquisición 

dos obxectivos reflexados neste documento. 

A comezos deste curso o centro solicitou a Xefatura Territorial a reposición de parte dos 

equipos, e a data de hoxe non se obtivo resposta. 

Pola contra, solicitouse á UAC o cableado de internet, dado que a wifi do centro non funcionaba 

en todas as aulas, e neste mes de maio comezaron coa instalación do mesmo. 
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14.10. AVALIACIÓN 

A avaliación deste curso escolar é positiva posto que se cumpriron todos os obxectivos 

propostos. 

 

14.11. PROPOSTAS 

Para o vindeiro curso:  

 recompilar/elaborar material didáctico para traballar na aula de informática. 

 dotar de PDA a todas aulas tanto de Educación Infantil como de Educación Primaria. 
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15. MEMORIA ANUAL DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

15.1. INTRODUCIÓN 

No curso 2018-19 realizáronse as actividades previstas no Proxecto de Dinamización 

Lingüística aprobado para o CEIP Plurilingüe de Centieiras, grazas basicamente aos fondos e 

recursos aportados polo profesorado e o centro. Un ano máis temos que dicir que a subvención de 

Normalización Lingüística resulta insuficiente para conseguir todo aquel material que estimamos  

básico para desenvolver a labor do equipo. 

Asemade, cabe sinalar que tendo en conta a avaliación realizada do proxecto do ano 

anterior, neste curso prestamos máis atención ás  actividades destinadas a ter un mellor e máis 

amplo coñecemento da nosa contorna, das súas características e costumes.    

Indicar por último, que como centro de ensino empregamos con carácter xeral a lingua 

galega, tanto oral coma escrita, en: 

• rotulación interna e externa do centro. 

• documentos oficiais do centro. 

• carteis, avisos, notas… de exposición pública e interna. 

• interaccións familia-profesorado. 

 

15.2. OBXECTIVOS 

 Sensibilizar á sociedade sobre a nosa problemática socio-lingüística. 

 Prestixiar o galego como lingua propia de Galicia e como lingua oficial no ensino en todos 

os niveis educativos. 

 Levar a cabo pequenas iniciativas individuais e colectivas que favorezan un cambio de 

actitude respecto ao idioma. 

 Incentivar o uso do galego nas aulas, exercendo de mediadores activos. 

 Fomentar o uso progresivo do galego dende  Educación Infantil. 

 Promover medidas favorables para conseguir equiparar o nivel de competencia do 
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alumnado en lingua galega e castelá. 

 Empregar, ao remate dos ciclos educativos, a lingua galega, nos seus niveis oral e escrito, 

en igualdade  co castelán. 

 Empregar con carácter xeral a lingua galega, fomentando o seu uso oral e escrito. 

 Participar en actividades lingüísticas promovidas por entidades públicas ou privadas, 

tendentes a potenciar a lingua galega. 

 Favorecer o desenvolvemento da nosa cultura potenciando as súas manifestacións 

populares máis características. 

 Desenvolver hábitos de lectura e escritura na nosa lingua. 

 Difundir as máis novidosas manifestacións literarias e musicais da cultura galega. 

 Dar visibilidade á nosa cultura, atendendo ás súas diferentes manifestacións. 

 Concienciar ao alumnado das vantaxes culturais que se desprenden do coñecemento das 

linguas. 

 Favorecer a autonomía de grupos na potenciación de programas escolares activos. 

 Transcender os limites do centro educativo, levando a práctica da aprendizaxe a toda a 

comunidade, e aos seus integrantes. 

 Crear hábitos de aprendizaxe dignificadores da lingua. 

 Acadar o aprecio pola cultura propia, como punto de partida, para o respecto á pluralidade 

cultural da nosa sociedade. 

 

15.3. EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA. 

 O equipo de dinamización está formado por: 

 Dona Iria López Paredes (representante de Infantil). 

 Dona Ana Sofía Seoane Prieto (representante do 2º ciclo). 

 Dona Noemí Carballo Cabo (representante do 3º ciclo). 

 Dona Mª Carmen Leira Moreno (representante do 1º ciclo e coordinadora). 

Dona Mª Carmen Leira Moreno é substituída o 11 de marzo por Dona Lorena López Ramudo, a cal 



CEIP Plurilingüe de Centieiras 
R/Centieiras, s/n, Perlío 

   15500, Fene, A Coruña 
       Tlf. 881930134 

 ceip.ascentieiras@edu.xunta.es 
 
 

  

  curso 2018-2019         80 

 

asumiu as funcións de coordinación do equipo ata o final de curso. 

 

15.4. ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA REALIZADAS 

15.4.1. O NOSO MEDIO 

 Paseo pola contorna e recollida de froitas outono. 

 A finais de outubro saímos a explorar as fragas próximas ao noso do centro, observando a 

súa flora, os cambios asociados a estación que entra nese mes e recollendo follas e froitos que 

posteriormente foron empregados para a realización dunha exposición de froitos e froitas do 

outono. 

 

15.4.2. AS NOSAS TRADICIÓNS 

 Samaín. 30 de outubro. 

 “III  Concurso de contos de medo”. O alumnado de Educación Infantil e 1º e 2º de 

Primaria participaron con debuxos, o resto dos cursos fixeron relatos de medio co 

material fíxose unha exposición na entrada principal e colgouse na páxina web do 

centro. Os contos gañadores, léronse o martes 30 de outubro na biblioteca.  

 Halloween. 31 de outubro. Celebrouse coa proxección dunha curta sobre como se 

celebra e dúas cancións “Tocktock” e “Skeleton Dance”. Nesta celebración contamos 

coa presenza da auxiliar de conversa. 

 Elaborouse un gorro de bruxa e unha vasoira por aula  para realizar unha exposición na 

entrada. 

 Magosto. 9 de novembro. 

 Realizaron obradoiros ata o recreo e despois fíxose o Magosto coa degustación de castañas. 

 Día do peón. 12 de novembro. 

 O 12 de novembro celebramos o Día do peón. Elaboráronse buxainas con diferentes 

materiais (cartolina, cd, tapóns de plástico…), así como un mural colectivo realizado polos  nenos e 

nenas do centro baixo o dito: “Polo San Martiño, peóns ao camiño”. Para a finalización deste día 
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de festa mostraremos as nosas habilidades á hora de bailalos. 

 Correlingua 2019. 9 de maio 

Todos/as os/as nenos/as do centro participaron nas actividades organizadas para o Correlingua 

2019, acto que foi presentado por Isabel Risco. Realizouse unha lectura do “Manifesto 2019” e 

proxectáronse os vídeos gañadores. Debido o mal tempo, non puidemos facer a andaina 

planificada, pero iso non nos impediu gozar da actuación de Paco Nogueiras. 

 Letras Galegas. Semana do 13 a 16 de maio 

 Durante a semana dedicada á celebración das Letras Galegas contamos coa exposición 

dos carteis proporcionados pola Xunta sobre a vida e obra do homenaxeado Antón 

Fraguas, así mesmo desde as aulas, cada titor/a realizou diferentes actividades sobre o 

autor.  

 Elaborouse tamén un tríptico entre o EDLG e o equipo de biblioteca, que se repartiu 

entre o alumnado. 

 O alumnado realizou un mural/quebracabezas sobre o autor homenaxeado. 

 

15.4.3.  CELEBRACIÓN DATAS SINALADAS 

 

 Dia da Paz. 30 de xaneiro. 

Para conmemorar este día realizáronse as seguintes actividades: 

 “Abecedario da paz”. Cada clase fixo letras acompañada dun debuxo e unha palabra 

relacionada coa paz.  Unha vez rematadas foron expostas na entrada principal. Unha 

vez rematada a exposición encadernáronse os traballos para a súa conservación. 

 “Corazón de bolboretas”.  Cada neno/ coloreou unha bolboreta por diante e por 

detrás, segundo a cor que lle corresponda. Con elas fíxose un corazón xigante que 

poñía Día da Paz. 

 Ese día reunímonos para cantar a canción: “ O mundo é grande” ou “ De que che 

vale” de Jesús Pareja. 
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 Día da Muller. 8 de marzo. 

Para conmemorar este día participamos, coma nos últimos anos, na convocatoria municipal 

“XVIII Fene lendo mulleres” que organiza a Concellaría de Benestar e Igualdade. O alumnado de 5º 

de Educación Primaria escolleu para este día uns textos sobre o feminismo, “Rosa Caramelo” e 

“Pioneiras”. Despois da lectura, convidáronnos a unha merenda saudable e aproveitamos para 

visitar a exposición sobre a elaboración do cacao, alimento que foi incluído na merenda (cacao 

ecolóxico). 

 

15.4.4.  VARIOS 

 

 Cóntoche algo? 

Este curso púxose en marcha a actividade “Cóntoche algo?”. Con ela recuperamos ditos, lendas, 

tradicións, expresións da nosa cultura galega e da contorna de Fene, coa colaboración das  familias 

e a participación do alumnado. 

Cada neno/a gravouse en vídeo contándonos algo desa tradición oral ou escrita da nosa cultura, 

que as familias lles teñen contado (avoas/avó...). 

Unha vez recollidas ditas gravacións, de forma mensual, realizouse unha escolma coas de todos 

os niveis, que se proxectaron para o alumnado na hora de ler, e que se foron colgando na páxina 

web do colexio para que as familias as gozasen. 

 

 Radio. 

 Este curso seguimos co programa de radio AS CRÓNICAS DE CENTIEIRAS, en Radiofusión 

(107,7 FM), Radio Fene, realizando tres pequenas seccións:  

- NOVAS NAS ONDAS, pequena axenda escolar na que se foi explicando o que aconteceu no centro 

ao longo do curso.  

- COLLE UN LIBRO, na cal os nenos e nenas recomendaron a lectura dun libro, lendo un pequeno 
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fragmento del,  faláronnos  do seu autor/a e/ou ilustrador/a… 

- DO RE MI… MÚSICA PARA TI, recomendación dun CD, dando información dos seus intérpretes, e 

radiouse unha das súas cancións a modo de mostra.  

No primeiro trimestre participou o alumnado de 5º de Educación Infantil e 6º de Educación 

Primaria. 

  

• Xogos populares 

 O 23 de maio celebrouse o día dos “Xogos populares” organizado polo concello de Fene 

para a etapa de Educación Primaria. Así mesmo, o alumnado de Educación Infantil puideron gozar 

dos xogos populares no centro, organizado polas mestras desta etapa. 

 

• En coordinación co equipo da biblioteca, ao longo do curso trouxemos ao centro (para 

contar contos, charlar cos cativos/as, intercambiar ideas…) a algúns dos autores dos libros en lingua 

galega recomendados polos titores en coordinación co equipo de dinamización lingüística. Así, por 

exemplo, cabe destacar a María Canosa, Elvira Méndez, Iago López e Ledicia Costas. 

 

15.5.  AVALIACIÓN/ CONCLUSIÓN 

 A avaliación das actividades realizadas foi  positiva, pois ademais de acadar os obxectivos 

propostos todas elas foron moi ben acollidas pola comunidade educativa. Resaltar que á hora da 

planificación de ditas experiencias tivemos en conta a avaliación realizada da memoria do ano 

pasado, incluíndo así neste curso escolar un maior número de actividades destinadas a ter un 

mellor e máis amplo coñecemento da nosa contorna, das súas características e costumes. 
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16. MEMORIA ANUAL DE SECCIÓNS BILINGÜES  E PLURILINGÜE  

 

Este curso 2018-2019 participou na Sección Bilingüe na área de Expresión Plástica a 

totalidade do alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria.  

Respecto ás producións artísticas estudamos a Paul Klee e fixemos actividades interdisciplinares 

coma ilustrar un conto. 

Polo que respecta ás manualidades, continuouse co obxectivo de incrementar a conciencia 

medioambiental do noso alumnado a través das clases de plástica, creando hábitos de reciclado e 

reutilización de material de refugallo, de xeito que eles mesmos puideron comprobar como ese 

material transformábase nun obxecto útil e inclusive estético. Fixemos máscaras de entroido. 

Neste curso tamén se implantou un novo curso o Plurilingüismo, téndoo en 1º, 2º e 3º de E.P. na 

área de Arts & Crafts cunha sesión semanal. Levamos a cabo diversas actividades relacionadas cos 

elementos da arte, Warhol, Mondrian e Paul Klee. 

Contamos con auxiliar de conversa, Andrea. As súas actividades foron variadas e implicouse no 

desenvolvemento das materias de Arts & Crafts e lingua inglesa; así como en actividades de centro 

coma Halloween. Tivemos unha reunión semanal a auxiliar de conversa e as tres mestras 

involucradas neste proxecto: Raquel Abella (plurilingüismo 1º, 2º e 3º E.P.), Carmen Leira (seccións 

bilingües 5º e 6º E.P.) e Iria González (lingua inglesa). A partir do 11 de marzo, Carmen Leira foi 

substituída por Lorena López. Nestas reunións establecemos pautas de actuación, programación, 

etc.  

Dende plurilingüismo, participamos e lanzamos tres proxectos de centro. Participamos na 

elaboración de decoracións de Nadal para o “Christmas Market”, co que sexto montou un mercado 

de Nadal e recaudou fondos para a excursión de fin de curso. 

Tamén a raíz do proxecto Erasmus+ fixemos un proxecto de centro sobre a Antiga Grecia. Como 

recurso motivador utilizamos un Parthenón a gran escala (2x6m) no que fixemos fotos laureadas 

cos nosos nomes en grego. Ao redor ou nel colgáronse/expuxéronse os diferentes produtos finais 

que foron: 
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• 4º EI: Running and finish line. 

• 5º EI: Chariot races. 

• 6º EI: Greek plates: Ancient Greece olympic sports  

• 1º EP: Let’s be heroes and heroines! Debuxo individual e personalizado coa súa cara de un 

heroe ou heroína e descripción de sí mesmo. 

• 2º EP: My greek pet. Investigación e creación artística dunha criatura grega. Descrición dela 

coma se fora a nosa mascota. 

• 3º EP: My greek outfit. Investigación, recreación e descrición de diferentes estilos gregos: 

muller, neno, nena, home, soldado. Sesión fotográfica. 

• 4º EP: The greek house. Investigación e realización dunha maqueta (unha habitación por 

equipo) dunha casa da antiga Grecia. 

• 5º EP: The Ancient Greece cities. Investigación, descripción e creación dunha maqueta das 

grandes cidades da antiga Grecia. 

• 6º EP: The Greek Pantheon: investigación, historia e recreación do panteón de deuses e 

deusas gregas. Sesión fotográfica e exposición  

Nas conmemoracións culturais coma Halloween, preparamos cancións e unha obra de 

teatro en inglés, “Wanda the Witch”. 

Tamén por St. Patrick’s Day participamos nun proxecto lanzado dende a asignatura de 

lingua inglesa, “How to catch a Leprechaun” no que contamos ademais de actividades no centro 

coa participación das familias. 

 

Seccións bilingües: 

O grao de adquisición das competencias da área acadáronse pola totalidade do alumnado 

de xeito óptimo. 

O nivel e uso de aplicación da lingua mellorou considerablemente dende principio de curso. 

Se ao principio o uso do idioma se limitaba ao 50/60% a final de curso chegouse a un 70% de 

emprego aproximadamente.  
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Como proposta de mellora, proponse que dende  as titorías dos diferentes niveis se teña en 

conta que se dispón de unha sesión semanal á hora de planificar actividades complementarias 

(saídas, contacontos, exposicións…), porque o feito de perder unha sesión limita a programación.  

 

Plurilingüismo:  

O grao de adquisición das competencias da área foi axeitado por parte de todo o alumnado 

do grupo.  

O nivel de uso e aplicación da lingua foi mellorando progresivamente ao longo do curso, 

adquirindo novo vocabulario relacionado coas actividades ou ben repasando vocabulario xa 

coñecido polo alumnado. Tamén aumentou o emprego de expresións de uso frecuente na aula 

chegando a acadar un 30% das producións aproximadamente. 

Como proposta de mellora, proponse que o mestre da plurilingüe non sexa o titor ou titora.  

 

Cadro resumo das actividades levadas a cabo: 

 1ºTrimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

 

Plurilingüe 

1º EP 

 

- Elements of art: 

colours, lines and 

shapes. 

 

 

 

 

- Paul Klee: the 

castle and the 

sand, the golden 

fish, the cat and 

the bird, Senecio. 

- Picturing a tale: 

the Rainbow fish. 

 

 

- Proxecto Antiga 

Grecia. 

 

Plurilingüe 

2º EP 

 

- Mondrian: cores 

primarias, liñas 

 

- Paul Klee: the 

castle and the 

 

- Proxecto Antiga 

Grecia. 
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 rectas, rectágulos e 

cadrados. Window 

decorations. 

- Vestido Yves Saint 

Laurent 

(Mondrian) 

 

 

 

sand, the golden 

fish, the cat and 

the bird, Senecio. 

- Picturing a tale: 

the Rainbow fish. 

 

 

 

Plurilingüe 

3º EP 

 

 

- Cover of Andy 

Warhol. 

- Christmas 

decorations. 

 

- Paul Klee: the 

castle and the 

sand, the golden 

fish, the cat and 

the bird, Senecio. 

- Picturing a tale: 

the Rainbow fish. 

 

 

 

- Proxecto Antiga 

Grecia. 

 

 

Seccións Bilingües 

5º/6º EP 

 

- Cores primarias e 

secundarias. 

- Tale (Big Book). 

- Paul Klee. 

 

 

 

 5ºEP: 

- Arquitectura con 

papel. 

- Carnival masks. 

- Paul Klee: Double 

tent. 

- Picturing a tale: 

the Rainbow fish. 

 

- Proxecto Antiga 

Grecia. 
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6ºEP 

- Carnival masks. 

- Paul Klee: Double 

tent. 

- Picturing a tale: 

the Rainbow fish. 

 

 

Formación do profesorado: 

As mestras Raquel Abella e Iria González participaron no programa Erasmus+ cunha 

movilidade a Grecia dentro do marco da inclusión lingüística; no que ademais de recibir formación 

viron de primeira man a integración de refuxiados no sistema educativo e o enfoque lingüístico, a 

inclusión lingüística do inglés nas aulas fixeron visitas culturais que foron o xerme dun proxecto 

interdisciplinar de centro durante todo o terceiro trimestre. Ademais fixeron formación no CFR co 

curso “Actualización lingüística e didáctica para profesorado de seccións bilingües e centros 

plurilingües“ no terceiro trimestre. 
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17. MEMORIA ANUAL DO EQUIPO DA BIBLIOTECA 

 

17.1. ACTIVIDADES 

 

A.- EN RELACIÓN CO ESPAZO FÍSICO DA BILBIOTECA, EQUIPAMENTOS, RECURSOS E FONDOS: 

• Impresión de carnés da biblioteca para os novos usuarios. 

• Adquisición de novas publicacións; subscrición a un xornal e a unha revista infantil. 

• Expurga de libros antigos e deteriorados. 

• Posta en funcionamento dun expositor para Novidades e Conmemoracións. 

• Recollida de todos os fondos existentes nas diferentes aulas e noutros lugares do Centro 

para centralizar todo na biblioteca. 

• Cambio de situación do Recanto PC e cableado para internet. 

• Establecemento do espazo para escoitar música “Espazo Semicorchea.” 

• Reubicación de mobiliario e redistribución de fondos dispostos segundo a CDU. 

Sinalización das estanterías segundo a CDU. 

• Renovación de bolsas de Educación Infantil, para levar o préstamo semanal.  

• A través do Programa Meiga continuouse coa catalogación de novas adquisicións e dos 

fondos que estaban pendentes de catalogar. 

• Dotación á biblioteca de material plástico (pinturas, lápices, gomas) 

 

B.- EN RELACIÓN CO FOMENTO DA LECURA E AO PROXECTO LECTOR DO CENTRO: 

• Participación en todas as conmemoracións aportando recursos e contribuíndo á 

elaboración dos produtos finais. Todas estas actividades fanse en colaboración dos 

diferentes equipos de centro. As conmemoracións que durante este curso organizou o 

Equipo de biblioteca foron: 

- 25 novembro: Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Aprendemos a 

canción de Rozalén “La puerta violeta” e cantámola todo o colexio no patio. 
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Traballouse a letra nas clases e escribírona nunha porta violeta para cada unha. 

Con todos os traballos montouse unha exposición na planta baixa do colexio. 

Individualmente cada nena e neno fixeron unha chave violeta na que copiaron 

unha frase da canción. 

- 20 novembro: Día Internacional dos Dereitos das Nenas e Nenos. Cada un dos 

dereitos foi representado por un pequeno grupo de cada clase. Despois fíxose unha 

montaxe e a proxección da mesma para todo o alumnado. 

- Semana da Prensa: o equipo de biblioteca preparou un quiosco na entrada do 

colexio polo que as diferentes aulas foron pasando. Neste quiosco había varios 

xornais en diferentes idiomas, algunha revista, xogos e tamén unha proxección. 

Algún dos xogos: sopas de letras, buscar as diferenzas e encrucillados (adaptadas 

ás diferentes idades), story cubes... 

- Día de Rosalía: O alumnado de Ed Infantil presentou unha caricatura de Rosalía e 

o alumnado de 6º un mural con partes de poesías de Rosalía. 

- Semana do libro: Lecturas familiares. As familias voluntarias viñeron ler aos grupos 

os libros que máis lles gustan. Como agasallo pola súa colaboración entregamos ás 

familias un marcapáxinas. A ANPA tamén agasallou un marcapáxinas personalizado 

a todo o alumnado. 

 Encontros con autores/as: Iago López (1º-2º), María Canosa (3º-4º), Elvira Menéndez e 

Ledicia Costas (5º-6º). 

 Contacontos de Kalandraka para Infantil e 1ºEd. Primaria. 

 Tríptico de recomendacións de lecturas polo Nadal, inclúe libros en galego, castelán, inglés 

e libro CDs. 

 Colaboración no díptico realizado polo Equipo de Dinaminación Lingüística polas Letras 

Galegas. 

 Participación no programa Bibliotecas escolares inclusivas dentro dos apartados: 

- “A”: COLABORACIÓN COA BIBLIOTECA ESCOLAR.  
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- “B” LER CON…D (lecturas compartidas dentro do centro). 

 Formación de usuarios. A través dunha charla a principio de curso e ao longo do curso coas 

súas titoras. 

 Formación de axudantes de biblioteca. Dirixido ao alumnado de 5º e 6º. 

 Lecturas compartidas entre iguais e coas familias. Dentro destas lecturas compartidas 

houbo unha colaboración especial do alumnado de 6º, que axudou ao alumnado de Ed. 

Infantil a comprender as rimas facendo uns fermosos poemas. Tamén crearon un xogo para 

atopar as palabras que riman. O alumnado de 6º tamén buscou libros de poesías e fixeron 

lecturas nas aulas de Ed. Infantil. Por outro lado, as familias colaboraron nas lecturas polo 

Día do Libro e tamén non programa “Contos de Boca” de Ed. Infantil. 

 

C.- EN RELACIÓN A OUTROS PROGRAMAS PROXECTOS DE AULA/CENTRO: 

 Participación no programa de Maletas Inclusivas impulsado dende o CFR de Ferrol e 

Bilbliotecas Escolares (Santiago). 

 Participación no Programa Cinensino. 

 Visita a exposicións que se realizan na Casa da Cultura que son de interese para o traballo 

da aula. 

 Charlas e debates: charlas de nutrición “Balancéate” (6º), redes sociais “Desenredate”(5º-

6º), visita de ASPANEPS coa actividade “Ponte no meu lugar” (6º), Reanimación 

Cardiopulmonar (4º, 5º,6º primaria) e “Camiños Seguros” (primaria). 

 Participación no Correlingua. 

 Festival de Nadal (decoración do fondo do escenario), contacontos do Apalpador e visita de 

Papá Noel. 

 Instalación dun expositor cos libros de lectura semanais para educación infantil. 
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D.- EN RELACIÓN Á COMPENSACIÓN DAS DESIGUALDADES SOCIOCUTURAIS E ATENCIÓN Á 

DIVERSIDADE: 

 Adquisición de libros sobre a Igualdade, atendendo ás recomendacións do Programa 

Bibliotecas Inclusivas e Maletas Solidarias. 

 Participación en actividades programadas polo concello de Fene para conmemorar o 8 de 

marzo “Fene Lendo Mulleres”. 

 Actualización de Mochilas Viaxeiras. Inclusión dun libro de suxestións en cada unha delas. 

 

 

17.2. MELLORAS NECESARIAS CARA O CURSO PRÓXIMO 

 

 Formar parte do PLAMBE. 

 Revisión do plan lector do centro. 

 Adquisición de dicionarios actualizados, novidades literarias, textos informativos, libros-

cds, dvds, textos en lingua inglesa. 

 Renovar o mobiliario: arquivadores, estanterías de diferentes formatos, expositores, 

mesas, cadeiras, alfombras de espuma, coxíns, pufs e cortinas para delimitar espazos e facer 

da biblioteca un espazo acolledor. 

 Acondicionar a biblioteca para diminuír o eco: falso teito, chan de tarima e semáforo 

acústico.   

 Mellorar a iluminación poñendo puntos de luz delimitando os espazos. 

 Adquisición de novos equipos informáticos, tabletas, cascos, equipos de música, libros 

electrónicos… 

 Artellar a maneira e as persoas encargadas de abrir as persianas e baixar as cadeiras a 

primeira hora da mañá. 

 Redactar as normas do espazo PC e poñelo a funcionar con unha finalidade claramente 

didáctica. Pedir a colaboración do equipo TICs para que este espazo sexa máis funcional. 
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 Promover o uso do espazo Semicorchea, dando a coñecer dun xeito máis explícito. 

 Creación do espazo Familiar na entrada do colexio. 

 Crear unha caixa do correo de suxestións; neste pode opinar toda a comunidade educativa, 

para poder ter unha idea do que é preciso para atender á demanda dos usuarios e usuarias. 

 Darlle á biblioteca a importancia que ten como punto de busca de información en calquera 

soporte; desfrute dos diferentes espazos e un maior coñecemento dos mesmos, do seu 

funcionamento; non só como lugar para cambiar libros semanalmente. Incentivar un uso 

máis aberto da biblioteca nas horas adxudicadas ás titorías (uso do recanto PC, do recanto 

Semicorchea); con esta finalidade podemos propoñer tamén que exista máis dunha hora 

semanal para uso de cada titoría. 

 Crear o espazo Artelleiro. 

 Presentar a biblioteca como punto de unión de todo o colexio a través da proposta dun PDI. 

 Considerar a posibilidade de buscar un espazo diferente á biblioteca para empregar como 

salón de actos, xa que o continuo cambio de espazos na mesma é unha traba para o seu 

funcionamento. 

 Continuar a promoción da utilización dos carnés de aula por parte das titoras, coa finalidade 

de saber en todo momento onde están os libros da biblioteca se alguén o precisa. 

 Fabricación da mascota en tamaño grande. 

 Intentar que o caderno que enviamos na Mochila Viaxeira teña unha función real de 

comunicación dos gustos e preferencias tanto do alumnado como das familias; para iso será 

preciso a colaboración das titoras que sería bo que traballaran o caderno cando chega 

dende a casa, pois senón non serve para nada. 

 Propoñer a formación dun club de lectura para o alumnado de 6º de Ed. Primaria. 

 Presentar a posibilidade de que dende o Equipo de Biblioteca se apoie ás titorías para acudir 

a facer o programa Crónicas de Centieiras. 

 

 




