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MEMORIA DO EQUIPO DIRECTIVO
a) Dinamización dos órganos de goberno e de coordinación docente do centro e o impulso
da participación nestes dos diversos colectivos da comunidade educativa.
Os equipos de coordinación docente, agrupados por razóns prácticas en ciclos, reuníronse
cunha periodicidade semanal, agás nalgunha ocasión especial na que se substituíu a reunión
de ciclos por unha reunión xeral de carácter informativo ou para a coordinación de actividades
complementarias.
Co gallo de unificar os temas das reunións e o tratamento das mesmas, facilítaselles aos coordinadores un guión (cos puntos acordados na Comisión de Coordinación Pedagóxica) dos temas a tratar, anuncios dos distintos equipos e de Actividades Complementarias, así como notas informativas, que permiten que se teña un coñecemento similar dos procesos que se reali zan no colexio por parte de todos os ciclos.
Como órgano que pon en común as achegas dos ciclos aos distintos temas tratados e que determina as liñas de actuación unitarias está a Comisión de Coordinación Pedagóxica. Este
órgano reúnese os luns, agás, do mesmo xeito que os ciclos, cando se substitúe a súa reunión
pola convocatoria dunha reunión xeral.
Tamén o Departamento de Orientación se reúne cunha periodicidade cando menos trimestral, aínda que na realidade por mor dos asuntos a tratar reúnese mensualmente.
No tocante a outros órganos, como é o claustro ou o consello escolar de centro, reúnense cando é preceptivo e cando os asuntos pendentes así o requiren.
Así mesmo temos que sinalar as reunións dos distintos equipos adicados a temas concretos,
como é o Equipo de Apoio á Biblioteca, o ENDL e Axenda21. Estes equipos reúnense normalmente os luns, e nesas reunións elaboran as propostas de actividades do seu ámbito, que
logo comparten co resto do colexio ao través da Comisión de Coordinación Pedagóxica.
Durante o período de suspensión da actividade presencial, e tras algún tenteo de reunión ao
través de plataformas comerciais (Skype ou Hangouts), a Consellería puxo á nosa disposición
o sistema de videoconferencias de Webex. Grazas a esta plataforma puidemos realizar reunións semanais de ciclos e departamentos, a máis dunha reunión xeral que realizamos nas
mañás dos venres. Consideramos que o nivel de coordinación que se mantivo foi aceptable, facendo fronte a problemas organizativos como pode ser a elaboración de horarios de videoconferencias por aulas que garantisen a posibilidade de que o profesorado especialista puidese
participar delas, evitando solapamentos de horarios.
Tamén polos mesmos medios se realizaron as reunións de avaliación do segundo trimestre e
da avaliación ordinaria que, a pesares das circunstancias excepcionais en que se desenvolveron, acadaron un grao apreciábel de acordos a respecto das medidas a adoptar co noso alum nado.
Tamén realizamos a reforma das programacións para adecualas á nova normativa que modifi caba o terceiro trimestre e as publicamos na web para as dar a coñecer á nosa comunidade
educativa.
Fíxose un esforzo enorme para manter a comunicación coas familias e o alumnado, e acadamos uns resultados que consideramos moi bos. En ocasións houbo que facilitar medios tecnolóxicos a algunhas familias para que se puidesen conectar, noutros houbo que tirar de distintas
ferramentas (correos electrónicos, WhatsApp ou Facebook e mesmo chamadas telefónicas)
pero ao cabo conseguimos que todo o noso alumnado tivese un contacto máis ou menos fluído
connosco.
b) Xestión dos recursos humanos e materiais para proporcionar unha oferta educativa
ampla e axustada ás demandas sociais.
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Hai catro eixos sobre os que xira unha boa parte do traballo no noso centro: a normalización
lingüística, o coidado do medio ambiente, a atención á diversidade e as tarefas relacionadas
coa Biblioteca Escolar (promoción da lectura, formacións de usuarios, alfabetización en información...).
Das propostas para o desenvolvemento destes eixos de traballo encárganse os equipos de
normalización, da axenda21, departamento de orientación e o equipo de apoio á biblioteca, en
bastantes ocasións traballando sobre propostas conxuntas e conseguindo unha implicación
practicamente total do profesorado do centro.
Teremos que destacar a total implantación do proxecto Abalar e do proxecto EDIXGAL. Deste xeito as aulas de 5º e 6º curso de primaria contan non só cos medios técnicos para unha
educación dixital, senón que a máis diso dispoñen dos libros dixitais do proxecto, enriquecidos coas achegas que fan os propios mestres nas súas áreas respectivas.
As aulas de 3º e 4º curso, aproveitan o equipamento antigo do proxecto abalar, e para iso instalamos un sistema artesanal de carga mediante uns temporizadores eléctricos que nos deron
a posibilidade de usalos sen ter que estar conectados á rede eléctrica.
Temos que sinalar a realización dunha reforma integral do centro durante o período de vacacións que mellorou o illamento, a iluminación e ampliou o espazo da cociña do centro. Tamén
se pintaron as aulas e espazos comúns, e o chan de todo o centro se cubriu cun linóleo. Todas
estas melloras supuxeron unha melloría notábel das condicións nas que se encontraba o edificio.
Sen embargo as obras, aínda que foi asinada a entrega das mesmas o día antes do comezo do
curso, non remataron ata case a fin do primeiro trimestre, e só se puido comezar a actividade
docente o día sinalado polo esforzo extraordinario do profesorado do centro. Aínda así os encerados estaban apoiados nas paredes, os equipos informáticos no chan e os cables enleados e
en moitos casos deteriorados ata o punto que houbo que mercar moitos repostos. Levounos
case un mes de traballo intenso acadar un funcionamento medianamente normal.
Nos preguntamos por que o comezo das obras adiouse case un mes dende o remate das clases,
tempo que, de ser aproveitado, tería permitido un comezo de curso moito máis normalizado.
A aula de informática, modificada durante as obras de remodelación do centro realizadas durante as vacacións do verán e parte do primeiro trimestre, está sendo empregada por menos
clases que no curso pasado o que permitiu facer un horario máis amplo para aqueles cursos
sen dotación informática para o alumnado. Non sabemos aínda se esta clase poderá ser em pregada no vindeiro curso, xa que en función dos protocolos que se vaian publicando pode ser
que sexa imposíbel manter este equipamento compartido.
Instalamos no segundo andar, na antiga aula de PROA un estudo de gravación radiofónico,
onde arestora grávanse os programas de Dino Radio, a radio da biblioteca escolar, da que se
informa máis polo miúdo na memoria da biblioteca.
Con todo, e volvendo á plataforma EDIXGAL, unha das necesidades que temos que cubrir, reside no coñecemento por parte do profesorado de todas as potencialidades desta ferramenta,
saber dos programas incluídos na maqueta abalar e os seus usos para tirarlle todo o proveito.
De feito, e dado que xurdiu a necesidade ao longo dunha sesión de avaliación do ano anterior,
durante este ano, igual que no curso pasado, fixemos algunha sesión para coñecer un progra ma de control da aula dixital, como é Epoptes, unha aplicación que permite o control remoto,
por parte do profesorado, do escritorio de todo o alumnado da clase. Procuraremos de cara
aos vindeiros cursos ampliar o noso coñecemento de distintos programas presentes na distribución Abalar.
Xa sinalabamos esta necesidade de formación en memorias de anos anteriores e temos que seguir insistindo nesta, xa que non só se trata de substituír o material analóxico por outro dixital, senón de modificar o noso concepto de educación e do papel do educador, e sobre todo, a
2
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modificación do concepto do alumnado como receptor da educación para se converter en artífice do seu propio proceso educativo.
A Biblioteca escolar, que leva reformándose e ampliando os seus servizos dende hai anos,
renovou parte do seu mobiliario coa instalación dunhas gradas, un móbel expositor para a almacenaxe dos escornabots, uns puffs para a tablet multitouch e catro mesas con cadeiras para
os postos de ordenadores. Tamén, e tal como se sinalou nesta mesma memoria, instalouse un
estudo de gravación de radio onde se realizaron as gravacións dos seus programas que se
poden oir en podcasts dende o apartado da biblioteca escolar da nosa páxina Web. Sinalar que
durante o período de confinamento e no mes de maio realizáronse senllos programas de radio
ao través de audios de WhatsApp remitidos polo alumnado.
Continuamos realizando clases de Alfabetización en Información ás que incorporamos sesións
de programación empregando programas como Scratch ou plataformas como Blockly Games.
Tamén se realizaron, dentro deste apartado da robótica e a programación, actividades cos
Lego WeDo coas clases de terceiro de primaria, tal e como se reflicte no anexo coa memoria da
Biblioteca escolar.
Tamén continuamos no proxecto ELBE-2, comezando a usar a plataforma de empréstamo dixital posta en marcha pola asesoría de bibliotecas. Neste ano promoveuse o uso desta plataforma para a lectura tanto a través dun club de lectura electrónica como nas clases de 5º e 6º de
primaria ao través dos dispositivos electrónicos no marco do programa de lectura silenciosa.
Do mesmo xeito que nas aulas Abalar, realizamos actividades de formación para a posta en
contacto do profesorado do centro cos novos recursos da biblioteca.
A cámara de vídeo profesional, e o Chroma son o noso equipamento audiovisual co que pre tendemos realizar producións audiovisuais de moita mellor calidade das que arestora faciamos, e estamos a pensar na posibilidade de crear un espazo estable para realizar estas grava cións, unha especie de set ou plató, dotado de iluminación, co chroma fixo e todas as comodi dades para que realizar unha gravación sexa o máis doado posible.
A aula de recursos para mestres funcionou este ano sen demasiados problemas, e non houbo necesidade de, coma en anos anteriores, formatear equipos por mor de infeccións de virus.
A aula é un recurso moi importante para o traballo do profesorado, que, ao tempo, serve de almacenamento de materiais funxibles e de medicamentos relacionados coas alertas escolares.
Dado que nesta aula moitas veces os mestres e mestras intercambian opinións ou informan
sobre feitos relacionados con alumnos e alumnas, para manter a confidencialidade destas con versas haberá que evitar a presenza nela de persoal non docente.
Tamén esta sala terá que se adaptar aos protocolos de uso que vai esixir a loita contra da ex pansión do coronavirus.
Outro dos aspectos que queremos sinalar é o feito de seguir ampliando o número de cursos
que contan con materias dadas en inglés, neste curso 1º, 2º, 3º e 4º de primaria, como corresponde ao proceso de implantación dun centro plurilingüe. No vindeiro curso comezará tamén a implantación en 5º, co que quedará só un ano para termos completamente instalado o
itinerario plurilingüe. Sermos centro plurilingüe supón contarmos cun lector nativo que apoia
ao profesorado de inglés, aínda que este ano o lector renunciou á praza durante as vacacións
de Nadal e xa non volveu polo centro. Esperemos que este ano non teñamos incidencias coa
lectora asignada, como nos ten sucedido en cursos anteriores.
A respecto das clases de inglés, sinalar así mesmo que dado que 5º e 6º curso empregan os ordenadores coma libro de texto dentro do proxecto EDIXGAL, e que daquela precisan un acceso
Wifi que só teñen nas súas aulas, o horario de uso da aula de Idiomas cúbrese coas clases de 1º
a 4º.
Teremos que pensar, de cara ao futuro, e para mellor preservar o colexio en boas condicións
tras as obras de remodelación, no mellor xeito de colocar exposicións, carteis, etc., nos corre 3
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dores do colexio. Quizais unha boa alternativa será colocar uns raís fixos con alcaiatas para
pendurar nelas os obxectos que queiramos expoñer, pero en todo caso evitar usar materiais
que poidan estragar as paredes.
c) Organización de actividades extra-escolares que favorezan a apertura do centro, conectando este co seu contorno
No noso centro están programadas, dende 4º de infantil deica 6º de primaria, unha serie de
saídas escolares pola contorna que deberían, ao remate da escolaridade obrigatoria, ter permitido aos nosos alumnos coñecer os lugares e servizos básicos do concello e comarca. Como
complemento a estas saídas, e dende o equipo de apoio á biblioteca realizáronse unha serie de
miniwebquests co fin de preparar as visitas e que teñan un valor educativo moito maior.
A actividade de “Mochilas pola Lingua”, artellada polo equipo de normalización, este ano non
se levou a cabo, así como a xornada de convivencia de Ensino Infantil de Cholo e Nela.
Hai varios anos que o colexio participaba, no curso de 3º, nunha campaña de ensino da natación en colaboración co Concello do Barco, para o que configuramos o horario escolar de tal
xeito que nos permita acudir co profesor de educación física e máis á titora do curso para xestionar os vestiarios e atender ás necesidades dos nenos e nenas. Este ano, igual que o anterior,
as piscinas municipais permaneceron pechadas por mor dunha avaría e dunhas obras de remodelación, o que impediu, e non sabemos se tamén para o vindeiro curso, a realización da
actividade. Aínda así, e en previsión de que as obras puidesen rematar, o horario mantivo o
seu formato para permitir ese apoio de profesor de Educación física e máis a titora do curso, e
así o faremos tamén para o ano vindeiro, aínda cando as previsións dun posíbel remate das
obras sexa máis ben remoto.
d) Dispoñibilidade para atender ao alumnado e ás súas familias, ofrecendo información e
respondendo ás súas demandas.
Todos os titores e titoras, así como o profesorado especialista, están dispoñibles para atender
ás familias os martes en horario de 17:00 a 18:00 h.
A parte o Equipo Directivo ten as súas horas de atención distribuídas de tal xeito que nas
mañás hai en todo momento un dispoñible para atender as demandas das familias.
Tamén queremos, e de feito imos acadando un certo suceso neste sentido, que a web do centro se constitúa nunha referencia informativa no que atinxe a convocatorias de axudas, prazos
de matrícula, menús do comedor escolar... así como unha páxina de Facebook que mantén activa a imaxe do centro nas redes sociais.
Novamente queremos facer referencia aos blogs que, aos poucos, vanse incorporando ao traballo das aulas e que constitúen un nexo entre o centro e as familias, que poden observar unha
parte da vida escolar reflectidas neles.
Tamén queremos sinalar a existencia da aplicación Abalar Móbil. Durante as reunións informativas aos pais durante o primeiro trimestre explicóuselle aos pais e nais a posibilidade de
descargar esta APP no seu dispositivo móbil para estar informado de faltas, notas sobre o
comportamento dos fillos, solicitudes de titoría, etc...
Neste apartado de comunicación o período de confinamento e de suspensión da actividade
presencial esixiu un esforzo continuo para manter abertas as canles de comunicación coas familias. Empregamos todos os medios ao noso alcance, tal e como xa se sinalou no primeiro
epígrafe desta memoria, para manter informadas ás familias e controlar o traballo do alumnado. WhatsApp, Facebook, correo electrónico, Abalarmóbil, teléfono, a Web e os blogs das distintas clases, a aula virtual do centro e as videoconferencias da plataforma Cisco foron as ferramentas que empregamos para este fin, e consideramos que acadamos un relativo éxito con
elas xa que puidemos manter un contacto fluído coa grande maioría do alumnado, e naqueles
4
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casos en que se detectaron dificultades puidemos conseguir cando menos un mínimo de conexión.
Destacar a elaboración de dous vídeos, un de alumnado e outro do profesorado, dous progra mas de radio e a revista das letras galegas «Trágame Terra», a elaboración de diplomas da Biblioteca e os retos de educación física e do Enigma da Semana, co que se tentou manter un nivel alto de motivación e de ánimo de toda a nosa comunidade educativa.
e) Impulso e posta en marcha de programas de iniciativas de innovación e formación que
mellore o funcionamento do centro.
Tal e como é habitual no noso centro houbo un intenso traballo de formación ao través dun
Proxecto de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) que desenvolveu cursos dentro do marco do proxecto SEMGAL.
Así realizamos diversos cursos e se impulsaron proxectos de clase (meteoroloxía en 3º de primaria e o sistema solar en infantil de 5 anos) e un proxecto de centro no que participaron todas as aulas titulado «O patio que queremos». Non houbo, coma en anos anteriores, feira de
Proxectos nin de centro nin a central en Santiago, e mesmo os proxectos quedaron paralizados
por mor da suspensión. Teremos que valorar se de cara ao curso que vén retomaremos estes
proxectos que quedaron a medias ou se proporán outros novos en substitución destes.
Tampouco houbo proposta para realizar o tradicional proxecto documental integrado que promovían a biblioteca, o EDL e Axenda 21. A razón de que non se propuxera a súa realización é a
consideración de que sería excesivo cargar cun peso extra ao profesorado que xa estaba embarcado en proxectos de centro e de aula.
Tamén, noutro itinerario do PFPP iamos traballar actividades de robótica, pero tamén, coma
tantas outras cousas neste curso, houbo que suspender a súa realización.
Por outra banda dende as aulas de Alfabetización en Información tamén se realizan proxectos documentais, onde se poñen en práctica as habilidades traballadas na materia, pero dado
que se realizan durante o terceiro trimestre non se levaron a cabo.
Na Biblioteca existe un moble expositor, onde, para facilitar a consulta documental relacionada cos proxectos de investigación, se expoñen os documentos e recursos relacionados coas
procuras de cada un dos proxectos que se poñen en marcha.
Os escornabots da biblioteca escolar formaron parte das actividades postas en marcha en relación aos proxectos de SEMGAL dos que xa falamos, realizándose patróns para a súa aplicación en distintos temas. Tamén neste caso temos que sinalar que non se realizaron novos patróns para o seu uso nas feiras de proxectos.
Temos que indicar que este ano participamos do programa Digicraft da fundación Vodafone
para a formación de nenos e nenas de 6 a 12 anos en competencias dixitais.
Reformulamos os apoios educativos, centrándoos nos cursos de 1º a 4º, onde consideramos
son máis necesarios e teñen un mellor aproveitamento, xa que, dadas as características do
terceiro ciclo de primaria, en moitos casos os apoios ou ben non se levaban a cabo ou tiñan un
rendemento moi baixo. Con esta medida pretendemos maximizar os beneficios destes reforzos alí onde son máis necesarios e evitar perder horas dos docentes en cursos nos que, polas
súas características, non resultan efectivos.
O programa de acompañamento escolar continúa desenvolvendo o seu labor coa idea de
que, lonxe dunhas pasantías tradicionais, se pretende a adquisición por parte do alumnado
dunhas rutinas cotiás, de repaso das súas tarefas e dos contidos traballados nas aulas, de orde
nos seus hábitos...
Se noutros anos faciamos unha crítica do funcionamento deste proxecto, coidamos que este
curso acadamos unha maior coordinación co profesorado que impartiu a actividade e unha
maior implicación das familias que garantiu que todo o alumnado cumpriu as normas básicas
5
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polo que a actividade volveu ser unha ferramenta de apoio efectiva.
Durante o período de confinamento a profesora encargada deste servizo seguiu apoiando, en
estreita colaboración co profesorado titor, ao alumnado usuario deste programa.
No tocante ás actividades da Biblioteca Escolar achegaremos a información sobre elas no
apartado de anexos.
f) Dinamización da atención á diversidade dos alumnos con necesidades educativas especiais.
Somos centro de referencia para a escolarización de alumnos con necesidades educativas especiais, e iso para nós constitúe todo un reto para compatibilizar unha atención o máis individualizada posible cos beneficios da inclusión.
Aos alumnos en escolarización combinada tentamos integralos na meirande parte das horas
que se pode facer cunha certa expectativa de integración real.
No resto do alumnado procuramos que os apoios, a non ser nos exercicios de logopedia, se re alicen no grupo clase, xa que así consideramos que son máis efectivos e non teñen carga negativa algunha. Cando isto, por razóns organizativas, non se pode levar a cabo, dispoñemos de
aulas de apoio onde os grupos de recuperación, agrupados polas características do traballo a
realizar con eles, poden realizar as súas tarefas.
Queremos sinalar que non só é o profesorado de PT quen realiza estas tarefas de apoio, senón
que calquera hora libre que se atopa nos horarios se adica a apoios, xa que consideramos moi
importante o traballo para recuperar na medida do posible o rendemento destes rapaces.
Neste ano continuamos coa atención ao alumnado de altas capacidades, obtendo moi bos resultados e unha moi boa resposta por parte dos rapaces atendidos.
A nivel de Biblioteca participamos no proxecto de Bibliotecas Inclusivas, co que se tenta que
o alumnado con dificultades poida acceder nas mesmas condicións que os seus compañeiros
aos recursos da biblioteca, e contar cunha dotación de fondos especialmente adaptados para
eles que fagan máis doada a relación cos documentos escritos.
Neste sentido traballouse na sinalización inclusiva da biblioteca, e arestora traballamos na
dotación de libros de lectura doada e noutros recursos como poden ser os audiolibros,
storycubes, etc...
Por último, queremos sinalar a importancia das reunións periódicas do profesorado titor
co departamento de orientación. Pensamos que estas reunións, nos casos en que se realizan
dun xeito sistemático, facilitan enormemente o traballo na aula e co profesorado de apoio e
por iso tentaremos promover que teñan unha periodicidade cando menos trimestral, para
acordar as liñas de traballo a seguir polo equipo docente que atende ao alumnado.
Neste mesmo sentido tense falado en distintas reunións de avaliación da necesidade de sistematizar a consulta dos expedientes do alumnado, sobre todo para o profesorado de nova
incorporación ao colexio, para o que se determinará un calendario de actividades detallado
para que durante os primeiros días de setembro, e antes de tomar contacto co grupo clase, o
profesorado coñeza as características máis salientables do seu grupo, así como as medidas
previas adoptadas polo equipo de avaliación. Este coñecemento previo non quere ir en detrimento da liberdade de cátedra nin das iniciativas do profesorado, pero si que consideramos
realmente importante coñecer de primeira man todas as medidas previas tomadas, o resultado das mesmas e as medidas correctoras adoptadas.
g) Outros
A pesares da entrada en vigor da LOMCE onde desaparece a estrutura de ciclos que viña
mantendo o noso sistema educativo dende hai ben anos, nós consideramos conveniente continuar traballando con este sistema que nos facilita a coordinación, a achega de propostas inno 6
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vadoras e que organiza os cursos en grupos con intereses, metodoloxías e contidos afíns.
Sinalar que para o vindeiro curso continuaremos coas materias de libre configuración de 4º
e 6º de primaria adicadas a ALFIN (Alfabetización en información), xa que consideramos que
son un complemento importante para adquirir hábitos de estudo e investigación por parte do
alumnado.
Tamén, e tal como se sinalou no apartado anterior, queremos sistematizar as actividades
previas ao comezo das clases durante o mes de setembro, para tentar que o profesorado de
nova incorporación coñeza todos os recursos do colexio e comece a usalos dende o primeiro
día. Para iso se realizará un calendario de actividades detallado, tal e como se fixo este ano,
coas que os distintos equipos iniciarán aos novos compañeir@s e os acompañarán na adaptación ao centro.
Tamén queremos a comezo do vindeiro curso escolar e en colaboración coa ANPA do centro,
establecer unha serie de normas de conduta a respecto das actividades extraescolares ofertadas ao alumnado. Queremos seguir na liña deste ano no que se comezou a atallar a indisci plina dalgúns nenos e nenas nestas actividades e que levou en anos anteriores ao deterioro do
material e das instalacións e mesmo a un escaso aproveitamento da propia actividade.
De cara ao curso que se achega teremos que estar atentos ás normativas que poidan xurdir
con relación ás medidas para evitar o contacto entre nen@s das distintas aulas, o que podería
mesmo supoñer a supresión deste tipo de actividades.
A proposta da ANPA e de cara ao futuro, se establecerán estas normas que serán de obrigado
cumprimento para todos os nenos e nenas que acudan ás actividades, e, no caso de non as
cumprir serán excluídos das mesmas, dado que son actividades de asistencia non obrigatoria.
Queremos subliñar o importante traballo do profesorado do colexio para manter unha oferta educativa pública de alta calidade e remarcar o seu nivel de compromiso para facer fronte
dun xeito eficaz á situación que causou a pandemia, multiplicando horas de traballo, mantendo un contacto estreito coas familias e o alumnado, motivándoo a seguir esforzándose aínda
en medio dunha situación anómala e anguriante...

7
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MEMORIA FINAL DO CICLO DE ENSINO INFANTIL
1.- Agrupamentos do alumnado e mestres/as integrantes do ciclo.
O centro contou cun equipo continuado de 8 especialistas en Educación Infantil.
• 3 anos A. Titora: María Nieves Escuredo López. Inicialmente 17 nen@s matriculados, ao
final do curso 17 nen@s. (Unha baixa en unha alta ao longo do curso)
• 3 anos B. Titora: Sonia González González. Inicialmente 17 nen@s matrículados ao final do
curso 17 nen@s. (Unha baixa e unha alta ao longo do curso)
• 4 anos A .Titora: María de las Mercedes Molina Tato. 15 nen@s matrículad@s.
• 4 anos B. Titora: María Nieves Alejandre Lorenzo. Inicialmente 15 nen@s matrículad@s,
ao final do curso 14 nen@s . (Unha baixa ao longo do curso.)
• 5 anos A. Titora: Cristina Delgado Delgado. Inicialmente 23 nen@s, matrículados; ao final
do curso 23 nen@s. (Unha baixa e unha alta ao longo do curso)
• 5 anos B. Titora: Nuria Álvarez Rodríguez. 24 nen@s matriculad@s.
• Apoio á Integración, Informática e coordinación de ciclo: Noelia Maceda Gallego
• Apoio á integración, Valores cívicos e sociais, Psicomotricidade e Música: María Teresa
López Guitián
Este curso comezou cun total de 110 nenos e nenas matriculad@s, ao longo do mesmo producíronse catro baixas e catro incorporacións, polo que rematamos o curso co mesmo número de
nenos e nenas.
Mestres e mestras especialistas:
• Orientadora do Centro: Natacha Longo González.
• Audición e Linguaxe: María González Arias e Alba Isabel San Juan Álvarez.
• Pedagoxía Terapéutica: Rubén López Fernández e Diana Gómez Fernández.
• Inglés: Ana Rodríguez Rodríguez
• Relixión: María Socorro Robles Castro
2.- Plan de adaptación:
 Para o alumnado de novo ingreso.
O plan de Adaptación que temos vixente para o alumnado de 3 anos atende principalmente á
coordinación coas familias, antes de comezar o curso escolar, para informar sobre aspectos relativos ao funcionamento do centro, en xeral, e, máis concretamente, da etapa infantil.
Reunión inicial para as familias de novo ingreso do alumnado que comezou a súa escolarización
no curso escolar 2019 – 2020.
Mantivemos dúas reunións coas familias antes de comezar o curso escolar. A primeira reunión foi
no mes de Xuño de 2019. Estivo guiada polo director do centro e a orientadora, contando tamén
coa presenza da coordinadora do ciclo. Esta charla serviunos de toma de contacto para darlles a
benvida, explicarlles o funcionamento do transporte e o comedor, comprobar os alumnos/as que
serían recollidos polas garderías e os que escolleron Relixión ou Valores Cívicos e Sociais. Tamén
lles explicamos algunhas normas básicas do centro e do ciclo, entregándolle información por escri8
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to sobre a importancia deste período, cal debía ser o seu papel, os hábitos que debían ir afianzando durante o verán, así como algunha bibliografía básica de utilidade segundo as necesidades de
cada un. Ademais, tratamos de solucionar posibles dúbidas das familias e ofrecémoslle a nosa axuda continuada para favorecer a adaptación ao noso centro. Nesta primeira reunión, invitamos aos
nenos/as de novo ingreso e ás familias a vir por primeira vez ao centro o día da festa de fin de curso.
Na segunda reunión, xa no mes de Setembro de 2019, as familias coñeceron ás titoras de cada
grupo e as mestras especialistas, establecéronse os horarios do período de adaptación e as normas
acordadas polo equipo de ciclo. Tamén se acordan as reunións coa orientadora. Proxectouse un
power point para explicar a base da metodoloxía empregada na etapa: o traballo por proxectos.
Reunión inicial para as familias de novo ingreso do alumnado que comezará a súa escolarización
para o curso escolar 2020 – 2021.
Levaremos a cabo esta reunión en setembro, de xeito excepcional e debido ás circunstancias
sanitarias xeradas pola COVID – 19, para poder informar con maior precisión acerca de como van
as ser as condicións de escolarización (medidas de prevención, organización dos servizos de
comedor e transporte, etc).
ESTABLECEMENTO DE QUENDAS PARA OS PRIMEIROS DÍAS DA ESCOLARIZACIÓN:
Dividimos cada aula pola metade facendo dous grupos. Pretendemos dar maior tempo e atención
para que a adaptación fora o máis personalizada posible. O horario quedou como segue:

Grupo A

Do 11 ao 20 de setembro

Do 23 ao 30 de setembro

10:15h. a 11:45h.

10:15 h. a 13:10h.
todo o grupo (A+B)

Grupo B

12:15h. a 13:45h.

(Saen no 1º recreo co
resto do alumnado de
Infantil)

Outubro
Horario normal, con
comedor e
transporte: de
10:00h. a 13.30h. e
de 15:30h. a 17.00h.

Este horario foi tido en conta á hora de fixar as reunións voluntarias das familias coa orientadora
procurando facer dúas quendas cada día para que lle coincidise á familia a súa entrevista, ou ben á
hora de deixar na aula ou ben á hora de recoller ao seu fillo ou filla
ENTREVISTAS DA ORIENTADORA COAS FAMILIAS:
A cada familia de novo ingreso repartíuselle, na reunión inicial de setembro, un cuestionario
relacionado co desenvolvemento do neno ou nena a tódolos niveis. Os cuestionarios debían de
ser cubertos e devoltos ao centro nos primeiros días de clase dentro dun sobre pechado. Cada
familia puido decidir sobre a conveniencia de ter ou non unha entrevista coa orientadora para
tratar máis polo miudo aspectos relacionados con estas preguntas ou calquera outro tema que
lles parecera oportuno tratar. As entrevistas coas familias que quixeron levalas a cabo realizáronse, maioritariamente, durante o periodo de adaptación.
9
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ENTREVISTA DA TITORA COAS FAMILIAS:
As titoras realizaron a entrevista con cada familia para obter a información necesaria e favorecer unha resposta educativa axeitada e individualizada. Estas entrevistas comenzaron a partir do mes de outubro.
APOIO AO LABOR DAS TITORAS NA AULA POR PARTE DAS MESTRAS DE APOIO DO CICLO:
Durante o mes de setembro, nas horas de apoio, agás as horas dedicadas a impartir música e
psicomotricidade, as mestras de apoio colaboran na atención das aulas de 3 anos.
Todo o establecido neste plan de adaptación lévase a cabo con calquera neno ou nena
que se incorpore durante o curso escolar, sempre que a familia así o desexe.
PARA O ALUMNADO DE 5 ANOS. PASO A PRIMARIA.
O plan de adaptación para os nenos e nenas de 5 anos ten como finalidade favorecer o paso a primeiro de Educación Primaria. Para isto:
• Realizáronse actividades co primeiro ciclo ao longo do curso, como o Samaín. (O Festival
das Letras Galegas non foi posible realizalo por mor da pandemia)
• A final de curso, os nenos e nenas visitan as aulas dos nenos e nenas de primeiro, como
este ano non se puido levar a cabo presencialmente, dende o centro preparouse unha “visita virtual ás aulas de 1º de Primaria” con fotos 360º (preparado polo Xefe de Estudos) ás
que as familias poden acceder a través do blogue de orientación.
• A reunión coas familias dos nenos e nenas de 5 anos de paso a Primaria (coa Orientadora,
a coordinadora de E. Infantil e a coordinadora do primeiro ciclo de Educación Primaria), tamén se realizou de xeito telemático a través dúas videoconferencias (unha para cada aula).
Contouse ademais con documentos e pautas (preparados pola coordinadora), montaxe
que ilustra o día a día en Primeiro (preparadas polo profesorado de 1º ciclo) e un vídeo de
consellos brindados por alumnado que este ano estivo en primeiro. Todo isto púxose á
disposición das familias no blogue de orientación.
3.- Calendario das reunións de ciclo e temas tratados:
As reunións do ciclo de infantil semanais, os mércores de 13:30h a 14:30h. E durante o terceiro trimestre leváronse a cabo de xeito telemático os luns de 10:00 a 11:00 h. Tamén houbo algunhas
fóra do horario escolar, noutro día da semana ou en momentos puntuais para resolver asuntos urxentes. Levantouse acta ao final de cada sesión. Os temas tratados seguiron o mesmo guión para
todos os ciclos pero tamén se completaron con outros asuntos propios do ciclo de educación Infantil.
• Elaboración do Plan Xeral anual.
• Organización do periodo de adaptación. (Coordinar horarios, apoios...).
• Organización das filas de transporte e de comedor.
• Actividades propostas polos distintos equipos de traballo do centro: Axenda 21, Normalización e Dinamización da Lingua Galega e Biblioteca.
• Propostas e acordos da CCP e do DO.
• Revisión do N.O.F. (Normativa de Organización e Funcionamento, pendente de completar
10
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para o vindeiro curso)
Actualización e posta en común de datos sanitarios do alumnado relevantes (carpeta vermella en cada aula con alerxias, intolerancias...)
Organización de actividades complementarias: O Magosto, O Samaín, Ciencia en galego, O
Apalpador, O Festival de Nadal, O Día da Paz, Educación viaria, O Entroido, Día da muller,
Día de Rosalía de Castro , O Mercadiño de intercambio do libro usado, Festival de primavera, Mes das Letras Galegas, Actos solidarios e saídas á contorna, obradoiros e actividades
coa residencia de anciáns. (Aínda que este ano algunhas das actividades citadas non se puideron levar a cabo)e saídas por niveis establecidas na PXA.
Avaliación das actividades complementarias e extraescolares.
Elaboración do calendario e das normas das avaliacións dos tres trimestres.
Organización da XXII Convivencia de Educación Infantil. (Este ano non se realizou)
Elección dos libros de texto para o curso vindeiro.

4.- Consecución dos obxectivos xerais do ciclo:
Os obxectivos da Educación Infantil fan referencia ás progresións do alumnado cara á adquisición
de capacidades relacionadas con:
• Coñecer o seu corpo e as súas posibilidades e limitacións.
• Formar unha autoimaxe positiva.
• Tomar iniciativa nas actividades habituais (autonomía).
• Adquirir hábitos básicos e actitudes positivas.
• Relacionarse cos demais a través das distintas formas de comunicación e representación.
• Participar na creación dunhas normas que regulen a convivencia.
• Desenvolverse autonomamente na vida en grupo.
• Coñecer a contorna.
Resumimos o que para nós sería a finalidade da etapa de Educación Infantil en axudar ao neno/a a
conformar a súa propia personalidade e aprender a saber facer (razoar e actuar).
Valoramos fundamentalmente o desenvolvemento da personalidade de cada alumno/a a partir
da creación dun conxunto de valores que impregnen a vida na aula, baseados en: o respecto polas
diferenzas, a cooperación, a responsabilidade, a autonomía, o diálogo, a axuda, a creación autónoma, a sensibilidade, o goce polas cousas que facemos no día a día e a confianza.
Entendemos a aula como unha microsociedade onde os alumnos/as teñen as súas responsabilidades e teñen que actuar autonomamente nas diferentes rutinas, dándolles o espazo e o tempo ne cesarios para facelo.
A nosa metodoloxía baséase fundamentalmente no traballo por proxectos e na implicación e participación das familias na vida escolar.
5.- Aproveitamento dos recursos humanos e materiais:
• Cada aula está dotada de materiais manipulativos adaptados á idade do alumnado e este
ano, seguindo a liña do curso pasado, continuouse coa renovación de xogos e material didáctico (cada titora ocupouse de dotar a súa aula do necesario a cargo do centro). Todas as
aulas de infantil teñen Pizarra Dixital Interactiva (PDI) e impresora multifunción.
11
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Durante este verán, acometeuse unha reforma no noso centro que na zona de Infantil traduciuse nun cambio de chans nalgunhas aulas, colocado dun novo teito e iluminación “intelixente”, repintado de paredes e portas, e colocación de novas persianas. No corredor colocaron novo cortizo nas paredes e cambiaron a porta de saída ao patio.
Contamos cunha aula de psicomotricidade e dispoñemos da aula de música do centro para
as sesións desta materia. Utilizamos a aula de informática unha sesión semanal con cada
grupo de nenos e tamén establecemos unha sesión semanal de asistencia á biblioteca do
centro. O salón de actos tamén foi empregado con frecuencia para actividades como proxeccións de películas, charlas ou actuacións.
A maiores, tanto as familias como as mestras, achegamos recursos materiais e persoais
concretos a cada núcleo de aprendizaxe. Neste apartado, merece especial atención agradecer ás familias a súa colaboración e presenza en cada escenario de aprendizaxe: achegando
os seus coñecementos, participando en obradoiros, achegando materiais, colaborando na
confección de materiais específicos...
Visitas á contorna que, ademais de favorecer unha aprendizaxe concreta, implica a posta
en práctica das normas de convivencia en contextos diversos e aumenta as relacións intragrupais. (Este ano moitas delas non puideron levarse a cabo debido á crise sanitaria)
Participación en actividades do ciclo, cos outros ciclos e con todo o centro favorecendo
que se amplíen as relacións entre o alumnado.
Achegas doutros mestres e mestras do centro cando se precisa.
A colaboración das familias en todo o que lles solicitamos. Este ano, no festival de Nadal,
un grupo de nais representaron, para os nenos e nenas de Infantil e do primeiro ciclo de
Primaria, o musical “O Nadal dos amigos de Mickey Mouse”. Ademais, participaron na actividade “Os martes … conto”, no “Samaín”, na visita dos Reis Magos, no “Día da ciencia en
galego”, no “Entroido” e na “Graduación dos nenos e nenas de 5 anos”( Habitualmente tamén participan en: Convivencia “Cholo e Nela” e “Festa de fin de curso” pero este ano,
ambas actividades, non puideron realizarse)..

6.- Actividades realizadas:
Actividades conxuntas co centro:
o Proxecto de centro “O patio que queremos”. Impulsado dende o grupo de traballo de SEMGAL e no que todas as aulas participaron. (Pendente de rematar no vindeiro ano coas
adaptacións pertinentes en relación ás medidas sanitarias que a pandemia nos deixe en
herdanza).
o “Os nosos autores en voz alta”. Todos os venres, no tempo da lectura silenciosa, nenos e
nenas de primaria viñeron ás nosas aulas de infantil para lernos poemas de diversos/as autores/as en lingua galega. (Interrompido polo confinamento)
o ”Os martes … conto”. Pais, nais ou algún familiar, e algunha mestra, contaron un conto na
biblioteca os martes en horario de 17:150h a 18:00h. para todos os nenos e nenas que quixeron ir. Ofrecéuselles a posibilidade ás familias que ese día tiveran titoría, de deixar ao
neno ou á nena na biblioteca ao cargo da profe de apoio que estivo alí de 17:00 a 18:00 h.
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(Interrompido polo confinamento)
O Magosto. Asamos e comemos castañas no patio do colexio e as familias foron convidadas
ao evento.
“Día da ciencia en galego”: realizamos experimentos establecendo unha rotación polas aulas de Infantil sendo, os pais e as nais voluntarios, os científicos.
Actos solidarios de recollida de roupa para diferentes ONGs ou de donativos para a Cruz
Vermella.
O Festival de Nadal. O alumnado de cada aula (ou nivel) preparou unha actuación musical
para representar no escenario e proxectáronse uns “Power Point” coa selección de fotos de
cada aula (ou nivel) do 1º trimestre. Este ano, para evitar as aglomeracións de público que
se producían, decidimos realizar o festival de Nadal en dúas sesións. Ambos días actuaban
as seis aulas de Infantil, pero o primeiro día só viñan de público os familiares das aulas con
letra A (3 anos A, 4 anos A e 5 anos A) e segundo día os familiares das aulas con letra B ( 3
anos B, 4 anos B e 5 anos B). Realizamos unha terceira actuación para o alumnado de Primaria. Resultou moito máis cómodo e sen incidentes.
O “Día contra a violencia de xénero”. Proposto polo EDLG realizamos corazóns en cartolina
morada onde se lles deu continuidade ás frases “Se me queres...(abrázame, valórame...) ” e
“Se me queres no me...(insultes, menospreces...)”, ben de xeito individual, ben de xeito colectivo toda a aula. Os corazóns colocáronse posteriormente nas fiestras de cada aula. O 25
de novembro asistimos á representación do conto “Artur e Clementina” no salón de actos
polo alumnado de 6ª B. Despois da función as aulas que quixeron sumáronse á proposta de
realizar unha tartaruga morada con cartón de oveira.
O “Día da Paz”. Cada aula elaborou un “Decálogo para xogar en Paz”, relacionado co proxecto do patio que se está desenvolvendo a nivel centro. Aprendemos e bailamos a canción
“Manos de colores” do grupo Happening e elaboramos unhas mans de cores. O día escollido para a conmemoración, os decálogos foron lidos pola megafonía do colexio por representantes de cada aula. Posteriormente levamos a cabo o acto de celebración no pavillón
polideportivo onde se colgaron na parede todos os decálogos e bailamos e cantamos o
tema escollido para este día da Paz.
O Entroido. Ademais dos tradicionais xoves de comadres e compadres, seguimos as ordes
do meco vindo disfrazados con algo na cabeza, maquillaxe,disfrace libre e en pixama … Este
ano, a temática de disfraces do colexio foi “Os xogos”. As aulas de 3 anos foron de “Trenciño”, as de 4 anos de “Pezas de Lego” e as de 5 anos de “Fichas de dominó”..
“Día da muller” e “Día de Rosalía”. Con respecto á conmemoración de Rosalía, partindo da
mesma imaxe de Rosalía de Castro, realizáronse catro murais colaborativos (un por ciclo)
que se foi completando por partes (tipo “collage”) en cada aula. Con respecto ao “Día da
Muller”, o grupo de docentes do EDLG preparou unha pequena función de teatro titulada
“A princesa que non quería comer perdices”.
O 9 de marzo realizouse no mesmo acto unha pequena achega á figura de Rosalía de Cas tro, a presentación dos murais e a representación da función teatral. O acto repetiuse en
dúas quendas para que todo o alumnado puidese velo. (Grupo A: Infantil e 1º ciclo e grupo
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B: 2º e 3º ciclo)
o Actividades interxeneracionais cos maiores da residencia de anciáns “Nosa señora de
Fátima”: o alumnado de Infantil levou a cabo un obradoiro de reciclaxe de papel artesanal
no noso centro ao longo do mes de novembro no que cada aula, por quendas, realizou esta
actividade cun grupo de anciáns
o Campaña intercentros para conmemorar o día das letras galegas: Este ano, os coordinadores e as coordinadoras dos departamento de Dinamización de cada colexio fixeron un vídeo
- homenaxe a Ricardo Carvalho Calero.
o Participación na revista escolar “Trágame Terra 2020” dedicada este ano á figura de Carvalho Calero.
Este ano realizada dende o confinamento. Cada titor/a achegou os traballiños que o seu
alumnado lle foi mandando ao redor dunha temática común de aula.
o Participamos na elaboración dunha imaxe interactiva con “Genial.ly” para conmemorar o
“Mes das Letras Galegas” coa intención de potenciar as xenialidades da nosa lingua.
o Participación nos programas da “Dino Radio”. (Programas sobre a Paz e sobre o día da muller e Rosalía de Castro (gravados no centro) e programas dende o confinamento gravados
coas achegas do alumnado dende as súas casas: programa sobre o coronavirus e programa
dedicado ás Letras Galegas.)
o Participación na elaboración do video “Queda na casa, todo vai saír ben” realizado dende
o centro nas primeiras semanas de confinamento coas achegas do alumnado dende as súas
casas.
o Colaboración do profesorado de Infantil co resto do profesorado do centro na elaboración
do vídeo de ánimo “A forza do Condesa contra o coronavirus”.
ACTIVIDADES QUE NON PUIDERON LEVARSE A CABO PRESENCIALMENTE: “Festival de Primavera”,
“Mercadiño do libro usado”,“Xornada de xogos tradicionais”, Festa de fin de curso .
Actividades conxuntas con outros cursos:
o O alumnado de 6º de Primaria levou a cabo un “Apadriñamento lector” co alumnado de 3
anos. Os xoves, no tempo de recreo dentro das aulas de Educación Infantil ou no patio (se
a climatoloxía o permitía), cada un dos participantes de 6º líalle un conto a cada un dos participantes das aulas de 3 anos. A actividade resultou gratificante tanto para @s pequen@s
como para @s maiores. (Interrompido polo confinamento)
o “O conto dos xoves”: os xoves, na hora do recreo, as aulas de E. Infantil acudiron, por
quendas, á biblioteca do colexio a escoitar un conto contado por alumnado de E. Primaria.
o A Festa de “O Samaín”. (Co primeiro ciclo de Primaria). Organizamos unha rotación por
distintos xogos dentro do pavillón.
o Visita dos Reis Magos no salón de actos. (Co primeiro ciclo de Primaria).
o Monicreques: “Unha armadura con ferruxe” de “Títeres Cascanueces” representada o
venres 6 de marzo, actividade para promover a igualdade de xénero. (Co primeiro ciclo de
Primaria).
ACTIVIDADES QUE NON PUIDERON LEVARSE A CABO: saída ao salgueiral para plantar árbores.
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Actividades Conxuntas dentro do propio ciclo:
o Decoración do corredor con cabazas de Samaín (achegadas polas familias) e realización de
motivos decorativos de medo. Na entrada colocamos un “Fotochón terrorífico” para poder
tomarnos fotoscos nosos disfraces.
o Visita da hixienista dental o 26 de novembro: levouse a cabo unha sesión informativa con
cada unha das aulas de Infantil.
o “Dinochilas” Actividade dirixida só ao alumnado de 3 e 4 anos xa que o alumnado de 5
anos comeza a ir á biblioteca nos recreos para poder levar un libro en préstamo. A “Dinochila” contén 7 libros que levamos á casa todos os luns para poder ler un libro cada día coa
nosa familia. Esta actividade resultou moi positiva aínda que imos introducir algunhas propostas de mellora para o vindeiro curso.
o P.E.L.O. (Programa de Estimulación da Linguaxe Oral). Este ano, as aulas de 3 e 4 anos tiveron unha sesión semanal de estimulación da linguaxe impartida por unha especialista en
A.L. A experiencia resultou moi enriquecedora para o alumnado e continuará para o vindeiro curso.
o Decoración do corredor de Infantil con piñeiros grandes de papel. Cada unha das familias
realizou un adorno que mandou ao cole para colocar nos piñeiros.
o Visita do Apalpador o 17 de decembro, con xoguetiños de madeira e castañas asadas.
o “Graduación do alumnado de 5 anos” Este ano, debido á situación xerada pola COVID – 19,
non puido asistir ao acto o resto do alumnado de Infantil. Grazas á colaboración das fami lias do alumnado de 5 anos e ao apoio da dirección do centro, puido organizarse a cabo un
acto para cada aula, ao aire libre no patio do cole, con entrega de diplomas e orlas e gar dando as medidas sanitarias oportunas.
ACTIVIDADES QUE NON PUIDERON LEVARSE A CABO: Convivencia de Educación Infantil “Cholo e
Nela”
7.- Outras actividades complementarias e extraescolares:
Ademais das anteriormente citadas, no ciclo levamos a cabo outras actividades relacionadas co
coñecemento da contorna, segundo estaban previstas na PXA:
o Visita á clínica veterinaria (4 anos). Un veterinario explicoulles cousas interesantes sobre
os animais e visitaron as instalacións da clínica.
ACTIVIDADES QUE NON PUIDERON LEVARSE A CABO:
o Visita ao Centro de Saúde (3 anos).
o Saída ao Malecón para observar o ecosistema da riveira (3 anos).
o Visita á casa de cultura e ao teatro Lauro Olmo coa proxección dun filme. (4 anos)
o Visita á radio COPE VALDEORRAS (5 anos).
o Visita ao mercado (5 anos).
A maiores, fixemos OUTRAS SAÍDAS E ACTIVIDADES RELACIONADAS COS PROXECTOS TRABALLADOS, NON INCLUÍDAS NA PXA.
o Visita á exposición “Star Wars” na biblioteca pública de O Barco. Aulas de 4 anos e 5 anos.
ACTIVIDADES QUE NON PUIDERON LEVARSE A CABO:
o Saída para ver a función teatral “La granja” (grupo teatral “Teloncillo teatro”) no teatro
15
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“Bergidum” de Ponferrada e “picnic” no parque do “Plantío”.
o Sesións de Educación Viaria para os nenos e nenas de 3 e 5 anos desenvolvidas por unha
Policía Local da vila, apoiada con vídeos e cancións e exposición no noso patio do coche patrulla. ( O confinamento impediunos levalas a cabo como tiñamos planeado pero a policía
local Bea, grabou para o noso alumnado un vídeo con recomendacións para saír á rúa con
seguridade ao que lle demos difusión a través dos medios telemáticos de comunicación co
alumnado.)
8.- Dificultades atopadas neste curso, necesidades para o curso que vén e propostas de
mellora:
Nos meses de verán levouse a cabo unha importante reforma no noso centro escolar. As obras,
lonxe de rematarse antes do comezo do curso escolar, estendéronse ata o día en que se incoporaba o alumnado.
O profesorado realizou “in extremis” o labor de re-colocación e limpeza do mobiliario e materiais
didácticos e libros, dedicando moitas horas e esforzo para que todo estivese aceptablemente limpo
e ordenado para a chegada do alumnado.
En Infantil, a reforma traduciuse en:
• Cambio do falso teito dos corredores, aulas e baños e instalación de iluminación “intelixente” que se apaga automaticamente ao non detectar movemento.
• Cambio da porta que da acceso ao patio d Infantil. Comezou a arrastrar ao pouco de ser colocada, atascouse e mesmo produciu a lesión na man dunha compañeira ao intentar desatascala. Tardaron tempo en vir a arranxala pero agora parece que funciona ben.
• Cambio de todas as pechaduras das aulas. Algunhas delas non funcionan ben.
• Repintado de paredes e portas das aulas e do corredor.
• Colocación de cortizo novo nalgunhas aulas que así o solicitaron e no corredor (para substituír o vello por un novo). No corredor, o cortizo novo foi pegado por encima do vello e despegábase rompendo en anacos. Solicitamos que o arranxaran, arrincaron todo pero puxeron un cortizo dun grosor inferior ao que lle corresponde.
• Substitución de wc e lavabos no baño que está preto de secretaría, colocaron pezas dun tamaño máis pequeno adaptadas ao alumnado de Infantil.
• Pintado das paredes exteriores do patio. Queda pendente o pintado de murais decorativos
para o vindeiro ano.
Propostas de mellora para o patio:
• Abordar a tarefa de planificar a mellora do patio de recreo en consonancia co proxecto de
“Patios inclusivos e co-educativos” que non puido rematarse este ano debido ao confinamento e que requirirá unha revisión para adaptarnos ás novas directrices que, previsiblemente, teremos para o vindeiro curso académico.
• Nas fiestras da “casiña” a pedra que sobresae na base está deteriorada e presenta bordos
cortantes.
• No chan do patio, nunha das beirarrúas que bordean o edifico, o cemento rompeu e hai un
burato que compre selar.
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Propostas de mellora para as aulas ordinarias:
Unha vez realizadas as obras de mellora que foron concedidas ao noso centro escolar queremos
• Colocar protectores na portas para que o alumnado non pille os dedos. Temos tres unidades que non foron colocadas aínda.
• Posiblemente teremos que realizar unha adaptación das aulas en función das medidas sanitarias que a consellería de educación estableza, esperaremos a ter o documento oficial para
levalas a cabo.
Propostas de mellora xerais da aula de psicomotricidade:
• Faise preciso colocar unha protección homologada nos radiadores que evite posibles accidentes. Dende o centro xa se estiveron valorando diferentes alternativas pero aínda non se
deu cunha solución aceptable. Queda pois pendente para o vindeiro curso escolar.
• Arranxar un dos módulos do espello que está roto.
Para rematar, queremos valorar positivamente:
• A recollida de datos realizada polo D.O. das familias dos nenos e nenas de 3 anos que nos
permiten unha maior recollida de información sobre os alumnos e alumnas e unha mellor
intervención educativa.
• O traballo d@s especialistas de P.T. e A.L. no ámbito da detección e atención precoz
(P.E.L.O.) e a intervención específica co alumnado con n.e.a.e. Queremos destacar aquí o
seu esforzo e dedicación nesta etapa de “tele-docencia” elaborando e compilando materiais adaptados ao noso alumnado e poñéndoos a disposición do mesmo a través dos blogues e grupos de Facebook creados para tal fin.
• O esforzo por parte do D.O. por tratar de manter vías fluídas de comunicación entre titoras e especialistas a pesar da falta de tempo.
• A axuda realizada polas mestras de apoio, reestruturando o seu horario para dirixir o seu
esforzo de cara ás actividades máis relevantes de cada momento.
• Poder dispor das pequenas cousas que precisamos. O equipo directivo está pendente de
que non nos falte nada.
• A colaboración do alumnado de 6º curso na realización do “Apadriñamento lector” alumnado de Infantil na hora do recreo da xornada dos xoves.
• A colaboración das familias en todo canto lles pedimos. Sempre é un aspecto fundamental
na nosa labor docente pero nesta crise sanitaria que acabamos de vivir resultou imprescindible. As familias foron durante este periodo de teledocencia as nosas mans, os nosos
ollos, os nosos oídos... o instrumento a través do cal poder levar a cabo a nosa labor. Sen a
colaboración deles nada sería posible. O seu interese, traballo e apoio merece unha mención especial nesta memoria. E aínda que é certo que houbo familias que, por diversos motivos, non deron continuidade a este proceso, hai que dicir que foi unha minoría.
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9. Organización e desenvolvemento das actividades no periodo de teledocencia.
A partir do 13 DE marzo de 2020 prodúcese a suspensión presencial das clases debido á crise
sanitaria xerada pola COVID-19. Declarado o “Estado de Alarma” en todo o territorio nacional.
O 16 de marzo comeza unha nova etapa de “tele-docencia” na que o profesorado inicia un
proceso de adaptación a esta situación sobrevida. O primeiro que comezamos a facer foi
organizarnos para poder mandar tarefa ao alumnado e que puidera seguir co proceso de ensino –
aprendizaxe a distancia.
Sen demasiadas instrucións por parte da Consellería, os docentes mantémonos en contacto a
través do teléfono móbil do colexio (grupo de difusión) , teléfono persoal e da páxina web do
colexio.
Nas dúas semanas previas ás vacacións de Semana Santa, o profesorado céntrase en lograr
contactar con todo o alumnado buscando, dende cada titoría, o mellor xeito para isto ( A
orientadora do centro elaborou unha ficha para poder rexistrar e sistematizar os datos referidos
aos recursos cos que cada familia contaba para traballar dende a súa casa) . Lévase a cabo a
organización do entorno virtual para desenvolver a labor docente a distancia e a planificación das
actividades. A cooperación entre os membros do claustro e a posta en común de ideas e
iniciativas son dous dos aspectos máis destacados deste período.
O 31 de marzo teñen lugar as primeiras avaliacións de xeito telemático e seguimos traballando
nos recursos necesarios para rematar o curso a distancia.
No terceiro trimestre, dende inspección solicitan a adaptación de contidos da terceira avaliación
tendo en conta que a lexislación ao respecto establece que as actividades serán de repaso da
primeira e segunda avaliacións.
En Infantil non se nos pide este documento pero igualmente elaborámolo.
Sinalamos pois neste documento, a través dos ítems de avaliación, aqueles contidos que foron
adiados para o vindeiro curso. (Consultar adaptación da programación).
Tal e como se estableceu a lexislación as actividades desenvolvidas no terceiro trimestre foron de
reforzo e recuperación sobre a materia xa traballada nos dous trimestres anteriores.
As propostas de traballo tiveron un carácter lúdico, procurando que foran motivadoras e
competenciais dando a oportunidade a múltiples formas de presentación e expresión.
Potenciáronse aquelas tarefas que implicaban un produto final para poñer en común co resto do
grupo clase, centro e comunidade educativa na medida do posible.
Procurouse non abafar ao alumnado e ás familias con excesiva cantidade de tarefas promovendo a
mesura e a flexibilidade na entrega das mesmas.
O alumnado recibiu propostas de tarefas por parte das titoras e do profesorado especialista
(inglés, AL, profesorado de apoio e relixión) de xeito diario, semanal ou quincenal.
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METODOLOXÍA:
Unha vez coñecidos os recursos de cada familia e establecidos os medios de comunicación actuamos do seguinte xeito.
Con respecto ao alumnado con conectividade:
•

•
•
•

•

Procurouse elixir plataformas accesibles a tod@s e adaptarnos ás diferentes
circunstancias empregando distintas vías de comunicación.
Procurouse non duplicar estas vías de comunicación a non ser que fora estritamente
necesario e dar unha resposta coordinada para facilitar a situación ás familias.
Explicóuselle ás familias que así o precisaron os procedementos a seguir tanto para
realizar as conexións como para axudarlle ao alumnado na realización das tarefas.
Fíxose fincapé en guiar ao alumnado e ás familias no traballo e darlles retroalimentación, aspecto primordial neste momento: acompañar e motivar pero tamén
reforzar a actitude e o esforzo do alumnado e a familia.
Conectividade:
◦ Realización de cando menos unha videoconferencia semanal co grupo-clase, outras
en pequeno grupo cos nen@s e algunha cos pais para informar do avance do
trimestre a das tarefas. O profesorado especialista asistiu tamén nestas
videoconferencias participando nas actividades ou propoñendo unhas propias en
coordinación coas titoras.
◦ Realización de titorías a través de videoconferencia coa asistencia da titora,
orientadora e mesmo especialistas.
◦ Envío das tarefas a realizar nas diferentes plataformas: blogue persoal, páxina web
do centro, Espazo Abalar, grupo privado de Facebook ou Whatsapp. (Recepción das
tarefas polos mesmos medios)

Con respecto ao alumnado sen conectividade:
(Facemos referencia neste apartado, ás familias que, por diferentes motivos, non empregan os
recursos dixitais habilitados para realizar as conexións.)
• Por unha vía ou por outra puxémonos en contacto coa totalidade do alumnado.
• Fíxoselle chegar material impreso e vanse controlando as tarefas a través de Whatsapp.
• Explicóuselle ás familias os procedementos a seguir para axudarlle aos nenos e ás nenas na
realización das tarefas.
• Fíxose fincapé en darlles retro-alimentación, aspecto primordial neste momento:
acompañar e motivar pero tamén reforzar a actitude e o esforzo do alumnado e a familia.
• Os traballos que se encomendan ao alumnado tiveron en conta o seu estado de conexión,
facilitando sempre elementos de traballo en formatos que foran accesibles para o mesmo.
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AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN FINAL.
A avaliación en infantil é contínua, polo tanto tivéronse en conta o distinto nivel de consecución
dos obxectivos das dúas anteriores avaliacións. O traballo realizado polo alumnado a partir do 16
de marzo (ou a ausencia do mesmo) non tivo repercusión negativa na valoración levada a cabo.
A avaliación puxo en valor todas as actividades que realizaron dende a casa pero únicamente para
sumar.
Para isto empregamos:
• Rexistro de conectividade: frecuencia coa que se conecta en función dos medios
dispoñibles.
• Rexistro de participación nas actividades propostas e progresos no desenvolvemento das
diferentes producións.
• Análise de traballos.
• Diario de clases (videoconferencias).
Valorando os seguintes aspectos: participación, esforzo, iniciativa, creatividade, entusiasmo e
interese.
Seguindo as instrucións dadas pola Consellería, cubríronse os boletíns de notas da terceira
avaliación deixando sen avaliar os ítems que foron adiados para o vindeiro curso académico.
Ademais disto cubríronse no Xade os “Informes de avaliación final”.

20

Memoria Curso 2019-20

Ceip Condesa de Fenosa

MEMORIA DO PRIMEIRO CICLO DE PRIMARIA

Compoñentes do ciclo
Titora 1º A : Rosa Varela Gómez
• Titora 1º B : Aurea Ochoa Ochoa
• Titora 2º B : Patricia González Álvarez (Coord)
• Titora 2º A : Aurora Delgado Pérez
• Lingua estranxeira (inglés): Mercedes Gallego Delgado
• Ed. Musical : Xoaquín Freixeiro Álvarez
• Orientadora : Natalia Longo González
• Audición e Linguaxe : María González Arias e Alba Isabel Sanjuan Álvarez
• Pedagoxía Terapéutica : Elisa Puente Murias
Outros profesores que interveñen no ciclo:
• Samuel Lema Suárez ( E.F )
• Mª Socorro Robles Castro ( ER )
• Concepción Moldes Carriba ( VSC )
• Nuria Fernández López ( LI/Plast )
• Bryon Raymond Darlymple (auxiliar de conversa)
• Modesto Rodríguez Centrón e Emilio M. González López
•

Reunión e temas tratados
As reunións tiveron lugar os mércores de cada semana, agás os días que tiñamos reunión xeral, en
horario de 13:30h a 14:30h na aula de 2ºB.
Os temas tratados e acordados nas mesmas foron:
• Elaboración e aprobación dos obxectivos xerais para o curso 2019-2020 que constan na
PXA.
• Horarios para asistir ás distintas actividades de biblioteca. Traballo de lectura na biblioteca
e na aula. Lectura silenciosa, en grupo ou individual. Expresión e comprensión lectora.
• Horarios para acudir a aula de informática.
• Determinación dos obxectivos mínimos de ciclo e reunión co profesorado do 2º ciclo ( este
ano debido a pandemia do covid 19 non se pudo levar a cabo).
• Reunións trimestrais cos pais/nais. Este curso a reunión do 3º trimestre realizouse de forma
individual e telematicamente, debido ao covid19. Seguimos a valorar moi positivamente a
frecuencia destas reunión que antes só se facían ao comezo do curso.
• Información e valoración do funcionamento das clases de apoio organizadas dende o Departamento de Orientación.
• Participación e valoración das actividades complementarias e extraescolares. Só puidemos
participar nas actividades programadas ata antes de que se decretara o estado de alarma e
se suspenderan as clases.
• Coordinación entre os mestres titores e o resto dos profesores que comparten clases no ciclo. A coordinación fíxose todo o curso aínda que algunhas se realizaron de forma telemáti21
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ca a través da aplicación de Cisco.
• Conveniencia de recordar as normas de comportamento no centro. Insistencia na importancia de combater a agresividade. Charlas nas titorías a este respecto.
• Posta en común cara as avaliacións e os criterios das mesmas.
• Continuidade dos mesmos libros de textos para o vindeiro curso.
• Asumir o compromiso có departamento de orientación na realización dunha avaliación inicial e final para identificar os factores de risco e facilitar a toma de decisión dos titores
( promoción, repetición ). Por motivos da situación de pandemia e polas instrucións que se
nos deron para este curso decidiuse promocionar a algúns nenos/as con plans de reforzo e
unha adaptación curricular para o próximo curso.
• Participación do profesorado de 1º e 2º no proxecto SEMGAL, tanto en cursos de formación
do profesorado coma co traballo cos nenos e nenas dentro e fora da aula. O proxecto deste
curso titúlase “Patios inclusivos “
Debido a suspensión de clases presenciais e o confinamento o proxecto non se puido levar a cabo
na súa totalidade polo que se continuará con él o vindeiro curso.
• Avaliación positiva da actividade dos recunchos polo que se lle dará continuidade o próximo curso:
◦ 2ºA Plástica
◦ 2ºB Crebacabezas
◦ 1ºB Informática
◦ 1ºA Relaxación
• Necesidades de melloras na conduta dos nenos/as na hora do comedor, insistindo na importancia de educar.
• Posibilidade de axuste no número de actividades xerais do centro para adicar máis tempo
ás actividades de aula.
• Valoración dos deberes no 1º ciclo.
• Seguir coa formación de primeiros auxilios para o profesorado, xa que continuamos pensando na importancia da mesma.

Actividades dentro do centro
Os compoñentes do ciclo participaron este ano nas seguintes actividades:
• Equipo de biblioteca
• Axenda 21: participando en reunión periódicas
• Participación no proxecto SEMGAL
• Equipo de normalización Lingüística
Fixéronse todas aquelas actividades que o equipo considerou oportunas para acadar os obxectivos
establecidos:
• Elaboración de carteis e murais en relación ás unidades didácticas estudadas.
• Uso das TICs polos nen@s con actividades complementarias aos temas estudados nas aulas, os cales relacionamos de forma directa cos distintos centros de interese. Tamén, e grazas aos encerados dixitais, o ciclo puido presentar as actividades diarias dos textos en so22
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porte informático.
Participación no club de lectura e escritura cos alumnos do 3º ciclo.
Organización e participación e todas as conmemoracións do centro: festival de Nadal, Día
da Paz, entroido, Letras Galegas ( actividade realizada de forma interactiva), contacontos,
recitado de poemas, teatro, o Samaín, exposición de cabazas e de peóns, día da Ciencia,
magosto e día da Violencia de Xénero.
Participación en actividades de fomento e estímulo da lectura: contacontos, teatro, clubs
de lectura e escritura, lectura silenciosa. Actividades da biblioteca de centro e aulas. Lecturas compartidas de autores insignes nas diferentes aulas.
Elaboración de manualidades cara datas especiais: magosto, Samaín, Nadal, Día da Paz, Día
do Pai…
Participación no proxecto Axenda 21 que inclúe:
Vixianza das patrullas verdes.
Incentivar o aforro no consumo do papel.
Participar na recollida selectiva do lixo.
Participar na limpeza de patio os mércores.
Participar nas actividades do horto aromático, ecolóxico e xardín botánico. Este curso só se
participou na limpeza dos hortos.
Participar na realización de adornos con material reciclado para o Nadal.
Participación no reciclado de tóner e recollida de tapóns de plástico e rotuladores e bolígrafos usados.
Participación en diferentes concursos e actividades: Olimpíada do Saber (actividade que se
realizou de forma interactiva),marca-páxinas contos, biblioteca, contacontos, poemas e todos os organizados polo EDLG do centro, recitado de poemas, ilustracións de textos, relatos
curtos no Samaín, festa do Nadal, festa do Entroido, Magosto, recollida de pilas…
Participación nas actividades do Día da Paz.
Colaboración voluntaria con ONG para axuda en diferentes programas: roupa.
Ciencia divertida en galego.
Proxecto SEMGAL “ Patios inclusivos”.
Participación na elaboración da revista escolar “Trágame Terra”. Este ano participamos de
forma telemática por motivos do covid19.
Visitas ao Blog do colexio e participación no blog da biblioteca.
Dende o noso grupo seguimos a valorar moi positivamente a actividade da lectura silenciosa así como as lecturas dos venres de contos e poemas aos compañeiros /as dos outros cursos. Este intercambio foi enriquecedor tanto para os lectores como para os oíntes. Temos
que sinalar que esta actividade estase a converter en algo rutineiro ao que non se lle adica
a suficiente preparación cando é unha das máis importantes de cara ao enriquecemento da
nosa lingua.
Participación dos encargados de cada curso na exposición diaria da lectura dun libro ou exposición oral dun traballo en colaboración coas familias.
Todas as actividades quedan concretadas nas actas de cada reunión.
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Actividades fóra do colexio
Saída no contorno:
• Visita á envasadora de castañas (2º curso).
E necesario axustarnos ás decisións tomadas na PXA, aínda que en ocasións ao longo do curso xorden actividades e visitas interesantes que non estaban programadas de antemán, polo que é nece sario coordinarnos entre todos os ciclos e clases do colexio para evitar solapar as excursións, e tratar así que @s nen@s non repitan as actividades e outros non se queden sen a oportunidade de
experimentalas.

Aproveitamento dos medios e recursos
A disposición de ordenadores portátiles e encerados dixitais favorece a total introdución das novas
tecnoloxías e, polo tanto a elaboración das aprendizaxes dende as TICs cambiando substancialmente a nosa forma de traballo.
As titoras de 1º e 2º este curso (finais do 2º e 3º trimestre) ,dadas as circunstancias de pandemia a
causa do covid19 , ademais dos recursos citados anteriormente tamén utilizamos os distintos blogs, a páxina do cole, a aplicación de Cisco Webex Meetings, grupos de whatsApp, páxina privada
de Facebook…
Asistimos cos nenos/as á aula de informática no horario establecido para iniciar aos nen@s en distintos programas: JClic, internet, procesadores de texto (openoffice writer).
E preciso sinalar a mellora considerable nestas actividades grazas aos apoios recibidos, que nos
permitiron o desdobre dos grupos máis numerosos.
Tamén contamos con programas e páxinas feitas no colexio que cada ano se van incrementando,
ademais dos que xa tiñamos noutros cursos: o corpo humano, a reciclaxe, ao veterinario, supermercado, a oficina de correos,as máquinas, e que consultamos sempre que é preciso.
Utilización de recursos audiovisuais (proxector, cámara de fotos, vídeos na rede,Dvd, Cd) no salón
de actos e na biblioteca.
Uso por parte dos nenos/as do servizo de biblioteca ( préstamos, contacontos…) e tamén a utilización da biblioteca como prolongación da aula e como a nosa principal fonte de recursos.
Participación nos diferentes concursos ( Olimpíada do saber, concursos do ENDL).

Nivel de consecución dos obxectivos
Ainda que a maioría dos nenos/as do ciclo foron adquirindo os obxectivos de maneira satisfactoria,
seguimos pensando que é necesario mellorar no referente ás normas de convivencia e comportamento tanto dentro da aula como en corredores, comedor, patio…
Sería conveniente seguir coa aplicación do carné por puntos como un dos medios postos en mar cha para educar condutas, aínda que debemos mellorar a súa aplicación. É importante destacar
que hai que darlle importancia aos prazos de entrega dos carnés e cumprir as sancións e premios
de forma xeneralizada, polo que non debemos esquecer que os premio tamén existen para ser
aplicados.
Parécenos moi importante ter reunión para acordar pautas, facer traballo de seguimento e así
mesmo de avaliación para ver o grao de consecución dos obxectivos ao rematar o ciclo.
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Outro aspecto que valoramos é o dereito de permanecer un ano máis no curso no caso de non
acadar os obxectivos mínimos; a longo prazo o resultado é claramente positivo, e moito mellor se
esta medida extraordinaria se asume ao rematar o curso de 2º. Aínda que este curso se tomaron
medidas extraordinarias debido a situación que vivimos polo Covid 19 e polas indicacións que se
nos deron polo que priorizamos o pase de curso. os nenos/as que non alcancen os obxectivos mínimos en todas as áreas realizaráselle un plan de reforzo ou unha adaptación curricular.
Por último, debemos destacar o alto grao de compromiso que este ciclo tivo en todas as propostas
do centro, participando e adaptando as suxestións feitas ao noso nivel específico.
Tal e como se comentaba na PXA a substitución do libro de lengua por algún caderno de traballo e
de lecturas comprensivas, que nos permitiría traballar a área doutro xeito diferente, empregando
recursos dixitais e metodoloxía por proxectos, ten para nós unha valoración moi positiva que nos
permitiu empregar outros métodos de traballo sen ter que facer un uso excesivo do libro de texto.

Avaliación dos apoios e educación especial
A atención aos nenos/as con n.e.a.e realizouse nas aulas de PT e AL, asistindo ás aulas ordinarias
no horario marcado pola orientadora do centro. Este ano puidemos constatar que vistos os resultados dos diferentes trimestres, alumnos con dificultades de aprendizaxe recibiron tamén apoio, favorecendo o seu proceso de aprendizaxe. Este apoio tamén se continuou durante esta situación de
pandemia.
Dende o ciclo seguimos a insistir nos problemas que trae de seu o número excesivo de alumnos/as,
o espazo reducido das aulas, o que fai moi difícil a atención individualizada. Tamén observamos
que cada vez máis os nenos/as que soben de educación infantil veñen con máis problemas de
atención individualizada.
Valoramos positivamente os apoios recibidos na aula para que se manteñan sempre que sexan necesarios, valorando especialmente aqueles apoios á lectura realizados en 1º curso.
No primeiro ciclo recibiron apoio:
1ºA

1ºB

2ºA

2ºB

AL

5

2

2

2

PT

8

6

5

2

AL e PT

3

0

2

1

Destes apoios foron dados de alta:
• De 1ºA foi dado de alta de AL un neno/a no segundo trimestre.
• De 1ºB foron dados de alta os alumnos/as de AL no 1º trimestre.
• De 2ºA foron dados de alta de PT dous nenos.
• De 2ºB foi dado de alta un neno de AL no primeiro trimestre.

Valoración das actividades conxuntas ciclo inicial e ed. Infantil
De novo este curso xuntámonos os alumnos de ed. Infantil e primeiro ciclo para ter algunha activi dade especial en común. No primeiro trimestre foi a festa do Samaín.
Este curso non se fixo a visita de infantil 5 anos as instalacións de primaria debido as circunstancias
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vividas pola pandemia pero a reunión coas familias será de forma virtual a través da aplicación de
Cisco, na que participaron as coordinadoras de ambos os dous ciclos, a orientadora e unha das posibles titoras do próximo curso.
Estas actividades teñen por obxectivo principal realizar actuacións conxuntas que faciliten a coordinación e o tránsito de infantil a primaria. Foron valoradas moi positivamente e procuraremos au mentalas nos próximos cursos conscientes da importancia do tránsito dunha etapa a outra e da necesidade de facelo do mellor xeito posible.
Sería positivo manter algunha reunión entre ciclos, sobre todo as titoras de 5 anos coas de 1º de
primaria.
Como reflexión final dicir que o ciclo valoramos positivamente todo o traballo realizado pola maioría das familias xa que colaboraron con nós e fixeron que fose posible traballar e rematar este curso dentro da situación que nos tocou vivir a causa da pandemia e que impediu que puideramos realizar o noso traballo con normalidade. Tamén vemos un pouco complicada e con bastante incerteza a volta a cole en setembro xa que son grupos de alumnos/as moi numerosos, as aulas son bastante pequenas e non é fácil habilitar o espazo para garantir as medidas de seguridade.
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MEMORIA DO SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA
Compoñentes do ciclo
Os mestres que imparten docencia no 2º ciclo de primaria son os seguintes:
• Titora 3ºA: Mª Carmen García Fernández.
• Titora 3ºB: Mª Pilar Santás Rodríguez.
• Titor 4ºA: Saúl Garrido Rodríguez (substituído dende xaneiro por Samuel Lema Suárez).
• Titora 4ºB: Mª Encarnación Moldes Cobelas
• Inglés: Mª de las Mercedes Gallego Delgado (3ºCurso) e Ana Rodríguez Rodríguez (4ºCurso).
• Auxiliar de conversa:
• Educación Física: Modesto Rodríguez Centrón.
• Música e ALFIN: Xoaquín Freixeiro Álvarez.
• Relixión: Mª del Socorro Robles Castro.
• Plástica: Mª Nuria Fernández López.
• Profesorado de PT: Rubén López Fernández, Manuela Álvarez Lana e Diana Gómez Fernández.
• Profesorado de AL: Alba Isabel San Juan Álvarez e María González Arias.
Os mestres adscritos a este ciclo son os que seguen: o profesorado titor, o profesorado de PT: Ru bén López Fernández e Manuela Álvarez Lana, a mestra de A.L.: Alba Isabel San Juan Álvarez, a
mestra de Relixión: Mª del Socorro Robles Castro e Modesto Rodríguez Centrón (mestre de E.F. e
coordinador).
Periodicamente contamos nas reunións de ciclo coa presenza da orientadora, Natalia Longo
González.
Calendarios de reunións e temas tratados
As reunións do 2º ciclo realizáronse os mércores en horario de 13:30 a 14:30. Nelas tratáronse temas relacionados co desenvolvemento do curso e problemáticas puntuais de diversa índole. A partires do 16 de marzo coa implantación en todo o país do decreto de alarma e a obrigatoriedade de
permanecer confinad@s nos fogares, as reunións de ciclo pasáronse a facer de xeito telemático
(usando a plataforma Cisco Webex) os luns de 10 a 11h.
Os temas tratados foron os seguintes:
• Preparación das probas de avaliación inicial.
• Preparación das reunións de inicio de cada ciclo coas familias. Realizáronse o 1 de outubro
e 11 de febreiro. A prevista para o 21 de abril non se puido realizar pola pandemia da
COVID-19.
• Estabelecemento, modificación e discusión de programacións.
• Modificación das programacións con motivo da pandemia da COVID-19.
• Estabelecemento dos obxectivos de ciclo e organización dos apoios en colaboración co
Equipo de Orientación.
• Modificación dos obxectivos de ciclo por mor da pandemia da COVID-19.
• Organización e proposta de excursións, saídas, actividades culturais e educativas.
• Organización e preparación de festividades escolares: Samaín, Magosto, Nadal, Día da Paz,
Entroido, Letras Galegas (esta última celebración fíxose online a pesares do aprazamento
institucional da celebración para o mes de outubro do vindeiro curso 2020-21).
• Avaliación das actividades complementarias e extraescolares.
• Participación en concursos diversos.
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Participación no PFPP do Programa SEMGAL.
Avaliación dos materiais traballados no ciclo.
Adaptación do currículo de cada curso debido á ausencia de clases presenciais pola COVID19.
Memoria do curso 2019-2020 correspondente ao segundo ciclo.

Actividades
Actividades dentro da aula ou centro
Como cada ano intentamos participar naqueles concursos que se axustaban á nosa programación.
Actividades nas que participamos:
1. Celebración do Samaín: exposición de cabazas decoradas, participación no Túnel do Terror,
lectura e visionado de historias terroríficas.
1. Exposición de cabazas decoradas.
2. “Polo San Martiño, peóns ao camiño” (coa exposición de peóns “tuneados” e a participación de todo o colexio, nun recreo, co fin de fomentar o uso e, nalgúns casos, o coñecemento deste xogo popular).
3. Dentro das actividades promovidas pola Axenda21, participouse:
1. Recollidas selectivas de plástico, material orgánico e papel no patio do centro. Os mércores despois do recreo, cada curso, e respectando a súa quenda correspondente, participou na devandita recollida protexidos todos con luvas.
2. Patrullas verdes.
3. Proxeccións do ECOCINE.
4. .Obradoiro de Reciclaxe Artesanal: conxuntamente co alumnado de Infantil.
4. Magosto: Nas aulas leváronse a cabo actividades relacionadas con esta conmemoración. E
con toda a comunidade educativa comemos castañas e chourizos no patio do colexio.
5. Día contra a violencia de xénero.
6. Festival de Nadal.
7. Día da PAZ.
8. ENTROIDO.
1. Participamos nos xoves de comadres e compadres, a semana do Meco (disfrazándonos
cada día segundo indicaban as Ordes do Meco).
2. Entroido Popular (coa temática, secundada por todo o centro, de xogos infantís).
3. Día Internacional da Muller e Día de Rosalía de Castro: este ano conmemorámolos conxuntamente.
9. Participación en actividades de Biblioteca:
1. Clubs de escritura e lectura.
2. Destacamos a actividade de Lectura Silenciosa levada a cabo nos quince primeiros minutos da xornada lectiva.
3. Olimpíada do saber.
4. Lectura internivel dos venres: “Os nosos autores en voz alta”.
5. Participación na nosa revista escolar Trágame Terra. Elaboramos unha nova edición da
nosa revista por medios exclusivamente telemáticos por mor do confinamento pola
pandemia da COVID-19.
6. ”Contos para os pequenos”: todos os xoves durante o segundo trimestre, os alumnos
do ciclo dramatizaron un conto para os máis pequenos.
7. Proxecto SEMGAL: “O Patio que Queremos”.
8. Reto Fuchiqueiro.
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9. Enigma da semana.
10. Dino Radio.
11. Robótica LEGO We Do.
10. Participación nas actividades propostas polos equipos de Dinamización da Lingua Galega e
de Biblioteca ao longo do curso:
1. Ciencia en galego.
2. Trágame Terra (especial coronavirus e Carvalho Calero, protagonista das Letras Galegas
2020. 12.Actividade interxeracional coa Residencia de Maiores de Fátima: Aniversarios
cos avós.
11. Representacións: “Unha armadura con ferruxe” (monicreques).
12. Charlas diversas sobre: “O aproveitamento da auga” e “Educación da Saúde Bucodental”.
13. Exposición: “In Terra Gigurrorum”.
14. Proxectos de aula: “A AUGA: CLIMA E TEMPO” (alumnado de 3ºA); “VIAXE NO TEMPO”
(alumnado de 4º A e B): para repasar os contidos mediante as distintas etapas históricas.
Foi desenvolvido durante o confinamento.
Actividades fóra do centro
Participamos en diversas saídas para visitar exposicións, visualizar películas e documentais pedagóxicos ou asistir a actos de representación teatrais, musicais ... En canto ás saídas á contorna correspondentes ao noso ciclo educativo: visitaron a Cooperativa Vitivinícola (4º de Primaria), Correos (3º de Primaria) e a Depuradora (todo o ciclo). Aproveitando esta última saída, o alumnado de
4ºB fixo unha recollida selectiva de lixo na marxe do río Sil entre o colexio e a Depuradora, armad@s con pinzas longas de cheminea ou similares, luvas e bolsas de lixo, que logo depositaron en
colectores.
A excursión anual de ciclo, programada para os días 11 e 12 de maio ao Coto Escolar de León, tivo
que ser suspendida pola pandemia da COVID-19
Aproveitamento de medios e recursos
Os alumnos aproveitaron ao longo do curso os medios e recursos dos que dispón o centro.
Entre outros, destaca o uso da biblioteca para servizo de préstamos, de consulta ou investigación e
como sala de xogos de mesa.
Así mesmo, nos recreos o uso do pavillón foi frecuente para realizar todo tipo de deportes, seguin do as quendas programadas polo mestre de E.F.
Continuamos este curso cunha hora semanal de ALFIN (programa de Alfabetización Informática) en
4º de Primaria.
Programa SNAPPET (uso de tablets compartidas entre todas as aulas do Ciclo). A intención é non
continuar o vindeiro curso con este Programa, dado que se optou por Vicens Vives Dixital.
Programa Digicraft de mellora das competencias dixitais do alumnado, que se desenvolveu coa periodicidade dunha hora semanal.
Emprego do encerado dixital da aula, recurso do que xa dispoñemos en todas as aulas do ciclo.
Usouse o salón de actos para a proxección de películas, ensaios de obras, charlas, etc.
Debido á renovación dos ultraportátiles ABALAR no 3º Ciclo, se nos concederon os vellos para o
uso no noso ciclo.
En resumo, o nivel de utilización de medios e recursos considérase satisfactorio.
Aproveitamento de medios e recursos durante o confinamento pola COVID-19
Nesta parte non presencial do curso, foi de gran axuda o uso dos medios tecnolóxicos propios das
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familias (ordenadores, portátiles, móbiles, impresoras,... e o traballo e comunicación coas familias
e o alumnado a través de SNAPPET, blogs de aula (‘Aula de Carmela’, ‘Viaxe no Tempo’), redes sociais, correo electrónico... Ademais das videoconferencias a través da plataforma de Cisco Webex
para o seguimento e atención do alumnado e das familias.
Os mestres especialistas realizaron as súas funcións de apoio utilizando a plataforma Cisco Webex,
as listas de difusión de Whatsapp e tamén mediante a creación dunha páxina de Facebook con grupos privados para manter un axeitado contacto con nenos e familias.
En canto á atención educativa ao alumnado ACNEE, dada a situación de confinamento (finais do 2º
e 3º trimestres) orixinada pola crise sanitaria, dende o departamento de orientación, se artellou
unha resposta educativa inmediata á organización da atención á diversidade, e en particular, ao
ACNEE. Grazas tamén á resposta ofrecida polo centro e a súa actuación inmediata, conseguiuse
chegar á maior parte do alumnado que presenta necesidades específicas de apoio educativo.
Para elo, co asesoramento da orientadora, cada especialista foi desenvolvendo o seu traballo para
favorecer a mellor resposta educativa a cada alumno/a. Por unha banda, as mestras de A.L. Me dios: páxinas de Facebook, grupos privados de Facebook; Messenger; blogs de AL e PT; plataforma
CISCO Webex Meeting; contacto telefónico; Abalar; EDIXGAL, Snappet; chat de Snappet; correo
electrónico persoal; correo electrónico do departamento de orientación do centro (orientacionceipcondesa@gmail.com), ao que se pode acceder tamén desde o blog de orientación; contacto por
whatsapp; material impreso personalizado; coordinación co profesorado titor e á actuación personalizada no proceso de Ensinanza Aprendizaxe; coordinación cos servizos sociais e co Centro de
Atención de Día (CADI).
De xeito coordinado entre os mestres titores onde había casos de alumnado con estas características, e @s mestr@s especialistas implicados (mestre de P.T. a mestra especialista en Audición e Linguaxe, a mestra especialista en Lingua Inglesa) crearon unha “PÁXINA EDUCATIVA” e un grupo de
comunicación pechado, nunha rede social (“Facebook”) denominado “AULA VERMELLA”, que permitiu repasar as aprendizaxes adquiridas (non avaliables) e sobre todo permitir a liberación emocional causada polo estrés vivido neste estado de confinamento.
Cunha periodicidade semanal, o profesorado integrado, enviaba retos e tarefas de repaso nas competencias correspondentes ás áreas educativas propias. Foron tarefas diversas, motivadoras, prácticas, e adaptadas ao nivel de competencia do alumnado.
No caso do profesorado de P.T.: Planificación, revisión de actividades na plataforma educativa SNA PPET; fichas de lectoescrita (“Música polo coronavirus “ e “A canción do verán”); Fichas de descrición de animais, persoas obxectos e paisaxes (“A foto das pasadas vacacións”); titoriais de receitas
semanais (“Muffins á taza”, “Brochetas de mar e froita”,”Caracolines”); Proxección e debuxo de
vídeos de repaso de contidos das áreas de Ciencias Naturais, Ciencias Sociais; traballos manuais
(“O coelliño de pascua”, “Os maios”, “A árbore do amor”); Tarefas propostas por entidades locais
(Debuxo e videoexplicación do seu parque ideal “Imaxinaunparque”); Celebración dos aniversarios
(“cancións adicadas personalizadas”); Celebración de festividades (Maios, Día da Nai, Día do libro,
Día das Letras galegas). Tarefas de Inglés (Visualización e debuxo sobre vídeos ou cancións de vocabulario básico, “Diario do Confinamento”, marcapáxinas, creación dun avatar, actividades en plataformas educativas “liveworksheets” “snapet”); Tarefas de A.L. (Lectura de textos e poemas en voz
alta, adiviñas, xeroglíficos); Retos e tarefas do proxecto “Viaxe polo tempo”; Enlaces de propostas
novas de interese dos distintos equipos do centro (“A forza do Condesa”, “Trágame terra”…).
Nunha situación extraordinaria coma esta, a resposta das familias foi moi diversa. Segundo a traxectoria anterior ao confinamento, cabería esperar un nivel de compromiso de cada familia, que
logo nese momento de crise non foi o agardado. Nalgúns casos, a resposta foi máis positiva, e noutras ao contrario. Moitas foron as variables que influíron neste proceso. Algunhas debidas a cues31
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tión sanitarias, laborais, intrafamiliares ou de manexo e dispoñibilidade da tecnoloxía precisa para
participar das medidas educativas artelladas.
A valoración xeral que fan da participación, implicación, interese e actitude, tanto do alumnado
como das súas familias foi excepcionalmente positiva. Creouse un clima de unión e vínculo entre
alumnado e familias que favoreceu o mantemento dun estado de ánimo positivo ante as circunstancias externas que se estaban a vivir.
Traballo por proxectos
Continuouse este curso a traballar por PROXECTOS, e a experiencia segue a ser moi positiva, polo
que se continuará por este camiño no vindeiro curso.
Nivel de consecución dos obxectivos
Fíxose uso do carné por puntos.
Xa dende hai anos vimos notando o descenso que presentan os rapaces en canto o nivel de autonomía á hora de realizar as actividades individuais. Como proposta para reforzala este curso dentro
da aula seguimos mantendo actividades e tempos concretos:
• Desempeño de responsabilidades dentro da marcha da clase: Control de faltas, de recollida
selectiva, escribir a data no encerado, control de saídas ao encerado, responsabilizalos de
control de datas límite de entrega de traballos dentro da aula e para os distintos concursos.
• Realización de correccións comunitarias.
• Investigación de contidos en libros, enciclopedias e soporte dixital para elaborar proxectos
puntuais.
• Inclusión dunha hora de titoría semanal para resolución de problemas, inquedanzas, corrección de condutas e aspectos a mellorar para a seguinte semana.
Lectura silenciosa
Seguimos a considerala moi motivadora e un bo recurso para motivar cara a desenvolver nos alumnos/as o gusto pola lectura.
Seguimos notando a preferencia pola lectura en castelán, o que puidemos constatar xa que eran
eles os que escollían os títulos para formar a biblioteca de aula co fin de que fóra máis motivador.
Polo que se buscaron estratexias para compensar este desequilibrio.
Constatamos que hai moitas dificultades para conseguir a motivación para a lectura e un ambiente
de silencio e tranquilidade, imprescindible para unha lectura proveitosa. Polo que se buscaron estratexias para compensar este desequilibrio.
Dificultades atopadas
A falta de autonomía, mencionada no anterior apartado, provoca nos alumnos/as gran inseguridade á hora de realizar as tarefas individuais, o que provoca dificultades importantes á hora de dinamizar as clases.
Tamén detectamos problemas no ciclo de atención e respecto aos iguais así como ao profesorado.
Dificultades atopadas durante o confinamento:
• 3ºA: Algún/-ha alumn@ non dispón de dispositivos tecnolóxicos axeitados para conectarse
e traballar, ou debe compartilo con irmáns; aínda con iso, tod@s dun xeito ou outro estive ron conectad@s (3ºA).
• 3ºB: Ningún/-ha alumn@ tivo problemas de conexión, sen embargo houbo tres alumn@s
que case nunca se conectaron nin participaron das tarefas propostas polas mestras.
• 4ºA: As dificultades de conectividade eran por cuestión horaria, polo que se resolveron
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mantendo videoconferencias de mañá e de tarde. No proxecto houbo unha alta participación así coma nas actividades dixitais de SNAPPET e EDUBOOK. En términos xerais, un 40%
do alumnado participou en todas as propostas que se fixeron, un 50% de forma alterna e só
un 10% participou moi pouco.
• 4ºB: Houbo vari@s alumn@s coas/cos que, nalgún momento do confinamento, non foi posible manter contacto por problemas de conexión. A dúas non se lles puido facer ningún
tipo de seguimento, unha por problemas técnicos ea outra pola baixa implicación da familia.
Avaliación dos apoios
Os apoios realizados foron de varios tipos:
• Apoios feitos polos especialistas de PT e AL imprescindibles na práctica educativa diaria nas
nosas titorías.
• Contamos con desdobres para traballar a lectura comprensiva, cálculo, problemas e proxectos.
Todas as aulas estiveron traballando co método Snappet como recurso de apoio.
Necesidades materiais
Nas aulas de 4º Curso, queremos facer constar o mal estado de mesas e cadeiras, o que fai que se
lle enganche a roupa aos alumnos con frecuencia. Ademais, os mobles e estantes están en mal estado debido á súa antigüidade, polo que urxe a renovación do mesmo.
En 3ºA o tamaño de mesas e cadeiras non se adapta á estatura do alumnado.
Medidas correctoras de cara ao curso que vén
• Seguir afondando en actividades que melloren a autonomía como neste curso.
• Continuar coa coordinación dentro do ciclo, co resto dos ciclos e co departamento de
Orientación.
• Manter a periodicidade das entrevistas coa orientadora ao longo do curso, para facer un seguimento máis exhaustivo do grupo e de cada alumno/a individualmente.
• Traballar mediante obradoiros permanentes as habilidades sociais e fórmulas de cortesía
para mellorar a convivencia.
• Reunións cos pais a inicio de cada trimestre.
• Adaptar as programacións para dar cabida aos contidos que non puideron ser traballados
neste curso, por mor do confinamento ao que nos vimos obrigados dende o día 16 de mar zo ao 19 de xuño, pola pandemia da COVID-19.
• Serán necesarios, mentres permaneza o virus da COVID-19, adoptar unha serie de cambios
organizativos que faciliten unha educación presencial ben planificada e segura, sen esquecer que tod@s debemos ter acceso aos recursos tecnolóxicos necesarios que favorezan o
proceso de ensino-aprendizaxe.
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MEMORIA DO TERCEIRO CICLO DE PRIMARIA

Introdución
O equipo do 3º ciclo, que agrupa a todos os mestres que imparten docencia no mesmo, é o órgano
de coordinación docente básico encargado de organizar e desenvolver, baixo a supervisión do xefe
de estudos, as ensinanzas propias do ciclo.

Compoñentes do ciclo:
• Titora de 5ºA: Moldes Carriba, Concepción
• Titora de 5ºB: Fernández López, Mª Nuria
• Titora de 6ºA: Ferreiro López, Mª Sol
• Titor de 6ºB: González López, Emilio Manuel (Coordinador)
• Mestras especialistas en PT: Diéguez Luís, Lucía e Gómez Fernández, Diana
• Mestra especialista en Lingua Estranxeira, Inglés: Rodríguez Rodríguez, Ana
• Mestre de matemáticas (5ºA e 5ºB): Pérez Lemos, Francisco
Periodicamente contamos, nas reunións de ciclo, coa presenza da orientadora, Natalia Longo González.
Outro profesorado que intervén no ciclo:
• Mestre especialista en Educación Musical e ALFIN: Freixeiro Álvarez, Xoaquín
• Mestre especialista en Educación Física: Rodríguez Centrón, Modesto
• Mestres especialistas en PT: López Fernández, Rubén e Álvarez Lana, Manuela
• Mestras especialistas en AL: San Juan Álvarez, Alba Isabel e González Arias, María
• Mestra de Relixión Católica: Robles Castro, María del Socorro

Calendario de reunións e temas tratados:
O profesorado adscrito ao 3º ciclo de Educación Primaria mantivo reunións cunha periocidade semanal.
Estas reunións tiveron lugar os mércores en horario de 13:30h a 14:30h, e nelas tratáronse temas
relacionados co desenvolvemento do curso e problemáticas puntuais de diversa índole.
Os temas tratados foron os seguintes:
• Elaboración e aprobación dos obxectivos xerais a conseguir ao longo do curso.
• Coordinación entre os membros do ciclo.
• Reunións de coordinación co profesorado dos outros ciclos da etapa.
• Preparación das reunións de inicio de cada ciclo coas familias.
• Formulación de propostas ao equipo directivo relativas á elaboración da PXA.
• Elaboración da programación didáctica do ciclo.
• Establecemento dos obxectivos de ciclo e organización dos apoios en colaboración co Equipo de Orientación.
• Preparación das probas de avaliación inicial.
• Selección e organización de actividades complementarias e extraescolares.
• Organización das conmemoracións recollidas na Orde do 20 de xuño de 2019 pola que se
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aproba o calendario escolar para o curso 2019-2020.
Avaliación das actividades complementarias e extraescolares.
Participación en concursos diversos.
Participación no PFPP de SEMGAL.
Participación no Proxecto “Digicraft no teu cole”.
Avaliación dos materiais traballados no ciclo.
Información sobre as datas e horas das sesións de avaliación de cada trimestre.
Participación nas actividades do centro.
Participación nos diferentes plans, proxectos e programas implantados no centro.
Decisión sobre a participación en diferentes actividades así como en plans e proxectos.
Propostas para incorporar ás NOFC.
Reunión coas familias do alumnado que remata ciclo, coa xefa do Departamento de Orientación do centro e co Equipo Directivo do IES Lauro Olmo, centro ao que estamos adscritos.
Reunión coa xefa de estudios do IES Lauro Olmo para falar do alumnado que remata ciclo.
Memoria final de ciclo.

Características e desenvolvemento do curso
O presente ano académico estivo marcado pola situación de emerxencia sanitaria como consecuencia da evolución da epidemia ocasionada polo coronavirus COVID-19 que supuxo, de xeito
abrupto, a suspensión da actividade lectiva presencial dende o día 13 de marzo.
Ata ese momento o curso transcurriu con total normalidade sin producirse cambios significativos
con respeto ao establecido nas programación didácticas nin na programación xeral anual.
Para o desenvolvemento do proceso de ensinanza-aprendizaxe dende a suspensión da actividade
lectiva presencial, seguíronse en todo momento as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección
Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.
Á hora de estruturar a memoria do equipo do 3º ciclo de educación primaria consideramos que
sería oportuno establecer dúas partes ben diferenciadas, unha, que fará referencia ao período lectivo comprendido entre o inicio da actividade lectiva e a suspensión da actividade lectiva presen cial e, outra, que fará referencia ao tempo de confinamento motivado polo COVID-19.
Período comprendido entre o 11 de setembro de 2019 e o 13 de marzo de 2020
A metodoloxía utilizada foi revisada continuamente e modificada cando se considerou oportuno, é
dicir, foi unha metodoloxía aberta e flexible para a correcta adaptación ás necesidades e características dos diversos grupos de alumnos, sustentándose no principio de atención a diversidade.
En todo momento se perseguiu unha metodoloxía activa que procurara a motivación do alumnado,
e que pretendera a adquisición de aprendizaxes significativas para o grupo-clase.
Para propiciar unha mellor aprendizaxe coidouse a distribución de espazos e a organización da
aula, así como se procurou unha axeitada estruturación temporal para un positivo afianzamento
dos contidos.
As programacións desenvolvéronse sin sufrir variacións significativas.
O funcionamento xeral de cada un dos grupos foi satisfactorio.
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Levouse a cabo unha avaliación continua, formativa, individual, e sumativa. Realizáronse probas de
avaliación, tanto orais como escritas, así como un seguimento e corrección das actividades realizadas no libro dixital, das actividades complementarias, de reforzo, de ampliación e actividades no
caderno dos alumnos. Os alumnos practicaron a autocorrección en moitas delas, indicándolles previamente a técnica a seguir. Ademáis, utilizáronse técnicas como a observación sistemática, listas
de control, anecdotarios tutoriais de rexistros e a análise das producións orais e/ou escritas dos
alumnos. Valorouse tamén o esforzo, traballo, implicación, actitude e progreso individualizado do
alumnado.
No que á atención ao alumnado con NEAE se refire, os reforzos e apoios funcionaron con normalidade, aínda que en determinados casos as necesidades non foron cubertas de xeito óptimo debido
a falta de persoal especialista en PT ou profesorado con dispoñibilidade horaria. Ao rematar cada
avaliación revisouse a continuidade dos apoios e decidiuse qué alumnos podían saír do programa
de apoio ou reforzo ou que alumnos pasaban a recibir apoio ou reforzo. En xeral gozouse de estabilidade, soamente se produciron cambios en función de necesidades moi concretas. O traballo realizado nos apoios e reforzos valórase positivamente dado que axuda enormemente na mellora da
aprendizaxe dos alumnos que os reciben.
A acción titorial con alumnos foi intensa e continua. Fíxose moito fincapé en traballar as actitudes,
os valores, as emocións, a socialización e os hábitos de traballo e estudo. En xeral, a relación mes tre-alumno/a e o clima de aula foron satisfactorios. A relación coas familias tamén foi positiva, en
linas xerais. Potenciouse a necesidade de compromiso e implicación das familias no proceso de
aprendizaxe dos seus fillos, cun traballo sistemático de transmisión dos contidos traballados e información dos resultados das probas realizadas e de diferentes aspectos.
No que ás actividades complementarias e extraescolares se refire, podemos diferenciar dous grupos:
Actividades dentro da aula ou centro:
Ademáis das conmemoracións que se recollen na Orde do 20 de xuño de 2019 pola que se
aproba o calendario escolar, tamén se levaron a cabo outras actividades que por adaptarse
á programación, oportunidade e conveniencia incorporáronse durante o transcurrir do curso. Todas elas foron actividades directamente relacionadas co currículo e parecéronnos e
resultáronnos moi idóneas para complementalo.
Evidentemente, nun ano escolar, non se reflexa únicamente o traballo realizado na aula, se non tamén que se deben indicar aquelas actividades que tiveron lugar, conmemorando, diferentes datas significativas ou que cumplimentaron o currículo como son as que a continuación se relacionan:
Día das bibliotecas escolares, Día da igualdade, Semana da Ciencia en galego, Día de Rosalía, Día da Visibilidade Lésbica, Día da auga e da árbore, Día Internacional contra o acoso escolar, Día da Terra, Día Internacional da familia, Día Internacional contra a Homofobia,
Transfobia e Bifobia, charla informativa sobre saúde bucodental, charla sobre o cambio climático, charla informativa sobre primeiros auxilios, “Polo San Martiño, peóns ao camiño”,
festival de Primavera, mes das Letras Galegas, actividades organizadas polo equipo de Bi37
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blioteca como poden ser os clubs de lectura, clubs de escritura, olimpiada do saber, enigma
da semana, lectura do venres, reto fuchiqueiro…, actividades organizadas polo equipo de
Axenda 21 como poden ser o Ecocine e o acondicionamento dos hortos, participación no
programa do Concello “Camiño seguro” e participación no Reto Digicraft.
Neste caso, as actividades foron diversas e tiveron na sua inmensa maioría un bo resultado,
posto que serviron como momento de convivencia, así como tamén para traballar valores,
actitudes e normas dun xeito lúdico e desenvolvendo procedementos de traballo en grupo.
Asimesmo, serviron como momentos para traballar sobre o patrimonio cultural galego.
Tamén, debemos de ter en conta, as diferentes celebracións (Samaín, Nadal, Entroido, Magosto) que marcaron un punto de inflexión dentro da dinámica de traballo e serviron para
establecer momentos lúdicos, pero non por elo, exentos de aprendizaxe.
Actividades fóra da aula:
Non se debe esquecer, seguindo con aquelas actividades desenvolvidas fóra da aula, as diferentes saídas, que tiveron en conta os contidos traballados no día a día escolar.
Ditas actividades, serviron para reforzar contidos traballados, principalmente nas áreas de
ciencias naturais e sociais e como momento lúdico onde se reflexaron aspectos de compañeirismo e autonomía baixo a mirada responsable do profesorado.
Entre estas actividades podemos destacar as seguintes:
• Visita á exposición de Star Wars instalada na Biblioteca Municipal Florencio Delgado
Gurriarán (5ºB)
• Visita á exposición “In terra Gigurrorum” instalada na Casa da Cultura do Barco de
Valdeorras (5ºA, 5ºB, 6ºA e 6ºB)
• Visita a Xagoaza (Igrexa, Adega e Mosteiro) e á Torre do Castro (5ºA e 5ºB)
• Visita ao Supermercado Eroski dentro do programa “Mates en tu super”. (5ºA e 5ºB)
• Participación no programa “Ecopreguntoiro” de Radio Voz (5 nenos/as de 6ºEP)
• Asistencia ao Teatro Lauro Olmo para ver a representación teatral “Unboxing Alice”.
(5ºA, 5ºB, 6ºA e 6ºB)
• Visita ao Teatro Lauro Olmo co motivo da celebración Da Declaración Universal dos
Dereitos do Neno. (5ºA e 5ºB)
En canto aos materiais e aos recursos empregados establecéronse unha serie de directrices
para a súa selección entre as que destacamos as seguintes:
• Adecuación ao contexto educativo do centro.
• Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos e criterios de avaliación; presenza
dos diferentes tipos de contidos e inclusión dos temas transversais.
• A acertada progresión dos contidos e obxectivos, a súa correspondencia co nivel e a
fidelidade á lóxica interna de cada área.
• A adecuación aos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables.
• A variedade das actividades, diferente tipoloxía e a sua potencialidade para a aten ción ás diferenzas individuais.
• A claridade e amenidade gráfica e expositiva.
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O material de referencia foi o libro dixital, complementado por cadernos, fichas e materiais
manipulativos e de consulta. Tamén se fixo uso do material audiovisual, informático, asi
como xogos didácticos e educativos, traballados maioritariamente en rede.
No que ao uso das instalacións do centro se refire, o alumnado de terceiro ciclo realizou un
uso óptimo de todas as instalacións aproveitando os recursos existentes en cada unha delas
e contibuíndo á súa conservación e mantemento.
Período comprendido entre o 28 de marzo e o 19 de xuño de 2020
Traballouse integramente de xeito telemático co alumnado utilizando diferentes medios,
tendo en conta as necesidades de cada alumno.
En base a estas instrucións, os obxectivos do curso foron modificados, de tal maneira que
os estándares de aprendizaxe programados para o terceiro trimestre do curso quedaron
adiados para o comezo do vindeiro ano escolar tal e como se recolle no documento de
adaptación das programacións didácticas publicado na páxina web do centro.
As tarefas propostas foron en todo momento tarefas de repaso, reforzo ou ampliación das
aprendizaxes adquiridas con anterioridade. Procurouse en todo momento que foran actividades lúdicas, motivadoras e que contribuiran ao desenvolvemento das competencias clave
dando oportunidade a múltiples formas de presentación e expresión.
Estas tarefas estiveron graduadas en orde de dificultade crecente, permitindo repasar e
consolidar os contidos xa aprendidos e contribuíndo así ao desenvolvemento das competencias clave.
En todo momento se procurou non sobrecargar ao alumnado e as familias con excesiva cantidade de tarefas, así como ser comedidos e flexibles na entrega das mesmas. Estas actividades foron propostas cunha periocidade quincenal.
O control das tarefas propostas fíxose a través da Whatsapp, do correo electrónico, do EVA
de E-Dixgal, dos blogues da aula, páxinas de Facebook e Snappet.
En todo momento se procurou guiar ao alumnado no seu traballo e darlles retroalimentación, algo que nos pareceu primordial no momento, así como acompañar, motivar e reforzar a actitude e o esforzo do alumnado.
As actividades propostas responderon a unha metodoloxía activa e motivadora que pretendía o logro das competencias clave e dos obxectivos da etapa, tendo en conta o contexto
actual e os recursos dispoñibles.
Debido ás características dos alumnos desta etapa educativa e para o correcto desenvolvemento das actividades propostas, foi necesaria unha estreita colaboración da familia, comprometéndose esta co traballo diario dos alumnos que os guiara e orientara nas tarefas escolares. Por iso se consensuaron coas familias e alumnos algunhas liñas de actuación para
non ofrecer modelos contraditorios, así como solventar calquera dúbida que puidera xurdir,
establecendo tódalas vías posibles de comunicación a través dos contactos telefónicos, correo electrónico, videoconferencia...
Mantivéronse reunións virtuais por videoconferencia nas que os alumnos consultaban calquera tipo de dúbida que lle puidera xurdir en torno ás tarefas propostas, expresaban o seu
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sentir e amosaban as súas inquedanzas ante a situación que estabamos vivindo en cada
momento. Un día á semana participaban nestas videoconferencias os mestres especialistas.
Para atender á Diversidade e aos Alumnos con Necesidade Específica de Apoio Educativo
adaptáronse as tarefas propostas á aprendizaxe de todos e cada un deles. No caso de alumnos con dificultades leves de aprendizaxe atendeuse á diversidade mediante pequenas modificacións a nivel metodolóxico e/ou de recursos. Na atención ao alumnado con dificultades de aprendizaxe considerables aplicáronse as medidas de atención á diversidade oportunas.
A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas durante o 3º trimestre foi global, continua e
formativa, prestando especial atención ao seu carácter diagnóstico e así valorar os avances
realizados e os atrasos que se puidesen producir, co obxecto dunha óptima planificación
das medidas educativas oportunas de cara ao vindeiro curso.
A avaliación das actividades realizadas tivo un valor positivo para a cualificación do alumnado (1 pto). En todo momento se tiveron presentes as dificultades de carácter tecnolóxico,
social ou persoal do alumnado.
Os procedementos para levar a cabo esta avaliación foron a observación a través da análise
das producións realizadas polo alumnado que nos remitiron a través dos medios tecnolóxicos dispoñibles e as comunicacións co alumnado e as familias.
Recolleuse, ademais, a información proporcionada polos especialistas que participaron no
proceso educativo deixando constancia das observacións e valoracións sobre o grao de
adquisición das aprendizaxes de cada alumno.
Todas estas valoracións expresáronse en termos cualitativos recollendo os progresos e as
medidas de reforzo e adaptación nos casos en que foron necesarias. Así mesmo, tamén
avaliamos constantemente a nosa propia práctica educativa para mellorar a metodoloxía de
traballo proposta e adaptarnos ás características e necesidades do alumnado no contexto
actual.
En canto aos instrumentos de avaliación podemos destacar os seguintes: probas escritas
(probas de ensaio ou redacción, resolución de situacións problemáticas, identificación e categorización de exemplos, probas obxectivas, cuestións breves e variadas, mapa conceptual
e diario de clase do mestre), escalas de observación, documentos de autoavaliación, rúbricas e listas de control.

Propostas de mellora:
Unha vez rematado o curso escolar, podemos considerar que os resultados obtidos polos alumnos
dos diferentes niveis do ciclo foron en xeral satisfactorios.
Da análise dos resultados académicos, prodúcese a reflexión da que se ben este grupo de alumnos/as que pertencen ao 3º ciclo de educación primaria mellorou na adquisición dos diferentes
contidos e procedementos por medio do traballo coas competencias clave, cabe esperar un mellor
resultado en autonomía, reflexión, comprensión e expresión (tanto oral como escrita), razoamento
e cálculo. Así mesmo, en casos moi concretos observamos que hai carencias no hábito de traballo,
estudo e na capacidade de esforzo.
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O traballo levado a cabo, a pesar das melloras, deixa unha necesidade de continuar na mesma liña,
pois os estudantes amosan certo grado de falta de autonomía, que a pesares, de mellorar na
adquisición da mesma, fai preciso continuar cunha serie de procedementos, parte dunha metodoloxía onde os traballos en grupo, as lecturas globalizadas e os pequenos debates, na medida do posible, son posibles actividades que poden axudar ao alumnado a solventar esta dificultades.
Outro aspecto a mellorar sería a falta de reflexividade que amosa o alumnado en xeral. En canto a
determinadas familias de alumnos, sería aconsellable unha maior implicación no proceso de ensi nanza-aprendizaxe, reforzando a diario o traballo comenzado no colexio e participando con asiduidade na vida do centro.
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MEMORIA DO DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN

Compoñentes do Departamento
Durante este curso o Departamento de Orientación estivo composto por:
Manuela Álvarez Lana
Lucía Diéguez Luis
Profesorado de Pedagoxía Terapéutica (PT)
Diana Gómez Fernández
Rubén López Fernández
Elisa Puente Murias
Profesorado de Audición e Linguaxe (AL)

Alba Isabel San Juan Álvarez
María González Arias

Profesorado coordinador

Ensino Infantil: Noelia Maceda Gallego

Responsables da coordinación

1º e 2º de EP: Patricia González Álvarez
3º e 4º de EP: Modesto Rodríguez Centrón
5º e 6º de EP: Emilio Manuel González López

Xefa do Departamento de Orientación (XDO)

Natalia Longo González

Este curso estivo marcado polo estado de alerta motivado pola crise do coronavirus. As aulas
pecharon de xeito abrupto no mes de marzo. Por ese motivo, a memoria do Departamento de
Orientación, terá dúas partes, unha na que se terá en conta o tempo traballado no colexio na
“antiga normalidade” e unha segunda que fará referencia ao tempo de confinamento motivado
pola COVID 19.
“Antiga normalidade”: desde o comezo de curso ata o 13 de marzo.
Durante este tempo a organización foi a seguinte:
• Dous mestres de Pedagoxía Terapéutica (PT) encargáronse prioritariamente das dúas aulas
específicas para alumnado con Trastorno do Espectro Autista (TEA) e para alumnado con
Discapacidade Motora coas que contamos no centro. Un deles en Comisión de Servizos.
• As dúas profesoras de Audición e Linguaxe (AL) cubriron o seu horario a tempo completo
no centro, encargándose unha da atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) e do alumnado de escolarización combinada, así como a outra da atención ao
alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (ACNEAE) que así o precisou e a
posta en práctica do obradoiro de Estimulación da Linguaxe.
• O resto do profesorado de PT encargouse da atención ao alumnado con NEE e adaptacións
curriculares significativas, ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que
precisa de reforzo educativo e ao grupo de competencia curricular e de adquisición de linguas, que funcionou durante parte do curso. Ademais completaron o seu horario coa realización de distintos obradoiros que se realizan no centro e coa atención, en determinadas
horas, nas aulas específicas cando foi necesario.

Reunións e temas tratados
•
•

As reunións da totalidade dos membros do Departamento de Orientación do CEIP Plurilingüe Condesa Fenosa tiveron unha periodicidade mensual, combinándose coas reunións do
profesorado de apoio e a orientadora.
Entre outros temas tratáronse os seguintes:
42

Memoria Curso 2019-20

Ceip Condesa de Fenosa

Constitución do DO.
Calendario de reunións.
Forma de comunicación interna do Departamento: grupo de whatsapp.
Elaboración da concreción anual do Plan Xeral de Atención á Diversidade.
Establecemento das accións prioritarias e liñas de actuación do DO para este curso.
Pautas a seguir nas sesións trimestrais de avaliación.
Información do ACNEAE.
Seguimento da concreción anual do PXAD e das accións prioritarias do DO para implementar as modificacións xurdidas ao longo do curso e para realizar a memoria de final
de curso.
Ademais o profesorado especialista de apoio asistiu ás reunións semanais do ciclo de Educación Infantil ou ás reunións convocadas polos responsables da coordinación de 1º e 2º;
3º e 4º; 5º e 6º, segundo ao ciclo ao que estaban adscritos. O primeiro mércores de mes o
profesorado de PT e AL, mais a orientadora facían unha reunión en lugar da do ciclo. A
orientadora foi rotando alternativamente por todos os ciclos.
Nestas reunións tratáronse temas de interese para o centro no seu conxunto e outros asuntos que so afectaban a organización do equipo docente e ao profesorado de apoio en concreto.
A orientadora tamén asistiu as reunións da Comisión Pedagóxica en representación dos
membros do Departamento, por indicación do Equipo Directivo, co fin de darlle máis operatividade ás reunións deste órgano. Nestas reunións tratáronse temas de coordinación docente previamente tratados no ciclo ou ben no claustro.
As reunións co profesorado titor e/ou especialista realizáronse durante as horas de garda
do profesorado nunha data acordada previamente. Habitualmente os temas tratados referíanse á marcha do grupo ou dalgún alumno/a en particular.
As reunións co equipo directivo realizáronse periodicamente co fin de aportar asesoramento psicopedagóxico nos distintos temas que foron xurdindo para que este órgano executivo
tomase a decisión que considerase máis oportuna.
Sempre que foi preciso, realizáronse reunións entre a orientadora e as auxiliares técnicas
educativas, co fin de dotar de pautas e concluír as axudas técnicas necesarias para favorecer a escolarización do alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) na lista das
coidadoras.
As reunións coas familias realizáronse nas horas dispostas a tal efecto no horario da orientadora, previa cita. Os temas tratados foron normalmente para pedir asesoramento sobre
temas puntuais ou ben para solucionar certos problemas de índole persoal. Valorar positivamente que haxa un período horario diario destinado ás familias repartido entre mañá e
tarde para facelo máis dispoñible.
A atención ao alumnado fíxose en horas de recreo e naqueles períodos horarios previamente establecidos co profesorado titor. Os temas das reunións eran de índole persoal ou para
mellorar a marcha académica dos alumnos/as.
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

•

•
•

•
•
•

•

•

Marco de actuación
Como ben queda reflectido no Plan de Orientación Educativa, a intervención do departamento realizouse nos seguintes ámbitos:
• Alumnado: A intervención do Departamento neste ámbito centrouse na detección e avaliación das necesidades educativas do alumnado, no asesoramento e deseño de criterios organizativos e pedagóxicos para atención á diversidade, na integración inicial do alumnado
de novo ingreso, na realización da avaliación psicopedagóxica cando os casos así o requi43
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rían, na atención a demandas persoais de orientación e no asesoramento e orientación académica en momentos decisivos da historia escolar do alumnado.
• Profesorado: O Departamento colaborou con todo o profesorado nas demandas que se lle
expuxeron, contribuíndo á prevención, observación, detección, recollida e rexistro de información e análise e valoración da mesma. Realizouse un labor de asesoramento, cando o
profesorado así o solicitou, sobre as actuacións que os titores/as podían levar a cabo en
canto a atención á diversidade, avaliación, material adecuado, situacións persoais especiais,
etc. A través do Departamento tentouse dar un carácter estable á coordinación de titores e
profesorado especialista co profesorado de apoio ás necesidades educativas especiais. En
colaboración co profesorado titor e de apoio procurouse dar resposta a estas necesidades
coas prácticas na aula a través de apoios inclusivos.
• Familias: O Departamento colaborou coas familias dándolle resposta ás súas demandas, na
medida das posibilidades e sempre en coordinación co profesorado titor. Noutras ocasións
as entrevistas eran de carácter informativo, cando así se requiría para a avaliación psicopedagóxica ou para a a detección temperán de necesidades.
• Outros organismos: A actuación do Departamento con outros organismos ou institucións
pretendeu dar unha solución a dificultades que non se podían afrontar unicamente desde o
propio centro, así como coordinar a intervención profesional que incide na atención do
noso alumnado desde distintos ámbitos.
Fomentouse a relación cos servizos e institucións que prestan atención socio-educativa e sanitaria
a unha parte do noso alumnado. En concreto traballouse especialmente en coordinación co Equipo
de Orientación Específico Provincial de Ourense, co Servizo de Pediatría do Hospital Comarcal Val deorras (HCV), co Servizo de Saúde Mental do HCV, coa Unidade de Saúde Mental Infantil, co Servizo de Neuroloxía Pediátrica e co Servizo de Atención Temperá do Hospital Clínico de Ourense
(CHUO); cos Servizos Sociais do Concello de O Barco e do Centro de Saúde; con Menores; coas
educadoras do Centro de Atención de Día da fundación Arela; con distintas asociacións, así como
cos especialistas privados que ofrecen axuda puntual a determinados alumnos/as do noso colexio.

Aproveitamento de medios e recursos
Desde o Departamento de Orientación tentáronse de planificar os adecuados medios e recursos
específicos en función das necesidades de orientación detectadas de xeito que se utilizaran racional e eficazmente e de acordo cos criterios do Plan Xeral de Atención á Diversidade.
En canto aos recursos humanos, salientar que, a pesar de que valoramos o esforzo realizado pola
Administración na dotación deste tipo de recursos, o constante incremento cada curso do alumnado con necesidades educativas especiais e o tipo de necesidades que presentan fai absolutamente
necesario, cara o curso que vén, que se manteñan os recursos humanos existentes para dar unha
resposta inclusiva e de calidade ao alumnado que necesite apoio.
En canto ás auxiliares técnico educativas atenderon a varios alumnos/as cun alto grao de dependencia. Completan practicamente a totalidade do horario atendendo puntualmente a unha parte
do alumnado e traballando directamente co alumnado altamente dependente durante o resto do
horario.
En canto aos recursos e materiais específicos, o balance considérase satisfactorio. Hai que ter en
conta que, a pesar de non contar cun presuposto propio, sempre se cobren as posibles necesidades materiais a cargo do presuposto xeral do centro, co esforzo económico que iso lle supón ao
centro.
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Desde o 16 de marzo ata final de curso
A partir do 16 de marzo, unha vez suspendidas as clases polo estado de alerta, o Departamento de
Orientación estableceu unhas tarefas prioritarias que se elaboraron en sesión telemática entre os
membros do Departamento. Ademais a situación de confinamento, orixinada pola crise sanitaria,
obrigou a reformular as funcións da XDO para dar resposta ás necesidades que puideran xurdir
nesta situación excepcional.

Actuacións prioritarias levadas a cabo durante o confinamento
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Articulación da resposta ás necesidades do centro durante o confinamento, utilizando distintas vías de comunicación: móbil, grupos de whatsapp, correo electrónico, vídeo-conferencias (CISCO Webex Meeting), blog, páxina de Facebook, etc.
Apoio emocional aos diferentes axentes educativos para facer o período de confinamento
máis levadío a nivel emocional.
Asesoramento ao equipo directivo nos temas que puidera precisar.
Detección de alumnado con dificultades para seguir durante o confinamento o proceso de
ensinanza- aprendizaxe.
Organización da resposta educativa do ACNEAE.
Organización do funcionamento do profesorado especialista de AL e PT e coordinación con
eles/as para o seguimento do alumnado que atenden.
Asesoramento aos equipos docentes nos temas que puideran precisar.
Orientación ao profesorado para o seguimento das tarefas de alumnado con NEAE.
Apoio ás familias con fillos e fillas de NEE.
Revisión dos informes de avaliación psicopedagóxica pendentes de actualización.
Corrección de probas previamente realizadas.
Actualización do listado ACNEAE /profesorado de apoio do 3º trimestre.
Realización da previsión de alumnado de apoio cara o curso que vén.
Posta en marcha do proceso de flexibilizacións de certos alumnos/as con nee.
Rexistro da ficha de protocolo para Inspección (fin de curso).
Realización, en colaboración cos titores/as, de informes de alumnos/as solicitados polos
servizos sanitarios.
Contacto co IES de referencia para continuar a planificación do tránsito de etapa.
Reunión coas familias en etapas de transición infantil-primaria, entrada a infantil. Se non se
pode facer de xeito presencial, buscaremos unha vía para facela telematicamente.
Posta en práctica daqueles acordos tomados na sesión de avaliación do segundo trimestre
que sexa posible nesta situación.
Detección de situacións de especial vulnerabilidade e risco social para informar a traballadores sociais, servizos sociais, entre outros.
Seguimento de alumnado en situación de vulnerabilidade e contacto coa educadora social,
a traballadora social e o Centro de Atención de Día (CADI).
Reunións telemáticas coas familias que o soliciten co fin de asesorar sobre a situación emocional dos seus fillos/as e/ou sobre eles mesmos.
Facilitación de canles de comunicación para dar resposta a situacións especiais dos seus fi45
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llos/as.
Participación nas reunións telemáticas de coordinación de ciclo, así como nas reunións xerais.
Participación e asesoramento acs equipos docentes para actividades de titoría: estratexias
emocionais para o tempo de confinamento, organización de rutinas diarias, etc
Planificación de actividades para a volta á normalidade (incorporación ao centro) co alumnado en xeral e, de xeito máis especial, co alumnado NEAE.

Valoración da consecución dos obxectivos programados e das accións prioritarias
A continuación enuméranse os obxectivos e accións prioritarias levados a cabo, dentro dos ámbitos de actuación do Departamento:
• Realizáronse entrevistas ás familias de novo ingreso como parte dun labor preventivo de
detección precoz coa finalidade de obter información relevante para o proceso de ensinanza – aprendizaxe. Durante este curso as familias tiveron a opción de cubrir a entrevista ou
de facela nunha entrevista individualizada. Cremos que se pode seguir facendo deste xeito.
• Deseñáronse medidas para a detección temperá das necesidades. Durante o curso realizáronse probas colectivas en 1º, 3º e 5º de Educación Primaria coa finalidade de actuar so bre as súas posibles dificultades e potenciar as súas habilidades.
• Organizáronse os espazos destinados a orientación e o apoio do alumnado procurando maximizar o seu uso.
• Adquiríronse materiais para as actividades que se realizaron nalgunhas das actividades da
aula de apoio, así como material especifico para o departamento (baterías de test).
• Elaboráronse os horarios de alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e
profesorado de apoio. Tentáronse optimizar os mesmos para conseguir o máximo aproveitamento dos recursos humanos. Ao longo do curso cambiáronse varias veces debido ás novas incorporacións ou por outros motivos.
• Colaborouse na realización dos horarios do profesorado de apoio de Educación Infantil.
• Colaborouse co conxunto do profesorado na posta en marcha e seguimento das medidas
de atención educativa do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Esta
tarefa realizouse nas reunións de coordinación co profesorado titor e, especialmente co
profesorado de apoio do alumnado implicado. Co fin de rexistrar a programación coas medidas e as distintas modificacións realizadas, elaboráronse unhas fichas trimestrais de seguimento nas que se reflectiron as mesmas.
• Asesorouse ao profesorado sobre as posibles adaptacións curriculares non significativas
(metodoloxía, avaliación etc) co alumnado con necesidades de apoio derivadas de TDAH ,
de Dificultades Específicas de Aprendizaxe, entre outras.
• Tentouse dotar ao profesorado que así o solicitou de estratexias para desenvolver formulacións en metodoloxías activas que favorezan prácticas inclusivas nas aulas: aprendizaxe baseado en proxectos, ensinanza multinivel, aprendizaxe cooperativo etc.
• Realizouse a avaliación psicopedagóxica do alumnado derivado polo profesorado titor unha
vez esgotadas outro tipo de medidas.
• Actualizouse practicamente a totalidade de informes psicopedagóxicos do alumnado que
recibe apoio.
• Informouse á s fa m i l i a s d e a l u m n a d o c o n dificultades de aprendizaxe das medidas
que se estiveron a aplicar e do seu resultado.
• Participouse nas sesións de avaliación coa finalidade de obter datos relevantes sobre a marcha do alumnado e de tomar as medidas oportunas. Todas as medidas foron recollidas
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nunha acta de avaliación, que se incorporou ao ficheiro de cada curso.
• Realizouse o seguimento trimestral do alumnado en risco de non promoción e tomáronse
as medidas que se consideraron máis adecuadas para a adquisición das aprendizaxes.
• Realizouse o Plan de Igualdade.
• Revisáronse e actualizáronse os distintos documentos do centro, entre eles: NOF, Plan de
Acción Titorial, P l a n d e A c o l l i d a ( a n e x o d e s t e ú l ti m o ) , Plan de Convivencia, Plan de Orientación Académica, Plan Xeral de Atención á Diversidade.
• Revisouse o modelo de Adaptación Curricular Significativa. Realizáronse ACS a algúns alumnos/as con necesidades educativas especiais, así como se revisaron outras.
• Plasmouse por escrito nun documento para tal efecto as adaptacións curriculares non significativas do alumnado con necesidades (TDAH, Dificultades Específicas de Aprendizaxe etc).
• Contribuíuse ao deseño de actuacións que fomentasen unha boa convivencia escolar.
• Realizáronse unha serie de actividades preventivas para unha adecuada convivencia desde
a perspectiva da disciplina positiva e o traballo das emocións.
• Atendeuse e asesorouse ao alumnado en situación de risco e ao seu profesorado ao longo
do curso.
• Facilitouse o labor do profesorado proporcionándolle materiais e recursos cando estes lle
foron requiridos.
• Colaborouse coas familias para implicalas na marcha escolar dos seus fillos/as e asesoralas
naqueles aspectos que se considerou necesario
A valoración xeral da consecución dos obxectivos marcados no Plan de Orientación pódese considerar positiva, xa que se cumpriron na súa totalidade, ou parcialmente, a maior parte dos obxecti vos e das accións prioritarias expostas a principio de curso. Hai que ter en conta que a situación ex cepcional vivida por mor da crise sanitaria do COVID 19 marcou significativamente o xeito de tra ballar e as tarefas a levar a cabo polo Departamento, dando unha resposta que consideramos satisfactoria tendo en conta a situación vivida.

Dificultades atopadas. Propostas cara o vindeiro curso
•

•
•

•
•

•

Seguimos atopando necesario artellar un xeito de sistematizar ás reunións con aqueles titores que teñan alumnado de apoio con necesidades educativas especiais e/ou con adaptacións curriculares. non deixándoo unicamente á vontade persoal. Dotar de periodicidade ás
reunións entre a orientadora e profesorado titor que ten alumnado de apoio sería moi recomendable, especialmente no primeiro e terceiro trimestre. Un bo momento para as primeiras reunións poderían ser os días non lectivos do mes de setembro.
Difundir o plan de orientación nas primeiras reunións de ciclo de setembro ou nunha reunión xeral a tal efecto, segundo se prefira. Parécenos importante porque non sempre chega
a todo o mundo no grao que nos gustaría.
Realizar charlas coas familias e alumnado sobre aspectos básicos da educación dos seus fillos/as. Non resulta doado por falta de tempo. Podería resultar realizar unha programación
e temporalización, que debería concretarse ao inicio do curso. Entre outras suxestións xurdiron: bo uso das TIC, sexualidade, sensibilización ante o alumnado con diversidade, etc.
Seguir completando o programa de habilidades sociais anexo ao Plan de Convivencia.
O labor de información e asesoramento ás familias do alumnado de novo ingreso ou que se
atopaba en período de transición viuse marcada pola situación excepcional que nos tocou
vivir. Leváronse a cabo distintas accións pero moi condicionadas pola situación de confinamento e desescalada.
Realizouse tamén un labor de información e asesoramento ás familias do alumnado con ne47

Memoria Curso 2019-20

•

•

•
•

•

Ceip Condesa de Fenosa

cesidade específica de apoio educativo e as familias de aquel alumnado que se atopaba en
períodos de transición: comezo e remate da educación primaria e inicio da escolarización.
Actualizar os guións das reunións trimestrais coas familias tendo en conta diversos temas:
información sobre as probas de detección do centro realizadas en 1º, 3º e 5º de EP, información sobre AVALDIA, información sobre os apoios, información sobre a atención á diversidade, entre outras.
Volver a incidir en que este colexio atende numerosas demandas, tanto do alumnado que
ten escolarizado como de alumnos procedentes ou adscritos a outros centros, que se
matriculan neste por ser un centro preferente para a escolarización de alumnado con
necesidade específica de apoio educativo, que conta con dúas aulas específicas. Ademais o
noso centro ten un número bastante elevado de alumnos/as e clases moi numerosas, polo
que as demandas de intervención se disparan.
Por todos estes motivos, temos que incidir na necesidade de manter o persoal que traballa
co alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.
Varios alumnos do centro teñen a modalidade de escolarización específica. Necesitan apoio
as vinte e cinco horas lectivas, así como moitas das horas do persoal coidador.
Desde o Departamento solicitamos que se manteñan os mesmos recursos humanos á hora
da dotación para o vindeiro curso.
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MEMORIA DE AUDICIÓN E LINGUAXE

Alumnado con N.E.A.E.
Nas aulas de Audición e Linguaxe recibiron apoio ao longo deste curso un total de cincuenta e catro alumnos/as entre os que atopamos:
• Alteracións da fala: dislalia, disfonía, disglosia e discriminación fonolóxica.
• Alteracións da linguaxe.
• Alteracións da lectoescritura.
• Trastornos do espectro autista.
• Parálise cerebral.
• Discapacidade intelectual.
• Alumnado con descoñecemento do idioma.
• Dificultades de aprendizaxe.
• Deglución atípica.
• Trastornos alimenticios.
• Outras dificultades (Atrasos Madurativos, TDAH, etc).

Organización do alumnado
De todos eles/as, vinte e sete alumnos/as asistiron exclusivamente á aula de A.L. e outros vinte e
sete necesitaron a intervención tanto do/a especialista en P.T. como de A.L. Intentouse que todo o
alumnado que precisou reeducación logopédica puidera ser atendido e, debido a iso, ao longo do
curso, o horario sufriu distintas variacións.
Durante este curso, levouse a cabo o Programa de Estimulación da Linguaxe Oral unha vez a semana en 4ºEI e 5ºEI. Este programa foi levado a cabo por unha das especialistas de audición e lingua xe coa finalidade de favorecer a comprensión e expresión oral e contribuír a solventar as dificultades lingüísticas características desta etapa.
Por outra banda, continuouse a levar a cabo, cos/as alumnos/as que o precisaron, o obradoiro de
estimulación gustativa unha vez á semana. Este foi impartido pola outra mestra especialista de audición e linguaxe e unha das mestras especialistas de Pedagoxía Terapéutica.

Organización do profesorado
Neste curso académico, o centro conta cunha dotación de dúas mestres de Audición e Linguaxe a
tempo completo que teñen destino provisional en prácticas (Alba Isabel San Juan Álvarez e María
González Arias ).

Modelo de intervención
Elaborouse para cada alumno/a un Programa de Intervención. Os/as especialistas en P.T. e A.L.
mantivemos reunións mensuais coa orientadora, co fin de organizar o traballo dos/as alumnos/as e
revisar os avances e dificultades dos mesmos.
Ao longo do curso as funcións como mestres especialistas en A.L. centráronse na realización das
seguintes actividades:
• Atención ao alumnado con n.e.a.e.
• Realización de avaliacións iniciais da linguaxe oral e da lectoescritura: empregamos diversas
probas para avaliar a linguaxe oral como a Proba de Linguaxe Oral de Navarra (PLON), o rexistro fonolóxico inducido, Examen Logopédico de Articulación ELA-ALBOR, entrevistas coas
titoras e observacións, tanto na aula coma nos recreos.
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Participación nas reunións de avaliación trimestrais, tendo en conta o seguimento das sesións na aula de audición e linguaxe.
Coordinación cos titores/as, mestres/as especialistas e mestres/as de P.T., así como, coa
orientadora do centro.
Reunións con pais e nais dos/as alumnos/as.
Elaboración e adaptación de material específico para os distintos alumnos/as cos que se interveñen e organización dos espazos e do mobiliario das aulas de audición e linguaxe.
Coordinación cos equipos externos ao centro: médicos rehabilitadores, logopeda, E.O.E.,...
Participación nas actividades realizadas no centro: Magosto, Samaín, Nadal, Día da Paz, Entroido, saídas culturais e outras conmemoracións.
Participación nos Proxectos dentro do Programa SEMGAL, así como, a formación impartida
no centro sobre primeiros auxilios.

Obxectivos
Como marco de referencia para o traballo na aula establecéronse unha serie de obxectivos xerais
que posteriormente se adaptaron ao traballo específico con cada alumno/a. Estes obxectivos foron
os seguintes:
• Estimular a linguaxe como fonte principal de comunicación.
• Facilitar ao alumnado a recuperación das dificultades que presenten na linguaxe oral e escrita.
• Empregar Sistemas Aumentativos e/ou Alternativos de Comunicación como medio de expresión.
• Favorecer a expresión da linguaxe mediante a participación activa do alumnado en xogos e
conversas.
• Reforzar outros aspectos da aprendizaxe escolar relacionados coa linguaxe.
• Espertar no alumnado a conciencia do importante que resulta falar e escribir ben para rela cionarnos cos demais.
• Potenciar a lectura como recurso para acceder a outras áreas de coñecemento.

Intervención de A.L.
As sesións tiveron unha duración de entre 20 e 60 minutos, dependendo das características do traballo con cada neno/a, así como, das modificacións no horario do centro (en setembro tivemos
xornada única e partida no resto do período escolar). O número de sesións semanais na aula de A.L
oscilou entre media sesión e catro sesións para cada alumno/a, sendo nalgunhas ocasións sesións
individuais e noutras en pequeno grupo. Todas as sesións se levaron a cabo nas aulas de A.L. e na
aula específica de discapacidade motora, exceptuando os Programas de Estimulación que foron impartidas nas aulas ordinarias. Para cada alumno/a estableceuse un plan de traballo individual ao
comezar o apoio, o cal se foi modificando para adaptarnos a cada rapaz ou rapaza. Este plan de traballo recolleuse nunhas fichas de seguimento que se revisaron trimestralmente.
Os obxectivos xerais da aula, xunto co plan de traballo para cada alumno/a, guiaron tanto a planificación das sesións como a metodoloxía das mesmas, predominantemente lúdica e na que o uso de
programas informáticos, pictogramas, material auditivo, manipulativo e gráfico tiveron moita importancia.
Existen casos de alumnos/as cuxas necesidades son permanentes e, polo tanto, precisarán o apoio
durante toda a súa etapa educativa, mentres que outros alumnos/as con necesidades ou ben acadaron os obxectivos previstos e foron dados de alta ou ben avanzaron no seu nivel de consecución
dos mesmos e son propostos para continuar coa intervención no vindeiro curso.
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Avaliación
Ao comezar a intervención co/a alumno/a, realizamos unha avaliación inicial para determinar as
necesidades. Estes resultados reflíctense nun informe individual. Trimestralmente, realizamos un
seguimento tanto dos logros obtidos, materiais empregados, metodoloxía, tempos, espazos, novos
obxectivos a traballar, así como, da propia avaliación docente. Así mesmo, entregamos uns boletíns
informativos ás familias do alumnado escolarizado nas aulas específicas. Na avaliación final, recollemos a evolución do neno/a, os obxectivos acadados, materiais empregados e as propostas de
mellora de cara o vindeiro curso.

Coordinación co profesorado e reunións cos pais e nais
Ao longo do curso, ademais das reunións do Departamento de Orientación obrigatorias, houbo
reunións informais e formais coa orientadora e co resto de especialistas en P.T para facilitar a coor dinación do traballo entre todos. O feito de ter as aulas de A.L., dúas de P.T. na “Casiña” e o despa cho da orientadora facilita a coordinación informal en calquera momento, así coma os grupos tele fónicos de Whatsapp e videoconferencias. Ademais durante o curso, coordinámonos coas Auxiliares Técnicas Educativas (ATEs) para responder as necesidades do alumnado cando así o requería.
Realizáronse reunións cos titores/as do alumnado para favorecer a coordinación do traballo e ter
diferentes visións dos progresos ou retrocesos dos mesmos. Nalgunha ocasión algún titor/a requiriu orientación para resolver algún problema, ofrecéndoselle as indicacións oportunas, ademais de
proporcionarlle diverso material. Por suposto, non houbo problema en manter contactos persoais
coas familias para falar da evolución dos/as fillos/as, así como, cando os titores/as o solicitaban
para informarlles nas titorías. Recóllense uns apartados para AL e PT dentro dos cadernos de titorías onde reflectimos as observacións a transmitir ás familias.
Debido a situación excepcional de estado de alarma quedaron reunións pendentes con algunha familia; mentres que outras foron atendidas por videoconferencias a través de Cisco Webex Meeting,
por vía telefónica ou por correo electrónico. Durante as últimas semanas do segundo trimestre e o
terceiro, ambas mestras conectámonos a varias videoconferencias cos cursos nos que tiñamos
alumnado, enviamos as familias actividades con indicacións e recomendacións por distintas vías e
colaboramos coas titoras para dar unha resposta á atención á diversidade.

Melloras na aula de A.L.
Os dous mestres de A.L. dispoñemos de aula propia. Estas dúas aulas están situadas no edificio denominado “A Casiña”.
Ao longo deste curso, elaboráronse distintos materiais: para a respiración e o sopro, para a articulación, para a adquisición de vocabulario, para a estruturación sintáctica, para traballar as emocións, para traballar a conduta, para a estimulación...
A maioría dos recursos foron subidos ó blog e aos distintos grupos privados en Facebook, “aula
azul” e “aula vermella”, creados durante o terceiro trimestre para dar resposta, principalmente, ó
alumnado de audición e linguaxe ao que impartimos clase.
Por outro lado, durante o curso tamén se mellorou a distribución do alumnado por grupos para un
mellor aproveitamento das sesións.

Propostas de mellora
É preciso manter os dous mestres de A.L. a tempo completo, posto que, hai moito alumnado con
necesidades educativas graves e/ou permanentes que precisan de sesións diarias e unha gran demanda de dificultades na fala e na linguaxe. Aínda sendo dous mestres a tempo completo, os grupos de rapaces/as por sesión foron moi numerosos cando estas deberían ser individuais e, en oca51
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sións, o número de intervencións foron insuficientes e moi curtas e noutros casos quedando varios
alumnos/as sen intervención de AL por falta de horas no horario dos mestres.
De cara ao curso que ven, consideramos oportuno manter un programa de estimulación da linguaxe oral para os cursos de tres e catro anos co obxectivo de previr posibles alteracións na linguaxe.
Ademais, debido a esta situación provocada polo COVID 19 recomendaríamos valorar en profundidade as características lingüísticas de cada un/unha dos/as nosos/as alumnos/as e partir delas para
as intervencións do vindeiro curso.
Tamén, cremos necesario continuar como ata o de agora, co rexistro dos diferentes pasos a seguir
na avaliación e intervención, de ser o caso, do diferente alumnado.
Os diferentes rexistros cos que contamos son:
• Demanda de valoración logopédica.
• Conclusión valorativa
• Ficha de seguimento
• Informe de alta
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MEMORIA DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA
Alumnos/as con N.E.A.E.
Durante este curso atendéronse nas aulas de Pedagoxía Terapéutica un total de 64 alumnos/as con
necesidades específicas de apoio educativo, 4 deles teñen A.C.(s).
Existe un número crecente de alumnado, pendente de avaliación diagnóstica e da realización de
A.C. (s) nas diferentes áreas, para comezos do seguinte curso escolar. O resto dos alumnos reciben
reforzo educativo dentro e fóra da aula ordinaria, en moitos casos, como Adaptacións Curriculares
Non Significativas. Existen tamén, dous alumnos/as que teñen un “Plan Individualizado de Intervención Educativa”, debido ao enorme desfase curricular entre as súas competencias e o nivel do
grupo de referencia. As necesidades atendidas durante o curso, foron:
• Atraso mental non filiado. Atraso psicomotriz.
• TDAH. Dificultades de aprendizaxe.
• Discapacidade motora. Parálise cerebral espástica.
• Inmaturidade xeneralizada. Déficit cognitivo.
• TEA. Trastorno de Espectro Autista.
• Atraso madurativo.
• Dificultades de aprendizaxe.
• Déficit de atención.
• Situación social – familiar desfavorecida.
• Incorporación serodia. (Alumnado inmigrante procedente do estranxeiro).
Organización do profesorado.
Neste ano académico contouse no centro con cinco mestres de P.T. e dúas mestras de Audición e
Linguaxe a tempo total. Unha das mestras de P.T. está asignada á aula específica de Discapacidade
motora, outro dos mestres de P.T. está asignado á aula específica de Trastornos do Espectro Autista
(T.E.A.), e outra das mestras de P.T. estivo asignada a un grupo de adquisición de linguas e de competencia curricular, atendendo igualmente a outros alumnos/as segundo necesidades organizativas.
Coordinámonos para un axeitado desenvolvemento do proceso educativo. Os apoios realízanse
tanto dentro como fóra da aula ordinaria, segundo as necesidades dos alumnos, facendo unha rotación polas diferentes aulas de apoio específicas.
As mestras/es especialistas en Pedagoxía Terapéutica foron as/os seguintes:
• Álvarez Lana, Manuela. Mestra especialista en P.T.
• Diéguez Luis, Lucía. Mestra especialista en P.T.
• Gómez Fernández, Diana. Mestra especialista en P.T.
• Puente Murias, Elisa. Mestra especialista en P.T.
• López Fernández, Rubén. Mestre especialista en P.T.
Así mesmo, entre os recursos humanos, contamos coa axuda inestimable de dúas auxiliares técnico educativas (ATEs), e coa colaboración de mestres/as con dispoñibilidade horaria para atender as
necesidades de apoio do noso alumnado.
Organización do alumnado
A maioría dos alumnos/as están integrados nas súas aulas ordinarias, acudindo algunhas horas a
sesións de P.T., dentro da “Casiña” (aulas azul e vermella) ou nas aulas do segundo andar (aula rosa
e laranxa).
Polo seu modelo de escolarización, tres dos alumnos/as permanecen a maioría do horario na “Ca53

Memoria Curso 2019-20

Ceip Condesa de Fenosa

siña" na súa aula específica de autismo e motóricos, estando integrados nas aulas ordinarias nas
áreas de Educación Física, Música, Alternativas, Relixión, Plástica, Inglés e Alfabetización e Información (AEI), acompañados normalmente das coidadoras ou mestres/as de P.T.
Os horarios sufriron varias modificacións ao longo dos tres trimestres debido ao incremento de
alumnado con novas necesidades e ao estado de alarma declarado no mes de marzo pola emer xencia sanitaria do COVID - 19.. Revisáronse para dar cabida aos seguintes casos: Incorporación de
alumnado de incorporación tardía procedente de Romanía, República Dominicana, Marrocos e Colombia, e aumento ou diminución de horas segundo a consecución de obxectivos.
Modelo de intervención.
Elaborouse para cada alumno/a, un Plan de traballo anual, revisado trimestralmente a fin de reflectir os avances e retrocesos do alumnado, así como propostas de mellora.
As funcións d@s mestr@s de P.T. foron as seguintes:
• Elaboración de actividades para os alumnos na aula específica.
• Elaboración de materiais específicos para o alumnado con N.E.E.
• Elaboración e adaptación de material de apoio para a aula ordinaria.
• Colaboración activa na elaboración e revisión de ACIs.
• Elaboración de programacións de aula.
• Organización dos espazos e do mobiliario das aulas.
• Coordinación cos/as mestres/as titores/as e a orientadora.
• Apoio ós/ás mestres/as titores/as na aula ordinaria e nas saídas.
• Coordinación e colaboración coas familias na elaboración de materiais específicos para
complementar o traballo realizado na aula.
• Coordinar e participar en grupos de traballo relacionado co alumnado con N.E.E.
• Participar nas reunións de avaliación.
• Realización de Obradoiros epecíficos para alumnado con NEAE: “Obradoiro de Estimulación
Gustativa”, “Obradoiro de Estimulación Multisensorial”, “Obradoiro de Habilidades Sociais:
Xogos de mesa e xogos de exterior”.
• Acompañamento ao noso alumnado nas saídas pola contorna organizadas polos seus grupos de referencia.
• Participación nas actividades realizadas polo centro, promovidas polos distintos equipos:
◦ SEMGAL: Formación no programa SEMGAL; elaboración de proxectos en aulas ordinarias; participación no proxecto de centro: “O patio que queremos”.
◦ PROXECTO DIGICRAFT: Proposta didáctica innovadora destinada especificamente ao
alumnado do 2º e 3º ciclo para o desenvolvemento da compentencia dixital a través do
xogo e a experimentación financiado pola Fundación Vodafone.
◦ EDLG: “Ciencia en galego”, “Actividades das Letras Galegas” , colaboración e difusión
nas actividades dixitais relacionadas coas Letras Galegas e outras actividades programadas durante o confinamento.
◦ Axenda 21: “Patrullas verdes”, limpeza e acondicionamento dos hortos do centro.
◦ Biblioteca: “A olimpiada do saber”, “Reto fuchiqueiro”, “Trágame terra”; Charlas e exposicións en colaboración coa biblioteca municipal “Florencio Delgado Gurriarán”…
◦ Celebracións escolares (Magosto, Samaín, Nadal, Día da Paz, Entroido, saídas culturais.)
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Modelo de intervención durante o período de confinamento:
Dada a situación de confinamento (finais do 2º e 3º trimestre) orixinada pola crise sanitaria, dende
o Departamento de Orientación se artellou unha resposta educativa inmediata á organización da
atención á diversidade, e en particular, ao ACNEAE.
Para elo, co asesoramento da orientadora, cada especialista foi desenvolvendo o seu traballo para
favorecer a maior resposta educativa a cada alumno/a.
Os medios utilizados para levala a cabo foron: páxinas de Facebook, grupos privado de Facebook;
Messenger; blogues de AL e PT; WhatsApp; plataforma Cisco Webex Meeting; contacto telefónico;
Abalar; EDIXGAL; Snappet; chat de Snappet; correo electrónico persoal; material impreso personalizado; coordinación co profesorado titor e personalización do proceso de Ensinanza Aprendizaxe.
Obxectivos.
Os obxectivos prioritarios de intervención, con estes alumnos/as están encamiñados a favorecer o
maior grao de desenvolvemento persoal posible, tentando iniciar e/ou mellorar os seguintes as pectos: estimulación multisensorial, interacción e integración social, comunicación, representación
simbólica, desenvolvemento psicomotor, habilidades sociais, de identidade e autonomía persoal.
Así mesmo, o coñecemento da contorna, a lectoescritura, o cálculo, a estimulación das capacidades que potencien a mellora do déficit de atención e atrasos madurativos. Todo iso mediante a adquisición de hábitos de autonomía e rutinas diarias adaptadas a cada dificultade.
As excepcionais circunstancias deste curso obligáronnos a establecer canles de comunicación e traballo co alumnado e as familias durante o confinamento.
Determinar o grao de consecución dos obxectivos nestes alumnos é moi complicado, debido a que
cando se alcanzan algúns, outros todavía están en proceso mentres que outros tiveron que ser reformulados, adaptados, ampliados e/ou eliminados.
Durante este curso, continuamos ampliando a dotación de recursos mercados, de estimulación e a
elaboración de recursos propios (láminas adaptadas, xogos encaixables, recursos TIC, materiais
manipulativos,….) .
Metodoloxía.
Empregamos unha metodoloxía activa e participativa implicando a todos os alumnos/as no proceso de ensino-aprendizaxe. Partimos dos seguintes principios metodolóxicos que deberán rexer
toda intervención educativa: partir do nivel de desenvolvemento do alumno/a e do entorno máis
inmediato (modelo ecolóxico de aprendizaxe), aprendizaxe significativa, participación activa no
propio proceso de aprendizaxe, aprendizaxe mediado, traballo a partir de rutinas, traballo por pro xectos... e excepcionalmente durante o tempo que durou a pandemia sanitaria levouse a cabo
unha metodoloxía de retroalimentación e acompañamento, sobre todo a través das vídeo-conferencias, ben sexa en gran grupo, pequenos grupos ou de xeito individual.
Foi necesario, tamén, motivar axeitadamente aos alumnos/as cara a aprendizaxe:
• Suscitando actividades que lles supoñan un reto progresivo sen provocar frustracións.
• Reforzando “o proceso e o esforzo” e non os resultados.
• Potenciando a creatividade do alumnado, a partir dos seus propios intereses.
• Facilitándolle o material preciso para que eles poidan construir as súas propias aprendizaxes.
• Empregando apoios visuais (pictogramas, material audiovisual e informático) para facilitar e
incrementar a intencionalidade comunicativa dos nenos con NEAE.
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Actividades.
Actividades do Alumnado:
Atendendo ás diversas necesidades coas que nos atopamos no centro, levamos a cabo unha ensinanza individualizada, sectorizada, integrada, normalizada e inclusiva, cunha serie de actividades
en diversos tipos de agrupamentos flexibles (individual, pequeno e gran grupo) traballando en
obradoiros nos que o alumnado co “material preciso segundo a tarefa a realizar” construía a súa
propia aprendizaxe curricular.
As actividades están pensadas para dar resposta ás competencias clave reflectidas nos estándares
de aprendizaxe que marca a lexislación vixente (Decreto 105 de Educación Primaria) e aos obxectivos formulados no plan de traballo individualizado. Destacar sobre todo o establecemento de rutinas diarias e normas de conduta ben definidas.
Algunhas actividades individuais:
• Actividades con material impreso: libros, cadernos, ficha, diarios de investigación… Actividades con material visual: pictogramas (mapas conceptuais, axendas,
• secuencias...), paneis de comunicación, taboleiros, calendarios, lapbooks...
• Actividades con material manipulativo: crebacabezas, bloques lóxicos, ábacos, encaixables,
engarzables, básculas, maquetas, cintas métricas, dominós matemáticos, bingo, parchís ortográfico, xogos de mesa (xadrez, tres en raia), xogo das cartas, xogos de exterior (corda,
pano…), material da contorna inmediata, etc.
• Actividades con material de estimulación multisensorial: mesa de luz, serpe vibrante, coxín
vibrador, teito de luces, luz negra, tubos luminosos, luvas luminosas, bonecos con texturas,
camiño sensorial, caixa de sons, asociación de texturas, masas sensoriais, instrumentos musicais…
• Actividades con software informático: En soporte CD, Apps para tablet, Actividades para P.D.I., Arasuite…
• Actividades colgadas na rede: Vídeos de youtube, Symbaloo, blogs educativos do profesorado do centro (e doutros centros), blog do Equipo de Orientación, E.D.L.G., Biblioteca, LIM,…
• Actividades plásticas (recortado, picado, amasado, pintura, ...).
• Obradoiros:
◦ Obradoiros de Aula de TEA: Semanais (Obradoiro de estimulación lectora “Obradoiro
de biblioteca”, Habilidades Sociais “Xogos de mesa e xogos de exterior”... ) e estacionais
(outono, samaín, magosto, nadal, inverno, entroido, primavera)
◦ Obradoiros de Aula de Motóricos: Obradoiro de estimulación multisensorial (Auditiva,
Táctil, Motriz, Visual, Olfactiva, Respiratoria), “Obradoiro de estimulación gustativa”.
Actividades grupais de centro:
• Actividades complementarias: Celebracións (Samaín, Magosto, Nadal, Día da Paz, Entroido,
Día do Libro e Letras Galegas de xeito virtual), Festivais (Nadal,), charlas, monicreques, contacontos (O Apalpador...) e todas aquelas actividades planificadas polos equipos de: Biblioteca, Axenda 21 e Equipo de Dinamización da Lingua Galega (E.D.L.G.).
• Saídas:
◦ Na contorna: Correos, Xagoaza, Teatro Lauro Olmo, Centro de saúde, Depuradora, concello…
◦ Fóra da contorna:
Actividades do Profesorado:
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Actividades de formación do profesorado.
Actividades organizativas de centro.
Actividades de aula, nas que colaboramos activamente.

Actividades realizadas durante o confinamento:
• Actividades das páxinas da rede social Facebook (aulas específicas): fichas de lectoescrita
(“Música polo coronavirus “ “A canción do verán” e “Memoria do Confinamento”); Fichas
de descrición de animais, persoas obxectos e paisaxes (“A foto das pasadas vacacións”); titoriais de receitas semanais (“Muffins á taza”, “Brochetas de mar e froita”,”Caracolines”...);
Visionado e debuxo de videos de repaso de contidos das áreas de Ciencias Naturais, Cien cias Sociais; Manualidades (“O coelliño de pascua”, “Os maios”, “A árbore do amor”); Fichas de grafomotricidade; Actividades para traballar a motricidade fina; Actividades para
traballar a atención; Actividades de reforzo de conceptos matemáticos, conceptos básicos,
cores…; Tarefas propostas por entidades locais (Debuxo e videoexplicación do seu parque
ideal “Imaxinaunparque”); Celebración dos aniversarios (“cancións adicadas personalizadas”); Celebración de festividades (Maios, Día da Nai, Día do libro, Día das Letras galegas);
Enlaces de interese para as familias (matrícula de novos alumnos, campamentos; Actividades realizadas polo centro (“A forza do condesa”...); Novas e propostas de interese promovidas polo departamento de orientación...
• Actividades dos blogues: Dous blogues orientados a reforzar os contidos curriculares de primeiro e segundo de primaria, a través de videos explicativos e actividades interactivas; outro blogue orientado a fomentar o gusto pola lectura, a adquisición da lectoescritura e habilidades básicas.
• Actividades en formato dixital: actividades realizadas coa páxina Genially para repasar contidos mínimos das materias de lingua e matemáticas co alumnado do segundo ciclo de educación primaria.
Avaliación.
A avaliación proporciónanos información para axustar a intervención educativa. Por iso non podemos cinguirnos só aos alumnos/as, senón tamén á nosa práctica como docentes. Respecto dos
alumnos/as, levamos a cabo unha avaliación inicial (partindo da información reflectida nas fichas
de seguimento realizadas ao comezo do curso e ampliadas trimestralmente), continua e formativa,
mediante:
• A observación directa do traballo diario dos alumnos/as, observando o seu traballo individual e en grupo, en diferentes tarefas e situacións.
• Diarios de aula.
• “Thinking maps” ou mapas de pensamento.
• Portfolios individuais.
• Análise das producións.
• Observación sistemática.
• Rexistros de conduta, anecdotarios...
• Probas de avaliación.
• Axendas de ida e volta.
• Sesións de avaliación trimestrais.
• Entrevistas cos titores/as e resto de profesionais participantes.
• Entrevistas cos/as pais/nais ou titores legais.
A evolución dos alumnos/as foi moi dispar. Algúns alumnos/as, con dificultades de aprendizaxe, se
ben evolucionaron, aínda precisan seguir recibindo o noso apoio. Os alumnos/as de aulas específi57
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cas, van evolucionando de acordo coas súas características específicas, segundo os seus obxectivos.
En canto ao noso traballo como mestres/as, démoslle prioridade a:
 Nivel de interacción cos alumnos.
 A adecuación dos materiais empregados.
 A pertinencia das actividades propostas.
 Nivel de interacción e coordinación entre os profesores e apoios.
 Nivel de interacción coas familias.
 A procura dos intereses do alumnado.
 Interese do profesorado pola participación en cursos de formación e a repercusión do traballo na aprendizaxe dos alumnos/as.
Como documentos de avaliación, temos os informes trimestrais para as familias no caso do alum nado de aulas específicas, as Fichas de Seguimento, (revisadas trimestralmente), os criterios de
avaliación das Programacións de Aula e os indicadores de avaliación dos Documentos de Adaptación Curricular.
Debido a Covid-19, as notas do segundo e tercer trimestre foron enviadas a nivel dixital a cada
alumno/a, mantendo o contacto directo coas familias.
Propostas de mellora
Cara o curso que vén, consideramos necesario:
• Material específico para o alumnado que o precise.
• Dotar a “aula laranxa” de apoio situada no segundo andar, dunha pizarra dixital para facili tar o apoio ao alumnado de terceiro ciclo que traballa con libros dixitais.
• Manter o profesorado nomeado a tempo completo.
• Manter o número de ATEs para unha mellor atención do alumnado con ACNEAE.
• Dos cinco metres/as especialistas en Pedagoxía Terapéutica, dous xa están a tempo completo nas dúas aulas específicas co alumnado con necesidades educativas permanentes (un
mestre en comisión de servizos na aula do alumnado TEA e outra mestra definitiva na aula
do alumnado motórico), quedando as outras tres especialistas para satisfacer a gran demanda de alumnado con dificultades coas que conta o centro. Isto trae de seu a formación
de agrupamentos numerosos o que dificulta o noso labor. Ademais cada ano increméntase
o número de alumnos/as que precisan intervención en todas as etapas, polo que consideramos imprescindible que se manteñan os recursos existentes.
• Iniciar o curso, cunha avaliación individualizada do nivel de competencia curricular, así
como do estado das necesidades específicas de cada alumn@, a fin de planificar e/ou rediseñar as estratexias de intervención educativa a implementar ao longo do curso.
• Continuar a empregar a tecnoloxía dixital “SNAPPET”, con aqueles nen@s que o precisen,
para o reforzo das áreas de Lingua galega, Lingua castelá, Matemáticas e Inglés. E si son
incluidas nos seus contidos, tamén Ciencias da Natureza e Ciencias Sociais.
• Como moito do noso alumnado manifesta dificultades específicas na área social e afectiva,
como obxectivo prioritario para o vindeiro curso, consideramos que debemos traballar específicamente as habilidades de interación social, así como os “medos sociais”, que poideron xurdir e ser interiorizados polo alumnado, debidos á situación de aillamento social durante o confinamento.
• Manter, na medida do posible, as canles de comunicación empregadas por mor do confinamento, como blogues, así como as páxinas educativas das aulas específicas na rede social
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“Facebook”, con grupos pechados, como vehículo de comunicación directa co alumnado e
familias
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MEMORIA DE LINGUA INGLESA
Neste curso 2019/2020, continuouse co programa do plurilingüismo que comezara no curso
2016/2017 convertíndose este no 4º ano consecutivo pertencendo ó mencionado programa.

Profesorado de Lingua Inglesa
As mestras que impartiron Lingua Inglesa foron as seguintes:
• Mª de las Mercedes Gallego Delgado, ocupouse de dar Lingua Inglesa dende 1º ata ó 3º
curso de Educación Primaria.
• Ana Rodríguez Rodríguez, ocupouse de dar Lingua Inglesa nos 3 niveis de Educación Infantil
e dende 4º curso ata 6º curso de Educación Primaria.
• MªNuria Fernández López, ocupouse de dar a asignatura de Educación Plástica, impartida
en Lingua Inglesa dende o 1º curso ata o 4º curso de Educación Primaria.
• Ademais, contouse cun auxiliar de conversa de nacionalidade estadounidense, Bryon
Raymond Darlymple dende o 1 de outubro de 2019 ata o 28 de febrero de 2020, data na
que presentou a súa renuncia por motivos persoais de tipo económico. Dita renuncia causou sorpresa no centro posto que, aínda que era unha persoa tímida á que lle custaba establecer vínculos co profesorado, se esperaba que estivese connosco ata ó 31 de maio, data
prevista do seu cese.
O mencionado auxiliar de conversa, durante a súa curta estancia e, tal como indica a normativa do
programa de auxiliares de conversa, permaneceu no centro escolar 16 horas semanais distribuidas
do seguinte xeito de luns a venres:
HORARIO BRYON RAYMOND DARLYMPLE
LUNS

MARTES

MÉRCORES

1ªHORA
10:15-11:10

6ºB
Inglés

2ºA
Ed. Plástica

6ºA
Inglés

2ªHORA
11:10-12:05

1ºB
Ed. Plástica

3ªHORA
12:35-13:30

3ºB
Ed. Plástica

4ºB
Ed. Plástica

4ºA
Ed. Plástica

4ªHORA
15:30-16:15

4ºA
Inglés

3ºA
Ed. Plástica

5ºA
Inglés

5ªHORA
16:15-17:00

5ºB
Inglés

1ºA
Ed. Plástica

4ºB
Inglés

2ºB
Ed. Plástica

XOVES

VENRES

1ºA
Inglés

1ºB
Inglés

Deste xeito, todas as aulas de Educación Primaria, desfrutaron como mínimo dunha hora semanal
co auxiliar de conversa, ben dentro da área de educación plástica ou da de lingua estranxeira.
En todo momento, el estivo acompañado por unha das mestres titulares como así especifica que
debe ser o xa mencionado programa.
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En Educación Infantil, impartiuse Lingua Inglesa nas seis aulas existentes (2 por nivel) tendo unha
sesión semanal de 45 minutos, tempo que consideramos é o mínimo imprescindible para acadar os
obxectivos do programa e para unha mellor organización do centro.
En total, atendéronse 113 nenos/-as,distribuídos do seguinte xeito:
Alumnado Educación Infantil

3 anos

4 anos

5 anos

35

31

47

Continuouse empregando o método “Robin, Daisy and me” da Editorial Oxford University Press
nos diferentes niveis existentes e adaptados para cada unha das idades. Dito método se comezara
a utilizar no ano académico 2017 /2018.
Segue contando cunha gran aceptación entre o alumnado porque ten como eixe central a
mascota ,”Mouse” (un rato de peluche) , que é o que propón as actividades segundo a rutina e o
tema que se estea a tratar en cada momento. Está composto por fichas que favorecen a adquisición e o achegamento á lingua inglesa nestas idades. Tamén se fixo uso de material complementario, vídeos e fichas adaptadas, contos, Big Books, etc.
A metodoloxía empregada estivo baseada nos centros de interese do alumnado no que o aspecto
lúdico reflictiuse nas diferentes actividades: xogos, cancións, contos, fichas, escenificacións, actividades plásticas, etc.
Por mór da pandemia do COVID-19, non se puido rematar o currículo establecido para este curso,
causa pola cal, algúns dos obxectivos se adiaron para o vindeiro ano escolar 2020/2021 pero aínda
así, a valoración é moi positiva xa que se acadaron todos os obxectivos mínimos traballados ata o
momento do “estado de alarma” e todo o alumnado, amosou unha actitude moi positiva cara o
aprendizaxe dunha lingua estranxeira.
En canto á dotación das aulas de Educación Infantil, consideramos que é adecuada xa que dispoñen daqueles materiais imprescindibles para levar a cabo a ensinanza da lingua estranxeira tanto
no que se refire ó material funxible como no resto de material.
Ademais, todas elas contan cunha pizarra dixital interactiva que permite levar a cabo unha variedade enorme de actividades e fai que o alumnado se inicie no uso das tecnoloxías.
No vindeiro curso, se continuará traballando co método da Editorial Oxford xa mencionado.
En Educación Primaria, impartiuse Lingua Inglesa nas doce aulas existentes (2 por nivel), tendo as
sesións semanais que están marcadas por lei:
• 1º e 2º curso de Educación Primaria: 2 sesións semanas.
• 3º, 4º, 5º e 6º curso de Educación Primaria: 3 sesións semanas
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Ademais, no 1º, 2º, 3º e 4º curso de Educación Primaria, se impartiu en Inglés a área de Educación
Plástica que, como está estipulado é unha sesión semanal dunha duración de 60 minutos.
En total, atendéronse 235 nenos/-as,distribuídos do seguinte xeito:
Alumnado
Educación
Primaria

1ºEP

2ºEP

3ºEP

4ºEP

5ºEP

6ºEP

41

31

35

46

37

45

Libros de texto
Dende ó 1º curso de Educación Primaria ata 4º curso, optamos por darlle continuidade ao método
de “Quest” da editorial Macmillan Heineman nos diferentes niveis existentes adaptados para cada
curso.
Despois de 6 anos traballando co mesmo método e aproveitando que se poden cambiar os libros
de texto do Fondo Solidario de 3º curso de Educación Primaria, optouse por facer un cambio de
método tamén nos cursos de 1º e 2º de Educación Primaria para que así xa haxa unha homoxeneidade e continuidade dende o inicio da etapa de Primaria.
O método elexido é “New tiger” da Editorial Macmillan.
No 3º e 4º curso de Educación Primaria, empregouse a plataforma SNAPPET coa que o alumnado
pode traballar diferentes aspectos da Lingua Inglesa como son: gramática, léxico, etc empregando
unha tablet.
En canto a 5º e 6ºcurso, este ano continuamos coa editorial Netex dentro da plataforma da Xunta
de E-dixgal. O método tivo una gran acollida por parte do alumnado de 5º curso pola novidade de
cambio de formato do libro en papel ao formato dixital. O libro dixital complementouse con outros
materiais creadas pola mestra, así como con diversos recursos obtenidos de internet como vídeos,
cancións, contos, xogos, diccionarios online, plataformas de actividades dixitais, etc.
Cabe destacar as vantaxes que supón o emprego deste sistema, como o acceso por parte do alumnado aos amplos recursos online, a súa facil adaptabilidade aos diferentes ritmos de aprendizaxe
do alumnado (xa que eles poden acceder de xeito autónomo aos contidos e repetir as veces que
precisan os listenings, exercicios dixitais, etc.) ou que permite o desenvolvemento da competencia
dixital. Por outra banda, non hai que esquecer que o libro dixital tamén trae consigo algúns inconvenientes, como erros na carga de datos (por exemplo erros á hora de gardar os exercicios feitos
dando lugar a que se borren os mesmos), ou que require dunha aprendizaxe inicial así como dunha
vixilancia continua por parte do mestre para garantir o uso apropiado do ordenador.

Metodoloxía e actividades
A metodoloxía utilizada é lúdica e parte dos intereses dos nenos/as. O proxecto no seu conxunto
pon a énfase nas situacións comunicativas nas que se debe dar respostas verbais breves ou completas de forma controlada. Os aspectos lúdicos, humorísticos e divertidos (ex. o uso dos cómics, e
dos xogos) que contribúen a que os nenos/as aprendan en situacións próximas ao seu mundo real
tivéronse en conta e incluíronse co fin de conseguir que aprender inglés sexa unha experiencia in-
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teresante e construtiva.
Os contidos presentáronse de forma contextualizada co fin de propiciar situacións de aprendizaxe
significativa. Traballouse a partir de contextos (historietas, cancións, textos con grande apoio visual, etc.) cos que os alumnos/as xa estaban familiarizados. A creación de situacións de aprendizaxe significativa tamén se viu reforzada polo uso de ilustracións que axudan a entender os significados novos.
Pretendeuse desenvolver a competencia comunicativa nos alumnos/as a través de actividades nas
que a linguaxe se utiliza con propósitos ou finalidades concretas: intercambio de información persoal, resolver problemas da vida cotiá, contar, comprar, vender, etc...
As destrezas de comprensión e expresión, tanto orais como escritas, desenvolvéronse de forma integrada favorecendo deste modo a adquisición/aprendizaxe de habilidades esenciais para comunicar en lingua estranxeira e contribuíndo ao desenvolvemento de capacidades que se especifican
nos obxectivos xerais da área para esta Etapa.
Nos cursos de 5º e 6º levouse a cabo un proxecto de intercambio de cartas con dous colexios de
educación primaria en Estados Unidos, froito dunha licenza por formación concedida no ano anterior á mestra desta área. Aproximadamente cada mes, os alumnos intercambiaron cartas co seu
“pen pal” asignado, poñendo en práctica o aprendido en clase (vocabulario, expresións, estruturas
gramaticais, etc.) e compartindo co amigo/a estranxeiro/a aspectos culturais do seu país, experiencias e gustos persoais, debuxos, etc. A actividade resultou moi motivadora para todos os nenos xa
que permitiu unha experiencia de comunicación real e unha apreciación dunha cultura e estilo de
vida moi diferentes aos seus.
Hai que subliñar que , este ano, co alumnado de 6º curso de Educación Primaria, e tendo como
eixe central a biblioteca escolar, se levaron a cabo dous “Reading-club” no que o alumnado, guiado
pola súas mestras de Inglés, escoitaron, leron e comentaron libros adaptados ao seu nivel unha
vez por semana no horario de lecer da mañá. Dita actividade, como todas as demais, se viu inter rumpida pola pandemia do COVID-19.

Valoración da área de Lingua Inglesa
En xeral, o Equipo de Área de Primaria realiza unha valoración positiva en canto á consecución dos
obxectivos e contidos por parte do alumnado. Na meirande parte dos casos acadáronse os obxectivos referentes ao coñecemento da lingua estranxeira contemplados na programación, a pesares de
que dende que se decretou o estado de alarma, houbo que adaptarse a unha nova realidade na
que nos atopamos con que, a pesares de que a maior parte do alumnado participou na docencia
telemática, houbo familias coas que foi imposible facer un seguimento axeitado.
No que se refire á Aula de Lingua Inglesa, queremos facer constar as vantaxes derivadas de poder
gozar dunha aula propia para inglés cos avances tecnolóxicos dos que dispón: pizarra dixital, equipo de son, canón de vídeo e ordenador con conexión a Internet, DVD, se ben, hai que destacar que
a sonorización das aulas non é adecuada, posto que se producen reverberacións que impiden que
os nenos/as que se sentan na parte traseira entendan ben os listenings.
Queremos facer constar que durante este curso, contamos cunha mestra especialista en Inglés,
Mónica Gil Castro, que formaba parte do programa Refórzate que comenzou no mes de xaneiro.
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Acudiu ó centro dentro do horario lectivo como profesora de reforzo, asistindo a 4 sesións sema nais de Lingua Estranxeira co alumnado de 5º e 6ª (1 sesión con cada grupo). Deste xeito, puidose
atender dunha forma máis eficaz as necesidades educativas e de reforzo que necesitaban os alumnos.
Por suposto, valoramos moi positivamente a figura dun auxiliar de conversa de lingua estranxeira
nativo na aula, pois aporta moitos beneficios tanto ó alumnado como ó profesorado.
Cremos que o auxiliar de conversa é un recurso imprescindible para o profesorado desta área pois
aumenta a curiosidade e motivación do alumnado pola lingua estranxeira e permite mellorar a
práctica docente. O auxiliar de conversa é un falante nativo e modelo auténtico da lingua e cultura
que representa e tamén supón unha novidade con respecto ao profesor/a.
Ademais o feito de ter unha persoa nativa permite que o alumnado coñeza como vive e pensa a
persoa de lingua estranxeira, dando a oportunidade de mellorar as habilidades lingüísticas, pero
tamén aportando experiencias culturais directas enriquecedoras a nivel persoal.
No noso caso, o auxiliar de conversa asignado conectou ben co alumnado a pesar da súa extremada timidez. Con todo, foi unha experiencia motivante para a competencia comunicativa en relación
coa práctica de destrezas orais, tanto de comprensión como de expresión. Ensinou aspectos da súa
cultura, moi atractivos para os nenos/as como Thanksgiving Day, Christmas, Halloween, as comidas, os deportes, xeografía, as través das diferentes actividades programadas para a celebración de
ditas festividades que supuxeron unha motivación extra para o alumnado.
Hai que resaltar que nos distintos cursos tanto de Educación Infantil como de Educación Primaria,
houbo casos de nenos/as que debido as súas características necesitaron dunha atención individualizada, de adaptacións curriculares non significativas e, incluso de materiais específicos ou adaptacións significativas. Nestes casos non sempre se acadaron os obxectivos mínimos programados
para o curso, pero si houbo unha evolución positiva dentro das súas posibilidades.
Algúns nenos con necesidades educativas especiais acodían ao aula de inglés acompañados polo
mestre/a de apoio, feito que valoramos moi positivamente.
Así mesmo, deuse o caso de varios alumnos/-as, procedentes de países estranxeiros que se incorporaron á metade do curso (case a finais do 2º trimestre) e cos que, por mór da pandemia do COVID-19, non se puideron levar a cabo as medidas de adaptación pertinentes.
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MEMORIA DA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
A Educación Física no noso centro estivo impartida durante este curso polos mestres: Mª Teresa
López Guitián (psicomotricidade en Infantil) Saúl Garrido Rodríguez (no 1º Ciclo de Primaria duran te o 1º trimestre), Samuel Lema Suárez (no 1º Ciclo de Primaria durante o 2º e 3º trimestre) e Modesto Rodríguez Centrón (no 2º e 3º Ciclo de Primaria).

Consecución de obxectivos.
En canto aos obxectivos da área, destacamos como aspectos importantes, a consolidación de certos hábitos e actitudes:
• Hixiene corporal. Todo o alumnado do 1º Ciclo aséase e cambia a camiseta ao remate da
actividade física e os do 2º e 3º Ciclo dúchanse e mudan de roupa.
• A actividade física como hábito xerador de saúde e calidade de vida. Aliado na loita contra
o sedentarismo e a obesidade.
• O xogo e o deporte como elemento lúdico. Educar a competitividade.
• A aprendizaxe de novos xogos como alternativas para o tempo de lecer e como axuda para
un desenvolvemento motriz máis harmónico e completo.
Tanto este obxectivo como o anterior estamos a traballalos, ademais de nas clases de Educación Física, a través de xogos alternativos no pavillón á hora do recreo (co alumnado de 2º a 6º Primaria).
O mellor lugar para formar a deportistas habituais é a escola, baixo a tutela do profesorado que
eduque e faga ao/á nen@ racionalizar o xogo e situar nun segundo plano o resultado; para potenciar aspectos como a diversión, o esforzo, o xogo en equipo, o xogo limpo,…
• A importancia da preparación do corpo para o exercicio físico (quentamento e estiramentos) de cara a evitar posibles lesións.
• E os estiramentos e a relaxación (a volta á calma) para recuperar o estado de repouso e evitar a aparición de maniotas ou outras lesións de maior entidade.
As actividades e xogos desenvoltos en Psicomotricidade ,co alumnado de Educación Infantil, organizáronse tendo en conta os diferentes cursos, 4º-5º-6º de Infantil, en canto á dificultade. Aínda
que en moitas ocasións foron iguais para os distintos niveis.
En cada nivel hai 2 aulas, distribuíndose unha sesión de psicomotricidade por aula.
Todas as actividades propostas e feitas ían dirixidas a acadar o desenvolvemento das capacidades
d@s nen@s, individualmente e de xeito lúdico. A favorecer a integración, o xogo en equipo, a solidariedade a colaboración e o respecto pol@s demais compañeir@s.
Séguense a desenvolver actividades dirixidas á expresión corporal, movementos, desprazamentos,
lateralidade, equilibrio, control do corpo, autonomía e outras habilidades motrices. Fomentando a
súa atención, concentración, coñecemento e dominio do seu corpo.
O material da aula é variado: pelotas, picas, bolos, colchóns, zancos, cordas, elementos de gomaespuma como túneles, tubos, pontes, pezas rectangulares e redondas e outros elementos para facer
circuítos.
Este curso adquiriuse como material novo: pelotas de distintos tamaños.
Procúrase que todo o material se coloque nos estantes que hai na aula para poder dispoñer de
máis espazo. Traballando hábitos de recoller e ordenar o material que se usa en cada sesión.
Seguiuse aproveitando o bo tempo para facer actividades e xogos no patio exterior cuberto e ao
aire libre: paracaídas, pelotas, aros, xogos de roda, etc. Sempre que se podía saír dabamos unha
volta arredor do centro, andando, correndo, fomentando hábitos saudables.
Este curso desfrutouse menos do espazo exterior co gallo do confinamento pola COVID-19 dende o
día 13 de marzo.
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Educación Física e Saúde
Continuamos neste curso, en Primaria, levando un control do peso dos nosos alumnos para apreciar a súa progresión e detectar os casos de sobrepeso e obesidade. Así como tamén os de Baixo
Peso. Como en anos anteriores pesámolos e medímolos ao inicio e final de curso e calculamos o
IMC (Índice de Masa Corporal) que nos proporciona un maior coñecemento do estado do noso
alumnado. Este curso, por mor do confinamento non se puido realizar a medición de final de curso.
Non debemos esquecer que a Obesidade é unha enfermidade, e como tal debe ser tratada. E canto máis precozmente se actúe, máis doada será de reverter. O mellor para manter un peso equilibrado é conxugar un hábito de actividade física moderada, cunha alimentación sa e en cantidade
proporcionada.
Por outro lado, seguimos a darlle importancia á hixiene postural nos múltiples actos diarios en que
fan uso das súas costas (ao coller pesos, ao sentarse, ao durmir,...). Tamén cremos que debemos
ser máis estritos no control do peso das mochilas (diversas organizacións médicas recomendan que
non superen o 10% do peso d@ nen@). Están hipotecando o corpo para o futuro e tanto os
pais/nais coma o profesorado, podemos axudarlles a sensibilizarse e responsabilizarse en maior
medida do seu corpo, en período de crecemento. Temos que tomarnos este tema moi en serio,
pois cada vez hai máis nenos con problemas de desviación de columna.

Melloras e necesidades da Área de E.F.
Para un mellor desenvolvemento das clases de E.F. sería importante que siga sen haber coincidencias horarias entre os dous mestres de E.F. pois: a aula de psicomotricidade quédase pequena para
o alumnado de primaria, no patio exterior moitos días fai moito frío ou excesivo calor e son dema siad@s nen@s á hora de compartir o vestiario.
No pavillón falta un anaco de pista que comporta risco de lesións para o alumnado. Conviría arranxar esta falta como xa se fixo con éxito hai un par de anos noutra zona afectada. Desta situación xa
se advertiu nos cursos pasados. Como tamén seguimos a reclamar, ano tras ano, que se trate o pavillón coma unha aula máis do centro que é. E polo tanto que se limpen os cristais e as arañeiras
cunha periodicidade razoable e que se faga sobre a pista unha limpeza profesional (non se limpa
diariamente e nunca unha fregona se lle pasou) coma no resto de dependencias do centro, nin
máis nin menos. Ou do contrario seguiremos comendo o po en suspensión que se levanta cada vez
que o alumnado corre pola pista. Non entendemos o porqué desta discriminación.
Ademais, polo uso de patíns nas actividades extraescolares do Concello, as liñas pintadas da pista
deterioráronse bastante, polo que pedimos que se realice un novo pintado das mesmas.
No vestiario feminino faltan catro azulexos que están pendentes de colocar e no vestiario masculino hai unha ducha que precisa ser arranxada.
O verán é o momento máis propicio para facer todas estas reparacións ao estar o centro sen alumnado.
Por outro lado, solicitamos que non comece ningunha actividade extraescolar antes das 17:30h.
Este curso algunha actividade comezaba o ás 17:15h. e xa entraban antes de que o profesorado
puidese deixar ordeado o pavillón e de que o alumnado de transporte tivera marchado do colexio,
producíndose unha aglomeración importante no patio.
Seguimos botando en falta que se puidera establecer polo menos unha reunión para intercambiar
información co profesorado de E.F. do IES. Lauro Olmo que vaia impartir clase ao noso alumnado
de 6º o vindeiro curso académico. Así como para establecer unha coordinación relativa aos contidos impartidos na área, tanto no 3º Ciclo de Primaria coma no 1º Ciclo da E.S.O. Cremos que a reunión de todo o equipo de mestres de 6º de Primaria coa Xefa de Estudos do devandito I.E.S. (que si
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se realiza), non exclúe outra máis específica (por áreas), podendo ser tanto a finais de xuño como a
principios de setembro. Levamos moitos anos advertindo da necesidade desta coordinación, parece que só o profesorado especialista de E.F. deste centro a ve de interese.
Segue pendente a redistribución, máis racional, dos diferentes espazos de xogo no patio. O fútbol,
os alumnos maiores do colexio e o xénero masculino, en concreto, copan os mellores espazos e durante máis tempo.

Actividades Extraescolares e Complementarias de E.F.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Xogos alternativos no pavillón á hora do recreo (para o alumnado de 3º a 6º de Primaria).
Charla-proxección da Escola de Ciclismo do Barco para animar ao alumnado de 5 anos de
Infantil e toda Primaria á práctica desta modalidade deportiva. Foi o día 25 de setembro.
Reunión informativa co alumnado e as familias posibles usuarias do Camiño Escolar Seguro.
Coa colaboración da Policía Municipal. Co obxectivo de animalos a acudir ao centro escolar
camiñando polas rutas escolares deseñadas. Foi o día 1 de outubro.
Saída co alumnado de 5º de Primaria a Xagoaza e O Castro dentro do Programa Coñece a
túa contorna. Ademais de practicar o sendeirismo (fixemos uns 9 kms. en total). Foi o día 4
de outubro.
Proxección da película de animación Bikers, para o alumnado de 1º a 3º de primaria. Organizada pola Axenda21 do centro. Pretende concienciar ao alumnado do positivo da bicicleta coma vehículo ecolóxico e saudable.
Formación Básica en Primeiros Auxilios. Por parte do voluntariado da Cruz Vermella e para
o alumnado de 5º-6º de Primaria. Foi o 5 e 6 de novembro.
Día do peón (no patio á hora do recreo para todo o alumnado de Primaria). Así como unha
exposición de peóns ‘tuneados’ polos corredores. O día grande foi o 11 de novembro. Aínda que se aproveitou a semana previa e posterior para practicar co peón nas clases de E.F.
Campaña “Fruta, un botín sabroso” (2 de decembro). Organizada pola marca de kiwis Zespri. Reunimos 300 adhesivos e gañamos 20 pelotas de plástico para uso escolar.
Charla-formación sobre Primeiros Auxilios, consellos prácticos e utilización das distintas medicacións que ten prescrita o alumnado do noso centro. Así como medidas básicas de actuación ante emerxencias. Impartida por Manuel Caramés, pediatra do Centro de Saúde, o
día 9 de xaneiro.
XV Obradoiro de Xogos Populares e Tradicionais: Coa temática da Billarda e Xogos Bailados.
impartido en catro sesións, por monitores da Deputación, para o alumnado de 5º de Primaria. Foi o 14 e 21 de xaneiro.
Na aula de 4°A fixeron co seu titor unha investigación sobre mulleres relevantes de cada
provincia e moitas delas o foron pola práctica dalgunha disciplina deportiva.
Para a revista, o alumnado de 4ºA fixo unha entrada ilustrada sobre os xogos olímpicos de
Tokio 2020 cancelados polo Coronavirus.

Actividades durante o confinamento pola COVID-19
Dende a área de EDUCACIÓN FÍSICA fíxose unha proposta semanal para todo o alumnado de Primaria con diferentes opcións: exercicios e xogos aptos para espazos pechados; elaboración de xogos reutilizando obxectos caseiros; unha coroa oca deportiva; coreografías e bailes en familia; os
maiores nos ensinan os xogos da súa infancia; retos físico-deportivos; e animación a facer exercicio e deporte ao aire libre, cando o proceso de desescalada así o permitiu, con especial atención ás
medidas hixiénicas e de distanciamento social establecidas polas autoridades sanitarias. En PSICOMOTRICIDADE, as actividades feitas durante o confinamento foron as mesmas para todos os gru67
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pos e realizáronse a través das videoconferencias das titoras (unha semanal). As propostas de movemento fixéronse por medio de propostas musicais.
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MEMORIA DA AULA DE EDUCACIÓN MUSICAL
Mestres que interviñeron
Este ano a materia de Música foi impartida en primaria por Xoaquín Freixeiro, mestre especialista
en EM, e por Mª Teresa López Guitián, profesora de apoio de ensino infantil, nos cursos do seu nivel.
As clases se desenvolveron na aula de música, situada no primeiro andar do edificio do colexio,
nunha ala onde convivimos coa aula de idiomas e a de informática.
Actividades realizadas e recursos
O blog de música xa instalado en Drupal e dentro da páxina Web do colexio, vai cobrando activida de, incluíndo a edición de partituras en formatos pdf ou empregando aplicacións en liña coma noteflight, que permite non só a consulta da partitura senón unha audición da mesma, co que se facilita o estudo do repertorio por parte do alumnado..
Dende a clase de música aportáronse actividades, preparando na aula ao alumnado ou ben realizando obradoiros de danza para distintas festividades do colexio:
• Samaín
• Festival de Nadal
• Día da Paz
• Xogos populares
Para os distintos programas de Dino Radio realizamos gravacións das cancións que interpretan os
distintos cursos, resultando unha actividade moi motivadora para o alumnado, que así pode amosar os seus traballos á súa familia.
Melloras necesarias de cara ao curso que vén
O material da aula, e tras un ano máis de traballo, está cada vez máis necesitado dunha renovación, sobre todo no que atinxe a baquetas, topes de xilófonos e metalófonos... Aínda que se
mercaron este ano uns topes que axudaron a reparar en parte os instrumentos danados, non
atopamos o mesmo tipo de tope que usan os instrumentos cos que nos dotou a consellería, polo
que o son non é todo o bo que debera.
Solicitamos o empréstamo de xilófonos e metalófonos ao Cefore do Barco, que nos emprestou seis
novos instrumentos cos que puidemos aumentar a nosa dotación instrumental e mellorar a orquestración das cantigas que se traballaron na clase.
Sería conveniente estudar algunhas adquisicións de materiais de percusión, fundamentalmente
pandeiretas que teñan unha calidade mínima que permita traballar con elas sen problemas. As
conversas con distintos provedores quedaron paradas por mor da pandemia, pero é algo que deberemos retomar de cara ao vindeiro curso escolar.
Outro aspecto que teremos que estudar é a posibilidade de dispormos dunhas bancadas para situar ao alumnado en exercicios de canto, para poder ter contacto visual con tod@s e mellorar a con centración na actividade, aínda que non resulta doada a súa instalación, xa que había supor a per da de espazo na aula para a realización de bailes e outras actividades. Así que teremos que estudar
seriamente que opcións podemos ter que, sen ocupar un espazo necesario para unha materia con
actividades tan diversas, como é a educación musical, nos proporcione unha boa disposición do
alumnado.

Actuacións durante a suspensión da actividade presencial
Durante a etapa de suspensión da actividade docente presencial realizamos varias actuacións para
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manter ao alumnado en contacto co mundo da música.
En primeiro lugar elaboramos un vídeo-titorial coa cantiga "Resistirei", verdadeiro himno dos primeiros días do confinamento, cunha letra adaptada ás circunstancias do noso colexio. O reto consistía en que o alumnado enviase por medio do WhatsApp unha interpretación da cantiga, e que
saísen aos balcóns ás 8 do serán para tocala na hora dos aplausos ao persoal sanitario.
En segundo lugar abrimos un espazo na aula virtual chamado "Banco de recursos musicais para o
confinamento" onde puxemos partituras de cantigas para cada curso, xunto cun reto por curso de
construción de instrumentos musicais a partires de materiais de refugallo, a ao que, ao través das
videoconferencias realizadas en cada clase, se animou ao alumnado a realizar as actividades alí
propostas.
O enderezo web, aberto e accesíbel, é https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa/aulavirtual2/course/view.php?
id=117 onde se pode consultar todo o material subido.

70

Memoria Curso 2019-20

Ceip Condesa de Fenosa

MEMORIA DE RELIXIÓN
O colexio Condesa de Fenosa contou cun total de 310 alumnos de Relixión católica para o curso 2019-2020. A materia de Relixión Católica desenvolveuse en Educación Infantil e Educación
Primaria da seguinte maneira:
En Educación Infantil impartiuse unha sesión semanal e a distribución dos grupos foi a seguinte:
En Educación Primaria os grupos e a distribución horaria foi:
1º A-B: unha sesión semanal.
3 anos A e B
1º CICLO
2º A-B: dúas sesións semanais.
4 anos A e B
5 anos A e B

Unha sesión semanal

2º CICLO

3º A-B: unha sesión semanal.
4º A-B: unha sesión semanal.

3º CICLO

5º A-B: unha sesión semanal.
6º A-B: unha sesión semanal

Educación Infantil
Durante o curso 2018-2019 os obxectivos do Proxecto Curricular de Relixión Católica en infantil foron acadados por todo alumnado.
Nestes cursos non se utiliza libro de texto, trabállase en base a fichas sempre relacionadas cos
temas a traballar e elaboradas a partir de distintos materiais.
Aspectos a considerar nos alumnos e alumnas destes cursos:
• Características madurativas dos alumnos/as.
• Actividades lúdicas.
• Importancia da afectividade.
• Necesidade da expresión corporal.
• Axuste da coordinación.
• A linguaxe.
• Música.
•
Educación Primaria
1º Ciclo
Neste ciclo os obxectivos propostos foron acadados de maneira satisfactoria por tódolos alumnos/as. Os obxectivos propostos foron: escoitar, ser ordenados, compartir cos demais, fomentar a relación cos compañeiros da clase, inculcar valores de autoestima, tolerancia, respectar
aos demais…
Traballamos o libro de texto (editorial Anaya). Hai que considerar a dificultade ó principio de
curso para seguir o libro xa que había alumnos/as que non tiñan desenvolvida a lectura. En
ocasións a atención tivo que ser personalizada.
Ao longo do curso traballamos actividades centradas nunha amigable interacción entre eles e
elas, tales como xogos…
2º Ciclo
O logro dos obxectivos foi bastante satisfactorio debido á implicación do alumnado nas tarefas
realizadas. Os obxectivos propostos foron: valorar as persoas que nos axudan a crecer como
persoas e en coñecementos, recoñecer o amor e o cariño á familia, saber axudar aos demais,
compartir, comparar como actúa Xesús e como actúo eu…
Traballamos o libro de texto (editorial Anaya) facendo lecturas dos temas, explicación e actividades correspondentes, relacionándoas coa súa vida persoal.
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O ritmo de traballo adaptouse aos alumnos/as, a través da combinación de:
• Libro de texto e selección dos exercicios e actividades propostas.
• Actividades de reforzo
• Actividades complementarias
• Medios audiovisuais
• Actividades plásticas
3º Ciclo
A consecución dos obxectivos foi acadada convenientemente. Os obxectivos propostos foron:
valorar aos amigos, a amizade, intentar ser máis feliz, saber organizarse, importancia dos
Evanxeos como os libros máis importantes da Biblia, aprender a buscar na Biblia por capítulos
e versículos, recoñecer expresións en obras de arte (pinturas, cadros etc). Traballamos os valores: Respecto aos profesores e compañeiros, igualdade entre compañeiros, ser responsables,
constancia no traballo, respecto pola natureza…
Os libros de texto utilizados son da editorial NETEX (5º e 6º do proxecto Edixgal). Para afianzar os coñecementos proxectáronse vídeos diferentes.
Valoración Xeral
Durante o curso desenvolvéronse os contidos da programación de cada ciclo, ampliándose
con actividades, vídeos, xogos, traballos de procura e lectura da Biblia, concurso de rapidez
para encontrar citas Bíblicas… sobre parábolas e milagres, fichas relacionadas coas celebracións relixiosas.
En xeral, os obxectivos foron acadados convenientemente. O ambiente nas aulas é bastante bo
aínda que ás veces xorden pequenos conflitos que solucionamos entre todos pola mensaxe de
Xesús, que eles admiten case sempre de bo grado.
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MEMORIA DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN
Cos novos ordenadores do proxecto Abalar, os modelos HP probook, mellorou enormemente a velocidade de navegación, e reducíronse as clonacións de aparatos por mal funcionamento, tal e como xa sucedera no curso pasado.
Coa adaptación dos carros de carga xa non hai a obriga de levar os ordenadores a cargar á
casa, co que se eliminaron os problemas de que algún alumno/a non recibise a autorización da
familia para levar o ordenador á casa, polo que non se lles podía facer o empréstamo do equi pamento.
Por outra banda os equipamentos antigos de Abalar que quedaron no centro son empregados polo alumnado de 3º e 4º de primaria, co conseguinte desafogo de horario da sala de informática que pode ser empregada por infantil e primeiro ciclo de primaria con maior fre cuencia.
Deberemos insistir, a respecto da sala de informática, a necesidade de apagar os ordenadores
ao remate da xornada, sendo responsable deste labor o profesor que teña asignado no horario
a última quenda do día, faga ou non faga uso da aula, xa que as clases que van con anterioridade deixan os ordenadores acesos para non forzar o acendido dos equipos.
Queremos subliñar o importante labor de formación que se ten realizado entre o profesorado
do centro, tanto de infantil como de primaria, que segue a traballar na creación de recursos di xitais para o apoio do traballo por proxectos.
Por último, como anotación metodolóxica ás aulas Abalar e ás aulas que se suman ao traballo por proxectos de investigación, insistimos no apuntado xa no curso pasado, isto é, que debemos evitar en converter o ordenador nunha máquina de realización de exercicios, e non esquecer que o gran reto do noso alumnado para o mundo que os espera, é a de manexar as informacións que circulan pola rede, un amplo mundo cheo de verdades, mentiras, oportunidades, ameazas... que só cun manexo serio e responsable serán quen de discriminar. Neste senti do as procuras de información, o contraste de fontes, o uso ético das informacións (citas, recoñecemento de autoría...) son competencias básicas que temos que reforzar nas nosas prácticas de clase accedendo a unha serie de exercicios tipo Procura de Tesouros, miniwebquests,
proxectos de investigación, etc...
Tal e como comentamos na memoria do ano pasado a Biblioteca acometeu un proceso de renovación dentro do programa LIA-2, co que agora conta cunha serie de servizos e materiais
TIC de grande valor formativo.
Seguimos valorando o traballo dos blogs de aula, e máis agora que se converten en voceiros
dos proxectos de aula, amplificando o traballo do alumnado cara ao exterior, dándolle o valor
social que demanda este tipo de proxecto.
Seguimos reclamando unha atención máis rápida no que toca ás avarías dos equipamentos do
centro por parte dos servizos técnicos da Consellería, en parte mellorada grazas a un novo servizo de atención aos centros EDIXGAL.
Sinalar que durante as obras de reforma integral do colexio acometeuse unha reforma da sala
de informática, na que se retirou un mostrador da parte traseira da aula, resto do seu uso
como laboratorio hai xa máis de 30 anos, e que restaba espazo á clase.
Tamén se reformou a cablaxe, que antes descorría polo chan da clase, co que moitas veces se
estragaba, mesmo sen querer, tripada polo alumnado. Nestes momentos a canalización electrificada descorre polas propias mesas a unha altura que as salvagarda dese perigo.
Eliminamos catro postos de ordenadores, por ser equipamentos xa obsoletos, pero aínda así
temos postos abondos para satisfacer as necesidades do alumnado de cada clase.
Sobre a aula de informática paira arestora unha incerteza sobre o seu futuro á calor das posibles medidas contra da propagación do Covid-19, xa que se ten comentado que non se poderá
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empregar material de uso compartido, o que faría inviábel o seu uso.
En todo caso queremos valorar a importancia que ten esta aula en canto que facilita o contacto
do alumnado dos cursos inferiores, que carecen da dotación Abalar ou outros medios infor máticos similares, co mundo das novas tecnoloxías, e onde aprenden rutinas como o proceso
de acendido e apagado do computador ou o manexo do rato.
A sala de recursos dos mestres tamén terá que protocolizar o seu uso, xa que ao ser ordenadores de uso compartido haberá que tomar as medidas hixiénicas que aseguren que tras o uso
dos ordenadores estes quedan dispoñibles para un uso seguro por parte doutros compañeiros.
Unha das leccións que debemos tamén aprender da crise sanitaria é a importancia que
teñen os medios tecnolóxicos para facer fronte a situacións excepcionais, polo que agora máis
que nunca deberemos esforzarnos para incrementar a nosa formación nestas ferramentas, e
irmos deseñando recursos como pode ser a aula virtual do colexio, da que de certo podemos
tirar máis proveito do que lle tiramos agora.
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MEMORIA DA AXENDA 21
No presente curso, do mesmo xeito que en anos anteriores, desde a Axenda 21 quixemos impulsar
a través do Comité Ambiental (CA) o noso proxecto de Educación Medioambiental no colexio.
Os membros do CA este ano foron as mestras Mª Nieves Alejandre (coord.), Elisa Puente, Rosa Varela, Patricia González, Áurea Ochoa, Mª Teresa López , Mª Encarnación Moldes, Pilar Santás, Ana
Rodríguez e Alba Isabel Sanjuán; tamén 2 nais de alumnos, unha coidadora do centro e unha representante do Concello.
Pero comezamos dun xeito moi “especial” pois, durante o verán levouse a cabo unha importante
reforma no noso centro educativo e, cando chegamos, descubrimos con grande pena que durante
o tempo que duraron as obras non se tivo ningún tipo de consideración e respecto polo noso traballo e o dos nenos nos 3 hortos do colexio, pois estaban cheos de cristais, restos de aluminios, fe rros, cravos, bólas de material illante, cabichas, latas de refresco... As plantas estragadas e parte
dos testos e xardineiras deteriorados ou rotos.
Tras unha valoración conxunta da situación do centro e dos danos, reunímonos na Axenda 21 para
establecer as seguintes liñas de actuación:
• Establecer os venres ás 13:30 h como día de reunión dos membros da Ax21 para tratar a
marcha das diferentes actividades, propoñer novas actividades, etc.
•
Reparto das tarefas de limpeza, nunha primeira fase máis perigosa a cargo das mestras e
logo con grupos pequenos de alumnos dos cursos altos de Primaria baixo a tutela dos tito res.
• Distribución e posta en marcha das restantes actividades da axenda 21. Quedando repartidas para o resto do curso do seguinte xeito (sen prexuízo de que se colaborase noutras se
as circunstancias así o requiriran):
◦ María: Coordinación, adquisición e reparto de material. Axuda cos inspectores Ambientais e o eco-cine.
◦ Moli: Patrullas verdes
◦ Tere: Recollida de papel e plástico en toda a planta Baixa e a casiña.
◦ Pili: Recollida de lixo no resto do cole
◦ Ana: Eco-cine
◦ Alba: Inspectores ambientais
◦ Marién: Horto aromático
◦ Rosa: Horto botánico
◦ Auri: Horto ecolóxico.

Desenvolvemento e valoración das actividades ata o comezo do estado de alarma.
•

•

•

O Comité ambiental só se puido reunir este curso una vez no primeiro trimestre. No segundo foi imposible por mor das reunións trimestrais coas familias dos distintos ciclos, das titorías e logo do estado de alarma.
Das inspeccións ambientais realizadas polos membros do Comité Ambiental na segunda
avaliación cabe destacar dos resultados que nalgunhas clases de primaria non é suficiente
con que se recolla o lixo una vez á semana polo que para o vindeiro curso se as circunstancias nolo permiten estableceremos cando menos 2 días de recollida nesas aulas.
O noso centro soamente conta cun colector azul que practicamente enchen con cartón na
cocina os 2 primeiros días da semana. O que hai na rúa preto da cancela por onde paran os
autobuses compartímolo co Cefore e tampouco nos é suficiente, polo que este ano pe75
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dímoslle outro ao concello e nolo trouxo.
• O centro mercou para o traballo e conservación dos hortos novas ferramentas para substituír as que estaban en mal estado (angazos para as follas, tesoiras de podar…) e ademais
mercou unha caseta para gardar todo tipo de utensilios, ferramentas, sementes, fertilizantes… que se colocou no horto aromático cando se retiraron os estantes vellas.
• Para a conmemoración do Día da árbore a xunta proporcionounos catro exemplares de castiñeiro os cales tivemos de plantar de forma temporal ecolóxico ao nos interromper esta actividade o estado de confinamento.
• Continuamos coa recollida de tapóns, que un mestre do cole se encarga de levar periodicamente á oficina de SEUR.
• Retomamos con grande éxito a actividade de Eco-cine. Propoñemos cada 3 – 4 semanas a
visualización intercalada de curtas, documentais e filmes con temática medioambiental en
2 bloques de idade diferenciados, infantil e 1º ciclo por un lado e 2º e 3º ciclo de primaria
por outro. As proxeccións están dispoñibles tanto no salón de actos coma nun pendrive por
se os titores deciden visualizar nas aulas por se o salón está ocupado con algunha outra actividade.
• O proxecto de reciclaxe de papel que nos propuxemos ao comezo de curso comezou a desenvolverse polas aulas de infantil na primeira avaliación en pequenos talleres de recollida
de papel e de cartolinas de cores para as tinguiduras; de triturado e de riscado e de fabricación das láminas de papel, este último xunto cos velliños e o persoal da Residencia de
Fátima. Coas láminas resultantes os rapaces elaboraron as felicitacións de Nadal para as
súas familias. Na segunda avaliación a actividade ofertóuselle ás clases de primaria e varias
delas comenzaron a fabricar o seu propio papel pero a actividade suspendeuse repentinamente a acusa do estado de alarma xerado pola pandemia do Covid-19.
• Seguimos insistindo en que se traballe nas titorías a adquisición das competencias por parte dos alumnos/as posto que detectamos un escaso coñecemento por parte dos alumnos
da recollida selectiva do lixo e unha menor participación nas actividades propostas da Ax21.
• A liña de traballo do Plan Proxecta que escollemos para desenvolver este ano estaba encamiñada dentro do proxecto global de centro sobre patios sostibles e inclusivos, pero quedou no aire ata o vindeiro curso que retomaremos se as circunstancias nolo permiten.
Todas as actividades da Axenda 21 quedaron suspendidas a partir do luns 16 de marzo por mor do
estado de alarma posto que son actividades que requiren de presenza física tanto de mestres
coma de nenos/as no centro.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS
As actividades Extraescolares e Complementarias son unha importante axuda no proceso de
aprendizaxe do noso alumnado. Favorecen as aprendizaxes significativas e axudan a fixar os conceptos que, de forma máis teórica, se traballan nas aulas. En definitiva, facilitan o coñecemento da
realidade que nos rodea.
No noso centro, a tenor do número e calidade das mesmas, estamos convencidos da súa importancia. A través delas o alumnado ten un coñecemento máis real da contorna, ten unha maior motivación cara a lectura, mellora a súa expresión oral, aprende a traballar en grupo, é máis solidario, respecta en maior medida o medio ambiente, adquire coñecementos curriculares dunha forma máis
práctica, directa e lúdica, mantén as tradicións máis arraigadas da nosa cultura, mellora a súa condición física, pon en valor a nosa lingua... Queremos agradecer ás familias e a moitas outras persoas alleas á nosa comunidade educativa, a súa colaboración desinteresada na realización de moitas das actividades que a continuación se relacionan. Sen a implicación e o esforzo de tod@s eles/as, de tod@s vós, sería imposible levalas a cabo.
Este curso, por mor da epidemia da COVID-19 e a situación de confinamento á que nos levou dende o día 14 de marzo, a caída nas actividades extraescolares e complementarias obviamente foi
moi importante. Aínda que se seguiron facendo actividades online; moitas delas aparecen aquí reflectidas.

Concursos
•
•
•

Campaña “Fruta, un botín sabroso” (2 de decembro). Organizada pola marca de kiwis Zespri. Reunimos 300 adhesivos e gañamos 20 pelotas de plástico para uso escolar.
Concurso de Radio Ecopreguntoiro, de RADIOVOZ (o día 22 de xaneiro). Participaron alumn@s de 6º de Primaria.
Durante o Segundo Trimestre organizouse no colexio a Olimpíada do Saber onde o alumnado de Primaria, por equipos, demostraban os seus coñecementos sobre diversos temas.
Non se puido rematar este ano por mor do confinamento obrigatorio pola pandemia da
COVID-19.

Actos solidarios
•
•
•
•

Día da Bandeiriña: recollida de fondos en favor da infancia máis desfavorecida. Organizada
pola Cruz Vermella. Fíxose a mediados de novembro.
Recollida de roupa e calzado usados para o terceiro Mundo, dentro da Campaña Solidaria
Mariola para proxectos na India. Foi o día 2 de marzo.
Recollida de Tapóns: Durante todo o curso, fixemos unha recollida de tapóns de plástico
para sufragar aqueles aparellos que facilitarán o día a día a nenos con minusvalías. En colaboración coa Fundación SEUR.
Recollida de cartuchos de impresora baleiros.

Charlas, obradoiros, actuacións, exposicións e proxeccións
•
•

25 de setembro: Charla da Escola de Ciclismo 3 Lunas (para o alumnado de 5 anos a 6º de
Primaria).
1 de outubro: Charlas sobre os Camiños Escolares Seguros. Co obxecto de que o noso
alumnado acuda ao colexio andando e de forma autónoma. Para o alumnado de 3º a 6º de
Primaria que non é usuario do Transporte Escolar. Impartida pola Policía Local do Barco. O
día 3 de outubro houbo outra reunión para as familias do alumnado que se incorpora este
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curso ao Camiño Escolar Seguro.
28 de outubro: Exposición nun camión de Gadis: “Consumo responsable e alimentación
saudable”. Asistiu o alumnado de 2º de Primaria.
5 e 6 de novembro: Formación Básica en Primeiros Auxilios. Por parte do voluntariado da
Cruz Vermella e para o alumnado de 5º e 6º de Primaria.
8 de novembro: Charla sobre o aproveitamento da auga, paera o alumnado do 2º Ciclo de
Primaria.
8 de novembro: Ecocine coa proxección da película Bikers, para o alumnado de 1º, 2º e 3º
de Primaria.
12 e 13 de novembro: Exposición In terra Gigurrorum. Sobre a presencia romana na nosa
bisbarra. Foi o alumnado de 3º a 6º de Primaria.
12, 13 e 20 de novembro: Obradoiro de reciclaxe artesanal de papel (actividade interxeracional). Participou todo o alumnado de Infantil por quendas, xunto cos maiores da Residencia de Fátima.
22, 26, 28 e 29 de novembro: Charla sobre a Educación da saúde bucodental. Por parte da
hixienista do Centro de Saúde. Para todo o alumnado do centro.
4 de decembro: Charla-obradoiro sobre O Cambio Climático. Dirixido ao alumnado de 6º
de Primaria.
9 de xaneiro: Charla-formación sobre Primeiros Auxilios, consellos prácticos e utilización
das distintas medicacións que ten prescrita o alumnado do noso centro. Foi impartida por
Manuel Caramés, pediatra do Centro de Saúde.
14 e 21 de xaneiro: XV Obradoiro de Xogos Tradicionais para o alumnado de 5º de primaria. Impartido polo Obradoiro de Xogos Populares e Tradicionais da Deputación de Ourense.
23 de xaneiro: Visita á exposición sobre a saga cinematográfica Star Wars na Biblioteca Pública. Foi o alumnado de Infantil de 4 anos e 5 anos e 5ºB de Primaria.
3 de febreiro: Teatro en Inglés Unboxing Alice (para o alumnado do 3º Ciclo de Primaria).
Organizado polo Concello do Barco.
28 de febreiro: Charla educativa do Concurso Pilabot sobre a importancia da reciclaxe de
pilas e baterías.
6 de marzo: Obra de monicreques “Unha armadura con ferruxe”, pola Compañía de Títeres Cascanueces. Para todo o alumnado de colexio.
12 de marzo: Obradoiro de reciclaxe artesanal de papel (actividade interciclos). Participou
o alumnado de Infantil de 5 anos B co de 4ºB de Primaria.

Celebracións, saídas e excursións
•
•
•
•
•

Mosteiro de Xagoaza, Adega Godeval, Ponte Medieval e Torre do Castro (4 de outubro):
os alumnos do 5º de Primaria foron camiñando ata o núcleo de Xagoaza para visitar estes
puntos de interese. Xa pola tarde completaron a excursión coa visita á Torre do Castro.
Visita ao Supermercado Eroski (9 de outubro) coa actividade: “Mates no teu súper” para o
alumnado de 5º de Primaria.
Visita á Depuradora (9 e 10 de outubro), polo alumnado de 3º e 4º de Primaria.
Visita á Cooperativa Vitivinícola Jesús Nazareno (16 de outubro), por parte do alumnado
de 4º de Primaria.
SAMAÍN (30 de outubro): todo o colexio celebrouno con diversos actos e actividades: exposición de cabazas decoradas, túnel do terror (de 3º a 5º de primaria, organizado polo alumnado de 6º), Obradoiros do Samaín (Infantil e 1º Ciclo de Primaria), proxección de películas
terroríficas, contos de terror á luz do candil,...
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O 25 de outubro o alumnado de 3anosB tivo un Contacontos do Samaín nun Parque do
Malecón da nosa localidade.
MAGOSTO (18 de novembro): Un ano máis celebramos no patio do colexio unha das festas
máis representativas e con máis arraigo na nosa Comunidade. Nunha grande fogueira e
cunhas enormes pranchas metálicas asáronse castañas e chourizos para toda a Comunidade Educativa e mais os maiores da Residencia de Fátima. Todos rematamos coas caras mouras polas negras cinzas da madeira queimada. Tamén se fixeron plantacións de castañas en
diferentes aulas (“o indulto da castaña”) e diversos traballos manuais coas castañas.
Día do peón: “Polo S. Martiño, peóns ao camiño” (11 de novembro): xornada de recuperación activa dun dos xogos populares infantís con maior arraigamento entre @s nos@s
nen@s. No recreo, así como nas clases de E.F., bailamos os nosos peóns.
Castañas Rafael (20 de novembro): o alumnado de 2º de Primaria estivo nas instalacións
desta empresa clasificadora e distribuidora dun dos froitos máis significativo da nosa bisbarra, a castaña.
Conmemoración do Día da Infancia e Adolescencia (20 de novembro); fíxose no Teatro Lauro Olmo cos demais colexios da vila. Asistiu o alumnado representante do CLIA e máis os de
3º e 5º de Primaria.
Días da Ciencia en Galego (20 e 22 de novembro): actividade onde se conxuga a explicación
de diferentes experimentos científicos, coa utilización do galego como lingua vehicular.
Ademais de traballar a expresión oral en público. Os experimentos foron realizados polo
alumnado de 2º e 3º ciclo de Primaria. E varios pais e nais de Infantil e 1º Ciclo de Primaria
para o alumnado destas idades. Dende aquí queremos agradecer a estas familias a súa predisposición para levar a cabo esta actividade.
Acto sobre os Consellos Locais da Infancia e Adolescencia (CLIA) no Parlamento de Galicia
(22 de novembro). Acudiu o alumnado de todos os concellos da Comunidade Galega representantes do CLIA.
Día Internacional Contra a Violencia de Xénero (25 de novembro). Con diferentes
actividades para concienciar ao noso alumnado sobre esta terrible lacra social. O alumnado
de 6ºB representou para todo o centro a obra “Artur e Clementina”.
Actividade interxeracional: Aniversarios cos avós (28 de novembro, 6 e 27 de febreiro): o
derradeiro xoves de cada mes varias aulas de primaria fixeron quendas para ir celebrar os
aniversarios desa mensualidade cos avós da Residencia de Fátima. Nesta actividade participou o alumnado de 3ºA e 4º de Primaria.
Actuación de Nadal (16 de decembro) na Residencia de Fátima: unhas cantas aulas achegáronse ata a Residencia para representar as súas pezas do Festival de Nadal. Foron 3anosA,
3ºA, 4ºA e 4ºB.
Visita ao centro do Apalpador (figura do nadal autóctono). Veu o día 17 de decembro para
o alumnado de Infantil.
FESTIVAL DE NADAL (18 e 19 de decembro): coa participación de todos os nenos do colexio
en tres Festivais. Dous para Infantil en horario de 15:45h. a 17h. (o día 18 para as familias
dos grupos A e o 19 para as familias dos grupos B). O Festival de Primaria foi o día 19, de
17:30h. A 19:30h. (cun receso de 15’ ao remate das actuacións de 3º de Primaria). Agradecemos ás nais de Infantil as súas emotivas representacións teatrais nos Festivais dese ciclo.
O 20 de decembro repetíronse as actuacións para todo o alumnado do centro en dobre sesión, incluída a das nais.
Visita dos Reis Magos de Oriente (20 de decembro), para o alumnado de Infantil e 1ºCiclo
de Primaria. Grazas á colaboración desinteresada de tres nais no papel estelar de Raíñas
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Magas.
Visita á Clínica Veterinaria “Veterinarios del Sil” (21 de xaneiro): foi o alumnado de Infantil
de 4 anos.
Visita á Oficina de Correos (23 de xaneiro): por parte do alumnado de 3º de Primaria.
DÍA DA PAZ (30 de xaneiro). Este ano realizamos un decálogo en cada aula cheo de bos propósitos para mellorar o clima e a relación cos demais. Tanto dentro coma fóra do colexio.
Ao remate cantamos tod@s xunt@s unha fermosa canción.
ENTROIDO: Este ano a temática do Entroido xirou arredor dos xogos. Como preludio do día
grande de Entroido, celebramos o Xoves de Compadres (13 de febreiro), Xoves de Comadres (20 de febreiro) e seguimos as Ordes do Meco (17 a 20 de febreiro). O 2O de febreiro
o folión de 4º realizoulle un desfile aos anciáns da Residencia de Fátima. O remate desta
festa con tanta tradición na nosa bisbarra foi un desfile para as familias e os maiores da Residencia o día 21 de febreiro.
Día de Rosalía e Día Internacional da Muller (9 de marzo): Fíxose un acto conxunto das
dúas conmemoracións no Salón de Actos, ademais do que se traballou dende cada aula.

Actividades extraescolares e complementarias no confinamento
•

•

•

•
•

•

•
•

Infantil 3 anos A: Montaxe audiovisual sobre o confinamento nos primeiros días, vídeomontaxe para a canción “O lobo e os tres porquiños”, participación na Revista escolar “Trágame Terra”, videochamadas en grupo semanais, celebración de aniversarios por videoconferencia, participación no vídeo “Queda na casa”,
Infantil 3 anos B: A caixa do correo do mellor momento do día, Receitas caseiras, eirugas da
seda, escribo o meu compromiso, xogo de pistas “adiviña un animal”, videochamadas en
grupo semanais, participación no vídeo “Queda na casa”, celebración de aniversarios por
videoconferencia, participación na Revista escolar “Trágame Terra”,
Infantil 4 anos A: celebración de aniversarios por videoconferencia, participación na Revista
escolar “Trágame Terra”, videochamadas en grupo semanais, participación no vídeo “Queda
na casa” e tamén fixeron unha saída coas súas respectivas familias a fotografar animaliños
que atoparan polo campo (saltóns, formigas voadoras, lagartas,...).
Infantil 4 anos B: videochamadas en grupo semanais, participación na Revista escolar “Trágame Terra”, celebración de aniversarios por videoconferencia, participación no vídeo
“Queda na casa” e un conto en cadea “Facendo amigos”.
Infantil 5 anos A: celebración de aniversarios por videoconferencia, participación no vídeo
“Queda na casa”, participación no programa da Dino Radio “O coronavirus non pode con
nós”, participación na Revista escolar “Trágame Terra”, “As nosas receitas do confinamento”, videochamadas en grupo semanais, Graduación-despedida e proxección dun vídeo recordatorio do seu paso por Infantil.
Infantil 5 anos B: participación no vídeo “Queda na casa”, videochamadas en grupo semanais, participación na Revista escolar “Trágame Terra”, celebración de aniversarios por videoconferencia, Graduación-despedida e proxección dun vídeo recordatorio do seu paso
por Infantil.
“Os retos da profe Noelia” (todo Infantil): “Vaso canastra”, “Un becho estraño”, “Pintamos
sen empregar pinceis”, “Arco da vella”, “Auga máxica”, “Unha familia de ovos”, “Cinta voadora”, “Caradura”, “Corazóns” e “Xeroglíficos”.
1ºA: Participación na Revista escolar “Trágame Terra”, videochamadas en grupo semanais,
participación no vídeo “Queda na casa”, celebración de aniversarios por videoconferencia,
poema-conto viaxeiro, elaboración dunha receita de cociña, Participación no Programa de
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radio escolar 'Dino Radio'.
- 1ºB: Fixeron moitas receitas de cociña na casa, participación no vídeo “Queda na casa”,
colaboraron nas plantacións das hortas familiares, colaboración en dous programas da radio escolar do cole ‘Dino Radio’, videochamadas en grupo semanais, dous poemas viaxeiros
(“O coronavirus” e “Avoíños), participación na Revista escolar “Trágame Terra” e celebración de aniversarios por videoconferencia.
2ºA: Participación no vídeo “Queda na casa”, participación na Revista escolar “Trágame Terra”, videochamadas en grupo semanais, celebración de aniversarios por videoconferencia,
conto ciberviaxeiro “A bolboreta investigadora“.
2ºB: Celebración de aniversarios por videoconferencia, participación no vídeo “Queda na
casa”, videochamadas en grupo semanais, participación na Revista escolar “Trágame Terra”
e un conto ciberviaxeiro “A bolboreta preocupada”.
3ºA: Participación no vídeo “Queda na casa”, libro-recetario de 3ºA, Ciberfestival: “O meu
minuto de ouro”, videochamadas en grupo semanais, participación na Revista escolar “Trágame Terra”, conto viaxeiro polo Whatsapp “A viaxe de María e Miguel”, celebración de aniversarios por videoconferencia e outras actividades colaborativas publicadas no blog de
aula.
3ºB: Participación no vídeo “Queda na casa”, Proxecto Digicraf de formación en competencias dixitais. Ademais participouse no concurso da Once sobre a Bandeira da inclusión.
Celebración de aniversarios por videoconferencia. Videochamadas en grupo semanais. Participación na Revista escolar “Trágame Terra”.
4ºA: Videochamadas en grupo semanais, participación na Revista escolar “Trágame Terra”,
celebración de aniversarios por videoconferencia, participación no vídeo “Queda na casa”,
Proxecto “Viaxe no tempo” e Festa de Fin de Curso virtual xunto con 4ºB.
4ºB: Apreciar sensacións e sons nas primeiras saídas á rúa durante o confinamento, participación no vídeo “Queda na casa”, club de lectura virtual arredor do libro “El principito”,
participación na Revista escolar “Trágame Terra”, videochamadas en grupo semanais e celebración de aniversarios por videoconferencia, Proxecto “Viaxe no tempo” e Festa de Fin de
Curso virtual conxunta con 4ºA.
5ºA: Festival de Primavera virtual, un vídeo con fotos de carteis para animar a todo o mundo a quedar na casa, un receitario de cociña, celebración de aniversarios por videoconferencia, participación no vídeo “Queda na casa”, videochamadas en grupo semanais, participación na Revista escolar “Trágame Terra” e Festa de Fin de Curso virtual.
5ºB: Celebración de aniversarios por videoconferencia, participación na Revista escolar
“Trágame Terra”, videochamadas en grupo semanais, participación no vídeo “Queda na
casa”, conto en cadea “A maxia dunha viaxe”, investigación sobre Carvalho Calero, conmemoración do día do libro, Día de Europa, Día do Medio Ambiente, investigación de lendas
de Valdeorras para o programa da Dino Radio e Festa de Fin de Curso virtual.
6ºA e 6ºB: Participación na Revista escolar “Trágame Terra”, videochamadas en grupo semanais, participación no vídeo “Queda na casa”, celebración de aniversarios por videoconferencia, celebración do Día Mundial do Dereitos do Consumidor, Semana da Prensa, Día da
auga e da árbore, Día Mundial da Saúde, Semana do libro, Día da Visibilidade Lésbica, Libro
de receitas + programas Máster Cheff Condesa, Día Internacional contra o acoso escolar,
Día de Europa, Día Internacional da Familia, Letras Galegas, Día Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, Festival de primavera, Día Mundial do Medio Ambiente, Reto
Digicraft, Xogos en tempo de corentena, Obradoiro de Papel Maché, Obradoiro de figuras
de alambre, Obradoiro de Arte Abstracto, Obradoiro de arquitectura, Festival virtual de Fin
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de Curso e Graduación-despedida virtual do curso e do cole desta promoción de alumn@s
2011-2020.
• O alumnado de 5 anos e 6º de primaria realizaron unha entrevista no Programa Menuda
Tropa de Radio Valdeorras-Onda Cero onde contaron as súas experiencias durante o confinamento (6 de maio).
• Unha nai (Policía Local no Barco) de Infantil de 3 anos, preparou un vídeo explicativo coas
recomendacións hixiénico-sanitarias para o primeiro día de saída do confinamento de todo
o alumnado do centro.
• Participación no concurso de ideas “Imaxina un parque”. Organizado polo CLIA do noso concello. Participou alumnado de diferentes cursos.
• Dende a aula de MÚSICA propúxoselle a todo o alumnado de Primaria a construción de instrumentos musicais caseiros, e un banco de recursos de cancións con exemplos musicais
para tocar con frauta doce, para o alumnado do 2º e 3º Ciclo de Primaria.
• Dende a área de EDUCACIÓN FÍSICA fíxoselle unha proposta semanal para todo o alumnado
de Primaria con diferentes propostas: exercicios e xogos aptos para espazos pechados; elaboración de xogos reutilizando obxectos caseiros; unha coronaoca deportiva; coreografías e
bailes en familia; os maiores nos ensinan os xogos da súa infancia; retos físico-deportivos;
e animación a facer exercicio e deporte ao aire libre, cando o proceso de desescalada así o
permitiu, con especial atención ás medidas hixiénicas e de distanciamento social establecidas polas autoridades sanitarias. En PSICOMOTRICIDADE, propúxoselles actividades lúdicas
a todo o alumnado de Infantil a través das videoconferencias semanais coas titoras.
• Dende a área de LINGUA INGLESA, a proposta consistiu nun “Bingo” (para 3º de Primaria),
proxección e comentario de contos en inglés (para o alumnado de 1º a 3º de Primaria), diario do confinamento “COVID-19 Time Capsule Book” (para o alumnado de 4º, 5º e 6º de
Primaria) e para o alumnado de Infantil, un bingo en inglés e un xogo de atopar parellas.
• @s especialistas de PT e AL enviaron retos, fichas de lectoescrita (“Música polo coronavirus
“ e “A canción do verán”); Fichas de descrición de animais, persoas obxectos e paisaxes (“A
foto das pasadas vacacións”); titoriais de receitas semanais (“Muffins á taza”, “Brochetas de
mar e froita”, ”Caracolines”); Visualización e debuxo de vídeos de repaso de contidos das
áreas de Ciencias Naturais e Ciencias Sociais, manualidades (“O coelliño de pascua”, “Os
maios”, “A árbore do amor”), celebración de festividades (Maios, Día da Nai, Día do libro,
Día das Letras Galegas), lectura de textos e poemas en voz alta, adiviñas, xeroglíficos, retos
e tarefas do proxecto “Viaxe polo tempo”.
• Dende NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA propuxéronse as seguintes actividades: o mes das
nosas Letras con imaxe interactiva(recompilación de contos, cantigas, receitas,...) e os Coordinadores de Normalización fixeron un vídeo para homenaxear a Carvalho Calero contando
a súa vida.
• Dende a BIBLIOTECA do colexio propuxeron as seguintes actividades para o tempo de confinamento: elaboración da presentación “Queda na casa”, con fotos do alumnado; presentación “Contra o coronavirus, a forza do Condesa”, achega do profesorado para animar ao
alumnado nos peores momentos do confinamento; dous programas da Dino Radio: “As Letras Galegas de Carvalho Calero” e “O coronavirus non pode con nós”; elaboración dun ·eXe
Learning: “coronavirus, coñecelo para derrotalo”; o enigma da semana (un concurso a través de Whatsapp); unha imaxe interactiva a través de Genial.ly coas actividades realizadas
dende a casa polo alumnado; montaxe da revista escolar Trágame Terra en formato dixital;
vídeos e documentos cos traballos do 1º Ciclo de Primaria e varios Contos en Cadea.
Un ano atípico, un curso especial pola pandemia que nos levou a pecharnos nos fogares durante
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máis de dous meses. Un curso que contou con 114 días de clases presenciais, ata que se decretou
o estado de alarma, e 61 días de atención telemática ao alumnado.
Aínda así, fixéronse presenciais no colexio 51 actividades extraescolares e Complementarias desenvolvidas en 64 días, cun alto valor formativo, que non sería posible levar a cabo sen o esforzo de
todo o profesorado; coa colaboración das familias en moitas das actividades e, por suposto, sen a
achega de todas aquelas empresas, organismos públicos e persoas que, individual e/ou colectivamente, aportaron o seu gran de area na formación do noso alumnado. A pandemia exixiu do profesorado un esforzo de adaptación acelerada á nova situación, o profesorado foi capaz de organizar
diferentes canles de comunicación co alumnado e organizar múltiples actividades dirixidas ao tratamento tanto emocional coma formativo
MOITAS GRAZAS A TOD@S POLO VOSO ESFORZO NESTAS CIRCUNSTANCIAS TAN COMPLEXAS.
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COMEDOR ESCOLAR
Persoal
O persoal encargado da atención e funcionamento do Comedor do C.E.I.P. “Condesa de Fenosa”
estivo integrado por:
• O director do centro, Francisco Pérez Lemos, que supervisou o funcionamento.
• A encargada de comedor, Pilar Prada Rodríguez
• O persoal laboral composto por unha cociñeira e tres axudantes, que se ocupou da elaboración de comidas en base aos menús..
• Persoal de atención e vixilancia: integrado por persoas propostas polo director do centro
nas condicións e número esixido segundo o número de comensais.
• Monitores especializados para levar a cabo as actividades extra escolares ofertadas pola
A.N.P.A.
• Alumnado de 5º e 6º de primaria, usuario do comedor como axudante, en razón do carácter educativo do servizo de comedor escolar.
Funcionamento
O funcionamento do Comedor escolar seguiu as pautas marcadas no Plan de funcionamento, baseado no Decreto 10/2007, do 25 de Xaneiro, polo que se regula o funcionamento dos Comedores
escolares nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
O Servizo de Comedor Escolar funcionou desde o 12 de setembro ata o 23 de xuño. Este curso no
Comedor Escolar comeron un total de 330 alumnos/as, dos cales 166 son transportados e os demais do Barco.
Cara ao curso que vén, manterase o mesmo número de comensais, posto que as prazas que quedan vacantes ao marcharen os alumnos/as de 6º, cubriranse practicamente na súa totalidade por
alumnado de novo ingreso. Como poñen de relevo os datos anteriores, o número de usuarios segue a ser moi alto.
Os labores de atención educativa, coidado e vixilancia dos nenos/as de Comedor foron realizadas
por dez coidadores. Ademais, durante o tempo da comida, as tres auxiliares técnicas educativas
axudaron na atención dos nenos/as que están ao seu cargo.
Todo o alumnado comeu nunha única quenda en torno ás 13:30, despois de deixarlle uns minutos
para lavar as mans e utilizar o servizo. Unicamente os alumnos/as de 5º e 6º, que axudan a servir
as mesas, comían posteriormente ao mesmo tempo que o profesorado.
Despois da comida os nenos/as contaban con tempo libre que ben podían dedicar ao xogo libre ou
ben a actividades que se lles ofertan como biblioteca, vídeo e outras actividades extra-escolares
xestionadas pola A.N.P.A.. Naqueles días que o tempo non o permitiu os nenos/as fixeron o recreo
de comedor dentro do pavillón e do patio cuberto.
Balance dos obxectivos
En termos xerais o balance dos obxectivos é satisfactorio.
Conseguiuse ofertar un menú san e equilibrado, que incluíra alimentos de todos os grupos, así
como ter en conta factores culturais da nosa comunidade. A aceptación deste polo alumnado
usuario é moi positiva.
Os nenos/as están moi concienciados de que deben comer un pouco de todo e non acostuma haber problemas. Aceptan de mellor grao os novos alimentos, así como peixes e hortalizas. Sen em bargo cos nenos/as que comezan novos no comedor hai que “pelexar” moito, pois, en xeral, están
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pouco habituados a comer froitas, legumes e verduras. Incluso entre os máis pequenos, danse casos de usuarios que só comen triturado ou seguen tomando biberón, o que dificulta a promoción
duns hábitos alimentarios adecuados. Neste aspecto sería conveniente contar con máis axudas das
familias que deben continuar na casa o labor realizado no Comedor Escolar.
Ao longo do curso potenciáronse durante os tres trimestres o traballo de determinadas normas.
Fundamentalmente: deixar a mesa ben recollida, utilizar ben os cubertos e lavar as mans previamente á comida.
A respecto do control de ruído no comedor é un problema de difícil solución. As medidas que se
teñen posto en marcha son efectivas só durante un tempo, e cando os usuarios se van afacendo a
elas, perdendo o efecto da novidade, o control se relaxa e volvemos ter o mesmo problema. Durante as obras deste curso colocouse un falso teito que absorbe algo do ruído ambiental, pero sen
dúbida esta non é a solución ideal. Semella importante ir variando as estratexias para conseguir ter
sempre presente a necesidade de control, e unha maior implicación de todo o persoal en facer do
espazo do comedor un lugar agradábel sen contaminación acústica.
No curso pasado instaláronse uns bancos corridos, para mellorar o aproveitamento do espazo dentro do comedor, para dúas mesas a xeito de proba. A proba destes bancos foi bastante positiva e
arestora todo o comedor utiliza estes bancos.
A colocación dos nenos/as e das mesas permite un maior aproveitamento da sala e maior comodidade para que o alumnado que serve chegue con máis facilidade a todos os puntos.
Os alumnos/as de ensino Infantil seguen agrupados de momento no “comedor pequeno” que deberá desaparecer co tempo.
Os nenos/as con alerxias a certos alimentos foron sentados xuntos para evitar erros que puideran
suceder cos camareiros, ocupándose unha nai coidadora do control deste alumnado para, deste
xeito, extremar as medidas para evitar contaminacións dos alimentos por contacto con alérxenos.
Os resultados acadados foron positivos pero o aumento de nenos con distintas alerxias ou intolerancias a alimentos fai que o espazo reservado para eles teña que medrar cada día.
Tamén é curioso que por informacións dos propios nenos, estes din que alimentos que están nas
súas listas de alerxias ou intolerancias lle son subministrados na casa sen problema, polo que ás
veces pensamos que a grande cantidade de alérxicos non está moi xustificada a nivel médico. Aínda así nós continuamos coa atención escrupulosa de todos os casos.
En canto ao persoal colaborador, repartíronse as mesas ao seu coidado por sectores, de xeito que
cada persoa se fixo cargo dun número determinado de mesas asignado previamente. Esta organi zación segue a resultar máis eficaz. Durante o curso realizáronse diversas reunións co fin de lembrar as normas de comedor e atallar aqueles aspectos nos que era conveniente incidir.
Hai que salientar as melloras acadadas no traballo dos obxectivos de promover entre os nenos/as
hábitos adecuados en torno ao servizo e manipulación hixiénica dos alimentos; os hábitos de
saúde bucodental, como é non inxerir lambetadas ao remate da comida; fomentar o coñecemento
dos alimentos, das propiedades nutritivas dos mesmos e das conveniencias máis saudables en canto a súa combinación e métodos de cociñado.
As minutas de comedor seguen a ser as mesmas que cursos pasados con lixeiras modificacións, entre outras cousas de novos alimentos. Non varían moito posto que na realización dos mesmos colaborou un pediatra da zona, iniciativa moi positiva e beneficiosa para os usuarios do noso comedor
escolar.
Durante este curso se repartiron os menús cada mes, e tamén se atopan colgados na páxina web
do colexio., que xa resulta a maior fonte de información sobre os menús.
Segue quedando pendente a realización dun simulacro de incendio na hora da comida, pois nos
parece interesante que coincida coa hora de comedor. Sería bo contar coa colaboración do Conce85
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llo neste aspecto.
Un dos obxectivos primordiais do Comedor Escolar deste Centro é proporcionar a toda a Comunidade Educativa un servizo básico e cotián que facilite a conveniencia do traballo diario das familias.
Durante este curso foi posible dar este servizo, con gran satisfacción por parte da comunidade educativa deste centro.
En canto ás instalacións do Comedor e mantemento das mesmas realizáronse algunhas melloras e
outras están en marcha cara o seguinte curso:
Melloras realizadas:
• Recambio dos manteis deteriorados.
• Desratización e desinsectación do comedor e cociña por parte da empresa contratada polo
Concello, que se realiza todos os anos polo mes de agosto
• Colocación dos protectores da luz en varios puntos
• Reparacións varias
• Adquisición de bancos e mesas adaptados á altura do alumnado usuario, dentro do proxecto de substitución progresiva de cadeiras individuais.
• Durante o verán, e no marco das obras de reforma integral do centro, e a petición do Equipo Directivo, acometeuse unha ampliación do espazo de cociña, que permitiu unha mellora
das condicións de traballo da cociñeira e axudantes de cociña.

Medidas COVID-19
No marco do Decreto de Alarma e da suspensión da actividade académica presencial, o comedor
escolar deixou de funcionar durante este período, isto é dende o 13 de marzo deica o remate do
curso o 19 de xuño de 2020.
Os alimentos que se tiñan almacenados para o seu uso na elaboración dos menús, e en previsión
da súa perda por deterioro, foron doados ao Hospital Comarcal do Barco de Valdeorras e á Cruz
Vermella de Valdeorras para a súa entrega a familias necesitadas da zona.
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1. PRESENTACIÓN
Esta memoria pon o peche final o curso 2019/2020, servindo de balance das actividades levadas a cabo
e de proba documentada das mesmas. A memoria é realizada pola coordinación do Equipo de
Dinamización de Lingua Galega do Centro de Educación Infantil e Primaria Condesa de Fenosa de O
Barco de Valdeorras (Ourense) o longo do mes de Xuño do ano 2020.

2. SITUACIÓN PREVIA E PREPARACIÓN DAS ACTIVIDADES
O CEIP Condesa de Fenosa e un centro no que se recolle a todo o alumnado do Concello de O Barco de
Valdeorras, compartindo esta función con outros dous centros públicos e un concertado. O noso centro
conta cun total de 352 alumnas e alumnos de educación infantil e primaria.
O equipo de Dinamización da Lingua Galega (EDLG) esta composto por profesorado do propio centro,
sendo estas as persoas integrantes:
MEMBROS DO EDLG

CARGO

1

Noelia Maceda Gallego

Coordinadora infantil

2

María NievesEscuredo López

Titora infantil

3

Aurora Delgado Pérez

Titora Primaria

4

EmilioManuel González López

Titor primaria

5

Diana Gómez Fernández

PT

6

Rubén López Fernández

PT

7

María González Arias

AL

COORDINACIÓN DO EDLG
Nuria Álvarez Rodríguez

Titora infantil

Para a preparación das actividades fixáronse unha serie de condicións:
• Reunións ordinarias de forma mensual, segundo luns de cada mes durante a hora de
permanencia Extraordinaria
• Reunións extraordinarias cando sexa preciso para a preparación de diversas
• actividades.
• Unha reunión extraordinaria ao inicio do curso académico para a preparación das
• diversas actividades e a posta en marcha do grupo.
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Co inicio do curso se establecen dous tipos de actividades que se desenvolveran ao longo de todo o
curso académico:
Actividades permanentes Aquelas que se desarrollan ao longo de todo o curso, sen unha
temporalización concreta.
Cunha temporalización máis puntual. Estas poderiamos clasificalas en
actividades conmemorativas -abarcando un so día- ou continuadas -cando
Actividades temporais
xa nos referimos a un percorrido semanal ou quincenal.

3. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS E DESCRICIÓN DAS MESMAS
A continuación realizamos unha relación de tódalas actividades, indicando o seu grao de consecución, o
material empregado e o custo económico que puido existir. Ao principio incluiremos tódalas
actividades permanentes e despois iremos por aquelas temporais, seguindo unha orde cronolóxica.

1

2

3

4

ACTIVIDADES
DESCRICIÓN
Cadernos
Continuase con este labor dende anos pasados, onde animamos ao
informativos e nais profesorado a empregar uns modelos realizados polo EDLG para usar nas
e pais
titorías.
Recursos empregados: material funxible do centro e gasto de
fotocopiadora.
Presuposto: 30€
Tradución de
materiais e
recursos

Esta actividade permanente levase a executar dende hai xa varios cursos,
onde imos animando a traducir materiais e recursos ao galego;
especialmente se realiza no eido dixital, onde e complicado atopar
recursos no noso idioma.
Recursos empregados: material funxible do centro e gastos de
fotocopiadora.
Todos os martes Actividade en colaboración co equipo da biblioteca no que se aproveita a
conto
hora de titorías para que o alumnado que fique no centro ben porque as
súas familias se atopan nunha titoría ou ben para aqueles que o desexen,
asistan a actividades de contacontos en galego na biblioteca.
Recursos empregados: material da biblioteca e libros.
O barquiño de Actividade colaborativa coa biblioteca.
papel
De forma mensual se manda unha circular na que se
informa de actividades a desenvolver ao longo de todo o mes na
biblioteca, así como tamén se anima ao alumando a participar nas
mesmas.
Ademais, tamén se incorpora algún tipo de reto para o
alumnado consistente na procura dalgún dato ou na
elaboración dalgún xoguete empregando material reciclado.
Este ano se lanzaron varios retos relacionados coa papiroflexia e coa
reciclaxe de CD usados para construír vehículos. Recursos empregados:
material do centro e gasto de fotocopiadora.
Presuposto: 30€
4
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6

7

8

9

10
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Os nosos autores Actividade complementaria da lectura silenciosa. Cada venres, en lugar
en voz alta
de realizarse a lectura silenciosa individual habitual, se realiza unha
lectura na que o alumnado dunha clase en concreta vai a ler as demais
clases e espazos do centro.
O texto que se le pode saír de dúas fontes:
• Un libro que imos lendo de forma colectiva -normalmente unha
selección de poemas infantís en galego-.
• Algún texto traballado na aula en galego.
Recursos empregados: material da biblioteca e libros.
Clubes de lectura e Actividade colaborativa entre tódolos equipos de obradoiros do centro e
lectoescritura
o profesorado de audición e linguaxe e pedagoxía terapéutica.
Co obxectivo de darlle un enfoque mais individualizado e ameno ao
traballo da lectoescritura, se constitúen estes obradoiros que se realizan
durante o tempo de lecer do alumnado de forma voluntaria. Nestes
obradoiros se practica e se xoga coas letras, animando ao alumnado a
mellorar tanto as súas habilidades de escritura como de lectura, a tódolos
niveis.
O finalizar o curso se recopiou todo o traballo realizado e se fixo un
reparto de premios ao alumnado mais colaborador con estas actividades.
Recursos empregados: material da biblioteca, material
escolar variado, xogos de letras e material funxible.
Presuposto: 50€
Lectura silenciosa

Tódalas mañas, os primeiros quince minutos, son adicados a lectura
silenciosa. Este recuncho de tempo nos serve para fomentar a lectura por
pracer, xa que cada alumna e alumno le o que lle apetece e as mestras e
mestres fan o propio tamén. Durante estes minutos de lectura se anima ao
alumnado tanto a coller libros de préstamo da biblioteca como tamén a
escoller libros escritos en lingua galega. Este ano a lectura silenciosa
continuou a ser un éxito.
Recursos empregados: material da biblioteca e libros.
Taboeiro
de Taboleiro empregado polo alumnado de educación infantil e primeiro
aniversarios
ciclo de educación primaria. Neste taboleiro o alumnado que estea de
aniversario nesa quincena recibe mensaxes por parte das suas
compañeiras e compañeiros en galego.
Recursos empregados: material funxible do centro.
Presuposto: 40€
Actividades
Coma tódolos anos animamos a que as actividades extraescolares e
complementarias e complementarias realizadas o sexan en idioma galego para darlle maior
extraescolares en profundidade e utilidade a nosa lingua.
galego
Recursos empregados: non se empregou material.
Dinochilas
Actividade por parte do equipo de biblioteca para fomentar a lectura
dente Educación Infantil. Cada semana o alumnado de 4º e 5º de E.I leva
unha mochila con un lote de sete contos en galego para ler xunto coa
familia na casa.
Recursos empregados: contos en galego, bolsa mochila
5
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11

Festa de Samaín

12

Túnel do terror

13

Magosto

14

Peóns ao camiño

15

Ciencia en galego

6
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Realizada o mércores 30 de outubro de 2019.
Esta actividade foi orientada ao alumnado de educación infantil e o
primeiro ciclo de educación primaria, contando coa colaboración
voluntaria das familias deste alumnado.
As familias organizaron xogos sobre a temática do terror e onde o
alumnado ia rotando ao longo de toda a tarde xunto co resto do seu
grupo.
Alguns dos xogos que se realizaron foron: lanzar pelotas dentro da boca
dos monstros, bolos pantasma, carreira de sacos, unha
xincana do terror entre outras actividades.
Recursos empregados: material funxible do centro, caixas de cartóns,
maquillaxe para pel, disfraces para o alumnado participante, material de
decoración para os corredores e para o pavillón deportivo. Doces de
Samaín.
Presuposto: 30€
Realizada o mércores 30 de outubro de 2019. A súa
preparación estendeuse dende a primeira quincena de
outubro.
A actividade consiste en crear unha obra de teatro
completamente en galego e interactiva por parte do
alumnado de sexto de educación primaria e onde todo o alumnado
colaborase dalgún xeito. Despois durante a súa representación o
alumnado dos diferentes cursos iría circulando polo noso túnel do terror.
Recursos empregados: material funxible do centro,
maquillaxe de Samaín, disfraces, decoración de Samaín, cabazas, candeas
e doces de Samaín.
Presuposto: 30€
Actividade realizada o venres 11 de novembro de 2019 en colaboración
coa Asociación de Nais e Pais Calabagueiros e cos diferentes equipos.
Nesta celebración se realizan actividades de xogos e de comer castañas
asadas. Así mesmo, nas aulas tamén se realizaron actividades de
construción de cestas para as castañas con papel reciclado.
Recursos empregados: material reciclado.
Realizada na semana do magosto do 11 ao 17 de novembro de 2019. En
colaboración cos mestres de educación física. Se traen diferentes peóns
que competiran na categoría de peóns tuneados e tamén a nivel de
habilidade facéndoos bailar.
Recursos empregados: o material e proporcionado polo alumando en
forma de peóns.
Realizada entre o 18 e o 22 de novembro. Cada ciclo de educación
primaria e toda a etapa de educación infantil adicaron estes días a
traballar a ciencia no noso idioma. O xeito de facelo foi diferente en
infantil e en primaria:
• Infantil: os experimentos foron realizados polas
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familias e expostos por estas ao alumnado. Os
experimentos traballados foron:
- Globo que atrapa o pelo
- Volcán en erupción
- Peixes na auga
• Primaria: os experimentos foron realizados polo alumnado e despois
presentado dunha aula a outra dentro do mesmo ciclo. Ademais foron
gravados para seren proxectados nos restantes ciclos.
- Lámpada de lava
- Volcán de escuma
- Globos
- Refracción da luz
- O globo que se infla so
- Espuma de cores
- A serpente de faraón
- Leite de corres
- Nube de alcol
Recursos empregados: material funxible do centro e material para os
experimentos.
Presuposto: 20€
16

17

18

Día Internaciona
da Eliminación da
Violencia contra a
Muller

Decoración de corazóns violentas con mensaxes do alumnado. Tiñan que
completar as seguintes frases “Se me queres non me…“ “Se me
queres…”
Representación do conto de “Clementina e Artur” polo alumnado de 6º
de Educación Primaria.
Solicitamos a “maleta pola igualdade” que contiña diferentes contos para
todas as idades para tratar o tema da igualdade e fóronse pasando durante
un semana polas diferentes aulas do ciclo.
Recursos empregados:
Presuposto: 10€
A caixa do correo O alumnado podía escribirlle a carta os Reis Magos e metela no caixa do
máxica
correo. O EDLG facía chegar eses desexos as nosas maxestades.
Recursos empregados: material funxible do centro para decorar a caixa
do correo.
Presuposto: 5€
O
Nadal
Condesa

7

no

Visita do Apalpador
O martes 17 de decembro un papá ofreceuse para disfrazarse desta
personaxe e percorrer a etapa de Educación Infantil para darlle forma a
esta lenda recentemente recuperada.
Recursos empregados: agasallos de madeira para os seis grupos de
infantil.
Presuposto: 120€
Festival de Nadal
CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa
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Realizado o mércores 18 e xoves 19 de decembro. As actuacións foron
realizadas polo alumnado. O noso
equipo animou a que se realizasen en galego para fomentar o seu uso en
contextos lúdicos.
Realizada o mércores 30 de xaneiro de 2020.
Cada aula preparou un decálogo para xogar en Paz no patio, e léronse
para todo o alumnado. Tamén se fixeron mans e cartolinas das cores do
arco da vella con un depresor para suxeitala e bailar todo o colexio a
canción de ” Happening vivan as mans de cores.
Recursos empregados: cartolinas de cores
Presuposto: 10€

19

Xornada de Paz

20

O día de Rosalía

21

O Entroido
Condesa

22

Día da muller

23

O mes das nosas
letras con imaxe
intereactiva

24

Homenaxe
a
Ricardo Carballo
Calero

25

Trágame Terra

8
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Elaboramos por ciclos catro Rosalías empregando diferentes técnicas.
Unha vez rematadas expuxéronse para todo o alumnado baixo o lema
“Eu son libre, nada pode contes a marcha dos meus pensamentos e eles
son a lei que rexe o meu destino”.
Tamén se elaborou un programa de radio sobre Rosalía onde se leu
algúnha noticia, bibliografía, poemas…
Recursos empregados: material funxible
Realizada o día 21 de febreiro de 20120.
A nivel de claustro eliximos a temática de xogos para darlle un pouco
continuidade o proxecto de centro que estamos levando a cabo este ano
no colexio. Cada nivel elixiu un xogo para disfrazarse.
Recursos empregados: material funxible: cartolinas, papel pinocho,
pegamento, cinta adhesiva, bolsas de plástico, cartón reciclado, pintura...
Presuposto: 200€
O profesorado do equipo de dinamización da lingua galega representou
unha pequena adaptación do conto “A cincenta que non quería comer
perdices”
Recursos empregados: disfraces
Entre todo o alumnado do centro fixemos unha imaxe interactiva onde se
podía ver unha recompilación de actividades feitas polo alumnado en
galego como por exemplo; receitas de cociña, poemas, bailes, adiviñas,
bandeiras de Galicia….
Recursos empregados: materiais informáticos
Entre os diferentes equipos de dinamización da lingua galega da vila,
quixemos facer unha pequena homenaxe a quen se lle adicou as letras
galegas este ano, Ricardo Carballo Calero mediante un vídeo que facía un
pequeno percorrido pola súa historia como escritor.
Recursos empregados: materiais informáticos
Este ano a revista do colexio foi editada en formato dixital. Dende o
EDLG animamos ao alumnado que fixera a súa apartación en galego.
Recursos empregados: materiais informáticos
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4. PROPOSTAS DE MELLORA E OBXECTIVOS ACADADOS
As actividades anteriormente mencionadas acollen unha serie de propostas de mellora que foron
realizadas polo profesorado do centro nos equipos de ciclo. Estas propostas de non teren sido realizadas
se considera que a actividade se considera adecuada no contexto no que se empregou.
Así mesmo analizamos os obxectivos acadados por cada unha das actividades realizadas.
ACTIVIDADES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25

PROPOSTA DE MELLORA E OBXECTIVOS ACADADOS

Cadernos informativos e nais e
pais
Tradución de materiais e recursos
Todos os martes conto
O barquiño de papel
Os nosos autores en voz alta
Clubs de lectura e lectoescritura
Lectura silenciosa
Taboleiro de aniversarios

Avaliada positivamente.

Avaliada positivamente.
Avaliada positivamente
Avaliada positivamente.
Avaliada positivamente.
Avaliada positivamente.
Avaliada positivamente.
Pouca participación por parte do alumnado. Reactivar
para o vindeiro curso
e Avaliada positivamente.

Actividades complementarias
extraescolares en galego
Dinochilas
Festa de Samaín
Túnel do terror
Magosto
Peóns ao camiño
Ciencia en galego
Día Internacional da Eliminación
da Violencia contra a Muller
A caixa do correo
O Nadal no Condesa
Xornada de Paz

Avaliada positivamente.
Avaliada positivamente.
Avaliada positivamente.
Avaliada positivamente.
Avaliada positivamente.
Avaliada positivamente.
Avaliada positivamente.

Avaliada positivamente.
Avaliada positivamente.
A programación quedouse curta para o tempo
empregado. Facer unha pequena coreografía
O día de Rosalía
Avaliada positivamente.
O Entroido no Condesa
Avaliada positivamente
Día da muller
Avaliada positivamente.
O mes das nosos letras con imaxe Pouca participación por parte do alumnado debido a
interactiva
carga de traballo que tiñan. Para o vindeiro curso
difundir os traballos do EDLG no blog e tamén nas
redes sociais coma o Facebookk do colexio.
Homenaxe a Ricardo Carballo Avaliada positivamente
Calero
Trágame Terra
Avaliada positivamente
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5. CONCLUSIÓN
Con esta memoria poñemos peche final ao curso 2019/2020 no que se refire as actividades do EDLG.
Dicir que moitas das actividades que se tiñan programadas para mediados do segundo trimestre e o
terceiro trimestre non se puideron levar a cabo por motivo do confinamento polo COVID-19.
Para o longo do curso tíñanse programadas un total de corenta e seis actividades, algunhas de elas
levaranse a cabo o vindeiro curso como a celebración das Letras Galegas adicadas a Ricardo Carballo
Calero. Moitas das actividades programadas formaban parte doutros dous proxectos como o Dixicraft e
o Proxecto do fomento do uso do galego.
Debido a suspensión das clases presenciais o pasado 16 de marzo era moi difícil levar a adiante estas
actividades xa que se requiría de certo material informático que estaba no colexio. O alumnado de
sexto participou no Reto Dixicraft que ofreceu dito proxecto, consistía en crear un cómic en lingua
galega en formato dixital empregando diferentes ferramentas como; padlet, cisco webex e lector de
códigos QR que podían acceder a elas dende a casa. Por parte do profesorado moitas das actividades
propostas ao alumnado neste confinamento fomentaban o uso da nosa lingua.
En canto o proxecto para o fomento do uso do galego levouse a cabo a súa solicitude pero non saíu a
resolución dos proxectos admitidos e excluídos.
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Introdución
Este curso estivo marcado polo estado de alerta motivado pola crise do coronavirus. As
aulas pecharon de xeito abrupto no mes de marzo. Por ese motivo, a memoria do PXAD
fará referencia ao traballado realizado de xeito presencial, mais tamén á resposta dada
en tempo de confinamento. motivado pola COVID 19.
Durante este ano académico foron atendidos 95 alumnos/as de apoio no centro
distribuídos do seguinte xeito:
•
27 alumnos/as recibiron apoio unicamente de Audición e Linguaxe (AL).
•
41 alumnos/as recibiron apoio unicamente de Pedagoxía Terapéutica (PT), fóra e
dentro da aula ordinaria.
•
27 alumnos recibiron apoio de AL e PT simultaneamente, tres deles
escolarizado/as en modalidade combinada entre aula ordinaria e aula específica do
centro.
Ao longo do curso escolarizáronse once alumnos/as de incorporación tardía ao sistema
educativo, cinco deles fixérono no segundo trimestre e, dos que se incorporaron a comezo
de curso, catro regresaron ao seu país de orixe.
Un alumno con ACNEE estivo escolarizado de xeito intermitente, debido a que se
trasladou a outra comunidade e volveu por dúas veces a vivir neste pobo e, polo tanto, a
acudir ao centro e recibir apoio.
Outros alumnos/as que recibían reeducación de linguaxe foron alta, polo que deixaron de
recibir apoio de AL, mais houbo novas incorporacións, que precisaron da atención do
profesorado especialista de AL.
Por estas razóns, no momento actual, son un total de 93 alumnos/as os que están a
recibir apoio de AL.
Como se pode entender de todo o anterior, a listaxe de alumnado de apoio enténdese
dentro dun proceso aberto, no que existe a posibilidade de entrar ou saír, en calquera
momento do curso, segundo a evolución do alumno/a.
Comentar que, nos últimos anos, observamos unha maior mobilidade entre unha parte
das familias, que se traduce en cambios na listaxe de alumnado con necesidades
específicas de apoio educativo (ACNEAE) a atender. Moitas veces é debido a que as
familias establécense na zona, ou marchan dela, en busca dun futuro laboral e eses
cambios non sempre coinciden co comezo do curso académico. Este fenómeno vímolo
percibindo especialmente con algunhas das familias de orixe estranxeiro que chegan ao
centro. Aséntanse temporalmente na comarca, mais, en ocasións, non se cumpren as
súas expectativas, polo que cambian de localidade ou volven ao seu país de orixe.
Como regra xeral, nas sesións de avaliación é onde, se determina a valoración da medida
de apoio e se toman as decisións con respecto ao alumno/a e ao grupo. Mais, ao longo do
trimestre, tamén se realizan reunións entre orientadora, profesorado de AL e PT e
profesorado titor para valorar a marcha dos apoios e implementar posibles medidas.
Co alumnado que ingresa no centro unha vez comezado o curso valórase, xunto co
profesorado titor, a posible necesidade de apoio e tamén téñense en conta os informes
previos en caso de habelos.
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Para atender ao alumnado con NEAE contouse cos seguintes profesionais:
Profesorado de PT
5
•
1 en Comisión de Servizos
•
2 con destino definitivo
•
2 con destino provisional
Profesorado de AL

2

•

Auxiliares Técnico Educativas

2

•

Orientadora

1

2 con destino provisional

•

1 con destino definitivo no centro
1 con destino provisional

•

Destino definitivo

Organización da atención ao ACNEAE
En canto á organización xeral do ACNEAE realizouse do seguinte xeito:
•
Realizouse a avaliación inicial ao comezo do curso, seguindo as directrices do
Departamento de Orientación e a Comisión Pedagóxica.
•
Tentouse, na medida do posible, adecuar horarios, agrupamentos e espazos, así
como a organización e xestión das aulas, ás características do alumnado.
•
Promoveuse unha metodoloxía baseada no traballo colaborativo en grupos
heteroxéneos, na titoría entre iguais, no aprendizaxe por proxectos e nun modelo
que promova a inclusión.
•
Leváronse a cabo adaptacións Curriculares Non Significativas (ACNS) con aquel
alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe, Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividade (TDAH) ou Trastorno de Espectro Autista (TEA).
Deseñáronse actividades de reforzo e de apoio ao currículo.
•
Diversificáronse os procedementos de avaliación e os criterios de cualificación.
•
En Educación Primaria seguiron a realizarse desdobramentos de grupos e apoios
do profesorado no mesmo nivel en horas lectivas dispoñibles.
•
En Educación Infantil realizáronse apoios nas aulas por parte do profesorado de
apoio de Educación Infantil.
Como nos pasados cursos funcionaron no centro dúas aulas específicas: unha para o
alumnado con TEA e outra para o alumnado con Discapacidade Motora. A aula específica
de TEA estivo cuberta por un mestre en comisión de servizos e a de Discapacidade
Motora, por unha mestra definitiva. O profesorado asignado ás aulas específicas
completou practicamente na súa totalidade o seu horario co alumnado asignado ás
mesmas, tanto na aula ordinaria como na aula específica. Ademais participou nos
obradoiros levados a cabo: estimulación gustativa, estimulación sensorial e obradoiro de
habilidades sociais e xogo.
O resto de mestres de apoio de PT cubriron o seu horario do seguinte modo:
•
ACNEAE de 5º e 6º e ACNEE con Adaptacións Curriculares Significativas.
•
ACNEAE de 3º e 4º e ACNEE con Adaptacións Curriculares Significativas, así
como o Grupo de Adquisición de Linguas e de Competencia Curricular que
funcionou durante parte do curso.
•
ACNEAE e ACNEE de 1º e 2º curso.
•
Preferiblemente, sempre que foi posible os apoios foron impartidos dentro da aula
ordinaria.
En canto ao profesorado de apoio de AL cubriron o seu horario do seguinte modo:
2
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Alumnado con necesidades educativas especiais e de escolarización combinada
nas aulas específicas e obradoiro de estimulación gustativa.
•
Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e obradoiro de
estimulación da linguaxe en EI.
Ao longo do curso o profesorado de apoio de AL e PT, coa colaboración da orientadora,
levou a cabo un seguimento continuo do reforzo pedagóxico que estivo a realizar. A tal
efecto cubriuse a ficha de seguimento na que se reflectiron as áreas e obxectivos a
traballar, os posibles cambios no programa de reforzo a levar a cabo ou no material a
utilizar. Estas fichas serviron como programa de traballo, pero ademais como punto de
partida para continuar co traballo realizado ante unha posible baixa ou para darlle
continuidade cara ao vindeiro curso,como punto de partida no caso daqueles alumnos/as
nos que se manteñen no apoio.
En canto ás auxiliares técnico educativas (ATE) expoñer que consideramos o labor
realizado por elas fundamental para contribuír a dar unha resposta de calidade ao ACNEE
ao seu cargo. As funcións que realizaron no centro foron:
•
Guiar e/ou axudar ao alumno/a na realización de actividades de coidado, vestido,
hixiene e aseo persoal.
•
Guiar e/ou axudar ao alumno/a na realización de actividades dirixidas á
adquisición de hábitos alimentarios e de desenvolvemento na mesa.
•
Guiar e/ou axudar ao alumno/a na realización de actividades dirixidas á
adquisición de técnicas de orientación, mobilidade e autocontrol en desprazamentos
e en habilidades da vida diaria.
•
Guiar e/ou axudar ao alumno a desprazarse e participar activamente en
actividades dentro e fóra do centro, cando as súas condicións o impiden ou dificultan
de forma importante ou supoñen un risco físico evidente.
•
Axudar ao alumno/a dentro da aula para facilitarlle o acceso ás actividades que
presentan especial dificultade para o mesmo. Estas actividades están sempre
programadas e supervisadas polo profesorado, ben se desenvolvan na aula ordinaria
ou en agrupamentos específicos.
•
Axudar ao alumno/a na súa integración social no contexto educativo: entradas,
recreos, comedor, saídas, excursións, etc.
•
Axudar ao alumno/a a aprender a controlar situacións que implican un risco físico
para si mesmo ou para os demais.
En canto á organización dos espazos físicos destinados á atención do alumnado con
NEAE repartíronse entre o edificio principal e o edificio coñecido como A Casiña. As dúas
aulas de apoio de Audición e Linguaxe e as dúas Aulas Específicas, así como o
Departamento de Orientación, áchanse neste edificio e as outras mestras de apoio
comparten dúas aulas destinadas a aqueles apoios que se dan fóra da aula. Nalgunhas
sesións foi necesario utilizar puntualmente unha aula de usos múltiples.
•

Organización da atención ao ACNEAE durante o confinamento
Desde que se produciu a situación de confinamento orixinada pola crise sanitaria, o
equipo directivo e o departamento de orientación tentaron artellar unha resposta
inmediata á organización da atención á diversidade. Para iso tivéronse en conta algúns
dos posibles puntos débiles que mais nos preocupaban: a brecha dixital, as situacións
socio-familiares desfavorecidas e a resposta a atención a diversidade, entendida dun xeito
global e como resposta ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.
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Desde esa perspectiva, propuxémonos como obxectivos primordiais os seguintes:
•
Valorar a situación familiar en canto a medios materiais e competencia dixital.
•
Valorar as situacións familiares que puideran dificultar a colaboración co centro
para que os seus fillos/as poida seguir as rutinas propostas.
•
Amosar interese pola situación familiar e polo estado de ánimo do alumno/a.
•
Elixir plataformas accesibles para todos/as e adaptarnos ás diferentes
circunstancias utilizando distintas vías de comunicación.
•
Procurar non duplicar as vías de comunicación a non ser que fose estritamente
necesario e dar unha resposta coordinada para facilitar a situación ás familias.
•
Explicar ás familias os procedementos a seguir e ensinar como facelo.
•
Programar tarefas máis lúdicas e competenciais con múltiples formas de
presentación e expresión.
•
Buscar tarefas que impliquen un produto final.
•
Realizar e adaptar as actividades propostas na titoría sempre que sexa posible.
•
Procurar darlle continuidade a algúns dos obradoiros que funcionaban ata o
momento, aínda que adaptando os mesmos, dentro do posible, á nova situación:
obradoiro de xogos, obradoiro de biblioteca, obradoiro de estimulación da linguaxe,
obradoiro de estimulación sensorial, obradoiro de estimulación gustativa.
•
Procurar non abafar ao alumnado e as familias con excesiva cantidade de tarefas,
ser comedidos e flexibles na entrega das mesmas. As actividades son quincenais
e, por suposto, nunca obrigatorias.
•
Manter un contacto, cando menos semanal, co grupo. Facer vídeo-conferencias
con toda a aula e con grupos reducidos.
•
Procurar guiar ao alumnado no seu traballo e darlles retro-alimentación, algo que
nos parece primordial neste momento.
•
Acompañar, motivar e reforzar a actitude e o esforzo do alumnado.
•
Seguir realizando titorías coa familia. Nalgunhas delas coa presenza da orientadora
e outro profesorado especialista.
•
Coordinación dos equipos docentes do alumnado, a través do profesorado titor.
•
Coordinación da XDO e o profesorado de apoio semanal e sempre que se
considere necesario.
•
Coordinación cos servizos sociais nos casos que se considerou pertinente.
A organización da resposta ao ACNEAE dada polo profesorado de apoio especifícase con
maior detalle nas memorias de PT e AL.

Avaliación do plan propiamente dito.
Para levar a cabo a avaliación do Plan Xeral de Atención á Diversidade (PXAD) tivéronse
en conta as seguintes fontes de información:
•

Intercambios orais.

•

Avaliacións.

•

Achegas e conclusións tomadas nas reunións realizadas.

•

Observacións e traballo diario.

A partir destas fontes de información podemos destacar os seguintes aspectos:
•

Desde comezo de curso ata o 13 de marzo:
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As actuacións relativas á atención á diversidade no centro fixéronse conforme
ao previsto no Plan Xeral de Atención á Diversidade, en canto aos obxectivos, á
organización dos apoios e aos tempos e actividades contemplados para atender
ao alumnado, profesorado e familias.
En termos xerais o plan partiu das necesidades reais do centro detectadas nas
reunións de comezo de curso e naquelas que foron xurdindo ao longo do curso
pasado.
O nivel de colaboración e participación dos responsables do PXAD pódese
cualificar de alto. Hai que salientar os seguintes aspectos:
▪

▪

▪

▪

O profesorado de apoio amosou unha gran coordinación, implicación e
capacidade de traballo en equipo para que se conseguiran os obxectivos
deseñados, o que que revirte na calidade da resposta ao ACNEAE.
En termos xerais, contamos cun claustro moi implicado na resposta á
atención á diversidade, sempre disposto a implementar as suxestións
realizadas para responder ás diversas necesidades do alumnado.
O labor do Equipo Directivo facilitou, na medida das posibilidades, a posta
en práctica das decisións tomadas.
O nivel de colaboración e participación dos servizos externos ao centro foi
adecuado; Equipo de Orientación Específico (EOE), Servizos Sociais,
Servizos Sanitarios etc.

O compromiso e a implicación no seu traballo das auxiliares técnico
educativas foi moi alto, o que foi fundamental no acompañamento e na
formación interrelacional do alumnado con NEE ao seu cargo.
Revisáronse os documentos de centro en especial os referidos á atención á
diversidade: PXAD, POA, modelo de centro de ACS, modelo de ACNS.
▪

◦

◦
◦

•

Revisáronse e difundíronse os obxectivos e contidos mínimos de nivel.
Mantivéronse os criterios de prioridade na atención ao alumnado polo
profesorado de apoio de AL e PT, unha vez revisados a comezo de curso; así
como seguiuse o protocolo deseñado no centro cando se cría que o alumnado
debería ser susceptible de apoio de AL e/ou PT.

Desde o 16 de marzo ata o momento actual:
◦

◦

As actuacións relativas á atención á diversidade neste período, fixéronse
procurando dar unha resposta nun escenario totalmente distinto que dificultaba
o traballo dos especialistas. Entre o equipo directivo e os compoñentes do
departamento de orientación artellouse a resposta e marcáronse uns obxectivos
que se consideraron primordiais.
En termos xerais conseguiuse cubrir, en maior ou menor grao, os obxectivos
propostos para a etapa de confinamento motivada pola pandemia. Ademais, a
resposta ofrecida ao ACNEAE do centro pode valorarse positivamente, tendo en
conta a situación sobrevinda. Conseguiuse chegar, a través de distintos medios
que se especifican na memoria de AL e PT á totalidade do alumnado con
necesidades educativas especiais e a meirande parte do alumnado con outras
necesidades específicas de apoio educativo, aínda que non na mesma medida.
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Valorouse a posible forma de chegar a cada un en función da situación familiar
e dos medios cos que contaban. Elixíronse plataformas accesibles para
todos/as e adaptarnos ás diferentes circunstancias utilizando distintas vías de
comunicación.
Tentouse dar continuidade ao apoio ao alumnado dentro do posible e
adaptándose á nova situación, mantendo un contacto estreito coas familias e o
alumnado. A través de video-conferencias ou outros medios tentouse dar unha
guía sobre como realizar o traballo e dar retro-alimentación sobre a tarefa
realizada polo alumno/a.
En todo momento procurouse que as familias se sentiran acompañadas neste
proceso. Atendéronse as demandas que xurdiron ao longo deste período
referidas á situación emocional dos alumnos/as ou da propia familia.
Traballouse de xeito coordinado cos equipos docentes do alumnado , a través
do profesorado titor, así como coa orientadora. Para iso utilizáronse videoconferencias e outros medios.
Traballouse cos servizos sociais nos casos que foi oportuno.

Coordinouse a atención ao alumnado con NEAE que pasa a Educación
Secundaria Obrigatoria, tamén de xeito telemático.
Como conclusión de todo o anterior valórase positivamente a posta en práctica da
concreción anual do PXAD, tendo en conta que, por motivos de forza maior, este curso
houbo que adaptarse á situación e dar unha resposta totalmente condicionada polos feitos
que estamos a vivir.
◦

Propostas de mellora cara ao curso que vén
Para realizar as propostas de mellora se tiveron en conta aqueles aspectos que foron
xurdindo nas distintas reunións ao longo do curso.
Aínda que a avaliación en termos xerais é positiva, atopamos aspectos nos que pode ser
mellorada e algúns puntos do curso anterior que consideramos preciso seguir mantendo
e incidindo:
•

•

•

•

Revisar, ao inicio do curso, os expedientes do alumnado para ter en conta posibles
NEAE xa detectadas, plans de reforzo, etc (Secretaría e orientación).
Reflectir na programación de aula as medidas a tomar unha vez realizada a
avaliación inicial: materiais de traballo adaptados, flexibilidade metodolóxica e
organizativa etc..
Realización das reunións da orientadora e profesorado especialista de apoio cos
titores de todos os niveis, especialmente naquelas aulas con ACNEAE e a principio
e final de curso. Debemos recordar que a actuación inconexa e illada de
profesorado titor e especialistas non cubre a finalidade educativa que as medidas
de atención á diversidade perseguen, polo que se considera imprescindible
establecer un calendario pechado de reunións.
Seguir a traballar no protocolo de detección temperá, así como nos mecanismos de
detección (Probas colectivas en 1º, 3º e 5º).
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•

•

Elaborar un listado de posibles sinais de alerta como medida para a detección
temperá.
Realización de reunións nos primeiros días de curso nas que se aborden estes
temas:
◦

◦

◦

◦

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Información sobre ACNEAE dunha titoría e sobre as medidas que se levan a
cabo.
Difusión do plan xeral de atención á diversidade e das concrecións anuais do
plan de orientación, ben en ciclo, claustro ou nunha reunión a tal efecto.
Información ao profesorado sobre como demandar intervención e apoio de
AL/PT. Cando un neno/a comece a asistir a apoio será o profesorado titor o que
transmita a familia, así como cando sexa alta. Sempre que se considere
oportuno estará acompañado do mestre de apoio ou da orientadora. A medida
de alta reflectirase nos boletíns de notas.
Información ás familias na primeira reunión sobre os desdobres, os apoios no
centro. Sería interesante que nestas reunións estivera presente a orientadora e
o profesorado de apoio.

Dar a coñecer as medidas tomadas nas ACNS para o alumnado con Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH), Dificultades Específicas de
Aprendizaxe (DEA) ou con Trastorno de Espectro Autista (TEA).
Realizar un seguimento cando menos trimestral de como se están a implementar
as ACNS, as ACS e os programas de reforzo, nas que estiveran presentes a XDO,
o profesorado de apoio involucrado e o profesorado titor e especialistas.
Recoller no modelo de ACNS do centro as medidas para alumnado con Trastorno
de Espectro Autista (TEA).
En canto ao deseño de actividades de reforzo e de apoio ao currículo dos contidos
das materias básicas dentro da titoría seguimos crendo oportuno que contemplen
as diferentes peculiaridades de cada alumno de forma individual, pero que tamén
repercutan no grupo de xeito colectivo en todos os alumnos/as da aula ordinaria.
Revisión a comezo de curso dos obxectivos e contidos mínimos de nivel. Dalos a
coñecer na primeira reunión entre o profesorado e tamén entre as familias.
Ter en conta que os desdobres non son un apoio dentro da aula, senón un apoio ao
grupo-aula. A primeira opción recaería unicamente no ACNEAE. Mais o que se
busca no desdobre é dirixir o apoio ás necesidades do grupo aula, que repercutirán
non so sobre o conxunto do grupo, senón tamén en cada alumno/a
individualmente.
Non limitar os desdobres ao curso no que estea o alumnado, senón á súa
necesidade.
Apoios de Infantil: seguir repartindo equitativamente entre todas as aulas as horas
de apoio, tendo en conta tamén aqueles grupos con maiores necesidades.
Implementar os cambios organizativos propostos polo profesorado de apoio en
canto á planificación dos apoios cara o vindeiro curso.
Continuar destinando catro sesións dunha especialista de AL a estimulación da
7
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linguaxe en tres e catro anos de EI. O profesorado acompañará á mestra de apoio
durante o desenvolvemento do obradoiro.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Continuar levando a cabo os obradoiros de estimulación sensorial, gustativa e de
habilidades sociais.
Continuar dando a información ás familias con NEAE
periódicas, en vez de facelo cos boletíns trimestrais .

a través das titorías

Continuar fomentando modelos e metodoloxías inclusivas: SEM, docencia
compartida, aprendizaxe cooperativa, titoría entre iguais... como medio para dar
cabida á atención individual do alumnado que presenta NEAE dentro das clases
tan numerosas.
Fomentar os apoios dentro da aula co mestre de apoio concibido como docencia
compartida. Neste modelo o traballo do mestre de apoio céntrase en propiciar as
estratexias e adaptacións necesarias para que todo os alumnos participen na aula
traballando o mesmo currículo que os seus compañeiros.
Integrar o desenvolvemento dos programas de enriquecemento para
desenvolvemento do talento para toda a escola, dentro da aula e non fóra dela..

o

Deixar un tempo fixo nos ciclos, nas Comisións Pedagóxicas e outras reunións
para o proceso de seguimento, avaliación e mellora do PXAD.
Manter o número do profesorado de apoio de AL, PT e de auxiliares técnico
educativas, co fin de poder ofrecer unha atención de calidade ao alumnado con
necesidades de apoio.
Continuar realizando actividades enfocadas á sensibilización do alumnado cara á
diversidade e respecto ás diferenzas.
Continuar buscando alternativas inclusivas e co-educativas ao tempo de lecer no
patio, ofrecendo as mesmas oportunidades para todo o alumnado e evitando
posibles situacións de discriminación e acoso.
Realizar charlas puntuais coas familias encamiñadas a mellorar os estilos
educativos parentais.
Seguir completando o programa de habilidades sociais e emocionais
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MEMORIA DO PLAN DE CONVIVENCIA
O Plan de Convivencia do centro, axustase ás disposición requiridas
no DECRETO 8/2015, de 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei
4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da
comunidade educativa en materia de convivencia escolar; así como
ás suxestións requiridas polo Inspector da zona.
Durante este curso fíxose unha revisión do mesmo e procedeuse a
súa difusión na páxina web do centro, mais está pendente a
aprobación da revisión do mesmo polo Claustro e o Consello Escolar
do centro.
Ao longo deste curso fomentouse en todo momento a boa
convivencia no centro, tratando de conseguir unhas mellores
relacións.
A metodoloxía a utilizar foi a educación emocional, a pedagoxía do
error, a negociación educativa do conflito, o fomento de valores,
actitudes e prácticas facilitadoras do diálogo .
Durante este curso realizáronse no centro as seguintes tarefas:
• Revisión de documentos do centro: Normativa de Organización
e Funcionamento (NOF) e Plan de Acción Titorial.
• Tratamento en titoría de aspectos que afectan á convivencia e
o bo clima na clase: resolución de conflitos de xeito dialogado
etc...
• Caixa do correo da aula: deixar tempos e espazos que
favorezan a resolución de conflitos de xeito dialogado.
• Recanto de escoita: boca-orella.
• Recanto da calma.
• Participación do centro en programas e actividades que
fomentan a convivencia entre iguais, coas familias e coa
contorna.
• Pasaporte solidario.
• Sensibilización contra o maltrato entre iguais: charlas,
debates, material impreso ou virtual etc...
• Sensibilización contra a violencia de xénero ou ante calquera
tipo de discriminación: charlas, debates, material impreso ou
virtual etc...
1

• Alumnado acompañante e círculo de amigos: alumnado que se
ocupa de apoiar aos alumnos de novo ingreso ou aos que
teñen dificultades de integración.
• Patrullas verdes.
• Asemblea de patios e convivencia.
• Proxecto sobre o patio e implementación de medidas que
leven a unha boa convivencia no tempo de lecer.
• Abordaxe de incidencias que alteraron a convivencia con
alumnos/as e as súas familias.
• Protocolo de acoso cun alumno.
• Atención puntual a conflitos protagonizados por algún alumno/
a, así como a súa familia.
• Realización de varios contratos de conduta, implicando ás
familias, con bos resultados en xeneral.
• Traballo de técnicas enfocadas ao autocontrol e xestión da ira
con determinados alumnos/as.
• Cara ao vindeiro curso, segue quedando pendente:
◦ Aprobación da última revisión do plan.
◦ Constitución da Comisión de Convivencia do centro.
◦ Dar continuidade á Asemblea de Convivencia formada por
representantes do alumnado de todos os cursos de Primaria
e de EI 5 anos.
◦ Avaliación semestral do clima da clase e análise do mesmo
nas reunións de ciclo, nas sesións de avaliación ou de
Comisión Pedagóxica.
◦ Charlas coas familias sobre temas de interese.
◦ Análise trimestral na Comisión de Convivencia das accións
propostas e posibles modificacións.
◦ Sistematización da Aula Inclusiva de Convivencia.
◦ Reorganización do proxecto do patio e implementación de
medidas que leven a unha boa convivencia no tempo de
lecer dentro do que será o que se deu en chamar a “nova
normalidade”
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Grao de cumprimento dos obxectivos
O curso 19-20 foi, sen dúbida, o curso máis atípico das nosas vidas.
Todos os proxectos que tiñamos programados víronse truncados pola pandemia do
COVID-19, algúns a penas acabados de poñer en marcha. Houbo que, pola contra,
artellar da noite para a mañá, novos xeitos de comunicarse co alumnado para poñer
dende a Biblioteca iniciativas de traballo cunhas perspectivas nunca antes exploradas.
Os resultados son, xa que logo, ambivalentes, por unha banda as nosas expectativas de
traballo non se viron cumpridas nunha porcentaxe axeitada, pero si que estamos moi
satisfeitos da resposta que fomos quen de lle dar a esta crise.
Evidentemente houbo uns primeiros intres de dúbidas, ensaios, tenteos... deica atopar
xeitos de comunicación estables que permitiron desenvolver actividades tanto individuais
como en colaboración.
Se no ano pasado valorabamos negativamente o noso uso da plataforma de empréstamo
dixital de ELBE-2, pensamos que este ano acadamos un mellor aproveitamento destes
recursos, xa que, por unha banda dende a Asesoría enviáronse as credenciais moito
antes, e pola nosa parte fixemos un esforzo por promover o seu uso polo alumnado co
apoio do profesorado do terceiro ciclo. Así mesmo durante o período de confinamento e
de interrupción das clases presenciais promovemos o seu uso entre o alumnado.
De cara ao vindeiro curso, e tendo en conta as restricións ao empréstamo derivadas da
corentena obrigada dos libros devoltos, o emprego desta plataforma semella un xeito
excelente de suplir as limitacións que seica vamos ter que sofrer.
Noutros aspectos do noso traballo tiñamos acadado un funcionamento acorde coas nosas
expectativas, ata que, como xa sabemos todo parou de xeito inesperado.
Esta parada fixo que algunhas actividades xa non se chegaran a realizar, coma o noso
mercadiño de intercambio, actividade esta que polas recomendacións de corentena
semella que teremos que poñer en pausa mentres a situación sanitaria non cambie.
Tivemos problemas coa impresión 3D, xa que pensamos durante unha boa parte do curso
que tiñamos unha avaría na impresora, que tentamos arranxar limpando o extrusor,
anovando os ventiladores, calibrando e nivelando a base... para que, cando xa
andabamos a procurar un servizo técnico descubrimos para o noso abraio que o problema
debíase ao deterioro do PLA.
Daquela a impresora quedou operativa só uns poucos días antes da suspensión das
clases, polo que a súa actividade quedou moi limitada.
Tampouco puidemos realizar a tempo a reforma do espazo da biblioteca esperando a
chegada do material encargado á empresa GRUMAR, que nun principio por un desacordo
cunha empresa provedora e logo pola suspensión da actividade económica, adiou a
entrega do material deica finais do curso.
Esta mesma demora fixo que o espazo onde pensabamos situar os escornabots non
estivera dispoñible durante o período presencial do curso e que, daquela non tivesen a
penas uso durante o curso.
Comezamos sen embargo un par de proxectos que pensamos que poden ter moito
interese de cara ao futuro, como é o traballo de robótica con Lego WeDo, ou a mellora
dos nosos retos fuchiqueiros ao poñer a disposición do alumnado o material para a
realización dos retos e instrucións para o desenvolvemento do mesmo.
Tamén o funcionamento do Barquiño de Papel, o voceiro da nosa biblioteca, tivo, deica a
parada de marzo, unha periodicidade boa e cuns contidos que promoveron as nosas
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actividades e foron seguidos polo alumnado con interese.
Mención especial merece a nosa Dino Radio, que conseguiu establecer unha
programación cunha boa periodicidade e incluso manterse durante o período de
confinamento.
O emprego da biblioteca como espazo de coñecemento polas distintas aulas séguese a
afianzar, coa presenza das clases que traballan en proxectos de investigación, as visitas
para recoller material de lectura, para aproveitar os recursos tecnolóxicos, como espazo
creativo, para as aulas de alfabetización en información...
En resume podemos valorar dun xeito bastante positivo o funcionamento da biblioteca e a
súa resposta durante a crise, coordinando e servindo de soporte a moitos proxectos,
promovendo as actividades propias e empeñados en seguir transformándonos para
mellorar os nosos servizos, reinventándonos para continuar sendo un elemento esencial
do centro.

Horario do encargado da biblioteca escolar
O encargado da biblioteca foi Xoaquín C. Freixeiro Álvarez, que realiza tamén as funcións
da xefatura de estudos e coordinación TIC.
Dado que o noso centro está inmerso en múltiples proxectos de innovación educativa
(Abalar, Edixgal, axenda21, PFPPC...) e que todos estes requiren a intervención da
xefatura de estudos, non sería posíbel que todo o peso da biblioteca descansase sobre
unha única persoa, así que contamos cun equipo de apoio á biblioteca conformado por un
equipo estable de profesorado, ao que todos os anos se suma algún mestre provisional
con ganas de traballar e traer novas propostas á marcha da biblioteca.
Este equipo organiza os clubs, as quendas de conta-contos, colabora na organización da
olimpíada, adorna a biblioteca no mercado de intercambio de libros e na entrega de
diplomas e premios ao final do curso, aínda que neste curso algunhas destas funcións
non se chegaron a desenvolver polas circunstancias que todos coñecemos.
Tamén participa nas actividades de formación, que se ben este ano, dentro do marco do
PFPPC non tiveron un carácter específico da biblioteca xa que houbo que suspender
unha das actividades de formación que si tiña estas características. Participaron membros
do equipo na actividade do Seminario de Bibliotecas da zona de Valdeorras que este ano,
tras a actividade de encadernación do ano pasado, se centrou nun curso de maquetación
co programa Scribus, que nos permitiu empregar este programa na elaboración dos
Barquiños de Papel e da revista Trágame Terra.
Este ano o Equipo de Apoio á Biblioteca estivo constituído por:
Ensino Infantil

Sonia González e Mercedes Molina

Primeiro Ciclo

Mercedes Gallego e Xoaquín Freixeiro

Segundo Ciclo

Mª Carmen García, Mª Socorro Robles e Saúl
Garrido

Terceiro Ciclo

Concepción Moldes e Mª Nuria Fernández

Departamento
Orientación

Manuela Álvarez e Lucía Diéguez

A presencia de membros do equipo de biblioteca en cada un dos equipos e
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departamentos do centro fai que sexa doado transmitir as iniciativas da biblioteca ao resto
do profesorado do centro, así como dotarnos dun potente feedback sobre a valoración de
cada actividade e poder deste xeito adoptar as medidas correctoras indicadas.
O horario de dedicación á Biblioteca é o seguinte:

10:00-11:00

12:05-12:35
14:30-15:30
17:00-18:00
(Martes)

Recollida dos empréstamos polas clases.
Devolución dos exemplares.
Colocación nos andeis.
Catalogación de novos exemplares
Empréstamos.
Ordenadores
Empréstamos.
Ordenadores.
Hora dos deberes
Os Martes... Conto

Tamén existe un horario asignado a cada aula en horario lectivo para o uso da biblioteca
en tarefas de investigación que se fixa a comezos do curso en función dos horarios
dispoñibles de cada aula
De cara ao curso que vén e tendo en conta os protocolos sanitarios, estes horarios terán
que ser modificados para evitar a concentración de alumnado, sobre todo en horario libre,
polo que haberá que establecer quendas que aseguren un uso axeitado da mesma.
Así mesmo os empréstamos terán que estar suxeitos a novas condicións debido á
necesidade de garantir unha corentena a todos os exemplares que teñan sido
manipulados, co que nos resultará imposíbel manter este esquema diario de recollida.
Valoramos sen embargo como fundamental manter os servizos da biblioteca, aínda que
sexa dun xeito limitado tanto por estes prazos temporais como polas condicións de uso do
espazo.
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Actividades desenvolvidas, accións, procedementos e
recursos
Organización temporal

Como se pode apreciar no cadro o terceiro trimestre presenta unha diminución
significativa de actividades, que se corresponden co período non presencial do alumnado,
pero aínda así se mantivo unha oferta de actividades básica que foron seguidas polo
alumnado dun xeito moi significativo.
Dentro destas actividades, non sinaladas no cadro, estarían tamén as tarefas de
coordinación, edición e publicación de distintos documentos impresos e audivisuais
realizados polo conxunto do colexio durante este período, así como de distintas propostas
de actividades (contos viaxeiros, diarios de lecturas...) que emanaron da biblioteca pero
foron propostas polas distintas titorías.

Desenvolvemento das actividades
Actuacións en relación coa organización e xestión.
Tras as reformas realizadas nos últimos anos no espazo da Biblioteca, neste curso nos
4
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esforzamos en abrir o espazo da mesma, desembarazándonos de equipamento
innecesario, na procura dun cambio de paradigma.
O traballo realizouse en paralelo a unha reforma integral do centro acometida pola
consellería de educación, que afectou tamén á Biblioteca onde se colocaron estores nas
xanelas, un falso teito e un cambio nas luminarias da mesma. O resultado destas
reformas permitiu unha mellora significativa da luminosidade, ao tempo que a colocación
na cámara de ar do edificio dunha camada de material illante aumentou a
confortabilidade.
Pola nosa banda decidimos facer unha selección de textos de lectura para nutrir unhas
mochilas viaxeiras, as dinochilas, adicadas ao alumnado de 4º e 5º de ensino infantil, nas
que semanalmente levaban sete libros co fin de que en familia se lles contase un conto
diario. Estes textos foron escollidos despois de facer un expurgo no que se eliminaron
libros obsoletos ou con algún grao de deterioro. Deste xeito os andeis quedaron máis
liberados de espazo o que nos permitiu
retirar tres armarios da segunda sala da
biblioteca.
Tamén continuamos coa colonización do
espazo
externo
da
biblioteca,
concretamente do corredor de acceso á
mesma, onde puxemos os andeis onde
gardamos os libros empregados polos
clubes de lectura (títulos dos que
contamos cun número elevado de
exemplares), o que nos permitiu seguir
gañando espazo no interior da mesma.
No mesmo marco de actuacións
decidimos mercar un equipamento, que
como dixemos antes, só chegou a finais Imaxe dos andeis cos exemplares dos clubes de
lectura no corredor de acceso á Biblioteca
de curso e xa sen alumnado no centro.
Este equipamento consiste nunhas
gradas, mesas e cadeiras para os postos de ordenadores, un moble para o material de
robótica e uns «puffs» para empregar coa Pantalla multitouch. Tamén reordenamos a
colocación das mesas de traballo na primeira sala da Biblioteca establecendo espazos
máis colaborativos e que tamén liberen espazo para a deambulación. A nosa pretensión é
seguir traballando para acadar un espazo diáfano, que facilite a mobilidade de todo o
alumnado e un acceso aos recursos máis doado.
O espazo da radio da Biblioteca está situado no segundo andar do edificio, nunha sala
que se empregaba para as aulas de PROA, e tamén como espazo de almacenamento de
recursos didácticos. Contar cun espazo físico estábel para a radio é moi importante, pero
teremos que pensar en acometer reformas no mesmo para ir aos poucos adecuándoo á
función de estudo de gravación. Teremos que pensar na insonorización, na renovación
do equipamento de gravación (micros, mesa de mesturas, tarxecta de son...) e na
colocación de cadeiras para público co fin de acadar un espazo plenamente funcional.
En canto á organización dos fondos da Biblioteca e á súa sinalización, seguimos a
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traballar na formación do alumnado e do profesorado para a correcta interpretación das
etiquetas que identifican cada exemplar coa súa temática da CDU. Este traballo se realiza
nas sesións de formación de usuarios que se realizan a principios de curso e tamén nas
aulas de Alfabetización en Información, que é a materia de libre configuración de 4º e 6º
curso de primaria. Contamos con material recompilado doutr@s compañeir@s das
bibliotecas escolares e con material de produción propia como o eXe-leraning que
elaboramos para explicar a funcionalidade da CDU e as iconas de CDU ilustrada da
Asesoría de bibliotecas, que gañou o premio de traballos para este fin da Asesoría no
curso pasado.
En canto á dotación de ordenadores seguimos contando con dous ordenadores de
xestión, un para empréstamo e outro para tarefas relacionadas coa impresión 3D e
audiovisuais, 4 portátiles para uso do alumnado e 13 tabletas convertibles para o uso con
grupos clase en tarefas de procura da información. Como adiantabamos ao falarmos do
mobiliario da biblioteca mercamos unhas mesas e cadeiras específicas para situar os
catro portátiles, que forman un semicírculo e resultan máis operativas que a mesa na que
estaban situados ata o de agora.
A pantalla Chromecast, así como os 13 convertibles e o router wifi, forman parte do noso
plan de converter a biblioteca nun lugar de traballo de colaboración, xa que os traballos de
cada tableta poden enviarse e compartirse ao través da pantalla co Chromecast. Usando
unha serie de aplicacións simples (home, kapp, liveboard, padlet...) podemos desenvolver
traballos conxuntos á hora de extraermos información de textos, organizala en conxunto,
sistematizala...
A zona maker resulta unha zona dun gran éxito de uso por parte do alumnado, e aí tamén
valoramos como moit@s nen@s que moitas veces permanecen calados fronte a outras
actividades, desenvolven as súas aptitudes creativas e colaboran con outros compañeiros
e compañeiras.
A chegada dos escornabots foi moi ben acollida polo alumnado e xa vai sendo
empregada polo profesorado en distintas actividades, e como apoio ao traballo dos
proxectos. Este ano, sen embargo, o traballo que queriamos desenvolver cos escornabots
como apoio ao proxecto de centro non se chegou a realizar por mor da suspensión da
actividade académica presencial xusto cando se comezaban a propoñer ideas para o seu
uso. Mercamos dous novos escornabots, e estamos tentando poñer en marcha unha serie
deles mercados o ano pasado pero que están dando problemas de funcionamento.
Esperamos, de cara ao curso que vén ter todos os escornabots operativos, o que nos
permitiría telos dispoñibles por quendas, e así mentres se traballe con algúns deles os
outros poderían pasar por un proceso de desinfección.
A impresora 3D foi o noso grande fracaso deste ano. Durante todo o primeiro trimestre
tivemos problemas xa que o extrusor non arrastraba o filamento e non permitía a
impresión de ningunha peza. Desmontamos en varias ocasións o cabezal, nivelamos
repetidas veces a placa, cambiamos os ventiladores... tentando buscar o fallo, ata que ao
final descubrimos que o problema estaba no deterioro do material PLA. Así puidemos
comezar a impresión pouco antes da suspensión das clases, realizando crebacabezas
tridimensionais que tiveron moito éxito, extraídos do repositorio de Thingiverse. Sen
embargo o traballo asociado aos proxectos de investigación que realizamos en anos
6
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anteriores non se puido levar a cabo.
A Pizarra Dixital Interactiva, situada na 2º sala da Biblioteca, está asociada ao proxector
e á nosa idea de crear un espazo para o audiovisual. De feito este curso realizamos
algunha proxección de películas asociadas a libros dos clubes de lectura que resultaron
un éxito moi importante, sobre todo grazas á instalación dunha columna de son que
permite unha boa audición do material proxectado.
E no que atinxe ao audiovisual, canda a pantalla Chroma e un altofalante con micros sen
arame temos que engadir a adquisición dunha cámara de vídeo de características
profesionais coa que comezamos a desenvolver proxectos audiovisuais. Do mesmo xeito
que o estudo de gravación de radio ten un espazo de seu, pensamos que estaría ben
procurar un lugar no colexio no que crear un estudo permanente para as gravacións, no
que a pantalla chroma estivese instalada sen que requirise montar toda a infraestrutura
cada vez que se queira gravar.
O equipo para videoconferencia nos permite que determinadas actividades que se
desenvolven na biblioteca se poidan transmitir en liña ao resto das aulas do colexio. Neste
sentido, e de cara ao curso que vén, e pensando nas limitacións de aforo da biblioteca e
na adaptación das actividades que levamos realizando ata o de agora, pensamos que
este equipamento poderá servir para transmitir actividades como a do Conto dos Xoves,
onde alumnado de primaria pon en escena contos para o alumnado de infantil, que
podería ver en directo vía telemática esta actividade dende a súa aula, eliminando o
problema de concentración de público no mesmo espazo. Este ano non se realizou
ningunha videoconferencia con outras escolas pero é tamén unha opción que queremos
seguir traballando no futuro.
Pola súa banda, os axudantes da biblioteca seguiron realizando actividades
relacionadas coa xestión. Neste curso foron moitos os nenos e nenas que solicitaron ser
axudantes e que realizaron estes labores. Re-estruturamos as funcións dos axudantes,
asignando a cada un deles un espazo de control na biblioteca (empréstamo, quendas de
ordenadores, xogos, legos e escornabots) e facendo quendas rotatorias, e a verdade é
que resultou moi satisfactorio o resultado, evitando aglomeracións no ordenador de
xestión, e mantendo un control moito mellor de toda a sala.
Falaremos máis adiante de como pensamos que pode afectar a pandemia do coronavirus
a esta actividade nun futuro inmediato.

Actuacións en relación coa dinamización da biblioteca e
promoción dos seus recursos, coa súa integración no
tratamento do currículo e a súa contribución ao
desenvolvemento das competencias básicas do alumnado.
Como todos os anos mantivemos o sistema de empréstamos nos períodos de recreo,
tanto na sesión da mañá como ao mediodía, e a recollida das devolucións nas propias
aulas durante as primeiras horas da mañá. Os nenos e nenas que collen libros en
empréstamo dispoñen dunhas caixas para o seu curso onde deixan os libros, e así poden
saír ao recreo sen ter que levar o libro ao patio.
Ao remate do recreo da tarde o encargado da clase pasa pola biblioteca e leva a caixa á
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clase onde se reparten os libros emprestados. A rutina da mañá é deixar os libros devoltos
na caixa, que é recollida polo encargado co carro dos libros. Nesta visita sempre se fai
algún comentario co que se tenta incentivar ao alumnado para que faga uso do servizo de
empréstamo.
Como resulta evidente, esta actividade terá necesariamente que verse afectada polas
restricións asociadas ao COVID-19, e remitimos ao apartado no que se falará da
adaptación da biblioteca á nova realidade á que teremos que facer fronte.
No que atinxe a “O Barquiño de Papel”, o boletín da biblioteca, estamos francamente
satisfeitos xa que xa dende o pasado ano decidimos crear unhas seccións fixas
(novidades, reto maker, reto lector) que apelaban á participación en actividades do
alumnado. A resposta por parte dos nenos e nenas foi moi positiva, e esperamos no
futuro, manter este interese seguindo con este plan de edición.
A versión dixital do Barquiño pódese ver
no espazo web da Biblioteca, nunha
páxina onde se visualiza o último número
inserido dende Scribd e cos ficheiros en
pdf
dos
números
anteriores.
(http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcon
desafenosa/node/227)
No exterior da biblioteca, no corredor que
lle dá acceso, temos un espazo para as
exposicións de novidades e outras de
carácter temático, relacionadas coas
celebracións anuais, e que actúa coma un
potente reclamo para o empréstamo e
para familiarizar, no caso das novidades,
cos novos fondos que se van adquirindo
Exposición de fondos relacionados co Día da Muller
ao longo do ano.
As Bibliotecas de Aula, tanto para a
lectura silenciosa como para apoio dos proxectos de investigación, fórmanse con fondos
en empréstamo da Biblioteca escolar, realizados a nome do profesor titor da aula. Deste
xeito acadamos que a escolma de texto sexa axeitada á idade e nivel lector dos alumnos
e alumnas concretos. Estas bibliotecas renóvanse unha vez por trimestre cando menos,
asegurando así lecturas novas e motivadoras.
Tamén se renova a dotación de materiais específicos (o corpo humano, zooloxía,
máquinas...) segundo os temas tratados no temario de sociais e naturais, axeitándose á
organización temporal dos temas curriculares que se desenvolven nas clases.
O blog xa está definitivamente en Drupal, dentro do espazo do colexio, se ben cun estilo
distinto ao resto do espazo web. Optamos, fronte ao formato antigo onde todos os
contidos se amosaban nunha única páxina, por dividir en distintas seccións as temáticas
do blog, tendo así localizacións específicas de booktubers, Escornabots e impresión 3D,
clubs de escritura, contacontos, radio escolar, reservando a páxina da bitácora para o
anuncio de actividades, efemérides, etc...
Como xa sinalamos en apartados anteriores comezamos a nosa andaina na elaboración
de programas de Radio Escolar, a nosa Dino Radio, que conta cun apartado dentro da
web
da
biblioteca
(http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa/taxonomy/term/65) para subir os
podcasts que imos gravando. Realizamos no curso pasado unha primeira instalación do
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estudo de gravación nun recuncho da aula de informática do 1º andar do colexio, xa que
non tiñamos espazo para realizalo no propio local da biblioteca, pero tal e como
sinalabamos antes arestora contamos cun espazo específico no segundo andar do
colexio nunha aula adicada a este fin con exclusividade. Durante este curso realizouse
unha actividade de formación para un grupo de alumn@s a cargo de «Ponte nas Ondas»
coa idea de irmos formando a un grupo que fose quen de manexar tecnicamente o
proceso de gravación e de facerse cargo da locución e da realización de escaletas.
Durante este curso escolar realizáronse
seis programas, o día 13 do mes de
decembro,
seguindo
o
esquema
mencionado con tres seccións (leo-leo, o
laboratorio e ti de quen vés sendo?). O
seguinte programa realizouse o 29 de
xaneiro e se emitiu, o mesmo que o
anterior, pola megafonía do colexio,
versando sobre o día da Paz, con
semblanzas de loitadores pola paz, unha
historia dese día e outras seccións. O
terceiro Podcast do 28 de febreiro foi o
realizado durante o obradoiro de Ponte nas
Ondas polo alumnado participante na Unha instantánea do Obradoiro de Radio impartido
por integrantes de Ponte nas Ondas
actividade. Aínda tivemos tempo o 7 de
marzo de elaborar un programa polo Día
da Muller e, asemade, do Día de Rosalía, e xa veu a suspensión das clases presenciais
por mor do confinamento. Daquela elaboramos un programa no que o alumnado nos
contou das súas vivencias durante os primeiros días do confinamento, e as lecturas que
os foron acompañando no mesmo. Este programa realizouse, igual que o seguinte, a
base de gravacións de WhatsApp remitidas polo alumnado tras a proposta da actividade
realizada polo Equipo da Biblioteca. O último programa realizado foi o das Letras
Galegas, cun podcast subido á rede o 15 de maio, no que se fai unha semblanza de
Carvalho Calero, e distintas actividades de recollida de traballos do alumnado.
Decidimos estruturar os programas cunha serie de seccións fixas centradas en
actividades da biblioteca: "leo leo! ti que les?", coa temática dos clubs de lectura,
"Entrevistando a...", entrevistas a personaxes (mestres, nen@s, visitantes...), "O
laboratorio", espazo para expoñer as investigacións realizadas no decurso dos proxectos,
"Música, mestre!", espazo para as realizacións musicais dos distintos cursos, e,
finalmente, "Os nosos autores en voz alta", espazo no que un alumno ou alumna nos le a
lectura que facemos os venres para todo o centro.
Non descartamos ir engadindo outras seccións (humor, efemérides, espazo maker...), xa
que todo dependerá de como vaia evolucionando a iniciativa.
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Actuacións en relación coa formación de usuarios e
educación para o acceso á información (Educación
Documental)
Na aula virtual do centro contamos cunha serie de actividades relacionadas coa
biblioteca, dispoñendo de varios cursos: A guerra que mudou o mundo (eXelearning),
ALFIN (materiais para o traballo da materia de Alfabetización en Información), Procuras
do Tesouro das Letras Galegas (contribucións da Biblioteca á celebración do día das
letras galegas), Proxecto Documental Convivimos (no que se recollen os materiais
elaborados ao longo do proceso de investigación do Proxecto Documental) e Materiais
para a Formación de Usuarios (que se corresponde co primeiro curso que elaboramos en
anos pasados). Tamén dispuxemos os materiais para a educación documental elaborados
por nós no curso pasado, un referido á CDU ilustrada por Óscar Villán para as bibliotecas
escolares
de
Galicia
(http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/bibliocondesa/proxectos/cdu/a_cdu_sim
plificada.html), e outro conmemorativo do 150 aniversario da publicación da táboa
periódica
dos
elementos
de
Mendeleiev
(http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/bibliocondesa/proxectos/taboa_periodic
a/index.html).
Neste curso elaboramos, a raíz da suspensión das clases presenciais un eXe-learning
para coñecermos o que é o coronavirus que tamén se pode consultar na web da
biblioteca
(http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/bibliocondesa/proxectos/covid19/index.html).
Como todos os anos realizáronse actividades de formación de usuarios con este material.
No día da ciencia en galego como en anos anteriores, a biblioteca axudou cos seus
recursos a atopar experimentos científicos para a súa realización durante a celebración
desta cita anual coa ciencia e co idioma.
Na antiga web tiñamos un mapa
interactivo da Biblioteca, que coa
remodelación realizada, tanto na web
coma no espazo físico da biblioteca,
quedou obsoleta. Mercamos xa no ano
pasado unha cámara de 360º dentro dun
grupo de traballo STEM coa que
realizamos unha primeira aproximación a
unha visita virtual á biblioteca que
podemos
ver
en
(https://poly.google.com/view/6A7dgJxOiC). Coas reformas realizadas ao longo Visita virtual da Biblioteca na páxina de inicio da nosa
deste curso, de novo teremos que Web
poñernos as pilas para actualizar estas
imaxes interactivas que permiten a visita virtual das nosas instalacións, e engadir como
non as dependencias da radio escolar e da zona de almacenaxe e exposicións dos
corredores.
No que atinxe aos Proxectos e dende que pertencemos ao proxecto SEMGAL, antiga
Piteas, desenvolto pola Consellería de Educación, o equipo da Biblioteca, o ENDL e a
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Axenda 21, preferimos non propoñer ningún Proxecto Documental Integrado para todo o
centro, xa que o que iamos facer era sobrecargar de traballo ao profesorado, e pola
contra, puxémonos en disposición de favorecer na medida do posíbel, co noso apoio, a
realización destes proxectos.
Neste ano as distintas aulas traballaron sobre o patio escolar, xa que tras a reforma
integral do edificio comprobamos toda a comunidade escolar, que a distribución e estética
do patio, así como a súa oferta de actividades non se correspondían co noso ideario de
centro. Realizáronse procuras na rede para vermos de alternativas para os patios de
recreo e, de seguido realizáronse unha serie de propostas dende as distintas aulas que se
plasmaron nun mapa ideal do patio. Concertamos unha entrevista co Alcalde para
expoñer o proxecto de reforma e acadamos un compromiso pola súa banda de apoiar
estes cambios.
Aberta xa a posibilidade de cambiar o noso modelo de patio (arestora centrado no fútbol e
cunha distribución do espazo claramente desaxustada) rematou, como todo neste curso,
co período presencial e houbo que adiar calquera acción.
En todo caso, a participación da Biblioteca neste proxecto foi importante, achegando
informacións e recursos para o deseño do patio ideal.
Paralelamente outras clases traballaron outros proxectos como é o da meteoroloxía e o
sistema solar. Para estes dous proxectos a biblioteca preparou unha selección de
documentos para a consulta por parte do alumnado que quedaron dispoñibles nun
expositor da biblioteca, onde acudían as clases para a súa consulta. Tamén se realizou
coa impresora 3D un modelo de catavento para o proxecto de meteoroloxía e se
colaborou na instalación e posta en marcha dunha estación meteorolóxica.
Unha vez máis temos que sinalar que a suspensión das actividades presenciais no centro
fixo que estes proxectos quedasen en suspenso, e a actividade da Biblioteca neles
parada.
Outra das moitas actividades que rematou inesperadamente e que tamén forma parte do
noso proxecto de educación documental é o concurso da “Olimpíada do Saber”, un
concurso no que o alumnado agrupado por equipos en diversos niveis trata de resolver os
enigmas que se lle presentan nunha serie de pistas acumulativas ao longo dunha
semana. Segundo o día en que se responda, e consecuentemente do maior ou menor
número de pistas necesarias para a contestación, acadarán unha puntuación
determinada. Esta proposta da Biblioteca conta dende sempre cunha participación que se
achega á totalidade do alumnado de primaria.
Este ano a olimpíada só puido realizarse durante dúas semanas e a súa temática ía
referida ao tema dos xogos, en relación ao proxecto de reforma do Patio do centro do que
falamos anteriormente.
En canto comezou o período de confinamento e no rodopío de ideas que foron xurdindo
para manter a biblioteca aberta agromou a continuidade da olimpíada cunha forma un
tanto diferente, actividade que chamamos o enigma da semana. Daquela enviamos
semanalmente un enigma, relacionados todos eles coa microbioloxía -tentabamos mandar
unha mensaxe de esperanza nos nosos científicos que foron quen de vencer pasadas
ameazas á saúde- para ser traballados polo alumnado ou, porque non, partillando as
procuras coas súas familias. O sistema de recompensas polas respostas foi remitir un
sinxelo emoticono ou un gif animado cunhas verbas de ánimo ao través do WhatsApp.
Esta actividade foi moi ben acollida polas familias, e houbo -aínda hai xa que continuamos
realizándoa- unha grande participación e constantes felicitacións de parte das familias.
Volvendo ao noso reconto de actividades, sinalar o importante papel que na educación
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documental teñen os computadores da biblioteca, nos que o alumnado usuario pode
facer as súas procuras, ben no seu tempo de lecer ou ben no marco dos traballos de aula.
O uso destes ordenadores faise por medio de quendas xestionadas polos axudantes da
biblioteca. De cara ao curso que se nos achega neste horizonte post-pandemia teremos
que pensar en como asegurar a desinfección destes equipamentos para facer posíbel o
seu uso por parte do alumnado nunhas condicións o máis semellantes que poidamos ás
que se viñan realizando.
A Pizarra Dixital Interactiva ofrece a posibilidade, a parte do seu uso didáctico, de
proxectar os fondos de DVDs do catálogo.
No marco da reforma da Biblioteca e da adquisición de recursos dixitais para a mesma,
cabe subliñar a importancia da pantalla Chromecast de Smart e as tabletas híbridas que
se adquiriron. Este equipamento permite, a máis dun uso como encerado dixital e
navegador, a comunicación coas diferentes tabletas ao través da rede wifi da biblioteca,
favorecendo os traballos que empregan dunha metodoloxía colaboradora. A este
respecto o uso que se fai delas nas aulas de Alfin é moi interesante, empregando
programas coma padlet, onde instantaneamente podemos visualizar o noso traballo nun
taboleiro común. Tamén hai aplicacións coma Google Home que nos permite compartir
pantallas pola rede Wifi ou Kapp ao través de Bluetooth, co que as realizacións feitas en
cada ordenador se poden partillar co resto da clase dun xeito simple, e ao tempo, moi
motivador para o alumnado.
Tivemos algún proceso formativo para espallar entre o profesorado o emprego destes
dispositivos, pero aínda non está suficientemente explicado, polo que de cara ao curso
que vén propoñémonos continuar con este proceso de formación para dar un uso máis
xeneralizado a este recurso.
Continuamos tendo como materia de libre disposición Alfabetización en Información,
tanto en 4º coma en 6º, co que traballamos a CDU, a colocación dos libros na biblioteca, a
procura na OPAC e a localización dos fondos atopados. Así mesmo traballamos sobre
textos extraendo informacións, elaborando sínteses, esquemas, cadros sinópticos e
reelaborándoos.
Asemade procuramos o desenvolvemento de habilidades de busca da información, tanto
a nivel de documentos impresos como dixitais, mediante a realización de proxectos de
investigación.
Na
organización
temporal da materia esta última
actividade, a de realizar pequenos
proxectos documentais, realízase no
terceiro trimestre do curso polo que
este ano non se puido levar a cabo
como era a nosa intención.
Temos que sinalar que dentro da
materia de Alfin introducimos dende hai
2 cursos elementos de programación
e de robótica que se alternan
semanalmente cos outros contidos dos
que falamos antes. Estas actividades
resultan moi motivadoras para o
alumnado.
Empregamos
Blockly
games, Scratch Junior (4º) e Scratch Imaxe do traballo realizado cos Lego WeDo
(6º). Tamén queremos sinalar a nosa
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participación en 3º, 4º e 6º na European Code Week co que pretendemos involucrar ao
noso alumnado no mundo da programación.
Tamén e en colaboración co profesorado de 3º comenzamos a nosa andaina con Lego
WeDo, para o que adquirimos 3 xogos deste equipamento de robótica e realizamos
sesións de montaxe e programación cada quince días durante o segundo trimestre nunha
hora na que estabamos presentes tres mestres para ir guiando aos grupos na construción
dos robots segundo as instrucións do xogo. Esta actividade comezou no segundo
trimestre e rematou coa suspensión da actividade presencial, polo que non puidemos
desenvolver todas as actividades que tiñamos previstas. Esta é unha actividade moi
interesante, cooperativa, creativa e motivadora para o alumnado e que teremos que
estudar como lle dar continuidade na «nova realidade».
Por último, sinalar que coa introdución de múltiples currunchos e espazos de traballo na
biblioteca, acometemos por fin unha reforma das funcións d@s voluntari@s da
biblioteca, como xa se comentou con anterioridade, remitíndonos ao xa comentado no
apartado de xestión. As restricións de aforo que teremos que afrontar e a necesidade de
asegurar unha hixiene aos equipamentos poñen en cuestión que vai suceder cos
axudantes da biblioteca, o que temos moi claro é que queremos garantir a súa presenza
solidaria e o seu compromiso coa xestión do servizo de biblioteca escolar.

Actividades en relación co fomento da lectura
desenvolvemento do Proxecto Lector do Centro.

e

co

A nosa Biblioteca sempre se caracterizou pola importancia que lle demos ao fomento da
lectura, e así constantemente deseñamos actividades que asegurasen o contacto d@s
nen@s cos libros e a literatura. Algunhas das actividades das que imos falar neste
apartado non terán que verse afectadas polas medidas de contención da pandemia do
COVID-19, pero outras si. Destas últimas e en concreto das posibles medidas de
adaptación á nova realidade, falaremos máis adiante no apartado referido á reflexión e ás
medidas de futuro.
Aclarado este aspecto comezaremos como todos os anos, e coa mesma valoración
positiva por parte do profesorado e do alumnado, coa actividade da lectura silenciosa,
un anaco de tempo específico e así sinalado no horario do centro, co que comezamos a
nosa xornada, adicado a unha lectura libre, silenciosa e xeral, na que participa tamén o
profesorado. Os libros para a lectura silenciosa son escollidos polo alumnado na
biblioteca e son prestados ao profesorado titor da clase para a formación dunha biblioteca
de aula.
Neste curso queremos destacar a promoción que se fixo da biblioteca dixital de Elbe-2
entre o alumnado de 5º e 6º curso, que dispuñan de ordenadores dentro do proxecto
Edixgal, e que así puideron facer uso deste recurso xa dende os primeiros días do ano
escolar, uso que somos conscientes de que continuaron a facer durante o período de
confinamento, pois aínda tivemos que facer algunhas consultas coa Asesoría para
solucionar algúns problemas de erros de acceso.
Temos que sinalar que este ano as credenciais do alumnado chegaron a comezos do
curso o que nos permitiu comezar a traballar co alumnado antes e así tirarlle proveito a
esta grande iniciativa que, ao noso entender, vai ter unha importancia capital para
satisfacer demandas de lectura no próximo curso dadas as limitacións que van ter os
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empréstamos materiais.
Volvendo á lectura silenciosa sinalar que dentro dela, os venres presentan un carácter
especial, xa que por quendas, o alumnado dun grupo se distribúe polo resto das aulas do
colexio para facer unha lectura en voz alta, que previamente prepararon na súa clase, na
actividade que chamabamos “os nosos autores en voz alta”, pero que agora xa
denominamos simplemente “a lectura do venres”.
A lectura do venres non anula a lectura silenciosa, só a interrompe uns minutos, xa que os
textos escolmados para a actividade son pequenos poemas, narracións curtas, anacos de
obras...
Esta actividade motiva moito aos nenos e nenas, non só aos que len senón que tamén
aos que escoitan. Supón un traballo previo de prosodia, dicción, control dos tempos e dos
nervios que tan importantes son na lectura, e que o alumnado asume con moita
motivación xa que lles interesa demostrar que ben o fan diante dos nenos e nenas das
outras clases. A lectura do venres remata sempre con aplausos ao lector.
Outra actividade que se mantén, e na que non vamos a nos deter moito tempo por ser xa
coñecidas é “Os martes... conto”. Nesta actividade os pais e nais do alumnado de
infantil que non acode autonomamente nos recreos a facer empréstamos, ao tempo que
acoden á biblioteca para realizar o empréstamo semanal cóntanlle contos aos nenos que
acoden a esta actividade, que se realiza fóra do horario escolar. Para facilitarlle o traballo
adquirimos contos troquelados, e libros obxecto que fan que cos seus contos deixen
abraiados aos nenos participantes.
Unha actividade que tamén temos realizado en anos pasados, pero que este ano tivo
unha periodicidade semanal, foi a de
contacontos dos maiores, ou o
conto do Xoves, realizado para os
pequenos de infantil durante o
horario do recreo da mañá. Ese día,
no recreo da mañá, o alumnado de
primaria que previamente preparou
na clase un conto, acude á biblioteca
e conta/representa a súa historia
para os nenos de infantil que acoden
á biblioteca. Esta actividade mellorou
moito grazas á adquisición dun
amplificador de son que facilita que a
voz chegue a todo o auditorio sen
problemas.
Tamén acabamos de adquirir unhas
gradas que pensamos que son ideais
para situar ao público que asista a
estas performances que se realizan
todos os xoves.
Como
xa
comentamos,
as Imaxes da primeira saída das DinoChilas aos fogares d@s
gravacións dalgúns destes contos nen@s
dispoñen dunha sección específica
na nosa web, onde se poden ver.
Tamén funcionaron, cunha alta participación durante todo o curso, os clubs de lectura e
escritura. Funcionaron 6 clubs de lectura e 3 de escritura, realizando semanalmente
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reunións cos seus case 100 participantes. É de destacar que en varios destes clubs se
desenvolveron actividades de lectura en dispositivos dixitais, cos recursos propios do
centro e con tabletas propias do alumnado nas que se cargaron os libros elixidos para a
lectura do club.
Actividades dos clubs de escritura son a escrita de poesías, a realización de narracións
colectivas, elaboración de guións para curtas, etc...
O reading-club, que botou a andar no curso pasado, tivo continuidade neste curso,
encargándose do mesmo as dúas profesoras de inglés de primaria.
Xa fixemos referencia ás Dinochilas no apartado referido ás actuacións sobre o espazo
físico da Biblioteca, explicando como se formou o conxunto de 75 mochilas que viaxaron
semanalmente ás casas do alumnado de infantil de 3 e 4 anos, contendo sete títulos para
ser lidos na cama antes de durmir. Solicitamos á Asesoría unhas mochilas que
substituíron as bolsas de tela menos manexables que tiñamos nun principio e que
facilitaron o seu transporte. A nosa valoración da actividade é moi positiva, xa que supón
involucrar ás familias na adquisición do hábito lector d@s nen@s independentemente da
súa capacidade económica, xa que se lles subministra lecturas de calidade a todo o
alumnado. Houbo algún caso de familias que viron a actividade como un exceso de
traballo, pero ao pouco tempo de poñerse en marcha a actividade cambiaron a súa
opinión e durante os dous trimestres que estivo en funcionamento cumpriron cos prazos
de recollida e entrega do material, algo que sen dúbida vai redundar na promoción da
lectura nesta xeración de estudantes.
De cara ao ano que vén, e tras unha análise do funcionamento da actividade e das
limitacións que impón a corentena dos materiais, pensamos reestruturar as mochilas,
reducindo peso nas adicadas ao alumnado de 3 anos, limitando a 5 libros por mochila e
aumentando a periodicidade da renovación a 15 días para garantir a desinfección das
mesmas. Tamén, e dado que teremos que crear quendas para os empréstamos en
primaria que garantan un aforo limitado da biblioteca, o alumnado de infantil de 5 anos
tamén pasará a ser usuario das dinochilas no canto de facer empréstamo libre nos
recreos.
Outra actividade que se puxo en marcha este curso, e coa que ilustramos a portada desta
memoria foi a dos apadriñamentos lectores, na que alumnado de 5º e 6º curso acudían
nos recreos de infantil a ler contos aos seus “apadriñados”. A máis do seu valor intrínseco
como promoción do hábito lector, consideramos que esta actividade fomenta a creación
de lazos de solidariedade e amizade entre o alumnado do centro. Nestes apadriñamentos
cabían tres modalidades, a elección dun conto da biblioteca para ser lido (en moitos casos
empregamos libros móbiles, con pop-ups...), que o padriño trouxera da casa un libro que
lle gustaba especialmente cando era máis pequeno ou que o apadriñado trouxera o seu
conto preferido para que llo lera a súa madriña/padriño.
Tamén, como non podía ser doutro xeito, tivemos distintas visitas de autores promovidos
dende distintas editoriais. Aínda así houbo visitas programadas, que por coincidir coa
etapa de suspensión das clases tiveron que ser suspendidas e quedaron adiadas para o
vindeiro curso en función das posibilidades que se abran coa nova normalidade.
O ano pasado coincidindo co Samaín, realizamos unha xornada nocturna na biblioteca á
que chamamos "Contos entre lusco e fusco" que consistiu nunha lectura representada
de distintos contos de terror aínda que tratados cun aquel humorístico, á noitiña, nunha
biblioteca alumeada coas luces de velas acesas, que mesmo marcaban o camiño ao
longo do colexio para chegar a ela. A pesares da hora, nun día previo ao día de defuntos
e coincidindo con outras actividades programadas no concello, a asistencia foi moi
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aceptable e todos quedamos con gañas de repetir. Sen embargo non puidemos realizar
este ano a actividade xa que estabamos aínda inmersos nas obras de reforma integral
das que falamos e non puidemos dispormos da biblioteca xa que fóra do horario docente
o colexio estaba ocupado por equipos de traballadores da construción rematando as
obras. Non sabemos que dispoñibilidade teremos de cara ao curso que vén para a
realización da mesma, pero na nosa intención está desenvolver a actividade pola boa
valoración que fixemos tod@s da mesma.
Durante o período de confinamento subministramos enlaces a todo o alumnado e ás
familias de recursos liberados en internet para a lectura de títulos online.

Outras actuacións
A finais do curso pasado adquirimos unha cámara de vídeo de calidade profesional coa
que se pretendía dar unha maior importancia á produción de vídeos. O comezo do curso,
en medio dos últimos traballos relacionados coa reforma integral do centro, impediu que
durante case todo o primeiro trimestre se realizasen gravacións coa cámara, pero aínda
así
realizamos
algunhas
gravacións
de
booktubers
como
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa/node/280
ou
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa/node/284 .
Aínda non dominamos moito a realización audiovisual, pero somos conscientes de que a
produción de vídeos resulta unha actividade altamente motivadora para o alumnado e
introducirse na montaxe de efectos co Chroma resulta moi interesante de cara á
comprensión da linguaxe audiovisual.
Do mesmo xeito que no caso da radio escolar pretendemos en breve de dispormos dun
set de gravación audiovisual onde poder realizar os nosos proxectos audiovisuais cómoda
e doadamente, e esperamos que deste xeito moitos mestres se animen a lanzarse ao
mundo do vídeo.
Non se puido celebrar o mercadiño de intercambio de libros, un dos nosos xeitos de
celebrar o día do libro, por mor da suspensión das clases. De cara ao ano que vén temos
dúbidas de que se poida realizar, cando menos seguindo as mesmas normas que
habitualmente.
Daquela, para celebrarmos o día do libro, e mediante WhatsApp compartimos historias
elaboradas ao través de títulos de libros, tanto por parte do profesorado como de
alumn@s.
Outra interesante actividade que comezou nesas datas foi a da creación de contos
viaxeiros (os contos do WhatsApp), que se foron pasando entre os nen@s das clases e
que se publicaron algúns na revista Trágame Terra e outros, que tardaron máis en
realizarse no blog da Biblioteca.
Polas letras galegas elaboramos dende a biblioteca unha liña do tempo sobre Ricardo
Carvalho Calero e realizamos unha imaxe interactiva en Genial.ly na que se amosaron
traballos realizados polo alumnado.
O punto de intercambio de libros no exterior do colexio debemos ir pensando na súa
retirada por non poder garantir que os libros que haxa no seu interior non son
manipulados, e polo tanto ser portadores potenciais de axentes infecciosos.
A tradicional entrega de premios da Biblioteca, na que se entregan diplomas acreditativos
da participación do alumnado nas actividades da mesma, será substituída neste curso
pola entrega de diplomas virtuais personalizados a todo o alumnado do centro, onde,
ante a imposibilidade de facer recontos das actividades nas que participaron cada
16

Ceip Plurilingüe Condesa de Fenosa

Memoria PLAMBE 2019-2020

alumno, se fai constar da súa participación de xeito xenérico en múltiples actividades
tanto presenciais como das realizadas online durante o período de confinamento.
Non quero deixar de sinalar nesta memoria o importante labor de formación realizado
durante este curso, en moitos casos debido á nosa participación en novas propostas de
actuacións na biblioteca, ou dentro do marco do PFPPC cun curso de STEM dentro do
proxecto de PITEAS.
A nivel non formal, tamén realizamos unha intensa actividade realizando varios minicursos nos que amosamos o funcionamento dalgúns dos equipamentos da biblioteca
(Chromecast, impresora 3D...) e a mecánica do empréstamo dixital ao través da
plataforma.
Dado o carácter innovador de moitas destas adquisicións e novidades e pensando tamén
no profesorado que vai chegar novo ao centro, consideramos importante que esta
actividade de familiarización con estes recursos se repita de cara a vindeiros cursos, e
mesmo realizar algún que outro vídeo-titorial para facilitar a posta ao día do profesorado.
Tamén é de subliñar a coordinación entre bibliotecas escolares da zona. Así, os centros
de Valdeorras e Trives nos xuntamos nun grupo de Traballo que se reuniu no CEFORE do
Barco, e que neste ano traballou nun curso de maquetación coa aplicación Scribus.
De feito os últimos Barquiños editados, así como a revista Trágame Terra foron
maquetadas grazas a este programa de gran potencia e resultados case profesionais.
Estamos moi satisfeitos coa colaboración coas bibliotecas escolares da zona e
esperamos que no futuro este grupo de traballo continúe, xa non só pola formación
específica que recibimos como polo contacto que nos permite partillar inquedanzas e
iniciativas.

Grao de implicación do centro e da comunidade
educativa
Como todos os anos temos que subliñar a grande implicación do profesorado do
centro á hora de colaborar participando como coordinadores de clubs de lectura, acudindo
a escoitar contos en “Vaille co conto ao profe”, a renovar as bibliotecas de aula, a
participar nas distintas propostas de traballo que xorden dende a biblioteca, así como a
animar constantemente aos nenos e nenas a participar nas distintas actividades da
biblioteca.
Unha grande parte desta implicación só se pode atribuír ao labor dos mestres do Equipo
de Apoio, sempre buscando voluntarios, organizando os horarios para que sexan o máis
cómodos e efectivos posíbeis... Non hai dúbida de que a nosa biblioteca non sería a
mesma sen esta participación entusiasta do equipo.
Outro punto importante é o dos alumnos voluntarios que desempeñan os labores de
empréstamo, control das quendas de computadores e control do comportamento na
biblioteca, que supera o número de 30 voluntarios repartidos en 10 quendas
correspondentes cos 10 períodos de recreo da semana.
Tamén as familias xogan un papel importante como se puido ver na memoria, acudindo a
facer os empréstamos e a contar contos en “Os martes... conto”, e mesmo participando
coas obras de teatro do grupo de nais, que se ben este curso non puideron representar
ningunha polas súas características especiais, de seguro que poderán retomalo para o
vindeiro ano.
Tamén procuramos manter unhas boas relacións coa Biblioteca Pública Municipal, e de
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feito unha das actividades do alumnado de primeiro curso é acudir á biblioteca do concello
e recibir alí o seu carné de usuario, xestionado dende o propio colexio.

Grao de integración dos recursos da biblioteca no
proceso de ensino e aprendizaxe das diversas áreas
do currículo
A biblioteca ten un importante papel polas achegas que fai para a adquisición de
determinadas competencias básicas que permiten unha mellor aprendizaxe de distintas
áreas do currículo.
Non vamos incidir no importante papel na adquisición das competencias lectoras e
escritoras que as actividades desenvolvidas dende a biblioteca teñen, así que imos
centrarnos nas competencias de aprender a aprender e na competencia dixital, que se
desenvolven grazas ás actividades ALFIN que axudan a adquirir bos hábitos para a
selección de información, a súa estruturación e a súa expresión en diferentes soportes.
Algúns
exemplos
son
as
actividades
relacionadas
coa
CDU
(http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/bibliocondesa/proxectos/cdu/index.html) e sobre a
pandemia
do
COVID-19
(http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/bibliocondesa/proxectos/covid-19/index.html).
Tamén
traballan estes aspectos as actividades da Olimpíada do Saber e o enigma da semana
que se desenvolveu durante todo o terceiro trimestre do curso.
Tamén queremos destacar as tarefas de investigación para aprender a programar xogos e
actividades en Scratch realizadas polo alumnado de 4º e 6º curso dentro da materia de
Alfabetización en Información, e os traballos de robótica con Lego WeDo que levaron
adiante o alumnado de 3º.
A parte destas actividades específicas a biblioteca colabora coas distintas aulas
facilitando materiais e fondos para as investigacións dos distintos proxectos de infantil e
primaria, así como o proxecto documental integrado que atinxe a todo o centro. En moitos
casos dende a biblioteca elaboramos vídeos (1º e 2º) onde @s nen@s que realizan
traballos de investigación os expoñen diante de toda a comunidade.

Produción de materiais
1. Como xa comentamos a edición do Barquiño de Papel volveu ter unha
periodicidade bastante aceptable. Estamos, arestora traballando nun número no
que se incluirán recomendacións lectoras de cara ao verán.
2. Colaborouse dende a biblioteca cos distintos proxectos de investigación.
3. Neste curso publicamos, como todos os anos, a nosa revista escolar, Trágame
Terra, adicada este ano a Ricardo Carvalho Calero, e onde se poden observar
multitude de traballos realizados polo alumnado no que se reflicten os seus
traballos de investigación, actividades de creación literaria, etc...
4. Elaboramos unha liña do tempo sobre Ricardo Carvalho Calero
5. Elaboramos unha imaxe interactiva con Genial.ly sobre os traballos realizados no
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colexio ao redor da festa das letras galegas.
6. Elaboramos contos viaxeiros ao través do WhatsApp que apareceron na revista
Trágame Terra e no blog.
7. Elaboramos vídeos e difundímolos coas investigacións realizadas polo alumnado
(exemplos).
8. Coordinamos a realización dun vídeo baixo o lema «Queda Na Casa» a raíz do
confinamento con mensaxes do alumnado.

Análise da resposta da Biblioteca Escolar fronte da
pandemia do COVID-19
Análise dos servizos virtuais
Debido a que o coordinador da Biblioteca é tamén o Xefe de Estudos do centro, durante todo o
período de confinamento estivo presente no colexio, e dende o seu posto na Biblioteca puido
coordinar e fornecer de materiais e recursos ao alumnado que carecía deles e asesorar a parte do
profesorado que tiña dúbidas ou necesidades técnicas.
Neste sentido, e como se sinalou anteriormente, promovemos o uso da Biblioteca Dixital, ao
tempo que difundimos aqueles contidos abertos que nos pareceron relevantes.
Nun principio penso que tod@s, preocupados pola situación, puxémonos a enviar propostas de
traballo ao alumnado e ás familias asolagando con elas as vías de comunicación, pero, aos
poucos e grazas á reflexión conxunta ao través das reunións de claustro, equipos e ciclos por
videoconferencias, fomos reducindo estas ofertas de traballo ata acadar un equilibrio óptimo
dadas as circunstancias.
A interacción coas familias foi moi intensa, penso que incluso maior da que se produce nun
período normal de clases, onde todo está integrado nas
nosas rutinas. Dado que a comunicación co alumnado se
realizaba mediante artefactos tecnolóxicos, as familias
actuaron, na meirande parte dos casos, como intermediarios
destas comunicacións, así que non podemos menos que
valorar como moi positiva a súa actuación.
As producións de materiais difundíronse por canles
variadas, xa que tendo en conta que algunhas familias non
dispuñan de algún medio de comunicación optamos por
distribuír as producións por varios medios ao mesmo tempo,
para asegurarnos de que se non era dunha maneira, doutra
si que lles chegaría a información.
Estas canles das que facemos referencia son a páxina web
do colexio e da Biblioteca, o seu facebook, grupos de
difusión do WhatsApp, blogs persoais do profesorado, aula
virtual do centro, correos electrónicos persoais do
profesorado, videoconferencias...
Os traballos nos que participou a Biblioteca, ben coma única
promotora ou en colaboración, tentaron sempre estar
relacionados coa adquisición de competencias por parte do
Imaxe do Vídeo "Queda Na Casa",
alumnado. Así o enigma da semana, o eXe sobre o
elaborado a base de imaxes enviadas
coronavirus, a difusión de proxectos de investigación, as
por WhatsApp, e coordinado dende a
propostas de contos viaxeiros, achegas de materiais de
Biblioteca Escolar
lectura ou coordinando a recepción de traballos para a súa
publicación nos distintos medios de difusión do centro.
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distintos

sectores

da

Non resulta doado facer unha valoración obxectiva do papel que teñen xogado neste
período especial os distintos axentes da nosa comunidade escolar. Moitas veces
quedámonos co detalle particular, para ben ou para mal, dunha porcentaxe non
significativa dun sector e xeneralizamos o seu comportamento á totalidade do colectivo.
Resulta moi difícil valorar polo tanto a todo un colectivo coma se fose un ente homoxéneo,
cando existen dentro del unha variabilidade de comportamentos e actitudes moi
complexa.
Daquela podemos sinalar que todos os colectivos que participan da nosa comunidade
educativa en xeral tiveron un comportamento participativo e colaborador, pero dentro de
cada colectivo tamén houbo quen se deixou arrastrar por unha sensación de desánimo,
ou mesmo quen optou por illarse.
Non obstante esta valoración maioritariamente positiva, tanto de familias, alumnado como
de profesorado, non nos pode impedir ver que son precisamente as familias e alumnos
máis desfavorecidos e necesitados de apoio, aqueles cos que foi máis difícil manter liñas
de contacto.
A falta de recursos tecnolóxicos, de
conexión e o pouco hábito de manter
contactos
periódicos
co
colexio
contribúen a este déficit, de tal xeito que
remediar esta situación ten que ser o
eixo do noso traballo, xa que somos
conscientes de que a axuda que se lle
pode estar dando a este alumnado non
acada os mínimos de calidade que nós
consideramos básicos.
No que atinxe ao equipo directivo
sempre estivo apoiando as iniciativas
que se desenvolveron dende a
Biblioteca.

Necesidades de adaptación
e/ou
creación
de
actividades
A respecto da modificación das
actividades que desenvolvemos dende a
Biblioteca, xa temos falado algo delas, e
de como a nova realidade poderá
afectar ao seu funcionamento e mesmo
á súa viabilidade. Dentro do Equipo de
Apoio
da
Biblioteca
estivemos
debatendo sobre este aspecto, e, aínda
que a realidade é tan cambiante que
resulta difícil predicir como serán as Cartaz no que se fai referencia ás normas de uso da
Biblioteca na "Nova Normalidade"
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circunstancias dentro duns meses, chegamos ás seguintes conclusións:
• O empréstamo e as actividades que se realizaban de xeito libre durante os
períodos de recreo terán que ser revisados, e establecer un sistema de quendas de
acceso á biblioteca para garantir un aforo máximo acorde coas dimensións da
mesma. Haberá que establecer así mesmo un protocolo de acceso con
desinfección de mans e unha hixienización dos recursos despois de cada uso. A
presencia de profesorado nas tarefas de xestión terá que substituír ao mesmo
traballo desenvolvido polo alumnado voluntario.
• Haberá que ampliar o alumnado usuario de ELBE, tentando abrir este servizo aos
cursos de 3º e 4º de primaria.
• No mesmo sentido teremos que ver de ampliar as ofertas de lectura dixital dende a
Biblioteca.
• A lectura silenciosa terá que garantir que os libros non sexan compartidos deica
pasar unha corentena entre un lector e outro. No caso de infantil polas súas
características especiais, haberá que reformalo ben realizando o mestre unha
lectura dun conto, ou ben realizando esta mesma lectura un alumno ou alumna que
o prepare previamente na casa.
• As Dinochilas se estenderán tamén a 5 anos, a súa periodicidade será quincenal,
e, no canto de intercambiar mochilas, haberá que personalizalas e introducir en
cada una os títulos que xa pasaron a corentena.
• Poderemos manter actividades coma o conto do Xoves, pero realizando a
actividade por videoconferencia para evitar aglomeracións. Así a actividade que se
realizará na Biblioteca pode ser transmitida ás distintas clases participantes como
oíntes sen problemas de aforo.
• Os martes conto terán que estar suxeitos a un aforo restrinxido.
• Pensamos que os amadriñamentos lectores se poderán seguir realizando
mantendo unha distancia de seguridade e o uso de mascarillas. Para garantir a
distancia barallamos distintas opcións, dende marcar espazos no chan con cinta
adhesiva a pantallas de metacrilato para separar aos participantes.
• O mercadiño de intercambio de libros resulta complicado de manter, aínda así
pensamos que en función das circunstancias que se dean, poderíase facer un
mercado dentro das clases cunha recepción dos libros cunha quincena de
anticipación e asegurándonos de que só son manipulados por un adulto provisto de
luvas.
Somos conscientes de que poñer en marcha estas actividades foi un traballo que levou
anos para ser instaladas nas nosas rutinas, e que desbotalas agora sen tentar mantelas
aínda que sexa con limitacións, pode ser un camiño sen retorno. Daquela a nosa
intención é de procurar novas formas de permitir un funcionamento o máis normal posíbel
dentro das circunstancias excepcionais que estamos a vivir, para así, en máis ou menos
tempo, volver á normalidade da que viñamos.
Sen embargo esta volta á normalidade virá acompañada dalgunhas achegas que fixemos
durante este período, como pode ser a instalación nas nosas rutinas dun espazo diario
persoal para a lectura, a implicación das familias nas procuras de información (enigma da
semana), os traballos colaborativos como os contos viaxeiros... actividades nas que a TIC
teñen unha importancia fundamental, polo que tamén deberemos insistir aínda máis na
capacitación tecnolóxica do noso alumnado.
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Revisión das liñas prioritarias da Biblioteca Escolar
Unha das características que máis temos traballado na nosa Biblioteca é a de promover a
actividade colaborativa do alumnado, o que se traduce na creación de grupos de traballo
que partillan materiais e recursos, que traballan en grupo...
A nosa experiencia en alfabetización en información, nos traballos por proxectos, nas
procuras de información nos levou a establecer unha biblioteca aberta, cooperativa,
solidaria e non individualista. Sen embargo dá a impresión de que a «nova realidade»
camiña nestoutro sentido.
Teremos que procurar xeitos de que, garantindo a seguridade sanitaria do alumnado, non
se perda este aspecto colaborativo e solidario da biblioteca, e niso a tecnoloxía pode
xogar un papel moi importante. Se somos quen de fornecer de recursos tecnolóxicos e
das habilidades para o seu manexo entre o profesorado e o alumnado, poderemos botar
man de actividades coma as Wikis, e en concreto as Bibliowikis, que permiten un traballo
cooperativo aínda que non se comparta o mesmo espazo físico.
Padlet, Drive, Skype, Wikidot e mesmo a aula virtual do centro poden ser tamén
ferramentas que xunto a Scribd, Youtube ou Soundcloud poden axudar enormemente a
desenvolver ese modelo de biblioteca que vemos ameazado pola pandemia.
En todo caso haberá que estudar as posibilidades de traballo que temos e o nivel de
dominio das ferramentas que pode chegar a acadar o noso alumnado para decidirnos por
un modelo de traballo ou outro.

Outras consideracións
Como xa sinalamos está na nosa intención manter na medida das nosas posibilidades as
actividades que vimos realizando de xeito habitual, coas modificacións que sexan
precisas para garantir a saúde do alumnado. Non queremos abandonar sen máis
actividades que nos enchen de orgullo, que nos dan satisfaccións enormes e que o noso
alumnado valora moi positivamente.
Xa falamos con anterioridade dalgunhas adaptacións que pensamos que poden facer
viables algunhas das actividades da nosa biblioteca e tamén de como estamos
convencidos de que a potenciación dos recursos dixitais poden abrir novas expectativas
de traballo acordes co espírito da Biblioteca.
O protocolo de uso da Biblioteca haberá que xestionalo unha vez que teñamos a
normativa oficial dispoñible, que esperamos que sexa pronto, para así comezar a facer as
adaptacións necesarias que nos permitan comezar a nosa actividade coa maior
normalidade posíbel o máis cedo que poidamos.

Avaliación
Dada a situación excepcional que sofremos este curso, valoraremos a actuación da
biblioteca ao través das respostas do alumnado nun formulario de google, como facemos
habitualmente, pero sen recorrer ás estatísticas de empréstamos que nos proporciona o
programa de xestión, xa que o comezo da actividade plena da biblioteca adiouse por mor
das obras de reforma integral do centro, e antes do remate da segunda avaliación tivemos
a suspensión da actividade presencial, e con ela de calquera actividade física na
biblioteca.
A comparación dos niveis de empréstamo deste ano, as estatísticas de uso por cursos e
os outros items que adoitamos introducir neste apartado non achegarían información
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válida para extraermos conclusións que nos puidesen facer reconsiderar parte da nosa
actividade.
Preferimos, daquela, centrarnos nas apreciacións do alumnado solicitándolles que
participasen na enquisa ao través da páxina Web do colexio.
Quero facer notar que no momento de realizar esta memoria recollín os datos do
formulario cun número de case 50 respostas, pero á hora de facer a revisión da mesma
volvín comprobar o formulario e xa había 10 respostas máis. Aínda así mantiven as
imaxes das estatísticas antigas posto que independentemente do número de participantes
as porcentaxes de valoracións permanecían inmutables ou cunha variación mínima que
non compensaba a substitución de todas as imaxes.

Aparecen nesta primeira gráfica as actividades preferidas do alumnado na biblioteca.
Nela están os escornabots por segundo ano así como os traballos de construción con
legos.
É de sinalar que, a pesares de ser os ordenadores a actividade preferida, a lectura en
sala é unha opción que seleccionan o 43,9 % dos nen@s.
Hai que explicar que este apartado permite a selección de varias opcións por cada
participante na enquisa polo que as porcentaxes non se deben analizar como excluíntes.
No apartado de outras actividades queriamos englobar aspectos variados como
contacontos, clubs de lectura e escritura, xogos de mesa... pero ao non estar presente o
profesorado para poder explicar o contido deste item, non foi seleccionado a penas polo
alumnado. En todo caso a escasa valoración deste apartado débese, evidentemente, a
unha mala planificación pola nosa parte das preguntas realizadas pois, ao través do que
vemos de xeito cotián na biblioteca son actividades cunha grande participación e que
motivan enormemente ao alumnado.
Así mesmo a baixa valoración das funcións de encargad@ da Biblioteca só se pode
explicar por que a enquisa non teña sido cuberta polo alumnado de sexto, xa que
probablemente o profesorado destes cursos, de onde proceden a grande maioría dos
axudantes, non tivo tempo de avisarlles da presencia da enquisa e de animalos a
participar nela.
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No apartado da enquisa en que se analizan os hábitos relativos á Biblioteca por parte do
alumnado vemos que é maioritaria a presencia na biblioteca varias veces por semana,
ben por empréstamo de libros, quendas de ordenadores ou para xogos de mesa. Hai que
pensar que esta enquisa refírese aos tempos de recreo polo que hai que valorar moi
positivamente este uso que fan da Biblioteca no seu tempo de lecer.
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Nos gráficos precedentes vemos a valoración que fan de actividades promovidas dende a
Biblioteca, onde os valores 4 e 5 se refiren a Ben e Moi Ben, que vemos que son
maioritarios en todas as actividades.
As valoracións dos clubs de lectura segue nunha liña ascendente, mellorando con
respecto das do ano pasado.
Tamén aparecen as valoracións do reto fuchiqueiro, que este ano funcionou moi ben, e
así o reflicten as valoracións do alumnado.
Actividade novidosa, os apadriñamentos lectores tamén reciben unha valoración moi boa,
como en xeral todas as actividades, e en especial a Dino Radio que seica se gañou o
corazón do noso alumnado.
O Enigma da Semana, a actividade que substituíu á Olimpíada do Saber durante o
confinamento e toda a terceira avaliación tamén recolle unhas moi boas valoracións.

Como podemos ver nestoutra gráfica as actividades especificamente realizadas durante o
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período de suspensión das clases acadan todas elas un aceptable nivel de
recoñecemento e valoración por parte do alumnado participante na enquisa.
Especialmente valorado é a realización dos programas de Radio e o vídeo de «Queda na
Casa», probablemente por participar o alumnado neles dun xeito directo.
Pero tamén nos parece moi interesante que teñan unha valoración bastante alta o Enigma
da Semana, as publicacións de Barquiño e de Trágame Terra e a actividade de eXe sobre
o Coronavirus.

Coma todos os anos, no que atinxe ás melloras necesarias na Biblioteca a grande maioría
do alumnado fai referencia ao ruído, o que é curioso xa que ten mellorado bastante ao
dispormos dun falso teito que absorbe o ruído.
É certo que hai ocasións, normalmente días de choiva nos que os espazos de lecer no
recreo se reducen, que a afluencia á biblioteca se desborda e o control do ruído é moi
difícil. Aínda así tense mellorado substancialmente o nivel de ruído, grazas tamén en
grande medida á reorganización dos cometidos dos axudantes da biblioteca e ao
establecemento dos espazos de lectura libre no exterior.
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Por último se pedimos ao alumnado que faga unha valoración xeral da Biblioteca e do seu
funcionamento vemos como amosan unha clara valoración positiva ou moi positiva.
A pesares diso, somos conscientes de determinados problemas que teremos que
mellorar, como o ruído que se indicaba nas gráficas previas, seguir mellorando aínda máis
no desempeño dos axudantes, ou en manter os xogos ordenados, aspectos que se ben
reflicten unha mellora a respecto de cursos anteriores son susceptibles aínda de mellora.

Previsións de futuro
As previsións de futuro da nosa biblioteca están a día de hoxe no ar, xa que a incerteza
do futuro afecta a todo o mundo do ensino, e como non á Biblioteca. Xa fixemos unha
reflexión nos apartados anteriores sobre como a biblioteca se pode ver afectada polas
medidas de prevención contra do coronavirus, e das nosas intencións ao respecto.
En xeral a nosa idea base é a de tentar manter todas as actividades incorporando as
medidas oportunas para garantir a súa seguridade e só nos casos en que non atopemos a
fórmula axeitada optar por eliminar temporalmente a actividade.
A nosa decisión tamén é a de fomentar aquelas actividades nacidas á calor da pandemia,
e de fornecer ao noso alumnado das ferramentas tecnolóxicas que lles permitan
desenvolverse nun mundo onde a contorna dixital se nos amosa como necesaria.
En xeral queremos afianzar determinadas actividades e equipamentos como son:
•

•
•
•

Mellorar os espazos de lectura distendida no exterior da biblioteca como medio de
reducir o ruído nos recreos
Instalación dun servizo de impresión a través da Wifi da Biblioteca.
Expurgo de materiais deteriorados, tanto en fondos de literatura (os libros
informativos xa o teñen realizado) como en xogos educativos.
Fomento do uso didáctico do espazo da biblioteca para as investigacións das
distintas aulas, facilitándoo co novo “andel dos proxectos”, móbel expositor onde
centralizaremos os recursos documentais para os proxectos en marcha.
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Instalación de novas iconas identificadoras das materias dos libros e dos andeis,
especialmente aqueles referidos aos fondos de lectura fácil, para que se faga máis
doada a súa localización.
Manter o Reto Fuchiqueiro, proposta de traballo coa filosofía maker no que imos
propor un reto trimestral que supoña a elaboración dalgún obxecto manual.
Do mesmo xeito manter o reto lector que comezou a súa andaina neste curso
escolar.
Seguir fomentando o uso da Radio Escolar e instalar un set de produción
audiovisual.
Continuar incidindo nas actividades de programación con Scratch e as actividades
de robótica.
Desenvolvemento dos clubs de lectura dixital empregando a Plataforma de
empréstamo dixital e capacitación para un uso autónomo da mesma.
Seguiremos tamén desenvolvendo ALFIN en 4º e 6º.
Mellorar a coordinación co departamento de orientación establecendo un
calendario de reunións estable.
Realizar recompilacións de recursos dixitais.
Mellorar as enquisas introducindo a posibilidade de suxestións de mellora por parte
dos usuarios.
Exploración da posibilidade dunha «bibliowiki» que aglutine todos os recursos
dixitais da mesma.

En resume, pretendemos dotar á nosa biblioteca de todos os recursos posibles para
satisfacer todas as necesidades d@s nos@s usuari@s.
Queremos entre tod@s facer unha biblioteca aberta, flexíbel, participativa, inclusiva,
imaxinativa, atractiva... unha biblioteca que tamén sexa segura no que atinxe á saúde e á
seguridade d@s nos@s usuari@s pero sen renunciar ao seu espírito colaborativo e
solidario.
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1. Características do contexto no que se desenvolveu o
proxecto.
No presente curso contábamos con dúas liñas de formación dentro do PFPP do centro coa
participación de 21 membros do claustro que abarcan cursos dende infantil a primaria na liña
SEMGAL e 3 membros na liña STEM. O resto do claustro que non pertencía a ningún grupo de
formación tamén se viu involucrado xa que a temática do proxecto deste ano implicaba a todo
o centro, polo que colaborou en actividades e toma de decisións con respecto ao cambio e
rediseño do patio transformandoo nun espazo inclusivo e cooeducativo.
Debido a situación xerada polo COVID-19 o contexto cambia a partires de marzo, tal e como se
explica no seguinte apartado, tendo que organizar cambios no traballo.
A liña STEM non puido levarse a cabo precisamente por esta situación e agardamos poder
realizar formación neste senso no vindeiro curso.

2. Xustificación das variacións introducidas respecto do
proxecto inicial.
En relación as variacións, a máis significativa foi o cambio de escenario debido a situación
creada polo estado de alarma declarado polo goberno no mes de marzo. Debido a esta
situación as reunións pasaron a ser telemáticas (videoconferencias, grupo de whatsapp...) e a
idea inicial de concluir o proxecto coa remodelación do patio por parte de toda a comunidade
queda adiado ao vindeiro curso, quedando neste ideado e plantexado o modelo renovado do
mesmo.
Ademáis disto, as reunións organizáronse en mércores en lugar de xoves para axustarnos ás
necesidades da equipa SEMGAL e do profesorado participante do centro.

3. Obxectivos acadados.
Acadáronse todos os obxectivos propostos en maior ou menor medida:
• Incorporar estratexias motivacionais e de desenvolvemento afectivo-social que
faciliten a consolidación do modelo SEM no Centro.
• Planificar, deseñar, desenvolver e avaliar proxectos interdisciplinares de centro e aula.
Situalos no modelo SEM e facer a concreción curricular dos mesmos..
• Consolidar o procedemento de avaliación, a utilización de intrumentos diversos
procurando a implicación do alumnado no proceso Compartir e difundir as
experiencias así como implicar nas mesmas á comunidade educativa.
Destacar que no último o apartado de difusión e implicación da comunidade non puido
levarse totalmente a cabo pola situación vivida coa alerta sanitaria.

4. Programa de contidos e actividades.
Os contidos do seminario eran os seguintes:
• Coñecer distintas estratexias motivacionais e de desenvolvemento afectivo-emocional.
• Profundizar nos conceptos e procesos avanzados do modelo SEM. Diferenciación e
compactación curricular.
• Realización de proxectos interdisciplinares de aula

Evidentemente trabállaronse todos a través da creación dun proxectos no que participou a
todalidade de aulas do centro e elaborouse unha plantilla de programación do mesmo.
Cada curso tiña un cometido dentro do proxecto e polo tanto dentro da aula tiña unha
actividade a desenvolver para acadar o fin común: a renovación do patio do colexio.
Algúns exemplos do que se fixo por cursos:
En infantil fixeron unha listaxe de actividades que podían facer para remodelar o patio de
infantil e tamén a quen podíamos solicitar axuda para dita remodelación. Os maiores de 5
anos pasaron polas aulas para compartir as súas ideas cos de 3 e 4 anos e motivalos a
participar no proxecto.
En 2º de primaria estaban preparando os murais para decorar o patio e o deseño do
rocódromo. Estos son algúns dos debuxos que realizaron como propostas:

En 3º elaboraron maquetas de elementos que querían engadir no patio.

Maqueta dunha tirolina realizada por un dos alumnos
En 4º traballaron na súa idea do “Banco fai Amigos”

Os de 6º traballaron na distribución física co patio.
Ademáis todos traballaron no seu conxunto da idea do cambio do patio realizando as mesmas
actividades como foi a rutina de pensamento, rutinaque despois se expoñeríana Comisión de
patios a través dos seus representantes.

5. Metodoloxía.
A metodoloxía de traballo implicaba o traballo por proxectos, equipos colaborativos,
actividades interdisciplinares... polo que era sumamente importante ter unha coordinación
entre etapas e ciclos así como tamén realizar reunións períodicas en gran grupo e tamén en
equipos máis pequenos.
No presente curso creouse unha comisión de patios (presidida pola orientadora) que servía de
ponte de comunicación entre o alumnado das distintas aulas e co profesorado do centro.

6. Organización de recursos humanos e materiais.
Foron moitos os recursos empregados durante o desenvolvemento do seminario, deixamos
unha mostra dos máis significativos.

Recursos humanos
Como xa dixemos, aínda que non todo o profesorado estaba inscrito na formación, todo o
profesorado do centro estaba implicado no proxecto.
• Alumnado do centro e en especial das aulas participantes.
• Asesor CEFORE
• Ponente da mentorización
• Familias
• Concello do Barco

Recursos materiais
•
•
•
•

Espazos do centro: biblioteca (onde nos reuníamos para as metorizacións e reunións
grupais), aula de infomática, sala de recursos de mestres/as...
Ordenadores, PDI, pizarra crome cast, tablets, escáner...
Plataforma de Cisco Webex
Ordenadores, tablets e móbil persoal dos docentes para continuar traballando durante
o confinamento

7. Temporalización.
Tal e como se reflexa nas actas o proxecto comeza o 21 de novembro e remata o 6 de maio.
As reunións realizáronse en sesións de 3 horas a maioría en mércores para axustarnos a
disponibilidade horaria de mestres e ponentes de SEMGAL. Acordamos ter sesións, na súa
maioría de 3 horas, porque dada a temática e o enorme debate e toma de decisións que
supuña as sesións de 3 horas resultaban máis productivas.
NOVEMBRO

21,27

DECEMBRO

4

XANEIRO

8, 15, 22, 29

FEBREIRO

5,12

MARZO

4,11

ABRIL

1, 15, 29

MAIO

6

8.Procesos e criterios para a avaliación do proxecto.
Dentro dos procesos para a avaliación do proxecto o máis destacable é a observación directa.
Como é de supoñer o criterio máis importante de avaliación en todos os proxectos era
conseguir a motivación e interese por parte do alumnado, algo que se conseguiu con creces e
do que o profesorado nos sentimos orgullosos.

9. Conclusións: logros e incidencias no centro.
Ao igual que en cursos pasados estamos moi satisfeitos cos resultados acadados,
especialmente na incidencia que está tendo esta metodoloxía no centro. A pesares diso non
podemos sentirnos un pouco desolados por non conseguir rematar o proxecto ao completo
debido a situación de emerxencia sanitaria. O paso da formación de forma presencial a
telemática supuxo un enorme esforzo por parte de todo o profesorado que o deu todo. Foron
moitas horas de traballo extra, de horas diante dun ordenador e do móbil.
Deixamos moito traballo adiantado para o vindeiro curso pero tamén somos conscientes de
que probalemente teñamos que revisar todo este material debido a situación sanitaria.
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Memoria do proxecto “digicraft no teu cole”
1. Introdución:
O proxecto “Digicraft no teu cole” comezouse a implantar no centro durante o
presente ano académico 2019-2020.
Participaron un total de 157 alumnos dos cursos de 3º a 6º de Educación Primaria.
O obxectivo principal do proxecto foi desenvolver as competencias dixitais no
alumnado, permitíndolle desenvolver ao máximo o seu potencial.
Os itinerarios programados para curso foron os que a continuación se relacionan:
- Itinerario 1: Realidade aumentada e videoxogos.
- Itinerario 2: Intelixencia artificial e robótica.
Cada itinerario estivo compuesto dunha serie de actividades que combinaron o
mundo virtual co mundo físico, compartiendo un elemento común: o factor
sorpresa.
Para unha correcta implantación do proxecto o profesorado coordinador recibiu
tres sesión de formación de 8 horas cada unha impartidas por persoal cualificado
da Fundación Vodafone España. Nestas sesións de formación fíxoselle entrega aos
coordinadores dos kits co material oportuno para levar a cabo cada un dos
itinerarios.
A posta en práctica do proxecto viuse interrumpida pola situación de emerxencia
sanitaria como consecuencia da evolución da epidemia ocasionada polo
coronavirus COVID-19 que supuxo, de xeito abrupto, a suspensión da actividade
lectiva presencial dende o día 13 de marzo.
Ata ese momento o curso transcurriu con total normalidade sin producirse
cambios significativos con respeto a posta en práctica das actividades programadas
para cada un dos itinerarios.

2. Membros do Equipo Digicraft:
- García Fernández, Mª del Carmen (titora de 3ºA)
• - Santás Rodríguez, Pilar (titora de 3ºB)
• - Garrido Rodríguez, Saúl (titor de 4ºA).
• - Moldes Cobelas, Mª Encarnación (titora de 4ºB)
• - Moldes Carriba, Concepción (titora de 5ºA)
• - Fernández López, Mª Nuria (titora de 5ºB)
• - Ferreiro López, María Sol (titora de 6ºA)
• - González López, Emilio M. (titor de 6ºB – Coordinador)
• - Gómez Fernández, Diana (mestra especialista en PT – Coordinadora)
Outros membros do claustro que participaron no proxecto foron Samuel Lema
Suárez (mestre substituto de Saúl Garrido Rodríguez dende o mes de xaneiro),
•
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Manuela Álvarez Lana (mestra de PT), Lucía Diéguez Luís (mestra de PT) e Rubén
López Fernández (mestre de PT).

3. Organización e desenvolvemento do proxecto:
Nun primeiro momento o profesorado coordinador do proxecto no centro
procedeu á configuración das tablets, a comprobación de que os materiais dos kits
foran os estipulados, estiveran en bo estado e funcionaran correctamente. Tamén
se crearon contas de correo electrónico para que o profesorado participante
puidera acceder aos contidos da plataforma.
Posteriormente levouse a cabo unha sesión de formación no centro para o
profesorado participante no proxecto. Ademais tamén tivo lugar unha sesión de
presentación do proxecto ao alumnado e ás familias do centro.
A posta en marcha das actividades nas diferentes aulas comezou a semana do 28
de outubro de 2019.
O horario de implantación do proxecto en cada unha das aulas participantes foi o
seguinte:
LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

10:15 – 11:10

VENRES
5ºB

11:10 – 12:05

4ºA

12:35 – 13:30

5ºB

3ºB

15:30 – 16:15

4ºB

5ºA

3ºA

6ºB

6ºA

16:15 – 17:00

4ºB

5ºA

3ºA

6ºB

6ºA

Tratouse en todo momento que as sesións adicadas a impartición do proxecto
coincidiran con sesión das áreas de matemáticas, lingua galega, ciencias socias,
ciencias naturais e plástica, por ser éstas áreas máis bencelladas ao proxecto.
As actividades levadas a cabo dentro do itinerario 1 foron un total de 14 e a súa
temporalización foi a seguinte:
• - Semana do 28-10-19 ao 01-11-19:
◦ - Dibujando en el aire.
◦ - ¡Creamos un videojuego!
• - Semana do 04-11-19 ao 08-11-19:
◦ - Comienza por A.
• - Semana do 11-11-19 ao 15-11-19:
◦ - Anúnciate en 3D.
2

Memoria do proxecto “digicraft no teu cole”
◦ - Somos autores y autoras.
• - Semana do 18-11-19 ao 22-11-19:
◦ - Y el Óscar es para...
• - Semana do 25-11-19 ao 29-11-19:
◦ - Y qué si lo cuento todo...
• - Semana do 09-12-19 ao 13-12-19:
◦ - El misterioso objeto encerrado.
• - Semana do 13-01-20 ao 17-01-20:
◦ - Laberinto sonoro.
• - Semana do 20-01-20 ao 24-01-20:
◦ - ¿Te atreves a entrar en otra realidad?
• - Semana do 27-01-20 ao 31-01-20:
◦ - ¡ Montemos un grupo de música!
• - Semana do 03-02-20 ao 07-02-20:
◦ - Explorando sistemas.
◦ - A la caza del tesoro.
Destacar que dende a organización, unha vez finalizado o período de implantación
do itinerario, se nos solicitou a emisión dun informe de seguimento que foi enviado
con data 31 de xaneiro vía correo electrónico ao enderezo
asistencia_digicraft@vodafone.com.
En canto ás actividades programadas para levar a cabo dentro segundo itinerario
foron un total de 14. A implantación deste itinerario viuse interrumpida pola
situación de emerxencia sanitaria ocasionada polo COVID-19, polo que a meirande
parte das actividades programadas non se puideron levar a cabo. Ata o momento
da suspensión da actividade lectiva presencial, a temporalización das actividades
do itinerario mencionado con anterioridade foi a seguinte:
• Semana do 24-02-20 ao 28-02-20:
◦
¿De qué planeta eres?
• Semana do 02-03-20 ao 06-02-20:
◦
Eso es un zapato.
• Semana do 09-03-20 ao 13-03-20:
◦
¿Quién estuvo allí?
As actividades mencionadas con anterioridade foron aumentando gradualmente o
nivel de dificultade combinando o mundo dixital e a tecnoloxía co xogo, o aprender
facendo e o desenvolvemento de habilidades motoras poñendo fin a cada itinerario
co uso dos kits para lograr un fin (proxecto).
Ademais destas actividades, o proxecto puxo a disposición do alumnado e das súas
familias unha plataforma dixital con actividades que voluntariamente podían levar
a cabo co gallo de complementar as xa traballadas na aula.
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Memoria do proxecto “digicraft no teu cole”
Durante o período de confinamento ocasionado polo COVID-19 que supuxo a
interrupción da implantación do itinerario 2, dende a organización brindóusenos a
oportunidade de participar no Reto Digicraft Online, unha actividade colaborativa e
dixital, onde se retaba ao alumnado e profesorado participante a desenvolver de
xeito colaborativo un cómic dixital facendo uso dos recursos do proxecto. O centro
participou co alumnado do grupo de 6ºB de Educación Primaria.
A metodoloxía empregada ao longo do proxecto, fundamentouse na aprendizaxe
colaborativa, e buscou a participación activa do alumnado a través do xogo e a
experimentación, nun contexto que estimulaba a súa curiosidade, creatividade e
desenvolvemento emocional positivo. Os piares fundamentais nos que se basou a
metodoloxía empregada foron o xogo como elemento motivador, a
experimentación para descubrir creando, a combinación do mundo físico e do
virtual e, a adaptación das competencias dixitais a cada idade.
Os materiais empregados foron os facilitados pola organización (12 tablets e 1 kit
con diferentes materiais para cada itinerario) así como todo tipo de material
funxible. En canto ao estado dos materiais tecnolóxicos ningún sufriu ningún tipo
de dano e todos se atopan en bo estado e funcionando correctamente. Destacar
neste punto que algunhas fundas protectoras de determinadas tablets, debido ao
seu uso e ao estar en contacto continuo con diferentes materiais presentan
desgaste.
Mencionar que de non ser pola situación de emerxencia sanitaria ocasionada polo
COVID-19 e pola medidas de prevención establecidas, no mes de xuño houbera tido
lugar un evento de clausura do curso ao que asistiría o alumnado e profesorado
participante. Ante a imposibilidade de levar a cabo este acto, dende a organización
decidiron facelo de xeito virtual o día 19 de xuño de 2020. Os alumnos e as súas
familias así como os mestres participante puideron acceder ao evento a través do
seguinte enlace: https://www.youtube.com/watch?v=_58yeGaHo4Y. Neste evento
fíxose un repaso deste primeiro ano do programa educativo, amosáronse os cómics
presentados polos centros participantes no Reto Digicraft e desvelouse o nome do
centro gañador do reto.

4. Propostas de mellora:
A continuación faremos referencia ás principais eivas e atrancos cos que nos
atopamos no centro á hora de implantar os itinerarios, sobre todo o itinerario 1, xa
que a implantación do itinerario 2 non se levou a cabo na súa totalidade. Tamén
expresaremos, desde o noso humilde punto de vista, suxestións e contribucións co
gallo de mellorar neste sentido.
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Memoria do proxecto “digicraft no teu cole”
O principal atranco co que nos atopamos foi que ao ser un centro educativo con
tantos grupos participando no proxecto consideramos insuficientes os materias
tecnolóxicos do itinerario. Estivemos suxeitos a poder traballar con estes materiais
un día concreto á semana nun momento concreto, o que dende o noso punto de
vista dificultou a implantación do itinerario, xa que contando con material
específico para cada aula ou incluso nivel, poderiamos traballar en distintos
momentos, con distintos alumnos dentro do mesmo grupo ou facer cambios na
temporalización das actividades, xa que en cada nivel conviven distintos ritmos e
estilos de aprendizaxe e de traballo.
Por outra parte consideramos que as temáticas en torno as que xiran cada
actividade son temáticas moi interesantes para traballar con alumnado de idades
comprendidas entre os 9 e 12 anos, non así os contidos curriculares de
determinadas actividades que non se adaptan ao currículo establecido nesta
comunidade autónoma sobre todo para o 3º nivel e, en menor medida para o 4º
nivel.
Tamén nos parecería interesante que cada grupo de alumnos puidera gardar as
súas producións e darlle visibilidade ás mesmas.
En canto á duración establecida para cada actividade, esta non se adapta á
realidade xa que non é o mesmo facer as actividades con alumnos de 3º de
Educación Primaria que con alumnos de 6º da mesma etapa educativa.

5. Valoración final do 1º ano de implantación do proxecto no centro:
Finalmente, mencionar que a pesar das eivas e atrancos mencionados, todo o
profesorado colaborador puido observar durante a implantación do itinerario un
elevado grao de motivación, participación e interese no seu alumnado así como
unha gran melloría nas dinámicas de grupo, polo que, a valoración global do
primeiro ano de implantación no proxecto no centro é positiva.
En canto á valoración da implantación do proxecto por parte das familias do
alumnado implicado, ésta é tamén positiva.
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LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2020/2021
EDUCACIÓN INFANTIL
Curso

3 anos
3 anos
4 anos

4 anos
5 anos
5 anos

Área

L.Inglesa
Matemáticas
ABN
L.Inglesa

Matemáticas
ABN
L.Inglesa
Matemáticas
ABN

Título,autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua

PGLT

Daisy,Robin and me.Green.CB.PK Starter. Ed.Oxford
Nivel 1.Cuadernos 1 y 2.Editorial Anaya

9780194806626
978467832389

I
C

Non
Non

9780194806626

I

Non

Nivel 2.Cuaderno 1. Editorial Anaya.

9788469814161

C

Non

Daisy,Robin and me.Green.CB.PK CDB. Ed.Oxford
Nivel 2.Cuaderno 2. Editorial Anaya.

9780194806534
9788469811849

I
C

Non
Non

Daisy,Robin and me.Green.CB.PK Starter. Ed.Oxford
*AVISO: O alumnado que xa estivo no colexio durante o curso
2019/2020 NON ten que mercar o libro de Inglés.
Só terá que mercar este libro o NOVO ALUMNADO

O material que o alumnado necesite a maiores no seu momento, será solicitado polos titores / titoras
correspondentes.
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1º e 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
Curso

Área

1ºEP
1ºEP
1ºEP
1ºEP
1ºEP
1ºEP
1ºEP
1ºEP

Ling, nat,,soc
Ling, nat,,soc
Ling, nat,,soc
L.Castelá
Libro de lectura
Matemáticas
L.Inglesa
L.Inglesa

Pezas. 1º Trimestre. Ed.Anaya
Pezas. 2º Trimestre. Ed.Anaya
Pezas. 3º Trimestre. Ed.Anaya
Non haberá libro de texto nin caderniños
El lobo Lucas 1 “El misterio de la lupa roja”Ed.Anaya
Pieza a pieza.Trimestres.Ed.Anaya
New Tiger 1.Pupil´s book. Carol Read-Mark Ormerod Macmillan ELT
New Tiger 1.Activity book pack. Carol Read-Mark Ormerod Macmillan ELT

Título,autor, editorial e ano de publicación

9788469875407
9788469841266
9788469841280

G

Si

G

Si

G

Si

9878467845983
9788469838013
9781380011176
9781380008886

C

Si

C

Si

I

Si

I

1ºEP
2ºEP
2ºEP
2ºEP
2ºEP
2ºEP
2ºEP
2ºEP
2ºEP

Relixión
Ling, nat,,soc
Ling, nat,,soc
Ling, nat,,soc
L.Castelá
Libro de lectura
Matemáticas
L.Inglesa
L.Inglesa

Amistad. Ed.Anaya

C

Pezas. 1º Trimestre. Ed.Anaya
Pezas. 2º Trimestre. Ed.Anaya
Pezas. 3º Trimestre. Ed.Anaya

9788469840061
9788469875421
9788469841334
9788469841358

No
n
Si

G

Si

G

Si

G

Si

Non haberá libro de texto nin caderniños
El lobo Lucas 2 “El misterio del palacio”Ed.Anaya
Pieza a pieza.Trimestres.Ed.Anaya
New Tiger 2.Pupil´s book. Carol Read-Mark Ormerod Macmillan ELT
New Tiger 2.Activity book pack. Carol Read-Mark Ormerod Macmillan ELT

9788467875089
9788469838075
9781380011183
978138009036

C

Si

C

Si

I

Si

I

2ºEP

Relixión

9788469840092

C

No
n
Si

Amistad. Ed.Anaya

ISBN

Lingua

PGLT
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3º e 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
3ºEP
3ºEP

Matemáticas
Sociais

3ºEP

Naturais

3ºEP

L.Galega

3ºEP

L.Castelá

3ºEP
3ºEP
3ºEP
4ºEP
4ºEP
4ºEP
4ºEP
4ºEP
4ºEP
4ºEP
4ºEP

L.Inglesa
L.Inglesa
Relixión
Matemáticas
Sociais
Naturais
L.Galega
L.Castelá
L.Inglesa
L.Inglesa
Relixión

Matemáticas 3. Libros 1,2 y 3 (P.Zoom) J.Fraile,A.Pineda.Ed.Vicens Vives
Ciencias sociais 3. Libro (P.Zoom).B.Gasco,M.J.Lara, A.López,
A.I.Menéndez,M.García, C.Gatell.Ed.VicensVives
Ciencias da Natueza 3. Libro (P.Zoom) B.Gasco,M.J.Lara , A.López,
A.I.Menéndez. Ed.Vicnes Vives
Lingua Galega e Literatura 3. Libro 1, 2 e 3 (P.Zoom)
Equipo Editorial.Ed.VicensVives
Lengua Castellana y literatura3.Libro 1, 2 y 3 (P.Zoom) E.López, K.Vandekar,
B.Brasó, N. Ávila.Ed.Vicens Vives
New Tiger 3.Pupil´s book. Carol Read-Mark Ormerod Macmillan ELT
New Tiger 3.Activity book pack. Carol Read-Mark Ormerod Macmillan ELT
Relixión. Lanikai 3.Ed.Vicens Vives
Matemáticas 4 Aula Activa.J.Fraile. Ed.Vicens Vives
Sociais4 Aula Activa.M. García, C.Gatell.Vicens Vives
Naturais4 Aula Activa. M. García, C.Gatell. Vicens Vives
Lingua 4 Aula Activa. M. Dávila, M.C Mtez.Vicens Vives
Lengua4 Aula Activa.P.Celis, J. Canto.Vicens Vives
Quest 4. Pupil´s book. J.Corbett-T O´Farrel (MacMillan)

Quest4.Activity book. J.Corbett-T O´Farrel (MacMillan)
Relixión. María A.Andrés. Ed.Anaya

9788468258874
9788468252087

C

Si

G

Si

9788468250717

G

Si

9788468271149

G

Si

9788468257730

C

Si

9781380011138
9781380011251
9788468260587
9788468228815
9788468228983
9788468228433
9788468228679
9788468228358
9780230477742
9780230478701
9788467819038

I

Si

I

Non

C

Si

C

Si

G

Si

G

Si

G

Si

C

Si

I

Si

I

Non

C

Si
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5º e 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Para os cursos de 5º e 6º de Educación Primaria NON É PRECISO mercar libros de texto xa que por estar
no programa E-DIXGAL, se traballa de forma dixital .
O material que o alumnado necesite no seu momento, será solicitado polos titores / titoras correspondentes.

