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MEMORIA DO EQUIPO DIRECTIVO
Este curso que remata estivo marcado, igual que os dous anteriores, polas medidas extraordinarias
que houbo que tomar en función do protocolo anti-covid. Neste aspecto este ano foi un ano de
relaxamento das medidas de contención, tanto no protocolo interno como na sociedade en xeral a
medida que o proceso de vacinación foi avanzando. Daquela, aínda que se multiplicaron os casos
de contaxios debido a esta desescalada das medidas de prevención, a súa incidencia na marcha
das clases (confinamentos preventivos, declaración de contactos estreitos...) non foi tan grave
como nos casos que se deron no curso pasado.
Sinalar tamén que naqueles casos en que houbo que tomar medidas de confinamento, non houbo
perda de clases, xa que do mesmo xeito que o ano pasado, funcionou inmediatamente o ensino
mixto, presencial para os non confinados e virtual para o alumnado afectado polo virus.
Durante este curso houbo que acometer a renovación do Consello Escolar de centro, tanto de
profesorado coma de nais/pais, proceso adiado polas medidas anticovid nos anos anteriores.
Neste proceso houbo unha participación bastante importante para os parámetros habituais do
centro, e houbo candidaturas abondo para encher todas as vacantes e mesmo para dispormos de
persoal suplente para o caso de haber unha baixa no Consello.
Na mesma liña de proceso electoral, foi a realización dun proceso de consulta sobre o tipo de
xornada que a comunidade educativa quere para o centro. Dende que, por mor da adaptación do
noso centro ás medidas anticovid, adoptamos de xeito extraordinario un horario de xornada
continua, algunhas familias comezaron a comentar que ese horario se adaptaba moi ben á súa
organización familiar. Desenvolveuse daquela un proceso bastante complexo de elaboración dun
proxecto para o cambio de horario, de consultas a mobilidade sobre a viabilidade do cambio e,
finalmente, realizouse o proceso electoral propiamente dito. Temos que sinalar a importante
participación das familias no proceso de votación, e o voto maioritario entre os emitidos, a favor
do cambio de horario. Sen embargo, o proceso resultou negativo ao non acadar estes votos
positivos a maioría cualificada do censo necesaria para acometer o cambio.
Isto tradúcese en que para o curso que vén o horario do centro será, agás os meses de setembro e
xuño, de xornada partida de 10:00 a 17:00 h.
A nivel de proxectos, este ano temos que sinalar que retomamos, e con moita forza, o proxecto de
centro titulado "O Patio que Queremos", truncado hai dous cursos polo confinamento e o fin das
clases presenciais. Neste sentido realizáronse hortas, espazos de conversa, pintado de distintos
elementos, realización dun rocódromo, crochet para as árbores... en fin unha multitude de
actividades nas que o alumnado non só tivo participación, senón capacidade de decisión.
Outra liña de traballo moi potente deste curso foi todo o relacionado coas Letras Galegas, xa que
este ano foron adicadas a Florencio Delgado Gurriarán, poeta nacido en Córgomo e que traballou
no Barco deica a guerra civil, cando tivo que fuxir a México, onde desenvolveu un importante labor
cultural na diáspora. Florencio encheu a nosa radio de versos e recensións biográficas, foi o
protagonista dun mural de 50m2 realizado coa participación de toda a comunidade escolar,
encheu coas actividades de ilustración dos seus poemas todas as clases e a nosa revista "Trágame
Terra", foi o eixo das cantigas dos maios e dos vídeos que gravamos para a Primavera das Letras da
Real Academia Galega.

a) Dinamización dos órganos de goberno e de coordinación docente do centro e o
impulso da participación nestes dos diversos colectivos da comunidade educativa.
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Os equipos de ciclo reuníronse cunha periodicidade semanal, agás nalgunha ocasión especial na
que se substituíu 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 realizan 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.
As reunións comezaron a se realizar dun xeito telemático ou mixto, pero ao mesmo tempo que as
restricións se foron relaxando, comezamos a implantar o sistema presencial tanto para as do
persoal do centro como aqueloutras de titorías e mesmo as grupais preceptivas coas nais/pais do
alumnado, así como as reunións dos órganos colexiados do centro (claustro e Consello Escolar).

b) Xestión dos recursos humanos e materiais para proporcionar unha oferta
educativa ampla e axustada ás demandas sociais.
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.
A aula virtual do centro se mantivo activa durante este curso non só para poder dar resposta ás
posibles suspensións da actividade docente presencial, senón tamén porque o profesorado xa está
valorando as potencialidades educativas desta ferramenta.
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O PFPP deste ano tivo dúas liñas, por unha banda o traballo, no que se implicou todo o
profesorado do centro, relacionado co proxecto de patios inclusivos, e pola outra banda o
relacionado coa elaboración do plan dixital do centro. Queremos sinalar que esta segunda liña de
traballo, de implantación xeral en todos os centros educativos de Galicia, ten unha serie de
implicacións relativas á formación do profesorado para o vindeiro curso, que se expresan no plan
de acción do mesmo plan, e que foi aprobado polo claustro.
Así mesmo o claustro, nesa mesma reunión, acordou permitir a presentación dun proxecto para a
implantación dun polo creativo no noso centro. Se ben nós xa viñamos facendo dende distintas
propostas da biblioteca escolar moitas das actividades que se propoñen dende os polos, a
participación neste proxecto pode incrementar o orzamento para a súa implementación e, a máis
diso, incorporar unha filosofía de apertura á contorna que consideramos moi interesante e
enriquecedora. Outramente o mundo do futuro, aquel no que van vivir @s nos@s alumn@s, vai
ser aquel que traballan os polos (a robótica, a programación, o deseño 3D...) e por iso debemos
incorporar canto antes á nosa práctica estes elementos que faciliten o pensamento computacional
e a creatividade dixital.
Noutro orde de cousas sinalar que o proxecto de plurilingüismo queda xa completado no noso
centro, acadando a todos os cursos de primaria. Este proxecto garántenos a presenza no centro
dunha falante nativa (neste curso Josephine Barbi Balilia, de orixe filipino) como auxiliar de
conversa, que se ten implicado na marcha do centro colaborando nos readings clubs que se
organizan dende a Biblioteca Escolar.
A aula de Idiomas cubre o seu horario só coas clases de 1º a 4º de primaria, xa que os cursos de 5º
e 6º, ao estar no proxecto EDIXGAL, teñen libro de texto dixital e cómpren dos ordenadores cunha
conexión Wifi que só teñen nas súas aulas polo que é nelas onde dan as aulas desta materia.
No estudo de gravación radiofónico, onde arestora grávanse os programas de Dino Radio, a radio
da biblioteca escolar, continuamos coa mellora deste espazo coa adquisición dunhas bancadas
onde pode sentar o público que acude a ver a gravacións dos podcast.
A Biblioteca escolar, que leva reformándose e ampliando os seus servizos dende hai anos,
continúa coa renovación dos vellos andeis por outros específicos para biblioteca da empresa
Metalundia, co que estamos acadando unha ganancia de espazo para a deambulación e unha
mellor almacenaxe dos fondos, co que gañamos en mellora do estado de conservación dos fondos.
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, padróns deseñados polo alumnado para os
escornabots e o alumnado de 6º curso aprendeu a deseñar en 3D coa plataforma Tinkercad onde
realizaron uns deseños personalizados para un chaveiro de memorias USB.
Sinalar que o proxecto ELBE-2 este ano abriuse a todos os centros de Galicia e a todo o seu
alumnado. Froito desta ampliación e da negociación das novas licenzas, os ficheiros cos usuarios e
contrasinais chegaron no terceiro trimestre polo que o uso da plataforma non foi moi grande, pero
esperamos que para o curso que vén podamos traballar e fomentar o seu uso dende o primeiro
trimestre. En relación a este tema a xestión de usuarios e contrasinais desta plataforma faise
dende Koha, polo que teremos que ir preparándonos para migrar o noso catálogo do programa de
xestión Abies 2.0 ao novo Koha que se está impoñendo en todas as bibliotecas escolares galegas.
A cámara de vídeo profesional, e o Chroma son o noso equipamento audiovisual co que
pretendemos 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
gravacións, unha especie de set ou estudio de gravación, dotado de iluminación, co chroma fixo e
todas as comodidades para que realizar unha gravación sexa o máis doado posible. No caso de que
3
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nos viñese concedida a participación no polo creativo, esta posibilidade faríase real con toda
seguridade, xa que é un dos equipamentos que abrangue este proxecto.
A aula de recursos para mestres funcionou este ano sen demasiados problemas, e non houbo
necesidade de, coma en anos anteriores, formatar equipos por mor de infeccións de virus.
Mercamos para esta aula unha impresora a cores sen cartuchos de tinta, que está dando un
resultado bastante bo no senso de aforro de consumibles. 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 conversas
haberá que evitar a presenza nela de persoal non docente.
Instalamos uns listóns de madeira que cobren o bordo inferior da cortiza instalada nos corredores
para evitar a súa rotura e mantelos así no mellor estado de conservación posíbel. Temos que
pensar nestes pequenos detalles que axuden á conservación en bo estado do edificio e das
instalacións, a máis, loxicamente, de insistirmos nas boas prácticas de uso por parte de tod@s.
Tamén queremos sinalar que lle demos un nome a cada aula, evitando a denominación polo curso
que a empregaba, que facía que cada ano escolar o nome quedase obsoleto, e dificultase en
grande medida tarefas burocráticas coma o inventario do centro.

c) Organización de actividades extra-escolares que favorezan a apertura do
centro, conectando este co seu contorno
Este ano aínda que apenas houbo actividades extraescolares ata o terceiro trimestre, neste final de
curso comezamos a realizalas, e nelas conviviron, se ben ao ar libre, o alumnado das dúas aulas do
mesmo nivel. Velaí sinalar os contacontos de Kalandraka e Xerais ou as distintas excursións
(Cantabria, As Médulas, Marcelle, Santiago, Cerceda, Lentellais...).
As celebracións anuais do centro tamén se foron realizando dun xeito que máis se achega á
normalidade do que o ano pasado. Neste sentido destacar que as distintas graduacións, en 6º de
infantil e de primaria, aínda que con limitacións de aforo e realizadas ao ar libre, permitiron a
presencia das familias.
Outras actividades que se recuperaron e que permitiron interactuar ao alumnado foi a realización
do mural adicado a Florencio Delgado Gurriarán, o mercadiño de intercambio de libros e a Festa de
Fin de Curso, así como a sentida celebración do Festival de Primavera, convertido nun acto de
homenaxe póstuma ao noso ex-director Paco Pérez Lemos.
O futuro que albiscamos é o dun colexio cun funcionamento normal, onde haberá, ben seguro,
medidas de prevención sanitaria pero dentro dun marco de relacións normais entre as persoas. O
traballo de recuperación destas actividades non vai ser menor, somos conscientes que é moi
doado abandonar un hábito e que, pola contra, volvelo retomar require traballo arreo, pero somos
conscientes de que recuperar estas actividades é recuperar, en boa medida, o espírito do colexio.

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. Grazas ao marco que o protocolo anticovid nos
impuxo, temos agora unha ampla experiencia en atención por videoconferencia, polo que, a parte
das reunións presenciais poderemos ofrecer a aquelas familias que por incompatibilidade horaria
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ou doutro tipo non as podan realizar, unha alternativa dixital para manter o contacto familia
escola.
á 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.
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...
En todo caso todas estas aplicacións, páxinas, aulas virtuais e servizos de mensaxería ou
videoconferencia, queda establecido o seu uso pola aprobación o ano pasado do plan de
Comunicación do centro.

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 "O patio que queremos", e asemade, noutra liña, redactou o Plan
Dixital do centro.
Por outra banda dende as aulas de Alfabetización en Información tamén se realizan proxectos
documentais, este ano coa elaboración dunha Wiki sobre Florencio Delgado Gurriarán, para a que
elaboramos unha sinxela páxina web de apoio cos enlaces das páxinas que podían fornecer unha
información fiable.
Os escornabots da biblioteca escolar formaron parte das actividades postas en marcha en relación
a esta materia, deseñándose padróns e xogos por parte do alumnado das clases de 6º.
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.
O programa de acompañamento escolar (arco) realizouse só durante o primeiro trimestre deste
curso. Temos que valorar moi positivamente este apoio e asemade laiarnos da escasa duración do
mesmo, xa que consideramos que un apoio deste tipo ao longo do curso podería axudar a paliar
moitos problemas.
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
realicen 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
5
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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.
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.
Tamén, e para artellar os grupos de apoio, os horarios do profesorado de PT e AL e determinar os
obxectivos de accións prioritarios, levaremos a cabo nos primeiros días de clase no mes de
setembro unha avaliación inicial de todo o alumnado, para determinar en que medida dominan os
mínimos esixibles do curso anterior. Se organizarán, para a recollida destas informacións e a
determinación as medidas de atención á diversidade que se consideren oportunas, reunións de
avaliación inicial d@s titor@s co departamento de orientación e a xefatura de estudos.

g) Outros
Sinalar que, tal e como xa se comentou nesta memoria, 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.
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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.
Sinalar que este ano non participamos do programa de almorzos saudables, algo que queremos
retomar de cara ao curso que vén xa que consideramos que é de grande importancia cara á
adquisición de hábitos de alimentación saudables.
Sinalar que por fin se realizou a implantación no centro da rede de telefonía da Xunta de Galicia,
co que deixamos de depender para o subministro do servizo dun contrato de empresa. Esta
adscrición á rede supón unha redución do custe do servizo de preto dos 1500€ anuais, o que
suporá unha inxección importante de fondos para o orzamento xeral do centro.
Por último queremos agradecer ás nais e profesoras colaboradoras do comedor, que a pesares da
difícil situación epidemiolóxica que sofriamos no mes de setembro, deron o paso adiante para
levar a bo porto este servizo básico para a nosa comunidade educativa, que este ano se complicou
aínda máis polo protocolo de desinfección e as quendas.
Queremos subliñar o importante traballo do profesorado do colexio para manter unha oferta
educativa pública de alta calidade e máis nesta situación de alerta sanitaria.
MEMORIA FINAL DO CICLO DE ENSINO INFANTIL

Agrupamentos do alumnado e mestr@s integrantes do ciclo.
O centro contou cun equipo continuado de 8 especialistas en Educación Infantil.
• 3 anos A. Titora: Mónica Álvarez Díaz.
• 3 anos B. Titora: Cristina Delgado Delgado.
• 4 anos A . Titora: Tamara Paradelo Rodríguez
• 4 anos B. Titora: Nuria Álvarez Rodríguez.
• 5 anos A. Titora: María Nieves Escuredo López.
• 5 anos B. Titora: Sonia González González.
• Apoio á Integración e Informática: Elena Vázquez Sixto.
• Apoio á integración, Valores cívicos e sociais, Psicomotricidade e Música: José Mira Penedo.
Este curso comezou cun total de 90 nenos e nenas matriculad@s, ao longo do mesmo
producíronse varias baixas e algunhas 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: Lucía Díaz Torneiro e Alba Isabel San Juan Álvarez.
Pedagoxía Terapéutica: Rubén López Fernández e Diana Gómez Fernández.
Inglés: Begoña Domínguez Rodríguez.
Relixión: Mª del Socorro Robles Castro.

Plan de adaptación
Para o alumnado de novo ingreso.
Continuamos co plan de Adaptación que temos vixente no centro para o alumnado de 3 anos
atende principalmente á coordinación coas familias, antes de comezar o curso escolar, para
7
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informar sobre aspectos relativos ao funcionamento do centro, en xeral, e, máis concretamente, da
etapa infantil.
Mantivemos unha reunión coas familias en setembro antes de comezar o curso escolar. Nela, 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. Esta charla serviunos de
toma de contacto e para darlles a benvida, explicarlles o funcionamento do transporte e o
comedor, comprobar os alumn@s 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.
Ademais, tratamos de solucionar posibles dúbidas das familias e ofrecémoslle a nosa axuda
continuada para favorecer a adaptación ao noso centro
A cada familia de novo ingreso repartíuselle a comezo 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 de forma telemática coa orientadora
para tratar máis polo miúdo aspectos relacionados con estas preguntas ou calquera outro tema
que lles parecera oportuno tratar.
As titoras realizaron a entrevista con cada familia para obter a información necesaria e favorecer
unha resposta educativa axeitada e individualizada. Estas entrevistas comezaron a partir do mes de
outubro.
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:
• Normalmente organízanse actividades conxuntas ao longo do curso co primeiro ciclo de
primaria pero este ano, polas circunstancias provocadas pola Covid e respectando os
protocolos sanitarios non puidemos realizalas.
•
•
•

A final de cada curso, os nenos e nenas de 5 anos visitan as aulas dos nenos e nenas de
primeiro.
A reunión coas familias dos nenos e nenas de 3 anos do vindeiro curso realizouse de forma
presencial.
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),
realizouse de forma presencial. Contouse ademais con documentos e pautas (preparados
pola coordinadora), montaxe que ilustra o día a día en Primeiro (preparadas polo
profesorado do 1º ciclo) e un vídeo de consellos brindados por alumnado que este ano
estivo en segundo. Todo isto púxose á disposición das familias no blog de orientación.
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Calendario das reunións de ciclo e temas tratados
Ao longo de todo o curso as reunións de ciclo realizáronse de xeito telemática os martes de 16:0h a
17:00h. Tamén houbo algunhas, noutro día da semana ou en momentos puntuais para resolver
asuntos urxentes. 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 da PXA.
• Organización do período de adaptación. (Coordinar horarios, apoios...).
• Organización das filas de transporte e de comedor.
• Actividades propostas polos distintos equipos de traballo do centro: Axenda 21, Equipo de
• Dinamización da Lingua Galega e Biblioteca.
•
•
•
•

•
•

Propostas e acordos da CCP e do DO.
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, O Entroido, Día da muller, Día de Rosalía de
Castro , O Mercadiño de intercambio do libro usado, Mes das Letras Galegas, saídas á
contorna (no terceiro trimestre) e obradoiros.
Elaboración do calendario e das normas das avaliacións dos tres trimestres.
Elección dos libros de texto para o curso vindeiro.

Consecución dos obxectivos xerais do ciclo
Todos os alumnos e alumnas das aulas de 5 anos promocionan a Educación Primaria. Dos procesos
de avaliación saíron varias propostas para a vindeiro curso en canto a apoios de PT e AL para
algúns alumn@s que o precisan.

Aproveitamento dos recursos humanos e materiais
•
•

Este curso tivemos bastantes problemas coas últimas impresoras multifunción que se
adquiriron para as aulas. Segue pendente a súa revisión/amaño/substitución.
As visitas á contorna: no 3º trimestre coa chegada da nova normalidade permitiunos facer
saídas co acompañamento de profesorado de apoio necesario.

Actividades realizadas
Actividades conxuntas co centro:
• O Magosto. Algúns Mestres e membros da ANPA do colexio asaron castañas, por quendas
cada clase foi ver o proceso de asado e a continuación desfrutamos dunha présa de ricos
bullotes.
• Ciencia en galego: Este ano en lugar de vir as familias a presentarnos experimentos nas
nosas aulas, o que fixemos foi ver nas aulas os vídeos dos experimentos que as familias
prepararon e compartiron con nós.
• Visita do Apalpador: Visionado dun vídeo nas PDI das diferentes aulas de EI e posterior
procura dos agasallos que deixou agochados o Apalpador en cada aula.
• Visita virtual das SS. MM. Os reis Magos de Oriente chegaron o noso colexio de forma
presencial.
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O Festival de Nadal. Este curso, como a meirande parte das actividades do colexio
celebrouse de forma “virtual”. O alumnado de cada aula (ou nivel) preparou e gravou unha
actuación. A montaxe con todas as actuación gravadas por todas as aulas do colexio
colgouse na páxina web do centro para que puidesen desfrutar delas todos os membros da
comunidade educativa.
O “Día contra a violencia de xénero”. Á proposta do EDLG decorar paraugas violetas xeito
colectivo por toda a aula. Os paraugas colgáronse no patio cuberto de Educación Primaria.
Semana do 17 ao 25 de Febreiro: O Entroido. Celebramos o xoves de compadres e de
comadres dentro das aulas. Seguimos as ordes do meco durante toda a semana
respectando. Fixemos un desfile no patio do noso colexio.
“Día de Rosalía”. Algunhas das aulas de infantil participamos la elaboración conxunta dun
mural que se expuxo no patio do noso colexio.
Campaña intercentros para conmemorar o día das Letras Galegas: Este ano, os
coordinadores e as coordinadoras dos departamento de Dinamización de Lingua Galega
propuxeron unha actividade de ilustrar cunha fotografía uns pares de versos do
homenaxeado Florencio Delgado Gurriarán. Nesta actividade, a organización, non se
permitiu a participación dos nen@s de educación Infantil
Participación na revista escolar dixital “Trágame Terra 2020” dedicada este ano á figura de
Florencio Delgado Gurriarán.
Participación nos programas da “Dino Radio”.
Mercadiño de libros: este curso en lugar de celebralo na biblioteca do cole celebrouse a
nivel da aula. Os nen@s que desexaron participar na actividade trouxeron o libro ou libros
para o intercambio con tempo suficiente para que gardasen corentena.
Actividades conxuntas dentro do propio ciclo:

“Dinochilas”. A principio de curso fixemos unha selección dos contos adaptados as idades
do alumnado para que puideran levar para casa e ler en familia.
• P.E.L.O. (Programa de Estimulación da Linguaxe Oral). Este ano, as aulas de 3 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 agardamos que continúe para
o vindeiro curso.
• “Graduación do alumnado de 5 anos” organizarse un pequeno acto no patio do colexio o
xoves 16 pola tarde con entrega de diplomas e orlas.
Outras actividades complementarias e extraescolares
•

•

•

Visita ao centro de dúas enfermeiras do equipo Covid que controla o noso centro para
informar aos pequenos da situación que estamos vivindo, darnos pautas de prevención e
hixiene para evitar o contaxio, e consellos sobre condutas saudables con respecto ao virus.
Saídas: Visita á contorna das aulas de 4 anos A e B os días 3 e 10 de xuño respectivamente.

Avaliación
Na PXA figura un día específico no calendario para cada das reunións trimestrais coas familias.
Debemos sinalar que as titoras de Infantil establecemos mediante un acordo coas familias do noso
grupo un día e hora dentro desa semana para asegurarse á maior asistencia á mesma.
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Dificultades atopadas, necesidades para o curso que vén e propostas de mellora
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Pintar o valado exterior do centro, a pintura está bastante deteriorada.
Colocar protectores na portas para que o alumnado non pille os dedos. Temos tres
unidades que non foron colocadas aínda.
Na 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.
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.
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 participación da totalidade dos compoñentes deste ciclo nun ou varios dos cursos de
formación impartidos no centro.
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

MEMORIA DO PRIMEIRO CICLO DE PRIMARIA
Introdución
Este curso 2021/22 , igual que o curso anterior, estivo marcado pola pandemia da COVID-19, feito
que condicionou o funcionamento habitual do centro xa que foi preciso seguir en cada momento o
protocolo sanitario pertinente.
Dito protocolo non permitiu ata pasada a metade do curso a mestura do alumnado (mantemento
dos “grupos burbulla”) e, soamente a partir de entón se puideron realizar as actividades
complementarias e extraescolares (festivais, excursións, etc.) habituais de cada curso escolar
respectando as medidas oportunas.

Profesorado e compoñentes do ciclo.
O 1º ciclo de Educación Primaria, contou co seguinte profesorado:
•

Titora 1ºA: Áurea Ochoa Ochoa.

•

Titor 1ºB: María Nieves Alejandre Lorenzo

•

Titora 2ºA: Daniela Patricia Alves da Silva.

•

Titora 2ºB: Aurora Delgado Pérez.
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Mestra especialista en Lingua Estranxeira (Inglés): Mª Mercedes Gallego Delgado.
Impartiu Inglés en todos os cursos do ciclo.

•

Educación Plástica impartida en Lingua Estranxeira (Inglés): Ana María Fernández López.
Nas sesións de Educación Plástica a mestra estivo acompañada por unha auxiliar de
conversa: Josephine Barbi Balilia.

•

Educación Musical: Jaime Díaz Paradelo

•

Coordinador Equipo Biblioteca: Xoaquín Freixeiro Álvarez

•

Educación Física: Juan Andrés Cotarelo González.

•

Relixión: M.ª del Socorro Robles Castro.

•

Apoios : Concepción Moldes Carriba. Mentres se impartiu o programa ARCO no centro, o
mestre Modesto Rodríguez Centrón estivo impartindo apoios nas clases de 1º e 2º B.

•

Audición e Linguaxe: Alba Isabel San Juan Álvarez e Lucía Díaz Torneiro..

•

Pedagoxía Terapeútica: Elisa Puente Murias.

•

Orientadora: Natalia Longo González.

De todo o profesorado que incidiu no ciclo, formaron parte de forma permanente do Equipo do 1º
ciclo @s mestr@s titor@s, a mestra especialista en Lingua Inglesa e a mestra especialista en
Pedagoxía Terapéutic

Reunións e temas tratados.
As reunións do ciclo durante o curso tiveron lugar de forma presencial e mixta/telemática (para
aqueles membros do equipo e a orientadora do centro) os martes es ás 15:30 horas nunha das
aulas do centro onde se mantiveron todas as medidas de seguridade pertinentes: máscara,
distancia de seguridade e desinfección de superficies.
Os temas tratados e acordos acadados nas mesmas, foron os seguintes:
•

Elaboración e aprobación dos obxectivos xerais para o curso 2021/2022 que constan na
PXA.

•

Actividades organizadas dende a Biblioteca Escolar: lectura silenciosa na aula e
organización de horarios e grupos para asistir á biblioteca, dinochilas, mercadiño de libros…
Estas actividades tiveron como obxectivo favorecer a expresión e comprensión lectora así
como o fomento da lectura tanto en pequenos como en adultos.

•

Aula de Informática: Desde o comezo de curso e grazas a colaboración dun mestre externo,
o alumnado do ciclo puido acudir por quendas á aula de Informática.

•

Reunións trimestrais coas familias: Este curso, por mor da situación sanitaria, a reunión do
1º trimestre coas familias se fixo de forma telemática a través da plataforma “Falemos”. No
2º trimestre os 2 grupos de 1º fixérona de forma presencial e conxunta e os 2 grupos de 2º
curso telemática e, xa no 3º trimestre a reunión coas familias de todos os cursos do 1º ciclo
foi de xeito presencial e individual en cada aula.

•

A modalidade das titorías individuais acordouse entre a titora e cada familia.
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•

Información e valoración do funcionamento das clases de apoio organizadas dende o
Departamento de Orientación.

•

Ao longo deste curso combináronse varias modalidades de participación nas diferentes
Actividades Complementarias e Extraescolares, predominando no 1º trimestre as
telemáticas e celebración de grupo-clase para abrirse xa nos 2º e 3º trimestres a internivel
e todo o centro respectivamente.

•

No 3º trimestre, en vistas de que a situación sanitaria foi mellorando e o protocolo así nolo
permitiu o 1º ciclo completo xa puido realizar unha excursión de fin de curso á Granxa
Escola de A capilla en O Bolo, realizouse algunha saída na contorna mantendo os “grupos
burbulla”.

•

Coordinación entre @s mestr@s titor@s co resto do profesorado que imparten docencia
no ciclo. Fíxose de forma presencial.

•

Normas de comportamento. Insistiuse na conveniencia de lembrar as normas de
comportamento en todo o centro: combater a agresividade, necesidade de mellorar a
conduta do alumnado na hora do comedor.

•

Este tema , tratouse nas titorías e insistiuse na importancia de educar en valores tanto a
nivel familiar como educativo.

•

Avaliacións: posta en común para a organización e realización das mesmas.

•

Libros de texto: acórdase seguir cos mesmos libros de texto para o vindeiro curso.

•

Departamento de Orientación: Compromiso con este departamento na realización dunha
avaliación inicial e final para identificar os factores de risco e facilitar a toma de decisión
dos titor@s no relativo á promoción ou repetición do alumnado.

•

Dende o ciclo recomendamos incidir na lectura diaria e no remate dalgunha tarefa na casa
para aquel@s alumn@s que por falta de asistencia continuada ao colexio levan un atraso
importante.

•

Formación profesorado. O profesorado valora positivamente a formación de primeiros
auxilios recibida a finais deste curso e propoñemos a realización da mesma cada comezo de
curso e que ademais de inclúan nela as actuacións en casos leves que poidan xurdir no día
a día na convivencia escolar (epistaxes, rozaduras, rotura/caída de dentes, corpos estraños
en feridas, golpes na cabeza, escordaduras, etc)

•

Varios membros do ciclo participaron nos cursos de formación do centro (proxecto Patios,
Plan Dixital)

Actividades dentro do centro.
Os compoñentes do ciclo formaron parte dos diferentes Equipos do centro, acudindo as reunións
dos mesmos e participando nas actividades que se propuxeron co fin de acadar os obxectivos
propostos. Os equipos foron os seguintes:
•

Equipo da biblioteca.

•

Axenda 21
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DLG (Equipo Dinamización da Lingua Galega)

Actividades realizadas:
Todo o ciclo estivo mergullado na organización e participación en todas as conmemoracións do
centro todas elas adaptadas ó protocolo COVID: Samaín, Magosto, Nadal, Día da Paz, Entroido,
Letras Galegas, Ciencia en galego, Día do Pai e da nai,
Para celebrar estas datas especiais, tamén se elaboraron manualidades en cada aula.
Ademais participamos nunha morea de actividades entre as que destacan a andaina polo 8M, a
marcha/concentración e contra da guerra Rusia-Ucraína, todas aquelas que xiraron en torno á
figura de Florencio Delgado Gurriarán ( elaboración do mural/mosaico do patio cuberto, programas
de radio, colaboración na revista Trágame Terra, charla-exposición da obra de Florencio a través
dos murais dos diferentes colexios da bisbarra pendurados no patio…), os contacontos (de
Benxamín por cortesía da editorial Anaya e outro de Paco Nogueira), etc.
•

Actividades de fomento e estímulo da lectura:
◦ Lectura silenciosa
◦ Empréstito de libros: o alumnado de 1º curso de Educación Primaria, participou no
programa das Dinochilas e o alumnado do 2º curso de Educación Primaria, acudiu un
día a semana á biblioteca.
◦ Participación na “Olimpíada do Saber”
◦ En 2º curso tiveron exposición diaria da lectura dun libro ou unha exposición oral dun
traballo elaborado coas familias por parte d@ encargad@ da aula.
◦ Participación na elaboración da revista escolar “Trágame Terra” así coma en todas as
actividades relacionadas coa figura de Florencio Delgado Gurriarán.
◦ Programas de radio.

•

No relativo ó Equipo da Axenda 21 , as actividades realizadas, foron as seguintes:
◦ Participación na recollida selectiva do lixo a cargo exclusivo de cada aula.
◦ Participación nas actividades do horto aromático , ecolóxico, xardín botánico e hortos
exteriores.
◦ Participación na elaboración de adornos do nadal empregando material de refugallo. Os
adornos foron colocados nos corredores do centro.
◦ Participación no reciclado de tóner e na recollida de tapóns de plástico e pilas.
◦ Elaboración de diferentes utensilios para os hortos.

Aproveitamento dos medios e recursos existentes.
A existencia de diferentes recursos dixitais e audiovisuais en cada aula: ordenadores portátiles,
proxector e encerados dixitais ou tabletas, favorece a introdución das novas tecnoloxías no ritmo
diario da aula.
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Cabe sinalar que en momentos puntuais de casos de nenos e nenas confinados nas casas as
mestras do ciclo fixemos uso, na medida do posible, das diferentes canles de comunicación coas
familias (a Aula Virtual, as aplicacións de WhatsApp, Cisco Webex Meetings ou Falemos) coa
finalidade de contribuír a que o alumnado seguise en certa medida o ritmo da clase e houbese un
contacto afectivo e emocional co seu grupo-clase.
Así mesmo, o alumnado acudiu á Aula de Informática no quenda que lle correspondía facendo
desdobres para iniciarse na alfabetización, coñecemento e manexo do rato e do teclado e na
utilización de distintos programas: JClic, Internet, procesadores de texto.

Satisfacción cos resultados obtidos
Salvo casos puntuais, en xeral, os resultados obtidos polo alumnado tanto ao longo do curso como
na avaliación ordinaria, valóranse positivamente.
No ciclo consideramos precisa unha reunión xeral para tratar de espcificar un protocolo ou unhas
pautas de actuación comúns para mellorara a convivencia e solucionar os problemas de conduta
no cole (aulas, corredores, actividades dentro do centro, comedores, actividades extraescolares…)
Queremos subliñar o feito de que non ser titor dun grupo de alumn@s non desautoriza a un
mestre a “aleccionar ou reprender” a un neno/a cando sexa preciso.
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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:
• Titor 3ºA: Raúl Casal Álvarez (substituído dende o Primeiro Trimestre pola mestra Adriana
Rodríguez López).
• Titora 3ºB: Mª Pilar Santás Rodríguez.
• Titor 4ºA: Manuela Álvarez Lana
• Titora 4ºB: Mª Encarnación Moldes Cobelas (substituída no Terceiro Trimestre pola mestra
Miriam Docampo Pérez)
• Inglés: Mª de las Mercedes Gallego Delgado.
• Auxiliar de conversa: Josephine Barbi Balilia
• Música: Jaime Díaz Paradelo (3º) e Xoaquín Freixeiro Álvarez (3º e 4º).
• ALFIN: Xoaquín Freixeiro Álvarez.
• Relixión: Mª del Socorro Robles Castro.
• Plástica: Raúl Casal Álvarez (3ºA e 3ºB) e Begoña Domínguez (4ºA e 4ºB), substituída no 3º
Trimestre polo mestre Jorge García.
• Profesorado de PT: Rubén López Fernández, Mª Nieves Fernández Dobarro (substituída no
1º trimestre por Francisco Losada Rodríguez).
• Profesorado de AL: Alba Isabel San Juan Álvarez e Lucía Díaz Torneiro.
• Informática (desdobre) con persoal do Concello: 1 sesión mensual.
Os mestres adscritos a este ciclo son os que seguen: o profesorado titor, Mª Nieves Fernández
Dobarro (PT), Mª del Socorro Robles Castro (Relixión), Mª Carmen García Fernández (apoio),
Natalia Longo González (Orientadora) e Modesto Rodríguez Centrón (mestre de E.F. e
Coordinador).
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Calendario de reunións e temas tratados
As reunións do 2º ciclo realizáronse os martes en horario de 15:30 a 16:30h. de xeito telemático
(usando a plataforma Falemos). Nelas tratáronse temas relacionados co desenvolvemento do curso
e problemáticas puntuais de diversa índole.
Os temas tratados foron os seguintes:
• Preparación das probas de avaliación inicial.
• Preparación das reunións de inicio de cada ciclo coas familias.
• Modificación e discusión de programacións.
• Estabelecemento dos obxectivos de ciclo e organización dos apoios en colaboración
• co Equipo de Orientación.
• Organización e preparación de festividades escolares: Samaín, Magosto, Nadal, Día da Paz,
Entroido, Letras Galegas.
• Participación en concursos diversos.
• Participación no PFPP.
• Participación na Revista escolar Trágame Terra.
• Avaliación dos materiais traballados no ciclo.
• Memoria do curso 2021-2022 correspondente ao Segundo Ciclo.

Actividades

Como cada ano intentamos participar naqueles concursos que se axustaban á nosa programación.
Actividades nas que participamos:
• Celebración do Samaín (29 de outubro): exposición de cabazas decoradas virtuais e lectura
e visionado de historias terroríficas.
• Visita á Cooperativa Jesús Nazareno (4º de Primaria).
• Magosto (11 de novembro): celebrámolo no patio tomando castañas asadas.
• Dentro das actividades promovidas pola Axenda21, participouse:
◦ Recollida selectiva de plástico, material orgánico e papel nas aulas.
◦ Recollida de tapóns de botellas con fins solidarios (en colaboración coa Fundación
SEUR).
◦ Colaboración xunto con outros ciclos do colexio na organización dos hortos ecolóxico,
aromático e botánico.
◦ Charla sobre o P.N. Serra da Enciña da Lastra.
• Participación na actividade solidaria Carta para La Palma.
• Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller (25 de novembro).
• Charla online sobre Enerxía.
• Nadal: Festival virtual e adorno das árbores do patio con motivos de Nadal.
• Exposición Escolar sobre Selos de Correos.
• Día da PAZ (28 de xaneiro).
• Participación na elaboración do mural adicado a Florencio Delgado Gurriarán.
• ENTROIDO.
◦ Participamos nos Xoves de Compadres e Comadres (con Mecos feitos nas propias aulas
e agochados no patio) e na semana do Meco (disfrazándonos cada día segundo
indicaban as Ordes do Meco).
◦ Desfile de Entroido (con temática libre) 25 de febreiro.
• Día de Rosalía de Castro. No que elaboramos en vidreiras as letras do seu nome.
• Día Internacional da Muller. Celebrámolo o 7 de marzo con diferentes marchas pola
igualdade de sexos, confluíndo todas na Área Recreativa do Salgueiral.
• Concentración en solidariedade co pobo ucraíno (4º de Primaria).
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Exposición de gravados: “De Picasso a Barceló” (4º de Primaria).
Marcha pola paz en Ucraína. Xunto cos demais colexios do Concello.
Participación nas actividades propostas polos equipos de Dinamización da Lingua Galega e
de Biblioteca ao longo do curso:
◦ Clubs de lectura.
◦ Lectura colectiva a media mañá.
◦ Olimpíada do saber.
◦ Ciencia en Galego.
◦ DinoRadio.
◦ Charla de Elva Delgado Vázquez sobre Florencio Delgado Gurriarán (4º de Primaria).
◦ Charla e exposición sobre Florencio Delgado Gurriarán, por Débora Álvarez Moldes.
◦ Roteiro por Córgomo arredor da figura de Florencio Delgado Gurriarán.
◦ Revista escolar: Trágame Terra.
◦ Mercadiño de libros.
Homenaxe a Paco Pérez Lemos.
Obradoiro de Primeiros Auxilios, impartido polas enfermeiras do programa Pupas, sustos e
outros desgustos. Para 4º de Primaria.
Excursión de fin de curso ás Médulas.
Festa de Inchables, organizada no patio do colexio pola ANPA Calabagueiros do noso
centro.

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. Cada aula ten unha quenda de biblioteca semanal, por protocolo
COVID.
Continuamos este curso cunha hora semanal de ALFIN (programa de Alfabetización Informática) en
4º de Primaria.
Emprego do encerado dixital de aula.
Outros espazos utilizados foron os tres hortos do centro (ecolóxico, aromático e botánico).
Usáronse principalmente en alternativas.
O alumnado de 4º durante o primeiro trimestre participou no programa ARCO con resultados
académicos satisfactorios, aínda que sería necesario seguir con este programa todo o curso
En resumo, o nivel de utilización de medios e recursos considérase satisfactorio para as condicións
e protocolos derivados da pandemia provocado pola COVID-19.

Nivel de consecución dos obxectivos

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 moi esporadicamente,
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.
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Dificultades atopadas
A falta de autonomía, mencionada no anterior apartado, provoca nos alumn@s 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.
Debido ao longo confinamento do curso pasado, houbo que traballar aspectos nos que se apreciou
un retroceso como a autonomía, gusto polo traballo ben feito, esforzo mantido, motivación pola
aprendizaxe,... Ademais de rebaixar os novos contidos para compensar aqueles que foron adiados
do curso anterior por mor do confinamento.
Ao alumnado que estivo confinado nalgún período deste curso, se lle aplicou o horario-espello e
recibiron clases telemáticas por parte do profesorado. En moitos casos superouse o tempo
estipulado nos horarios-espello. Tamén fixeron conexións en directo para seguir o
desenvolvemento da clase co alumnado que estaba na aula.

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.
• Apoios internivel por parte do profesorado titor de A en B e viceversa.
• Apoio doutro profesorado (na aula de 4ºB a unha alumna afgana chegada durante este
curso).

Medidas correctoras de cara ao curso 2022-23
•
•
•
•
•

Seguir afondando en actividades que melloren a autonomía, a atención, o respecto e a
convivencia.
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 as habilidades sociais e fórmulas de cortesía para mellorar a convivencia.
Reunións cos pais a inicio de cada trimestre.
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Resultados da avaliación final de 3º de primaria
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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: Castro López, Tomás

•

Titora de 6ºA: Fernández López, Ana María

•

Titor de 6ºB: Cotarelo González, Juan

•

Mestras especialistas en PT: López Fernández, Rubén, Casal Penedo, Jose Manuel, Gómez
Fernández, Diana
Mestra especialista en Lingua Estranxeira, Inglés: Domínguez Rodríguez, Begoña e como
substituto desta última García Fernández, Jorge.

•

• Mestre especialista en Educación Musical e ALFIN: Freixeiro Álvarez, Xoaquín
Periodicamente contamos, nas reunións de ciclo, coa presenza da orientadora, Natalia Longo
González.
Outro profesorado que intervén no ciclo:
•

Mestre especialista en Educación Física: Rodríguez Centrón, Modesto

•

Mestres especialistas en PT: López Fernández, Rubén, Gómez Fernández, Diana

•

Mestras especialistas en AL: San Juan Álvarez, Alba Isabel
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Mestra de Relixión Católica: Robles Castro, Mª 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 habitualmente os martes en horario de 15:15h a 16:15h en formato
mixto, é dicir, de forma presencial e telemática a través da plataforma Cisco Webex. 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
colaboración co Equipo de Orientación.

dos apoios en

• Preparación das probas de avaliación inicial.
• Selección e organización de actividades complementarias e extraescolares.
• Organización das conmemoracións educativas sinaladas polo calendario educativo.
• 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.
• Adaptación das actividades complementarias ao protocolo Covid
• Posta en marcha, naquelas aulas nas que houbo nen@s positivos en Covid, dunha
docencia
•

mixta.

• Establecemento dos protocolos anti-covid referidos á circulación polo centro,
toma de
• temperaturas, organización dos patios e quendas do tempo de lecer...
• Participación nos diferentes plans, proxectos e programas implantados no centro.
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• Decisión sobre a participación en diferentes actividades así como en plans e
proxectos.
• Propostas para incorporar ás NOF.
• Preparación da reunión co xefe 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.
• Realización da memoria final de ciclo.

Desenvolvemento do curso
Actividades dentro da aula ou do centro
Como cada ano participamos naquelas actividades que se axustaban á nosa programación.
•
•
•

Celebración do Samaín (30 de outubro): scape room no pavillón do centro,
visionado de historias terroríficas, concurso de disfraces, cabazas…
Magosto (11 de novembro): celebrámolo no patio facendo o tradicional
magosto con bullotes asados e bica.
Dentro das actividades promovidas pola Axenda21, participouse:
o Recollida selectiva de plástico, material orgánico e papel nas aulas.
o Recollida de tapóns de botellas con fins solidarios (en colaboración
coa Fundación SEUR).
o Proxeccións do ECOCINE.

•
•

o Colaboración xunto con outros ciclos do colexio na organización dos hortos
ecolóxico, aromático e botánico. En horario de alternativa, principalmente.
Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller (25 de novembro)
performance con paraugas no patio cuberto.
Nadal: Festival virtual e adorno das árbores do patio con motivos de Nadal. Tamen
a visita das nosas maxestades, os Reis Magos de Oriente ( mes de decembro).

•

Día da PAZ (29 de xaneiro): fixemos especial mención a figura das mulleres na
educación universal e xunto a Sadako e as mil grúas de papel, celebramos no patio
unha xuntanza coa lectura dun manifesto e o Arrebato como banda sonora.

•

ENTROIDO.

•

o Participamos nos Xoves de Compadres e Comadres (con Mecos feitos e
agochados no patio) e na semana do Meco (disfrazándonos cada día
segundo indicaban as Ordes do Meco).
o Entroido Popular (con temática libre). O 25 de febreiro.
Día Internacional da Muller 8M. O día 7 de marzo realizamos unha andaina como
celebración do día Internacional da muller a nivel de centro. O 3º ciclo foi ata as Pizarras
Galegas e volveu pasando polo Castelo de Arnado, para acabar xuntándose co resto do
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alumnado do centro no Salgueiral. Alí limos un manifesto e bailamos todos xuntos a
canción de “Terra” das Tanxugueiras.
Día de Rosalía de Castro. O 24 de febreiro celebramos o día de Rosalía cunhas láminas
decoradas coa técnica de vidreira e colgáronse no patio para lembrar a escritora galega.
Participación nas actividades propostas polos equipos de Dinamización da Lingua
Galega e de Biblioteca ao longo do curso:
o Clubs de lectura.
o Lectura colectiva a media mañá.
o Olimpíada do saber.
o Ciencia en Galego.
o Proxecto “O patio que nós queremos” .
o DinoRadio.
o Charla de Ricardo Gurriarán e Elba Delgado.
o Revista escolar: Trágame Terra especial Letras Galegas Florencio Manuel
Delgado Gurriarán poeta de Córgomo.

Actividades fóra do centro
Debido á recesión da pandemia provocada pola COVID-19 o noso alumnado comezou a realizar
diferentes saídas fóra do colexio co fin de volver a normalidade.
•

Saídas e visitas extraescolares:
Andaina pola violencia de xénero
Marcha por Ucraína
Visita a Coruña
Visita a Santiago de Compostela
Parque acuático de Cerceda
Excursión de fin de curso a Cantabria

Temos que facer unha valoración positiva do curso, e incluso valorar o feito de que a falla de
conflitos nos períodos de lecer melloraran a convivencia no centro.

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, cabería
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 moitas
carencias no hábito de traballo, estudo e 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 o alumnado amosa certo grado de falta de autonomía, que a pesares, da mellora 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 ás familias de alumnos, teremos que mellorar as canles de comunicación de cara a acadar
unha maior implicación no proceso de ensinanza-aprendizaxe e reforzar a diario o traballo
comezado no colexio. Na liña de acadar unha comunidade educativa queremos que participen con
asiduidade da vida do centro, e que xuntos, traballando na mesma liña, academos o noso
obxectivo principal que non é outro que ofrecer o mellor servizo educativo de cara á mellora dos
resultados do alumnado
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MEMORIA DO DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN
Compoñentes do Departamento
Durante este curso o Departamento de Orientación mantivo a composición descrita a principio do
curso no Plan Anual do Departamento de Orientación.
Comentar que, durante o primeiro trimestre, a mestra de PT, Mª Nieves Fernández Dobarro, estivo
de baixa, sendo substituída por Francisco Manuel Losada Rodríguez.
No 2º trimestre a mestra de AL, Lucía Díaz Torneiro, estivo de baixa, sendo substituída por Antía
Díaz Gayoso.
Así mesmo, a mestra de AL, Alba Isabel San Juan Álvarez, estivo de baixa a finais do 3º trimestre,
sendo substituída por Ainhoa Sancosmed López.
Unha das mestras especialistas de Pedagoxía Terapéutica, Elisa Puente Murias, está liberada
sindicalmente os mércores.

Reunións e temas tratados
Reunións do departamento de orientación
Ao longo deste ano académico celebráronse un menor número de reunións do departamento de
orientación que en cursos anteriores, aínda que si foron as necesarias para o bo funcionamento e
para a correcta coordinación dos membros do departamento.
Procurouse que as reunións de departamento tiveran unha periodicidade, cando menos,
trimestral. Cando se realizaron, as reunións de departamento celebráronse de xeito ordinario e
sempre no mesmo horario: segundo martes do mes, de 17:00 a 18:00 h. As reunións deste curso
seguiron realizándose de xeito telemático.
Nas respectivas actas constan os asuntos tratados e os acordos tomados.
Entre outros temas, nas reunións de departamento de orientación, tratáronse os seguintes:
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Constitución do Departamento de Orientación (DO).
Calendario de reunións.
Forma de comunicación interna do Departamento: grupo de WhatsApp.
Elección da plataforma de comunicación: CISCO.
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 na avaliación inicial e nas sesións trimestrais de avaliación.
Información do ACNEAE.
Periodicidade das reunións de coordinación entre o profesorado titor e o de apoio.
Carácter extraordinario do apoio de PT e AL.
Información sobre unha dotación económica específica para o DO.
Plans específicos de reforzo.
Resumo dos cambios lexislativos máis importantes na etapa de Infantil e Primaria referidos
a avaliación e a atención á diversidade.
• 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.
Reunións entre o profesorado de apoio e a xefatura do departamento
Combináronse coas reunións do departamento. As reunións do profesorado de apoio e a xefatura
do departamento tiveron unha periodicidade mensual. Celebráronse de xeito ordinario e sempre
no mesmo horario: segundo martes de cada mes, de 16:15 a 17:00 h. As reunións deste curso
seguiron realizándose de xeito telemático. Nas respectivas actas constan os asuntos tratados e os
acordos tomados. Ademais realizáronse numerosas reunións informais entre a orientadora e o
profesorado de apoio.
Entre outros temas, nas reunións do profesorado de apoio e a xefatura do departamento de
orientación, tratáronse os seguintes:
• Colaboración na proposta da organización da docencia e apoio. Elaboración dos horarios de
alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e profesorado de apoio.
• Adscrición a ciclos do profesorado especialista de Pedagoxía Terapéutica e Audición e
Linguaxe.
• Espazos do centro e distribución dos mesmos.
• Información sobre o alumnado susceptible de apoio.
• Elaboración dos programas de intervención para o alumnado que atende, en colaboración
co profesorado titor e segundo a orientación da xefa do departamento de orientación.
• Revisión e seguimento das ACS realizadas.
• Elaboración das fichas de seguimento do ACNEAE.
• Elaboración do modelo de informe individual de cada alumno/a obxecto de apoio.
• Modificación de determinados documentos ao abeiro da nova lexislación.
• Outros.
Reunións semanais de ciclo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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. A orientadora foi rotando alternativamente por todos os ciclos.
O segundo martes de mes o profesorado de PT e AL, mais a orientadora non asistían, pois facían
no seu lugar a reunión mensual en lugar da do ciclo.
Nestas reunións tratáronse temas de interese para o centro no seu conxunto e outros asuntos que
só afectaban á organización do equipo docente e ao profesorado de apoio en concreto.
Reunións da Comisión Pedagóxica
A orientadora tamén asistiu ás reunións da Comisión Pedagóxica en representación do profesorado
de apoio, por indicación do Equipo Directivo, co fin de darlle máis operatividade ás reunións deste
órgano. Nestas reunións tratáronse temas de coordinación docente tratados, previamente ou con
posterioridade, no ciclo ou ben no claustro.
Reunións do profesorado titor/a e/ou profesorado de apoio
As reunións co profesorado titor e/ou especialista realizáronse no recreo ou ben durante as horas
de garda do profesorado nunha data acordada previamente e tamén fóra do horario escolar de
maneira presencial ou telemática. Habitualmente os temas tratados referíanse á marcha do grupo
ou dalgún alumno/a en particular. En ocasións tamén asistiu a orientadora. En numerosas ocasións
ao longo do curso o profesorado de apoio asistiu a titorías presenciais con algunha familia a
petición do/a titor/a para falar dalgún neno/a.
Reunións do equipo directivo e a xefatura do departamento
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 as
decisións que considerase máis oportunas.
Reunións do persoal auxiliar coidador e a xefatura do departamento
Sempre que foi preciso, realizáronse reunións entre a orientadora e o persoal auxiliar coidador, 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.
Reunións das familias e a xefatura do departamento
As reunións coas familias realizáronse a comezo e fin de curso en momentos de transición entre
etapas. Ademais, nas horas dispostas a tal efecto no horario da orientadora, previa cita, fixéronse
reunións con determinadas familias. Os temas tratados foron normalmente para pedir
asesoramento sobre temas puntuais ou ben para solucionar certos problemas de índole persoal.
Reunións de alumn@s e a xefatura do departamento
A atención ao alumnado por parte da orientadora fíxose en horas de recreo ou naqueles períodos
horarios previamente establecidos co profesorado titor. Os temas das reunións eran de índole
persoal ou para mellorar a marcha académica d@s alumn@s.

Marco de actuación
Como ben queda reflectido no Plan de Orientación Educativa, a intervención do departamento
realizouse nos seguintes ámbitos:
Alumnado
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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 requirían, 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 titor@s 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
detección temperá 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
Valdeorras (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; coas educadoras do piso da
fundación Arela; coa Cruz Vermella e con outras asociacións, así como cos especialistas privados
que ofrecen axuda puntual a determinad@s alumn@s do noso colexio.

Aproveitamento de medios e recursos
Desde o Departamento de Orientación planificáronse os medios e recursos específicos máis
adecuados 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.
Organizáronse os espazos destinados á orientación e ao apoio do alumnado procurando maximizar
o seu uso.
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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 segue
facendo 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. Sobre
todo tendo en conta que se elimina o posto dun mestre en situación de Comisión de Servizos, pois
deixa o centro o alumno a que esta se asociaba.
Os recursos tentáronse optimizar para conseguir o máximo aproveitamento. Ao longo do curso
cambiáronse varias veces os horarios debido ás novas incorporacións ou por outros motivos. Este
ano a súa realización estivo moi condicionada polo protocolo COVID e a organización do centro
conforme ao mesmo. Ademais colaborouse na realización dos horarios do profesorado de apoio de
Educación Infantil.
En canto ao persoal auxiliar coidador atenderon a vari@s alumn@s cun alto grao de dependencia.
Completaron 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, adquiriuse material especifico para o departamento
(baterías de test). Hai que salientar que este curso, por vez primeira, houbo unha dotación
específica ao departamento de orientación de 600€ por parte da Administración educativa. Con ela
mercouse unha das probas máis utilizadas, pois a anterior xa tiña máis de vinte anos. Foi posible
comprala grazas á dotación e a unha achega adicional ao cargo do centro.

Valoración da consecución das accións prioritarias
A valoración xeral da consecución dos obxectivos marcados no Plan de Orientación pódese
considerar positiva.
Algunhas das accións prioritarias expostas a principio de curso, debido a que son moi amplas, non
se puideron lograr na súa totalidade.
En moitas delas o factor tempo foi primordial. Hai que salientar o aumento das funcións
burocráticas que debe facer o persoal docente, en detrimento de tempo para a realización doutras
tarefas: actas sobre calquera dos aspectos do traballo obrigan ao profesorado a pasar gran parte
do seu tempo dedicado a eses mesteres en detrimento da realización doutras actividades.
A continuación amósase nunha táboa o grao de consecución das accións prioritarias marcadas
para o presente curso.
ASESORAMENTO Á INSTITUCIÓN
ACCIÓNS ACADADAS
Colaborar na realización da Programación Xeral Anual e da memoria de final de curso do centro
Elaborar a memoria final do Plan xeral de atención á diversidade, do Departamento de
Orientación e do Plan de Convivencia
Activar os protocolos ou medidas de intervención para abordar condutas contrarias á
convivencia
Revisar e aprobar as listas de alumnado susceptible de apoio
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ACCIÓNS PARCIALMENTE ACADADAS
Completar o programa de habilidades sociais e de educación emocional
Difundir nos ciclos aqueles aspectos que se consideren do plan de orientación: como demandar
intervención e apoio de AL/PT, etc
Difundir entre o profesorado e a comunidade educativa os plans e protocolos que existen no
centro
Sistematizar e dotar de periodicidade ás reunións entre a orientadora e profesorado titor que
ten alumnado de apoio
ACCIÓNS NON ACADADAS
Asesorar na creación da Comisión de Convivencia e nomeamento da persoa responsable en
materia de igualdade e convivencia no Consello Escolar.
APOIO AO PROCESO DE ENSINO - APRENDIZAXE
ACCIÓNS ACADADAS
Organizar os espazos e instalacións para a orientación
Realizar unha avaliación inicial en todos os cursos para detectar as dificultades de aprendizaxe
desde o inicio
Recoller información sobre o alumnado de novo ingreso
Realizar as entrevistas ás familias de novo ingreso para detectar posibles dificultades.
Realizar as probas colectivas en 1º, 3º e 5º de EP
Realizar a avaliación psicopedagóxica de novos casos detectados
Recompilar toda a información da que dispón o centro con respecto á situación persoal, social,
académica... do alumnado a avaliar
Poñer en marcha e seguimento das medidas de atención educativa
Organizar os apoios ao ACNEAE e elaborar os horarios do profesorado de apoio
Participar nas sesións de avaliación trimestrais
Adaptar a avaliación do alumnado con TDAH, DEA, TEA
Recoller en acta a información das sesións trimestrais de avaliación, así como a análise dos
resultados das avaliacións e das medidas de mellora
Establecer unha serie de medidas coordinadas que permitan atender á diversidade do
alumnado na aula ordinaria: adaptacións curriculares, plans de recuperación, programas de
reforzo...
Realizar o seguimento do alumnado en risco de non promoción
Atender e asesorar ao alumnado en situación de risco e ao seu profesorado ao longo do curso.
Elaborar e realizar o seguimento das adaptacións curriculares que sexan necesarias para o
alumnado que presente un desfase que lle impida seguir o normal desenvolvemento do seu
grupo clase
Informar ás familias de alumnado con NEAE das medidas que se están a aplicar e do seu
resultado.
ACCIÓNS PARCIALMENTE ACADADAS
Realizar o seguimento individual do alumnado coa intención de previr a aparición de
dificultades de aprendizaxe e poñer en marcha as medidas de apoio necesarias.
Realizar un especial seguimento do alumnado repetidor e daquel outro que promocionou con
materias non superadas (Plan de recuperación)
Plasmar por escrito nun documento para tal efecto as adaptacións curriculares non significativas
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do alumnado con necesidades (TDAH, TEA, Dificultades Específicas de Aprendizaxe etc).
Actualizar as avaliacións psicopedagóxicas de todo o alumnado que teña apoio do profesorado
especialista de PT e AL
Asesorar e apoiar ao profesorado sobre actividades de acollida para o alumnado de nova
incorporación
Propoñer actividades encamiñadas á integración e cohesión grupal, con atención prioritaria ao
alumnado do novo ingreso
Proporcionar asesoramento pedagóxico aos docentes para axustar a súa práctica educativa na
atención á diversidade así como adaptar a propia función de orientación á situación do
momento. Facilitouse o labor do profesorado proporcionándolle materiais e recursos cando
estes lle foron requiridos.
Facilitar ao profesorado titor os recursos e materiais que estes requiran para a realización de
actividades que se acordaran dentro da titoría.
Fomentar metodoloxías inclusivas 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.
Desenvolver estratexias e recursos para a prevención de conflitos e a resolución pacífica dos
mesmos.
Recompilar actividades para a acción titorial nas redes sociais do DO
Organizar as reunións entre o equipo docente que ten alumnado de apoio
ACCIÓNS NON ACADADAS
Realizar avaliacións semestrais nas clases que se estime oportuno para valorar o clima de aula e
e analizalo nas reunións de ciclo, nas sesións de avaliación ou de Comisión Pedagóxica
ASESORAMENTO E ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL
ACCIÓNS ACADADAS
Proporcionar información as familias e ao alumnado relativa aos estudos.
Manter unha estreita coordinación co titor/a a do curso de 6º EP para tratar de detectar o
alumnado susceptible de presentar dificultades no cambio de etapa.
Planificar actividades informativas e de orientación para coidar o tránsito entre etapas,
ensinanzas e modalidades de escolarización axustadas aos diferentes escenarios.
Organizar visitas aos institutos para que o alumnado o coñeza.
ACCIÓNS PARCIALMENTE ACADADAS
Incluír nas programacións actividades que lle permitan ao alumnado coñecer as súas
capacidades, expectativas e intereses relacionadas co coñecemento do mundo laboral, sen
nesgo de xénero.
APOIO Á COLABORACIÓN FAMILIA-ESCOLA
ACCIÓNS ACADADAS
Aportar cando sexa necesario documentación bibliográfica ou dixital en temas de educación
familiar.
ACCIÓNS PARCIALMENTE ACADADAS
Colaborar coas familias na orientación persoal, académica e profesional dos seus fill@s.
Apoiar e asesorar ás familias sobre aspectos básicos da educación dos seus fill@s. As charlas
coas familias foron individuais, presenciais ou telemáticas.
ACCIÓNS NON ACADADAS
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Asesorar na actualización dos guións das reunións trimestrais coas familias
COLABORACIÓN CON OUTROS SERVIZOS E INSTITUCIÓNS
ACCIÓNS ACADADAS
Traballar con aqueles servizos e institucións que prestan atención socio educativa e sanitaria ao
noso alumnado no marco dunha intervención multiprofesional.
Realizar un traballo coordinado cos servizos externos ao centro na atención do alumnado con
necesidades educativas ou con vulnerabilidade, no coidado do seu benestar e na atención ás
familias, adaptando á súa forma dependendo da situación vivida no momento.

Dificultades atopadas. Propostas cara o vindeiro curso
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Implementar e difundir as novidades que traia a implantación da LOMLOE, así como
colaborar na revisión de documentos ao abeiro da nova lexislación.
Colaborar na posible revisión das programacións didácticas e dos mínimos a acadar
naqueles cursos aos que afecte a entrada en vigor da nova lei (1º, 3º e 5º de Educación
Primaria).
Incorporar un modelo para reflectir os datos obtidos na avaliación inicial. O departamento
de orientación do centro docente asesorará no proceso da avaliación inicial, así como sobre
os materiais ou instrumentos que sexan necesarios para a recollida da información.
Revisar o Plan de Orientación e o PXAD de acordo á nova lexislación.
Difundir os aspectos que se consideren máis necesarios en canto ao plan de orientación nas
primeiras reunións de ciclo ou nunha reunión xeral a tal efecto, segundo se prefira.
Buscar un xeito operativo de garantir o asesoramento e información do profesorado no
proceso de ensinanza-aprendizaxe.
Contribuír a completar o programa de habilidades sociais anexo ao Plan de Convivencia.
Continuar mantendo e completando a aula virtual do departamento e o blog de
orientación.
Contribuír á actualización dos guións das reunións trimestrais coas familias.

MEMORIA DE AUDICIÓN E LINGUAXE
Alumnado con N.E.A.E.
Durante este curso atendéronse nas aulas de Audición e Linguaxe un total de 60 alumn@s con
necesidades específicas de apoio educativo, entre os que atopamos:
ALUMNADO

NÚMERO

ENSINANZA E NIVEL EDUCATIVO

NEE

10

8 de Educación Primaria e 2 de Educación Infantil

ATRASO MADURATIVO

4

4 de Educación Infantil

TRASTORNOS DO DESENVOLVEMENTO DA LINGUAXE E
A COMUNICACIÓN

42

TEL (1 de Educación Primaria e 1 de Educación
Infantil)
Outros trastornos da linguaxe e a comunicación:.
27 de Educación Infantil e 13 de Educación
Primaria.
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TRASTORNOS DA ATENCIÓN OU DE APRENDIZAXE
DESCOÑECEMENTO
APRENDIZAXE

GRAVE

DA

LINGUA

DE

3

Trastornos de aprendizaxe. Educación Primaria

1

1 de Educación Infantil

Organización do profesorado
Neste ano académico contouse no centro con dúas mestras de Audición e Linguaxe (A.L.) a tempo
total. As mestras especialistas en Audición e Linguaxe foron as seguintes:
• Díaz Torneiro, Lucía. Mestra especialista en A.L.
• San Juan Álvarez, Alba Isabel. Mestra especialista en A.L.
Durante o 2º trimestre, a mestra Lucía Díaz Torneiro estivo de baixa, sendo substituída por Antía
Díaz Gayoso.
Durante o 3º trimestre, a mestra Alba Isabel San Juan Álvarez estivo de baixa, sendo substituída
por Ainhoa Sancosmed López.

Organización do alumnado
Unha das mestras de A.L. traballa co alumnado con necesidades educativas especiais e con aqueles
alumn@s en escolarización combinada.
Outra das mestras traballa con outros alumn@s con NEAE asociadas fundamentalmente a
trastornos do desenvolvemento da linguaxe e a comunicación, así como leva a cabo o Programa
de Estimulación da Linguaxe Oral nas aulas de 4º de Educación Infantil. Ademais realiza o apoio do
alumnado con necesidades asociadas a trastornos na articulación dos fonemas de 6º de Educación
Infantil dentro das aulas.
Coordinámonos para un axeitado desenvolvemento do proceso educativo en colaboración coa
xefatura do departamento de orientación, que organizou a proposta de distribución da docencia
do profesorado de apoio xunto á xefatura de estudos e autorizada pola dirección do centro
docente.
Os apoios realízanse tanto dentro como fóra da aula ordinaria, segundo as necesidades do
alumnado.
De todos el@s, trinta e un alumn@s asistiron exclusivamente á aula de A.L. e outros vinte e nove
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.
Este curso levouse a cabo o Programa de Estimulación da Linguaxe Oral unicamente en 4ºEI, unha
vez á semana, debido á alta demanda de necesidades. Este programa foi levado a cabo por unha
das especialistas de audición e linguaxe coa finalidade de favorecer a comprensión e expresión oral
e contribuír a solucionar as dificultades lingüísticas características desta etapa.
Por outra banda, este ano por mor dos cambios na organización producidos polo protocolo COVID,
non se puido a levar a cabo o obradoiro de estimulación gustativa impartido pola outra mestra
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especialista de audición e linguaxe xunto cunha das mestras especialistas de Pedagoxía
Terapéutica.

Modelo de intervención
Elaborouse para cada alumno/a un Programa de Intervención. @s especialistas en P.T. e A.L.
mantivemos reunións mensuais coa orientadora, co fin de organizar o traballo d@s alumn@s e
revisar os avances e dificultades dos mesmos.
Ao longo do curso as funcións como mestras 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 (RFI), Exame Logopédico de Articulación ELA-ALBOR,
entrevistas cos titor@s e observacións, tanto na aula coma nos recreos.
• Participación nas reunións de avaliación trimestrais, tendo en conta o seguimento das
sesións na aula de audición e linguaxe.
• Coordinación cos titor@s, mestr@s especialistas e mestr@s de P.T., así como, coa
orientadora do centro.
• Reunións con pais e nais d@s alumn@s.
• Elaboración e adaptación de material específico para os distintos alumn@s 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.,
etc.
• Participación nas actividades realizadas no centro: Magosto, Samaín, Nadal, Día da Paz,
Entroido, saídas culturais e outras conmemoracións, dentro das posibilidades debido á
pandemia.
• Participación nos Proxectos dentro do Programa SEMGAL.

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.
• Previr dificultades no ámbito da fala e/ou da linguaxe.
• 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.
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Espertar no alumnado a conciencia do importante que resulta falar e escribir ben para
relacionarnos 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 50 minutos, dependendo das características do
traballo con cada neno/a. 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 (aula azul da “casiña”), exceptuando o Programa de Estimulación da
Linguaxe oral e o apoio do alumnado con necesidades asociadas a trastornos na articulación dos
fonemas de 6º de Educación Infantil que foi impartido nas aulas ordinarias.
Para cada alumno/a estableceuse un plan de intervención ao comezar o apoio, o cal se foi
modificando para adaptarnos a cada rapaz ou rapaza. Trimestralmente revisouse o mesmo,
reflectindo os cambios que se consideraron oportunos. A final de curso, neste plan de traballo
recolleuse un informe final do alumno/a que recibiu o apoio.
Os obxectivos xerais da aula, xunto co plan de intervención 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 alumn@s cuxas necesidades son permanentes e, polo tanto, precisarán o apoio
durante toda a súa etapa educativa, mentres que outros alumn@s 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.

Avaliación
Ao comezar a intervención co/a alumno/a, realizamos unha avaliación inicial para determinar as
necesidades. Estes resultados reflíctense nun informe individual e no plan de intervención..
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 ao vindeiro curso.
Para realizar esas tarefas, utilízanse, entre outros, os seguintes instrumento co fin de rexistrar os
diferentes pasos a seguir na avaliación e intervención, de ser o caso, do diferente alumnado:
• Demanda de valoración logopédica.
• Conclusión valorativa.
• Programa de intervención e ficha de seguimento.
• Informe de alta.
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Valoración da coordinación co profesorado
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
coordinación do traballo entre todos. O feito de ter as aulas de A.L., dúas de P.T. na “Casiña” e o
despacho da orientadora facilita a coordinación informal en calquera momento, así coma os
grupos telefónicos de Whatsapp e videoconferencias. Ademais durante o curso, coordinámonos
coas Auxiliares Técnicas Educativas (ATEs) para responder ás necesidades do alumnado cando así o
requiría.
Realizáronse reunións cos titor@s 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.
Consideramos moi importante a realización das reunións entre o profesorado titor ou de área e o
profesorado de apoio e cremos que non deben deixarse á vontade persoal, senón que deben
dotarse de certa sistematizade.

Reunións cos pais e nais
Por suposto, non houbo problema en manter contactos persoais coas familias para falar da
evolución d@s fill@s, así como, cando os titor@s 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.
Este ano as reunións coas familias que o solicitaron volveron a realizarse de xeito presencial,
utilizando só as plataformas de videoconferencia cando así foi requirido polas familias por algún
motivo en concreto.

Valoración da repercusión das medidas de apoio no alumnado
Tal e como xa se comentou con anterioridade, a organización dos apoios é diferente, dependendo
da dificultade coa que conte o alumnado, así como das súas características persoais. Así pois,
leváronse a cabo apoios en gran grupo, dentro das aulas ordinarias, tal e como acontece nos dous
cursos de 4º de E.I. e nos de 6º de dita etapa educativa. Ademais, tamén se efectuaron
intervencións fóra da aula ordinaria, tanto individuais como en parellas ou pequenos grupos de ata
4 integrantes.
Cabe resaltar que todos estes apoios foron moi positivos posto que os nen@s responderon moi
ben ante eles, progresando axeitadamente e evolucionando para superar os seus déficits. Ademais,
parécenos fundamental e imprescindible a atención temperá, a cal se está levando a cabo cos
P.E.L.O aos cativos máis pequenos do centro educativo; intervindo o máis cedo posible, aspecto
que propicia que moitas das dificultades lingüísticas e/ou da fala se resolvan nun curto período de
tempo (sempre que non sexan n.e.e.).

Melloras na aula de A.L.
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As dúas mestras 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, etc.
Moitos destes recursos foron subidos no apartado “AULA VERDE AL” e no de “AULA AMARELA” da
aula virtual do colexio, co fin de poder reforzar o traballo do alumnado de audición e linguaxe
tanto na aula como na casa .

Propostas de mellora
É preciso manter 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, así como unha
gran demanda de dificultades na fala e na linguaxe. Aínda sendo dúas mestras a tempo completo,
en ocasións, o número de intervencións foron insuficientes e moi curtas e varios alumn@s
quedaron sen intervención de AL por falta de horas no horario das mestras.
De cara ao curso que ven, consideramos oportuno manter o programa de estimulación da linguaxe
oral e, de ser posible, levalo a cabo en todos os niveis da etapa de E.I.; pois cremos que constitúen
unha gran ferramenta de prevención de dificultades no eido da fala e da linguaxe. Así mesmo,
parécenos pertinente recalcar que as mestras titoras de E.I. deben estar presentes durante as
sesións do P.E.L.O. co obxectivo de desempeñar as funcións de apoio ao noso labor.
Se o curso que ven a organización dos apoios orixinada polo protocolo COVID cambia, sería
recomendable retomar de novo os obradoiros de estimulación gustativa, polos beneficios que
ofrece a determinados alumn@s.

Previsión de alumnado para o vindeiro curso
Dos 60 alumn@s dos que se fala no primeiro apartado desta memoria, 3 deles, os cales presentan
n.e.e., abandonan o centro educativo o curso que vén. Non obstante, sabemos que imos contar
cunha nova incorporación que vai precisar apoio de A.L, ademais das novas que irán xurdindo ao
longo do curso.
Debemos subliñar tamén, que a valoración do P.E.L.O de 4º de E.I. realizada pola especialista de
A.L. que o levou a cabo, reflicte que 6 alumnos de A deberán ser tidos en conta para futuras
intervencións; sendo 7 o número de nen@s en 4ºE.I. B.
A raíz do que se acaba de comentar, incidimos na importancia de seguir contando con 2
especialistas de A.L. a tempo completo.
MEMORIA DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

Alumn@s con N.E.A.E.
Durante este curso atendéronse nas aulas de Pedagoxía Terapéutica un total de 88 alumn@s con
necesidades específicas de apoio educativo, deles 6 teñen A.C.S. e dous traballan en base a un plan
de traballo individualizado moi significativo.
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Existe un número crecente de alumnado, que se diagnostica no centro ou procedente doutros
centros. Reciben reforzo educativo dentro e fóra da aula ordinaria, en moitos casos e noutros
seguen outras medidas como Plans Específicos de Reforzo ou Programas de Reforzo Educativo.
Existen tamén, dous alumno 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:
ALUMNADO

NÚMERO

ENSINANZA E NIVEL EDUCATIVO

NEE

12

10 Educación Primaria E 2 de Educación
Infantil

ATRASO MADURATIVO

4

3 de Educación Infantil E 1 de Educación
Primaria

TRASTORNOS DA ATENCIÓN OU DE
APRENDIZAXE

52

12 con trastorno da atención de Educación
Primaria.
40
con trastorno de aprendizaxe de
Educación Primaria.

DESCOÑECEMENTO GRAVE DA LINGUA
DE APRENDIZAXE

3

1 de Educación Infantil e 2 de Educación
Primaria

SITUACIÓN
DE
SOCIOEDUCATIVA

7

Educación Primaria

TRASTORNOS DO DESENVOLVEMENTO
DA LINGUAXE E A COMUNICACIÓN

VULNERABILIDADE

ALTAS CAPACIDADES

-

INCORPORACIÓN TARDÍA AO SISTEMA
EDUCATIVO

10

CONDICIÓNS PERSOAIS OU DE HISTORIA
ESCOLAR

-

Educación Primaria

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 os outros
mestr@s de P.T. estiveron atendendo a outros alumn@s con NEAE segundo necesidades
organizativas.
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Coordinámonos para un axeitado desenvolvemento do proceso educativo en colaboración coa
xefatura do departamento de orientación, que organizou a proposta de distribución da docencia
do profesorado de apoio xunto á xefatura de estudos e autorizada pola dirección do centro
docente.
Os apoios realízanse tanto dentro como fóra da aula ordinaria, segundo as necesidades do
alumnado, facendo unha rotación polas diferentes aulas de apoio específicas.
As/os mestras/es especialistas en Pedagoxía Terapéutica foron as/os seguintes:
• Casal Penedo, José Manuel. Mestre especialista en P.T.
• Fernández Dobarro, Mª Nieves. Mestra especialista en P.T.
• Gómez Fernández, Diana. Mestra especialista en P.T.
• López Fernández, Rubén. Mestre especialista en P.T
• Puente Murias, Elisa. Mestra especialista en P.T.
Durante o 1º trimestre, a mestra Mª Nieves Fernández Dobarro estivo de baixa, sendo substituída
por Francisco Manuel Losada Rodríguez.
Unha das mestras especialistas de PT, Elisa Puente Murias, é liberada sindical a tempo parcial.
Así mesmo, entre os recursos humanos, contamos coa axuda inestimable do persoal auxiliar
coidador. Este curso ademais contamos coa colaboración de mestr@s con dispoñibilidade horaria
para atender as necesidades de apoio do noso alumnado.

Organización do alumnado
A maioría dos alumn@s están integrados nas súas aulas ordinarias, acudindo algunhas horas a
sesións de P.T., dentro da “Casiña” (aula vermella) na aula do primeiro andar (aula violeta) ou nas
aulas do segundo andar (aula rosa e laranxa). Neste curso, debido ás restricións derivadas da
COVID, os agrupamentos foron estables e máis reducidos, limitándose a alumnado estable do seu
grupo de referencia.
Dentro do alumnado NEE, tres alumn@s teñen escolarización combinada polo que pasan gran
parte da xornada escolar na súa aula específica. Acoden algunhas sesións fóra da aula específica
cos seus grupos de referencia nas sesións de Educación Física, Inglés, Música, Alfabetización en
Información (A.E.I.), Relixión/Alternativa ou naquelas sesións nas que se organiza a tal efecto. Un
dos mestres especialistas é o encargado da área de valores no grupo de sexto de primaria. Un dos
alumnos, ao longo do curso manifestou condutas disruptivas que supuxeron unha reorganización
constante dos horarios, agrupamentos e recursos humanos, a fin de promover unha melloría no
estado psicofísico do menor, cara unha escolarización máis individualizada en aula preferente.
Os horarios sufriron varias modificacións ao longo dos tres trimestres debido ao incremento de
alumnado con novas necesidades. Revisáronse para dar cabida aos seguintes casos: incorporación
de alumnado e aumento ou diminución de horas segundo a consecución de obxectivos.

Modelo de intervención
Elaborouse para cada alumno/a, un Programa de intervención, coordinado pola xefatura do
departamento de orientación e segundo o modelo facilitado por este. Revisouse trimestralmente a
fin de reflectir os avances e/ou retrocesos do alumnado, así como as propostas de mellora.
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As funcións dos 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 ACs.
• Deseño e implementación de plans de reforzo educativo para as áreas de Ciencias Naturais
e Ciencias Sociais.
• Elaboración de programacións de aula.
• Organización dos espazos e do mobiliario das aulas.
• Coordinación c@s mestr@s titor@s e a orientadora.
• Apoio aos mestr@s titor@s na aula ordinaria e nas saídas.
• Coordinación e colaboración coas familias na elaboración de materiais específicos para
complementar o traballo realizado na aula.
• Participar nas reunións de avaliación.
• Realización de Obradoiros específicos para alumnado con NEAE: “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.
• Impartir a área de “Valores sociais e cívicos” no grupo de referencia do alumnado TEA.
• Participación nas actividades realizadas polo centro, promovidas polos distintos equipos:
◦ EDLG: “II Certame de Relatos Curtos”, “Actividades das Letras Galegas” , colaboración e
difusión nas actividades dixitais relacionadas coas Letras Galegas e outras actividades
programadas durante o curso.
◦ Biblioteca: “O Día do Libro, Curso da Radio”…
◦ Celebracións escolares (Magosto, Samaín, Nadal, Día da Paz, Entroido, saídas culturais.
dentro das posibilidades pola COVID-19.

Obxectivos
Os obxectivos prioritarios de intervención, con estes alumn@s están encamiñados a favorecer o
maior grao de desenvolvemento persoal posible, tentando iniciar e/ou mellorar os seguintes
aspectos: 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.
Determinar o grao de consecución dos obxectivos nestes alumn@s é moi complicado, debido a
que cando se alcanzan algúns, outros aínda están en proceso mentres que outros tiveron que ser
reformulados, adaptados, ampliados e/ou eliminados.
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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 alumn@s 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
proxectos...
Foi necesario, tamén, motivar axeitadamente aos alumn@s 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 construír as súas propias
aprendizaxes.
• Empregando apoios visuais (pictogramas, material audiovisual e informático) para facilitar e
incrementar a intencionalidade comunicativa dos nenos con NEAE.

Actividades
Actividades do alumnado:
Atendendo ás diversas necesidades coas que nos atopamos no centro, levamos a cabo unha
ensinanza individualizada, sectorial, 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 de cada aula de apoio, aloxadas na AULA VIRTUAL do centro.
• 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.
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Actividades con material de estimulación multisensorial: mesa de luz, teito de luces, luz
negra, tubos luminosos, luvas luminosas, asociación de texturas, masas sensoriais,
instrumentos musicais…
Actividades con software informático: 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, ...).
Actividades curriculares e de reforzo, aloxadas en plataformas dixitais: SNAPPET, EDUBOOK
Vicens Vives…
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, verán).
◦ Obradoiros doutras aulas: obradoiro de habilidades sociais e xestión emocional,
obradoiros estacionais.

Actividades grupais de centro:
• Actividades complementarias: Celebracións (Samaín, Magosto, Nadal, Día da Paz, Entroido,
Día do Libro e Letras Galegas) charlas, contacontos e todas aquelas actividades planificadas
polos equipos de: Biblioteca, Axenda 21 e Equipo de Dinamización da Lingua Galega
(E.D.L.G.), todas levadas a cabo coas restricións oportunas debido a COVID-19
• Saídas:
◦ Na contorna: Xagoaza, Veterinario, Teatro Lauro Olmo, Correos, “Camiñata polo Día da
Muller”.
◦ Excursións: Aquapark de Cerceda, Cantabria, Granxa-Escola (O Bolo), Médulas,
Marcelle…
Actividades do Profesorado:
• Actividades de formación do profesorado: cursos de formación en centros, “Proxecto de
patio: O patio que queremos”.
• Actividades organizativas de centro.
• Actividades de aula, nas que colaboramos activamente: Proxectos de investigación con
metodoloxía SEM.

Avaliación
A avaliación proporciónanos información para axustar a intervención educativa. Por iso non
podemos cinguirnos só aos alumn@s, senón tamén á nosa práctica como docentes. Respecto dos
alumn@s, 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 alumn@s.
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• Diarios de aula.
• “Thinking maps” ou mapas de pensamento.
• Portafolios individuais.
• Análise das producións.
• Observación sistemática.
• Rexistros de conduta, anecdotarios...
• Probas de avaliación.
• Axendas de ida e volta.
• Sesións de avaliación trimestrais.
• Entrevistas cos titor@s e resto de profesionais participantes.
• Entrevistas cos pais/nais ou titores legais.
A evolución dos alumn@s foi moi dispar. Algúns alumn@s, con dificultades de aprendizaxe, se ben
evolucionaron, aínda precisan seguir recibindo o noso apoio. Os alumn@s de aulas específicas, van
evolucionando de acordo coas súas características específicas, segundo os seus obxectivos.
En canto ao noso traballo como mestr@s, démoslle prioridade a:
• Nivel de interacción co alumnado.
• A adecuación dos materiais empregados.
• A pertinencia das actividades propostas.
• Nivel de interacción e coordinación entre o profesorado 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 alumn@s.
Como documentos de avaliación, temos os informes trimestrais para as familias no caso do
alumnado de aulas específicas, os Programas de Intervención (revisados trimestralmente), os
criterios de avaliación das Programacións de Aula e os indicadores de avaliación dos Documentos
de Adaptación Curricular.

Valoración da coordinación co profesorado
Ao longo do curso, ademais das reunións do Departamento de Orientación, houbo reunións
informais e formais coa orientadora e co profesorado de apoio de P.T. para facilitar a coordinación
do traballo entre todos. A proximidade e a dispoñibilidade de todo o profesorado, así como o feito
de ter os grupos telefónicos de WhatsApp facilitaron moito a coordinación informal.
Ademais durante o curso, coordinámonos co persoal auxiliar coidador para responder ás
necesidades do alumnado cando así o requiría.
Realizáronse reunións cos titor@s e profesorado do alumnado que recibía apoio para favorecer a
realización dun traballo coordinado entre o equipo docente do ACNEAE, así como para obter
información complementaria sobre o desenvolvemento do alumnado. Cando foi preciso
facilitóuselle material didáctico a algún titor/a que así o requiriu.
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Consideramos moi importante a realización das reunións entre o profesorado titor ou de área e o
profesorado de apoio e cremos que non deben deixarse á vontade persoal, senón que deben
dotarse de certa periodicidade.

Reunións cos pais e nais
Ao longo do curso informouse ás familias da evolución dos seus fill@s. Habitualmente esta foi
solicitada polos titor@s que a precisaban nas titorías. Recóllense uns apartados para AL e PT
dentro dos cadernos de titorías onde reflectimos as observacións a transmitir ás familias.
Noutras ocasións mantivéronse contactos presenciais coas familias, pois as reunións volveron a
realizarse de xeito presencial. Outras veces, cando así se acordou coas familias por algún motivo,
seguíronse a utilizar as plataformas de videoconferencia.

Valoración da repercusión das medidas de apoio no alumnado
A organización dos apoios é moi diversa, dependendo das necesidades específicas de apoio
educativo que presente cada alumno/a.. Así pois, os apoios discorreron entre os que tiveron lugar
dentro da aula ordinaria, aos realizados fóra da aula ordinaria en pequenos grupos de ata cinco
integrantes.
Outros apoios tiveron lugar dentro da aula específica por ser esta a modalidade de escolarización
de determinados alumn@s. Nestes casos sempre se intentou que diariamente os nen@s asistiran á
aula ordinaria acompañados polo profesorado de apoio ou polas ATEs.
Salientar que consideramos estes apoios moi positivos. En xeral a resposta do alumnado é boa ,
obtendo un gran aproveitamento dos apoios que se traduce en progreso no seu desenvolvemento
curricular e/ou persoal.

Propostas de mellora
Cara o curso que vén, consideramos necesario:
• Material específico para o alumnado que o precise.
• Manter o profesorado nomeado a tempo completo.
• Manter o número de ATEs para unha mellor atención do alumnado con ACNEAE.
• No caso do alumnado TEA:
◦ Manter na medida do posible, o número mínimo de sesións de reforzo educativo,
agrupados segundo as súas características. É dicir: sesións individuais e/ou pequeno
grupo para o traballo sobre as necesidades e contidos específicos.
◦ Distribución dos horarios, de xeito regular, contando con que tanto na primeira como
na última sesión de cada día poida estar en aula de apoio a fin de realizar as rutinas de
organización diaria.
◦ Favorecer, na medida do posible, que as horas de asistencia en aula ordinaria, sexan coa
presencia do mestre especialista de PT, ou de xeito excepcional coa coidadora.
◦ Iniciar o curso, cunha avaliación individualizada do nivel de competencia curricular, así
como do estado das necesidades específicas de cada alumno/a, a fin de planificar e/ou
redeseñar as estratexias de intervención educativa a implementar ao longo do curso.
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Continuar a empregar a tecnoloxía dixital “SNAPPET” e a plataforma dixital “EDUBOOK
Vicens Vives”, con aqueles nen@s que o precisen, para o reforzo das áreas de Lingua
galega, Lingua castelá, Matemáticas e Inglés. E si son incluídas 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
especificamente as habilidades de interacción social.

Previsións para o vindeiro curso
Aínda que algúns nen@s dos 88 alumn@s que recibiron apoio durante este curso, abandonan o
centro educativo o curso que vén, xa sabemos que imos contar con novas incorporacións que van
precisar apoio. Ademais ao longo do curso xurdirán novos casos dentro do alumnado que entra
novo no centro.
Dos cinco mestr@s especialistas en Pedagoxía Terapéutica, dous 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. Unha destas especialistas está liberada sindicalmente os
mércores. Isto trae de seu a formación de agrupamentos numerosos o que dificulta o noso labor.
Ademais cada ano increméntase o número de alumn@s que precisan intervención en todas as
etapas, polo que consideramos imprescindible que se manteñan os recursos existentes.

MEMORIA DE LINGUA INGLESA
Durante o curso 2020/2021, continuouse co programa de plurilingüismo que comezara no curso
2016/2017 converténdose este no 6º ano consecutivo pertencendo ao mencionado programa.
Os mestres que impartiron Lingua Inglesa foron os seguintes:
• Begoña Domínguez Rodríguez
• Mª de las Mercedes Gallego Delgado
• Tomás Castro López
• Adriana Fernández López
• Ana Mª Fernández López
Begoña Domínguez Rodríguez, ocupouse de impartir Lingua Inglesa en toda Ed. Infantil, 5º e
6º de Ed. Primaria así como Ed. Plástica en 4º e 5 de Ed. Primaria nos dous primeiros trimestres. Tamén se encargou do Reading club en 6º de primaria B. Durante o último trimestre este horario
completo foi asumido polo profesor substituto Jorge García Fernández.
Mª de las Mercedes Gallego Delgado, ocupouse de impartir Lingua Inglesa dende 1º ata 4º
de Ed. Primaria. Tamén se encargou do Reading club en 5º de primaria B.
Tomás Castro López, ocupouse de impartir Ciencias Naturais en inglés un día/semana en 5º de Ed.
Primaria A así como do Reading Club mesa mesma clase.
45

Memoria Curso 2021-22

Ceip Plurilingüe Condesa de Fenosa

Adriana Rodríguez López, substituta do profesor Raúl Casal durante practicamente a totalidade do curso académico, ocupouse de impartir Ed. Plástica en Lingua Inglesa en 3º de Ed. Primaria.
Ana Mª Fernández López , ocupouse de impartir Ed. Plástica en Lingua Inglesa en 1º, 2º e 6º
de Ed. Primaria.
Ademais, contouse cunha auxiliar de conversa de nacionalidade filipina, Josephine Barbie, dende o 1 de outubro de 2021 ata o 31 de maio de 2022.
Tal e como indica a normativa do programa de auxiliares de conversa, Josephine permaneceu no
centro escolar 16 horas semanais distribuídas do seguinte xeito de martes a venres:
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

9:15-10:00

Off

2º B

5º A

1º A

5º A

A&C with Ana

A&C with Begoña

A&C with Ana

N. S. with Tomás

10:00-10:45

Off

6º A

6º B

Off

6º B

Eng. with Begoña

Eng. with Begoña

2º A

4º A

3º B

3º A

A&C with Ana

A&C with Begoña

A&C with Raúl

A&C with Raúl

10:45-11:30

Off

11:30-11:55

Off

11:55-12:20

Off

12:20-13:15

Off

13:15-14:05

Off

Off

14:05-14:55

Off

Off

A&C with Ana

Reading club
6º A

5º B

5º B

Off

Off

1º B

4º B

6º A

A&C with Ana
Off

A&C with Begoña
Off

A&C with Ana
Off

Eng. with Begoña

A&C with Begoña

Deste xeito, todas as aulas de Educación Primaria, desfrutaron como mínimo dunha hora semanal
coa auxiliar de conversa, ben dentro da área de Ed. Plástica ou da de Lingua Estranxeira.
Tamén puntualizar que, tal e como consta no horario, a asistente participou así mesmo na imparti ción do taller de Reading club en inglés co curso de 6º de Ed. Primaria A.
Nas clases estivo acompañada por un/unha d@s mestr@s titulares como así especifica que debe
ser o xa mencionado programa.
EDUCACIÓN INFANTIL
En Educación Infantil, impartiuse Lingua Inglesa nas seis aulas existentes (2 por nivel) tendo
unha sesión semanal de 45 minutos, tempo que consideramos o mínimo imprescindible para acadar os obxectivos do programa e para unha mellor organización do centro.
En total, atendéronse 951 nenos/-as, distribuídos do seguinte xeito:
3 anos
4 anos
5 anos
Alumnado E.I

35

39

46

38
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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 comezarase 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 reflectiuse nas diferentes actividades: xogos, cancións, contos, fichas, escenificacións, actividades plásticas, etc.
A valoración é moi positiva xa que se acadaron todos os obxectivos mínimos na aprendizaxe da
lingua estranxeira tendo en conta que o alumnado con necesidades educativas específicas tamén
amosou unha actitude moi positiva cara o aprendizaxe dunha lingua estranxeira.
En canto á dotación da aula consideramos que é adecuada e que dispón 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, xa que todas as aulas contan cunha lousa 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.
EDUCACIÓN PRIMARIA
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 Ed. Primaria: 2 sesións semanais.
• 3º, 4º, 5º e 6º curso de Ed. Primaria: 3 sesións semanais
Ademais, no 1º, 2º, 3º, 4º e 5º 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.
Os cursos de 1º a 4º curso de Educación Primaria tiveron as sesións de Inglés no aula de Inglés
mantendo en todo momento as medidas pertinentes: uso obrigatorio de mascara, desinfección
de mans e superficies asi como distancia de seguridade.
O feito de desprazarse a aula de Inglés, resultou un axente motivador para o alumnado, co cal a
decisión tomada, se valora de forma positiva.
Nos cursos de 5º e 6º de Educación Primaria, o alumnado tivo as sesións de Inglés na súa aula
de referencia como é habitual. En total, atendéronse 246 nenos/-as, distribuídos do seguinte xeito:
1ºEP
2ºEP
3ºEP
4ºEP
5ºEP
6ºEP
Alumna do
E.P

35

47

43

47

35

38
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Libros de texto:
Coma libro de texto empregouse dende ó 1º curso de Educación Primaria ata o 3º curso, o método
”New Tiger” da Editorial Macmillan. A elección deste novo método tomouse a finais do curso pasado aproveitando o cambio de libros de texto do “Fondo Solidario” para o 3º curso de Educación
Primaria. Deste xeito, se garante unha continuidade e homoxeneidade dende o comezo da etapa
de Educación Primaria.
Para o vindeiro ano 2022/2023, está por determinar o cambio de libros de texto do 4º curso de
Educación Primaria por mor do deterioro dos mesmos xa que seguindo as directrices marcadas
pola Consellería de Educación, non se poderá levar a cabo o cambio de método previsto inicialmente para o vindeiro ano académico.
A metodoloxía utilizada é lúdica e parte dos intereses dos nen@s. 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 que contribúen a que os
nen@s aprendan en situacións próximas ao seu mundo real, tivéronse en conta e incluíronse co fin
de conseguir que aprender inglés sexa unha experiencia interesante 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 alumn@s 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 alumn@s 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 especi fican nos obxectivos xerais da área para esta Etapa.
En canto a 5º e 6ºcurso, este ano iniciouse coa editorial Aula Planeta dentro da plataforma da Xunta de E-dixgal. O libro dixital complementouse con outros materiais creadas pola mestra, así como
con diversos recursos obtidos de internet como vídeos, cancións, contos, xogos, dicionarios 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 fácil 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.
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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.
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: taboleiro dixital,
equipo de son, canón de vídeo, ordenador con conexión a Internet, DVD, vídeo, televisión... se ben
hai que sinalar que a sonorización da aula non é adecuada, posto que se producen reverberacións
que impiden que os nen@s que se sentan na parte traseira entendan ben os listenings.
Por outra banda, valoramos moi positivamente a figura dunha auxiliar de conversa de lingua
estranxeira nativa na aula, pois aporta moitos beneficios tanto ao alumnado como ao
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, a auxiliar de conversa asignada conectou moi ben co alumnado. Foi unha
experiencia motivadora para a competencia comunicativa en relación coa práctica de destrezas
orais, tanto de comprensión como de expresión. Foi un plus nas clases de inglés que se
destinaron a tarefas exclusivamente orais para poder mellorar tanto a expresión como a
comprensión oral por parte do alumnado.
Hai que subliñar que nos distintos cursos tanto de Educación Infantil como de Educación
Primaria, houbo casos de nen@s 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.
Aínda que ao longo do curso académico una gran cantidade de alumnos atopáronse confinados
pola pandemia da Covid – algúns incluso en varias ocasións - conseguiuse continuar coa
programación e as clases gracias ás vídeo chamadas con Webex e/ou Falamos.
Se ben houbo certas actividades que non se puideron realizar, aínda polo protocolo de
prevención Covid, pouco a pouco a situación foi mellorando e puidéronse realizar traballos ou
xogos por equipos dentro de cada grupo-clase.
Durante o tempo semanal adicado aos Reading Clubs, o alumnado se reuniu unha vez por
semana durante o tempo da lectura silenciosa para ler un libro en inglés en grupos reducidos de
5 persoas sempre acompañados ben dun/dunha mestr@ especialista en Lingua Estranxeira ou da
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Auxiliar de conversa. Esta actividade cada vez ten máis aceptación entre o alumnado o cal nos
anima a continuar con ela.
No caso dalgún alumnado con necesidades educativas especiais e por cuestións de saúde do
mesmo, decidiuse que non acudisen ás sesións de Inglés ata o 2º ou 3º trimestre. Por este
motivo permaneceron durante case todo o curso na súa aula específica.

MEMORIA DA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
A Educación Física no noso centro estivo impartida durante este curso polos mestres: Jose Mira
Penedo (psicomotricidade en Infantil) Juan A. Cotarelo González (no 1º Ciclo de Primaria) e
Modesto Rodríguez Centrón (no 2º e 3º Ciclo de Primaria).

Consecución de obxectivos.
En canto aos obxectivos da área, destacamos como aspectos máis importantes, a consolidación de
certos hábitos e actitudes:
•

A actividade física como hábito xerador de saúde e calidade de vida. Aliada na loita contra o
sedentarismo e a obesidade.

•

O xogo e o deporte como elemento lúdico e de socialización. 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.

•

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.

En Psicomotricidade se desenvolveron as actividades na Aula de Psicomotricidade mantendo a
ventilación adecuada da aula e a desinfección con xel de tod@s @s alumn@s e o mestre.
En cada nivel hai 2 aulas, distribuíndose unha sesión de psicomotricidade por aula.
As actividades e xogos desenvoltos en psicomotricidade organizáronse tendo en conta os diferentes cursos: 4º,5º,6º de Infantil, en relación á dificultade. Aínda que en moitas ocasións foron iguais
para os distintos niveis co obxectivo xeral de desenvolver as habilidades instrumentais básicas.
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, expresión corporal, autonomía e outras habilidades mo-
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trices. Fomentando a concentración, a atención, o coñecemento e dominio do corpo e o espazo así
coma a axuda e colaboración entre iguais.
Utilizouse material de uso común: pelotas, aros, zancos, pezas de goma escuma, picas, colchóns,...
para o desenvolvemento das actividades e xogos.

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. 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 e conformación. Temos que tomarnos este tema
moi en serio, pois cada vez hai máis nen@s con problemas de desviación de columna.

Melloras e necesidades da Área de E.F.
Temos que agradecer á ANPA e ao propio centro o esforzo económico realizado para mercar unha
máquina de limpeza para a pista do pavillón. Pero, ata o momento, foi un esforzo en van. O
problema radica en que a persoa que ten que facer uso dela para unha limpeza diaria da pista
faino só un par de veces á semana, incumprindo as súas obrigas. Isto repercute no
desenvolvemento normal das clases de E.F. O alumnado esvara con frecuencia debido á cantidade
de lixo que se acumula no chan e hai actividades que temos que facer no exterior ante o risco alto
de caídas e posibles lesións. Como xa dixemos nas Memorias dos anos 2006-07, 2007-08, 200809, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19,
2019-20 e 2020-21, o pavillón do colexio é un espazo educativo máis, e como tal, debe ser limpado
diariamente como todas as demais dependencias do colexio. Máis aínda cando tamén é utilizado
para as filas de transporte, recreos cando chove e actividades deportivas do Concello en horario
extraescolar.
Lembrarlle ao Concello que a limpeza dos cristais e as arañeiras débese facer, cando menos, unha
vez ao ano. E nestes momentos xa lle toca. Quizais o verán é un bo momento para unha limpeza a
fondo ao non estar o alumnado no centro.
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
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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 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.
Valoramos moi positivamente a nova organización dos patios do centro que se está a acometer
para un uso máis racional e diverso dos diferentes espazos. Que se adapte aos intereses tan
variados do noso alumnado e que axude á mellora das súas habilidades físicas básicas. No vindeiro
curso esperamos que xa se rematen todas as zonas de ocio e podamos ter o patio que queremos.
No vindeiro curso gustaríanos tamén poder organizar unha xornada de exaltación do deporte
como unha actividade lúdica saudable fundamental para a formación integral da persoa. Coa
intención de que quedase instaurada para sucesivos cursos. Esta proposta xa a fixemos o curso
pasado, pero non se acabou de concretar. A ver se no vindeiro pode arrincar esta proposta.
Este curso fíxose un desembolso importante para dotar a todo o alumnado de Primaria de material
deportivo para as diferentes zonas COVID nas que se dividiu o patio nestes dous cursos de
pandemia. O resultado non está a ser nada positivo: perdeuse moito material, non se coida, hai
pouca preocupación por gardalo convenientemente ao final do recreo, faise un uso inadecuado
del,... É decepcionante ver o pouco coidado que se ten coas cousas que son de tod@s. Pensamos,
dende esta área, que se debía retirar todo o material dos patios de Primaria para que aprendan a
valoralo e coidalo.

MEMORIA DA AULA DE EDUCACIÓN MUSICAL
Mestres que interviñeron
Este ano a materia de Música foi impartida en primaria por Xoaquín Freixeiro e Jaime Díaz, mestres
especialista en EM, e por José Mira, profesor de apoio de ensino infantil, nos cursos do seu nivel.
As clases de primaria desenvolvéronse na aula de música, situada no primeiro andar do edificio do
colexio, nunha ala onde convivimos coa aula de idiomas e a de informática. No caso das clases de
infantil desenvolvéronse nas aulas de infantil e na de psicomotricidade situada na parte baixa do
centro nun espazo que limita co salón de actos e os alumnos de 6º de Educación infantil no 3º
trimestre subiron a aula de música.

Actividades realizadas e recursos
Este ano tamén fóronse subindo comezando no nivel de 3º de primaria vídeo-partituras das
cancións que se traballaban á aula virtual para complementar o material xa subido durante o curso
anterior e para que servisen de apoio visual e auditivo ao traballo das partituras.
Dende a clase de música achegáronse actividades para as distintas celebracións do colexio,
preparando panxoliñas no Nadal, cantigas de maio ou cantigas galegas nas letras galegas.
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Co cambio de protocolo e coa mellora da situación socio-sanitaria a dinámica da clase comezou
pouco a pouco a retornar cara a situación anterior á Covid- 19, volvendo a facer actividades de
orquestra escolar e musicalizacións das cancións traballadas ou pequenos xogos e bailes.
Seguindo as recomendacións de mellora do curso anterior, este ano procedeuse a facer unha
inversión para repoñer e reparar algúns dos instrumentos máis deteriorados. Deste xeito
procedeuse a compra de pandeiretas novas, shakers, varios xogos de baquetas para xilófonos,
novos topes para reparar xilófonos así como un xogo de tubos sonoros e de campás diatónicas.
Conseguiuse tamén facer unhas bancadas móbiles a partires de palets para os exercicios corais
mellorando así o contacto visual co alumnado e mellorar a atención.

Melloras necesarias de cara ao curso que vén
Aínda así, e a pesares da inversión realizada durante este curso, sería interesante seguir investindo
cartos na mellora das instalacións e recursos na aula de música. Sería especialmente interesante a
mellora ou reparación do equipo de son xa que so funciona un dos dous altofalantes dispoñibles o
cal dificulta ou empeora a calidade das audicións. Como recurso dixital sería recomendable
dispoñer tamén dunha PDI e non so cun proxector co cal se poderían implementar actividades
interactivas nas que puidese responder e participar directamente o alumnado.
A nivel instrumental poderíase valorar a adquisición dunha nova dotación de pequenos
instrumentos como metalonotas, triángulos (ou reparar os existentes) ou un xogo extra de campás
diatónicas.
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MEMORIA DE RELIXIÓN
No Ceip Condesa de Fenosa acudiron un total de 238 alumn@s ás clases de relixión católica neste
curso 2021-22. A materia de relixión católica desenvólvese en educación infantil e primaria do
seguinte xeito:
Ensino Infantil
Cursos

Ensino Primario
Sesións

Ciclos/Cursos

Sesións

1

1º Ciclo/1º A e B

1

1º Ciclo/2º A e B

2

2º Ciclo/3º A e B

1

2º Ciclo/4º A e B

1

3º Ciclo/5º A e B

1

3º Ciclo/6º A e B

1

3 anos A e B
4 anos A e B
5 anos A e B

1
1

Educación infantil
Durante o curso 2021-22 os obxectivos do proxecto curricular de relixión católica en infantil foron
acadados por todo o alumnado. Nestes cursos non se emprega libro de texto, traballándose a base
de fichas, sempre relacionadas cos temas a traballar e elaboradas a partires de distintos materiais.
No alumnado destes cursos hai que considerar determinados aspectos:
•

As súas características madurativas

•

O principio da actividade

•

As características lúdicas

•

Necesidade de expresión corporal

•

Axustes de coordinación

•

A linguaxe

•

A música

Educación primaria
1ºciclo
Neste ciclo os obxectivos propostos foron acadados de xeito satisfactorio por tod@s @s alumn@s.
Estes obxectivos foron: escoitar, ser ordenados, compartir cos demais, fomentar a relación dos
compañeiros de clase, inculcar valores de autoestima, tolerancia, respecto aos demais...
Traballamos co libro de texto de Editorial Anaya. Ao longo do curso traballamos actividades
centradas nunha interacción amigable entre ambos xéneros, tales como xogos...
2ºciclo
A consecucións dos obxectivos foi satisfactorio dabondo, xa que houbo unha significativa
implicación do alumnado nas tarefas realizadas. Os obxectivos propostos foron: valorar ás persoas
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que nos axudan a medrar como persoas e en coñecementos, recoñecer o amor e cariño á familia,
saber axudar aos demais, compartir, comparar como actúa Xesús e como actúo eu...
Traballamos o libro de texto de Editorial Anaya facendo lectura dos temas, explicación e
actividades correspondentes, relacionándoas coa súa vida persoal.
O ritmo de traballo adaptouse aos alumn@s ao través da combinación de:
•

Libro de texto e escolma de exercicios e actividades propostas

•

Actividades de reforzo

•

Actividades complementarias

•

Medios audiovisuais

3ºciclo
A consecucións dos obxectivos foi acadada dun xeito conveniente. Os obxectivos propostos foron:
valorar aos amigos, a amizade, tentar ser máis feliz, saber organizarse, a importancia dos evanxeos
coma os libros máis importantes da Biblia, aprender a buscar na Biblia por capítulos e versículos,
recoñecer expresións en obras de arte (pintura, cadros...). Traballamos os valores: respecto aos
mestres e compañeir@s, igualdade entre compañeir@s, ser responsábeis, constancia no traballo,
respecto pola natureza.
Valoración xeral
Ao longo do curso desenvolvéronse os contidos da programación de cada ciclo, ampliándose con
actividades, vídeos, xogos, traballos de procura e lectura da Biblia.
Polo xeral os obxectivos acadáronse convenientemente.
O ambiente das aulas é bastante bo, aínda que ás veces xorden pequenos conflitos que son
solucionados entre tod@s pola mensaxe de Xesús, que eles admiten case sempre de bo agrado.
Tamén se traballaron durante todo o curso valores sociais e cívicos.

MEMORIA DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN
Cos novos ordenadores do proxecto Abalar, os modelos HP probook, e cos equipamentos antigos
de Abalar que quedaron no centro, todo o alumnado de 3º a 6º de primaria contan cun ordenador
para a realización das actividades online que se lle propoñen.
Este feito fai que o horario da sala de informática, empregada por infantil e primeiro ciclo de
primaria, permita que estas clases sen dotación propia de equipamentos poida acudir á aula con
maior frecuencia.
A respecto da sala de informática, reducimos o número de equipos para estarmos máis separados,
toda vez que os grupos que acoden a esta aula son subgrupos. Daquela agora contamos con 19
postos co mesmo software e hardware, o que fai que, no caso de necesitar resetear algún equipo o
proceso sexa moito máis doado ao dispoñer dunha imaxe ISO para toda a sala.
Aos ordenadores doados instalóuselles un disco duro de xel que aumentou enormemente a súa
velocidade, e dous sistemas operativos, Ubuntu e Windows 10.
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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 sentido 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.
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 informáticos
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 funcionou tamén co protocolo anticovid, tomando medidas de
desinfección dos equipamentos tras o seu uso para que estes queden 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.
Plan Dixital
Ao longo do curso, e dentro do marco dunha das liñas do PFPP, acometeuse a realización do Plan
Dixital do centro (que se achega como anexo a esta memoria), baseado nunha análise da situación
de partida (ao través do test Selfie e do Cuestionario de Competencia Dixital Docente), e que após
dunha análise DAFO nos permitiu elaborar unha serie de obxectivos do noso plan de acción para o
vindeiro curso.
A pesares dos esforzos que se teñen feito en formación docente, resulta necesario, e así o
confirman os tests realizados, incidir de novo na capacitación básica do profesorado en
ferramentas dixitais así como no cumprimento dos protocolos de uso dos equipamentos e no
coñecemento e posta en práctica do protocolo de comunicación.
Velaí que de cara ao curso que vén teremos que coordinar os esforzos do Plan Dixital cos da
coordinación de Formación para que as liñas de traballo do PFPP inclúan os contidos que marca o
Plan Dixital do Centro.
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MEMORIA DA AXENDA 21
Introdución
Ao longo deste curso a pesar de estar aínda con restricións coma consecuencia da situación de
pandemia, empezamos a facer máis actividades cunha maior participación dos distintos cursos de
infantil e primaria. Intentamos establecer cumprindo as medidas hixiénicas necesarias, unha maior
interacción entre os nen@s. Dende Axenda 21 seguimos impulsando a través do Comité
Ambiental (CA) o noso proxecto de Educación Medioambiental no colexio.

Profesorado e outros membros do comité ambiental
Este ano os membros do Comité Ambiental foron @s mestr@s:
Elisa Puente Murias (coord.), Mónica Álvarez Díaz, José Mira Penedo, Áurea Ochoa Ochoa, Mª
Nieves Alejandre Lorenzo, Aurora Delgado Pérez, María Pilar Santás Rodríguez, Manuela Álvarez
Lana, Mª Encarnación Moldes Carriba, María del Socorro Robles Castro e Rubén López Fernández;
debido a situación de pandemia, non houbo representación por parte dos alumn@s e tampouco
representación por parte do Concello.

Reunións e temas tratados
Os membros do equipo de axenda 21 reunímonos a través da plataforma falemos para establecer
acordos e distintas liñas de actuación:
• Establecer o día e a hora para reunirnos: Decidimos que debido a situación de alerta COVID
non nos reuniriamos de maneira presencial co fariamos on Line, as catro da tarde o terceiro
martes de cada mes a través da plataforma falemos e que tamén utilizaríamos coma vía de
comunicación o WhatsApp do grupo porque resultaba unha maneira máis rápida para
coordinarnos e establecer as distintas actividades que se podían levar a cabo, así coma
valorar a marcha das mesmas.
• Repartimos as distintas tarefas de Axenda21 entre os distintos membros do equipo,
quedando da seguinte maneira:
◦ Elisa: Xestionar a aula virtual de axenda21 no centro. Proposta e coordinación de
diferentes tarefas relacionadas cos hortos e a reciclaxe. Na entrada do horto botánico
colocouse un taboleiro de cortiza informativo e nel fíxose un horario coas distintas
tarefas que se podían facer e os encargados de facelas.
◦ Mónica e Jose: Recollida de papel e plástico nas aulas de educación infantil e outras
tarefas de limpeza nos hortos.
◦ Marién: Recollida de papel e plástico en toda a planta baixa e na casiña.
◦ Pili e María encargadas do horto ecolóxico.
◦ Auri e Aurora encargadas do horto botánico.
◦ Marién e Moli encargadas do horto aromático.
◦ Rubén e Gina: encargados do Eco-cine e de incorporar material na aula virtual.
Toma de decisións grupais:
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Que tamén podían participar no coidado dos hortos outros mestr@s que non formaran
parte do equipo de Axenda21 e que quixeran baixar cos nen@s aos hortos aproveitando as
horas de alternativa ou en outras horas.
Instalar unha toma de auga externa na zona do patio para poder regar os maceteiros e os
hortos exteriores.
En informar aos titores co reciclado nalgunhas clases estabase facendo mal, polo que era
conveniente que traballaran nas titorías a concienciación da importancia de facer unha boa
reciclaxe. Tamén que cada titor se encargue da recollida do lixo da súa clase.
En propoñer actividades de reutilización de material de refugallo para facer adornos e
actividades relacionadas con distintos eventos do centro, coma no indulto da castaña ou en
facer adornos.
Que seguiriamos sen facer as inspeccións ambientais que estaban a cargo dos nenos e
nenas que integraban o Comité Ambiental.
Continuar coa actividade de Hocine, nas aulas e tamén no salón de actos. As proxeccións
estarán dispoñibles nun pendrive e tamén nunha memoria externa, os encargados do ecocine tamén incorporarán material a aula virtual. A carteleira pódese acceder a través da
páxina virtual do colexio no apartado Educación Ambiental.
Seguimos a controlar o consumo de tóner das impresoras e as avarías. Coa compra dunha
nova impresora de tinta recargable a color Canon G6000 Series, reduciuse
considerablemente o gasto en tóner e tamén reducíronse as avarías.
Continuamos coa recollida de tapóns, pilas e tóner, para a súa posterior reciclaxe. Debido a
dificultade para o envío dos tapóns, estes atópanse almacenados no horto ecolóxico.

Actividades dentro do centro
Primeiro trimestre
•
•
•
•

•

•

Continuamos coa recollida de tapóns, pilas e tóner.
Poda de árbores e arbustos dos hortos e do exterior.
Limpeza dos distintos hortos, plantación nos maceteiros dos bulbos que gardamos o curso
pasado.
Plantáronse no horto ecolóxico plantas da tempada (repolo, nabicol, leituga,cebolas, etc),
debido o mal resultado obtido decidiuse que non plantariamos nada nos seguintes
trimestres e co utilizariamos para facer sementeiros. Como ten unha zona cuberta
empregariamos ese espazo para facer tarefas de pintar e decorar, caixas de madeira, latas e
palés.
Este ano unha mestra de infantil tivo a iniciativa de seguir ampliando dende a zona
perimetral do patio de infantil ata a parte central do patio de primaria, na zona de árbores,
os hortos exteriores, (co ano pasado xa se iniciaran) e crear zonas de lecer para @s nen@s
con mesas e bancos feitos con material de refugallo (palés, bobinas e cubos de plástico). No
exterior fixéronse varios hortos ecolóxicos, tres en educación infantil, tres en primaria e un
de axenda 21 coma ampliación do horto botánico interior.
Incentivar o aforro no consumo do papel.
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Colaborar cos distintos ciclos, no indulto da castaña coa súa sementación nun recipiente de
refugallo e na elaboración de adornos do nadal.
Segundo trimestre
•

No horto aromático e botánico plantáronse moitas plantas que mercou o centro e que
tamén trouxeron mestr@s e alumn@s.
• Membros de Axenda21 foron a unha finca particular a buscar terra para os hortos
exteriores.
• Proporcionóuselle aos titores que quixeron unha lata para almacenar os lapis pequenos e
estragados para despois empregalos para decorar latas e outros envases.
• Decoráronse palés para colocar maceteiros de lata decorados polos nenos e nenas para
plantar plantas e tamén para transplantas os amorodos do horto ecolóxico.
• Neste trimestre no horto ecolóxico fixemos sementeiros de tomates, pementos e
manzanilla.
• Subiuse a aula virtual do colexio no apartado de Educación Ambiental, material sobre a
reciclaxe.
Terceiro trimestre
•

•

•
•

Os distintos cursos que teñen hortos exteriores fixeron plantacións de tomates, pementos,
leitugas, cebolas, remolacha, framboesa, amorodos, xirasois, algunhas desas plantas foron
das que saíron dos sementeiros que fixemos no horto ecolóxico os nen@s de segundo de
primaria.
Decoráronse latas para facer maceteiros, lapiseiros, etc., e caixas de fresas para facer
estantes.
Rematamos de pintar palés de madeira que había no centro para facer unhas xardineiras
para colgar plantas e tamén para colocar as latas cos amorodos.

Aproveitamento de medios e recursos existentes. Novo material mercado
•

•

•

•

Instalouse no corredoiro da entrada da porta do patio cuberto, enriba do cortiza que está
con carteis informativos das distintas plantas aromáticas, outra cortiza para colocar mais
carteis das novas plantas do horto, elaborados polos alumn@s dun curso de quinto de
primaria.
A continuación dos hortos exteriores, situado nunha esquina do patio, nunha zona pouco
transitada pola comunidade educativa, colocamos un compostoiro que solicitamos ao
concello, no que so almacenamos céspede, follas e paus, para facer compostaxe que
despois empregaremos nos hortos.
Para mellorar o traballo nos distintos hortos, compráronse guantes para @s nen@s os cales
están colocados no horto ecolóxico nun palé que se decorou para recoller a ferramentas, e
estes están colgados en pinzas. Tamén mercamos unhas tesoiras grandes de podar e catro
cestos de vendima.
Mercáronse dúas mangueiras de 25 m con soporte para recollelas para regar os hortos
exteriores. Estas mangueiras gárdanse na garaxe que está situada a carón da casiña.
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Valoración dos resultados e propostas cara o vindeiro curso
Este ano grazas aos programadores de rego que se instalaron o curso pasado no horto ecolóxico e
no aromático, ao longo do verán non se estragaron o gran número de plantas que mercamos o
curso pasado o que supuxo un bo aforro económico. Con todo debido ao problema de humidades
que xurdiron na parede do salón de actos que linda co horto aromático, decidiuse quitar o rego por
aspersores. Para mellorar o rego e o aproveitamento de auga, fixemos un rego por goteo
empregando unha mangueira vella, a cal lle fixemos buratos e que se regula co programador.
Por falta de tempo este ano non puidemos pór en marcha a elaboración coa colaboración do
profesorado dos distintos ciclos dun libro dixital coas plantas dos tres hortos no que se recollan as
súas características e propiedades e tampouco facer coa axuda d@s nen@s un vídeo no que
expliquen que podemos reciclar e como debemos recíclalo.
Propoñemos de cara o curso que vén, reformar o horto ecolóxico para que sexa máis produtivo.

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 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, participa das 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 el@s e de tod@s vós, compañeir@s, sería imposible levalas a cabo.
Este curso co relaxamento paulatino das normas COVID, fomos recuperando as actividades
presenciais dentro dunha nova normalidade.

Concursos
•

Concurso de Radio Ecopreguntoiro, de RADIOVOZ (o día 8 de febreiro). Participaron
alumn@s de 6º de Primaria. Este ano non pasamos da primeira rolda.

•

Concurso de redacción sobre Educación Cívico-Tributaria. Participou o alumnado de 5º de
Primaria.

•

Concurso de debuxo “Letras Galegas 2022” cos Bolechas. Participou o alumnado de 5º de
Primaria.
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A partires de marzo desenvolveuse no colexio a Olimpíada do Saber onde o alumnado de
Primaria, por equipos, demostraba os seus coñecementos e capacidade de busca de
información sobre diversos temas.

Actos solidarios
•

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 nen@s con minusvalías. En
colaboración coa Fundación SEUR.

•

Recollida de cartuchos de impresora baleiros. Durante todo o curso.

•

Recollida de bolígrafos e rotuladores.

•

Carta para La Palma: con motivo da prolongada erupción do volcán da Palma, o alumnado
de 4 anos, 5 anos B, 3ºA, 4º, 5º e 6º de Primaria, quixo mandarlle unhas letras e debuxos
de ánimo aos nen@s de Los Llanos de Aridane, o concello da illa da Palma devastado pola
lava do volcán.

•

Concentración en solidariedade co pobo ucraíno. O 9 de marzo, o alumnado de 4º de
Primaria acudiu a unha concentración na Praza do Concello organizada polo Concello do
Barco. Pedindo o fin da invasión do Estado soberano de Ucraína por parte de Rusia.

•

Marcha e Concentración pola Paz en Ucraína: todos os centros educativos do Barco
fixemos unha emotiva marcha polas rúas do Barco ata a Praza do Concello, con pancartas
que reivindicaban os dereitos do pobo ucraíno e o fin do conflito armado iniciado por Rusia
contra este pobo soberano. Participou todo o alumnado do centro.

Charlas, obradoiros, actuacións, exposicións e proxeccións
•

18 de outubro, 10 e 24 de novembro, 3 e 9 de decembro, 19 e 27 de xaneiro: Proxecto SEN
VANDALISMO. Baseado na metodoloxía de aprendizaxe-servizo. Para o alumnado de 6º de
Primaria.

•

15 de novembro: Charla sobre o Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra. Realizada
polo Técnico do Parque Miguel Conde, para o alumnado de 3º e 4º de Primaria.

•

29 de novembro: Charla online sobre enerxía (da Fundación Repsol). Participou o
alumnado de 3ºA e 4º de Primaria.

•

20 de xaneiro: Programa de Radio “Menuda Tropa” de Onda Cero: gravado co alumnado
de 5º de Primaria no noso colexio.

•

24 a 27 de xaneiro: Exposición Escolar sobre “Selos de Correos”. Todo o colexio puido
visitar a exposición e un monitor especializado preparoulles actividades ás distintas aulas
de Primaria.

•

4 de febreiro: XVII Obradoiro de Xogos Tradicionais para o alumnado de 5º de primaria.
Impartido por Lito, do Obradoiro de Xogos Populares e Tradicionais da Deputación de
Ourense.
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•

9 de febreiro: Animación á lectura con Ana Meilán. Para o alumnado de Infantil de 4 e 5
anos, así como de 6º de Primaria. Pola tarde tivo tamén un Encontro coas familias co tema:
“Ler e escribir non entenden de imperativos”.

•

10, 11 e 14 de febreiro: Mural de Florencio Delgado Gurriarán, autor homenaxeado nas
Letras Galegas 2022. Todo o alumnado do centro participou na elaboración dun enorme
tríptico adicado a Florencio Delgado Gurriarán, baixo a dirección do artista Gerardo
Rodríguez “Chere”

•

14 de febreiro: Mural “Quérote, unha palabra e mil xeitos de dicilo”. Cal é o teu?
Organizado polo ENDLG do noso colexio con motivo do Día dos Namorados.

•

16 de febreiro: Charla de Educación cívico-tributaria. Realizada por persoal de Facenda de
Ourense. Para o alumnado de 5º de Primaria.

•

18 de febreiro: Charla sobre Florencio Delgado Gurriarán. Impartida por Ricardo Gurriarán,
para o alumnado de 6º de Primaria.

•

30 e 31 de marzo: Obradoiro de Prevención da Violencia de Xénero. Organizado polos
Servizos Sociais do Concello do Barco, para o alumnado de 5º e 6º de Primaria.

•

7 e 26 de abril: Exposición de Gravados “De Picasso a Barceló”. Organizada pola Fundación
Abanca. Acudiu o alumnado de 4º e 5º de Primaria.

•

20 de abril: Charla sobre Florencio Delgado Gurriarán. Impartida por Mª Elva Delgado
Vázquez, para o alumnado de 4º e 5º de Primaria.

•

22 de abril: Contacontos de Kalandraka, por Paco Nogueiras. Para o alumnado de 1º de
Primaria.

•

25 de abril e 2 de xuño: Charlas do Plan Director. Impartidas por Gardas Civís de Ourense
coas temáticas de Violencia de xénero, Novas Tecnoloxías, Acoso Escolar e Drogas e Alcol.

•

27 de abril: Contacontos da Edit. Anaya. Para o alumnado do 1º Ciclo de Primaria.

•

6 de maio: Charla e Exposición sobre Florencio Delgado Gurriarán. Impartida por Débora
Álvarez Moldes. Para o alumnado de Infantil, 1º Ciclo, 3ºA, 4º e 5º.

•

10 e 12 de maio: Cursiño de primeiros auxilios para o profesorado. Impartido por
enfermeiras do Centro de Saúde do Barco.

•

16 de maio: publicación na páxina do colexio dun novo número da revista escolar Trágame
Terra. Coas variadas e creativas achegas de todas as aulas do centro. Este ano retomouse a
edición en papel pausada pola pandemia.

•

16 de maio e 7 de xuño: Obradoiro de engalanado de árbores. Coa colaboración das
familias na elaboración das pezas de ganchillo e da ANPA á hora de facer a montaxe nas
árbores do patio do colexio. Participou o alumnado de 4 anos, 5 anos, 4º, 5ºA e 6ºB.

•

25 de maio: Obradoiro de Igualdade. Impartido por monitoras da Federación de Mulleres
Rurais de Ourense (FEMURO), con sede en Verín. Para todas as aulas de Infantil.

•

1 de xuño: Obradoiro de Primeiros Auxilios. Impartido por enfermeiras do Centro de Saúde
do Barco, dentro do Programa Pupas, sustos e outros desgustos. Para o alumnado de 4º de
Primaria.
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•

8 de xuño: Obradoiro de Introdución ao Deseño e Impresión en 3D. Organizado pola
Deputación de Ourense e impartido pola Academia Captioma de Ourense.

•

Dino Radio. Fixéronse 7 programas de radio ao longo do curso coas seguintes temáticas:
Día das Escritoras, O Samaín, Receitas para o Nadal, Entrevista a Ricardo Gurriarán, Día de
Rosalía e Entroido, Florencio Delgado Gurriarán e Cousas de Valdeorras.

•

Celebracións, saídas e excursións
•

SAMAÍN (29 de outubro): todo o colexio celebrouno con diversos actos e actividades:
exposición de cabazas decoradas, proxección de películas terroríficas, contos de terror á luz
do candil, disfraces de medo, lipdub arrepiante e Photocall do pánico...

•

Visita á Adega Cooperativa Vinos Barco (10 de novembro): por parte do alumnado de 4º
de Primaria.

•

MAGOSTO (11 de novembro): Este curso volvemos gozar desta celebración no patio do
colexio, aínda que sen a presenza das familias coma nos anos pre-pandemia. Comemos
castañas e a ANPA nos convidou a un chocolate ben quentiño con bica. Tamén se fixeron
plantacións de castañas en diferentes aulas (“o indulto da castaña”) e diversos traballos
manuais coas castañas (debuxos coas castañas, ourizos, castañeiros...).

•

Andaina Contra a Violencia de Xénero (13 de novembro): de Pumares a Sobradelo.
Participou o alumnado de 6º de Primaria.

•

Día Internacional da eliminación da Violencia contra a Muller (25 de novembro).
Decoráronse uns fermosos paraugas de cor violeta, con debuxos e frases contra a Violencia
de Xénero. Logo colgáronse abertos no teito do patio cuberto.

•

Semana da Ciencia en Galego Virtual (23 a 27 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 e gravados polo alumnado dende as súas casas.

•

NADAL: Na semana do 13 ao 17 de decembro colgáronse os adornos de Nadal reciclados
que realizou o alumnado, nos érbedos do patio. Nesta mesma semana tivemos a visita
virtual do Apalpador para os máis pequenos do colexio. O luns 20 de decembro visitaron o
colexio os Reis Magos de Oriente e recibímolos tod@s no noso patio. Tamén tivemos un
Buzón Real, elaborado pola ANPA, onde os máis pequenos puideron depositar os seus
desexos en forma de carta. Posteriormente ao desfile, tivemos unha sesión de Photocall
con eles no patio cuberto. O martes 21 de decembro, Festival de Nadal virtual.

•

DÍA DA PAZ (28 de xaneiro): Amais do adornado de portas, ventás e paredes con
referencias a este día, fixemos un acto central no patio do colexio no que botamos ao ceo
un feixe de globos de helio con cintas cheas de grúas e mensaxes de paz para espallar polo
mundo. Previamente tamén contamos e visualizamos nas aulas a historia das 1.000 grúas
de Sadako e fixemos moitas grúas de origami.

•

ENTROIDO: Este ano optouse por un disfrace libre o día 25 de febreiro e puidemos
recuperar o tradicional desfile. Aínda que sen a presenza das familias. Como preludio do día
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grande de Entroido, celebramos o Xoves de Compadres (17 de febreiro), Xoves de
Comadres (24 de febreiro) e seguimos as Ordes do Meco (21 a 24 de febreiro).
•

Día de Rosalía de Castro (23 de febreiro): Fixemos en cada aula unha vidreira de plástico
cunha letra do nome de Rosalía. Logo colocámolas todas no patio e fixemos unha sesión
fotográfica por aulas.

•

Día da Muller (7 e 8 de marzo): O día 7 fixemos varias marchas reivindicando a igualdade,
confluíndo nun acto central na área recreativa do Salgueiral. Tamén colgamos unha gran
pancarta na pasarela sobre o Sil. Rematamos cun fermoso xantar campestre de todo o
colexio (a excepción do alumnado de 3 anos) no mesmo lugar. Ao día seguinte o alumnado
de 6º acudiu á concentración que se celebrou na Praza do Concello para reivindicar a plena
igualdade de dereitos de mulleres e homes.

•

Acto de Homenaxe a Paco Pérez Lemos (9 de maio). Coa presenza da súa dona Rosa Varela,
fillos e outros familiares. Ademais de amizades, compañeiros, persoal do centro e todo o
alumnado do colexio. Botamos ao ceo de Valdeorras uns farois de papel con mensaxes de
cariño cara Paco, o noso director, compañeiro e amigo; que nos deixou, sen avisar, o 27 de
decembro de 2021.

•

Visita á Clínica Veterinarios del Sil (11 de maio): polo alumnado de Infantil de 4 anos.

•

Roteiro por Córgomo arredor de Florencio (16 de maio). Foi todo o alumnado do 2º Ciclo
de Primaria.

•

Visita aos Institutos Lauro Olmo e Martaguisela (20 de maio), por parte do alumnado de
6º que o vindeiro curso continuará os seus estudos nun destes centros.

•

Excursión a Santiago de Compostela (24 de maio). Dentro do Programa da Xunta de Galicia
“Proxecto Terra”. Visitouse a zona vella da cidade, a Catedral e o Museo do Pobo Galego.
Foi o alumnado de 6º de Primaria.

•

Mercadiño de intercambio de libros (do 24 ao 27 de maio), realizouse na Biblioteca do
colexio por ciclos.

•

Excursión á Coruña (25 de maio). Foi o alumnado de 5º de Primaria.

•

Excursión á Granxa-Escola A Capilla de O Bolo (27 de maio). Foi todo o 1º Ciclo de
Primaria.

•

Visita ás aulas de 1º de Primaria (2 e 8 de xuño): por parte do alumnado de infantil de 5
anos que o vindeiro curso cambiará de etapa educativa.

•

Excursión a Marcelle (3 de xuño). Esta excursión foi realizada polo alumnado de Infantil de
5 anos.

•

Visita á Sala de Cine da Casa da Cultura do Barco (9 de xuño). Polo alumnado de Infantil de
4 anos.

•

Excursión ás Médulas (10 de xuño). Foi o alumnado do 2º Ciclo de Primaria.

•

Excursión a Cantabria e Asturias (10, 11 e 12 de xuño). Excursión de Fin de Etapa para o
alumnado de 6º de Primaria que remata os seus estudos no noso centro.

•

Graduación do alumnado de 6º de Ensino Infantil (16 de xuño).
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•

Excursión ao Aquapark de Cerceda (17 de xuño). Organizada por Radiovoz, como festa final
do Concurso Ecopreguntoiro no que participou o alumnado de 6º de Primaria.

•

Festa de Inchables (21 de xuño): retomamos a festa de fin de curso coa que nos viña
deleitando a ANPA do colexio antes da aparición da COVID.

•

Graduación do alumnado de 6º de Primaria (21 de xuño).

•

Partido de patabéisbol (22 de xuño): Como despedida do alumnado de 6º xogámoslle o
profesorado un partido de patabéisbol.

Este curso fixéronse no colexio 64 actividades extraescolares e Complementarias desenvolvidas en
104 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 COVID-19 exixiu do profesorado
un esforzo de adaptación acelerada á nova situación e foi quen de organizar múltiples actividades
dirixidas ao tratamento tanto emocional coma formativo do alumnado.

COMEDOR ESCOLAR
Persoal
O persoal encargado da atención e funcionamento do Comedor do C.E.I.P. “Condesa de Fenosa”
estivo integrado por:
• A directora do centro, Mª Carmen García Fernández, que delegou a xestión en Xoaquín
Freixeiro Álvarez.
• A encargada de comedor, Pilar Prada Rodríguez
• O persoal laboral composto por unha cociñeira e catro 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.
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.
Co fin de adaptarnos aos protocolos anti-covid, o comedor durante o ano pasado ampliou as súas
instalacións, ocupando unha boa parte do salón de actos, cousa que este ano se reverteu dado que
a modificación do protocolo permitiu que ese espazo puidese establecerse no propio comedor ao
deixar que o alumnado dun mesmo grupo burbulla puidesen sentar enfrontados. Mantivemos
dúas quendas de uso, alternando as clases A o servizo de comedor mentres as clases paralelas da
liña B asistían á quinta clase, e na hora seguinte trocando os papeis. As distancias entre comensais
tamén se traballaron para garantir un distanciamento mínimo de seguridade.
Os labores de atención educativa, coidado e vixilancia dos nen@s de Comedor foron realizadas por
dez coidadores, seis nais colaboradoras e cinco mestres, tres dun xeito permanente, e dous en días
alternos. Ademais, durante o tempo da comida, as dúas auxiliares técnicas educativas axudaron na
atención dos nen@s que están ao seu cargo.
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Tras a experiencia deste ano escolar tamén queremos deixar constancia de que o número de
incidentes por conflitos entre compañeiros diminuíu de xeito importante, feito que achacamos
precisamente á desaparición do tempo de lecer tras a comida, un tempo que sempre vimos como
excesivo e que se realiza cun control insuficiente, xa que o número do alumnado non permite que
as coidadoras controlen axeitadamente todo o que sucede.
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 nen@s 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 embargo
cos nen@s que comezan novos no comedor hai que “pelexar” moito, pois, en xeral, están 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. Durante anos
estivemos aplicando distintas fórmulas na procura dunha solución axeitada, pero ningunha daba
resultado máis alá dalgúns días. Neste ano, coa redución de aforo no comedor por mor do sistema
de quendas e diversificación de espazos, sumado ao non xantar enfrontados aos compañeiros, co
que se limita a conversación aos compañeiros dos lados, o nivel de ruído do comedor diminuíu
enormemente. Tamén esta circunstancia nos fai pensar que o nivel de contaminación acústica non
depende da actitude do alumnado, e si, máis ben, da masificación do servizo. Traballar para
diminuír o número de alumn@s presentes no comedor, ben establecendo quendas ou
diversificando espazos, semella que ha ser unha boa alternativa para que tamén a nivel de ruído o
comedor sexa un espazo saudable.
Continuamos este ano empregando as bandexas plásticas para substituír aos cubertos de louza
que se empregaban normalmente no comedor. Decidimos realizar este cambio para facilitar o
servizo e tamén para garantir unha maior hixiene, tal e como se nos aconsellou dende sanidade.
De cara ao vindeiro curso pensamos que se debería continuar a empregar as bandexas en troques
dos pratos de porcelana.
Os nen@s con alerxias, intolerancias ou restricións relixiosas a certos alimentos non foron
sentados xuntos como se facía habitualmente, xa que no comedor se mantiveron os grupos
burbullas. Daquela, e tendo en conta que a posición no comedor quedou inalterada durante todo
o curso, púxose un pequeno sinal para advertir ao persoal coidador e así evitar erros e extremar as
medidas para evitar contaminacións dos alimentos.
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.
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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
Concello neste aspecto. Aínda así, este ano co protocolo sanitario non nos pareceu apropiado nin
seguro a realización deste simulacro.
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:
• 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 de novas lámpadas de eliminación de insectos.
• Reparacións varias
• Accións de mantemento
• Adquisición (aínda en espera da súa instalación) dun tren de lavado e secado para substituír
os dous lavalouzas antigos que continuamente tiñan que ser reparados.
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1. PRESENTACIÓN
Esta memoria pon o peche final o curso 2021/2022, servindo de balance das actividades
levadas a cabo e de proba documentada das mesmas. A memoria e 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 2022.

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 equipo de Dinamización da Lingua Galega (EDLG) esta composto por profesorado
do propio centro, sendo estas as persoas integrantes:
MEMBROS DO EDLG

CARGO

1

Tamara Paradelo Rodríguez

Titora Infantil

2

María Nieves Escuredo López

Titora Infantil

3

Elena Vázquez Sixto

Apoio de Infantil

4

Patricia Alves da Silva

Titora Primaria

5

Ana María Fernández

Titor Primaria

6

Juan Andrés Cotarelo Fernández

Titor Primaria

7

Adriana Rodríguez López

Titora Primaria

8

Mª Encarnación Moldes Cobelas

Titora Primaria

9

Diana Gómez Fernández

PT

10

José Manuel Casal Penedo

PT

11

Alba Isabel San Juan Álvarez

AL

COORDINACIÓN DO EDLG
Nuria Álvarez Rodríguez

Titora infantil

Para a preparación das actividades fixáronse unha serie de condicións:
3
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• 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.
Co inicio do curso se establecen dous tipos de actividades que se desenvolveran ao
longo de todo o curso académico:
ACTIVIDADES
PERMANENTES
ACTIVIDADES
TEMPORAIS

Aquelas que se desenvolven 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 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.
DESCRICIÓN
Animamos ao profesorado a empregar uns modelos realizados
polo EDLG para usar nas titorías.
INFORMATIVOS E Recursos empregados: material funxible do centro e gasto de
fotocopiadora.
NAIS E PAIS
Presuposto: 30€
CADERNOS

TRADUCIÓN DE
MATERIAIS E
RECURSOS
ASESORAMENTO
NA REVISIÓN DE
4

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 é complicado atopar recursos no noso idioma.
Recursos empregados: material funxible do centro e gastos de
fotocopiadora.
Continuamos con este labor, onde cada membro do EDLG que
forma parte doutros organismos de centro colabora en animar e
fomentar o uso do noso idioma nos documentos do propio
CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa
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DOCUMENTOS DE centro.
Recursos empregados: material funxible do centro e gasto de
CENTRO
fotocopiadora.
Tódolos días fixemos a lectura silenciosa. Con fin de 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
LECTURA
estes minutos de lectura se anima ao alumnado tanto a coller
libros de préstamo da biblioteca como tamén a escoller libros
SILENCIOSA
escritos en lingua galega. Este ano a lectura silenciosa
continuou a ser un éxito.
Recursos empregados: material da biblioteca e libros.
Actividade por parte do equipo de biblioteca para fomentar a
lectura dente Educación Infantil. Cada semana o alumnado de
MOCHILAS
4º e 5º de E.I leva unha mochila con un lote de ata sete contos
(depende da idade) en galego para ler xunto coa familia na
VIAXEIRAS
casa.
Recursos empregados: contos en galego, bolsa mochila
Presuposto: 40€
Está actividade a súa vez estaba dividida en tres: i.) club de
lecturas para nais e pais, ii.) obradoiro de escritura creativa e
ilustración para nais e pais, e por último iii.) charlas
PROXECTO
informativas para nais e pais nas cales se trata a promoción da
FAMILIA E
lectura e a súa repercusión na marcha educativa dos nenos/as e
tamén se levará a cabo un obradoiro de conta contos (destinado
LECTURAS
a nais e pais de alumnado de educación infantil e 1º ciclo).
Recursos empregados: material da biblioteca e libros.

ECO - CINE

DINO RADIO

5

Esta actividade realizase en colaboración co Equipo de Axenda
21. Consiste no visionado de películas, curtos, contos…para
concienciar o alumnado do coidado do medio ambiente.
Fixeron unha recompilación de material de visionado que está a
disposición de todo o profesorado.
Recursos empregados: material audiovisual
No
noso
colexio
contamos
con
un
pequeno estudo de
radio. Durante todo o
curso
o
alumnado
prepara
diferentes
programas de radio
onde podemos escoitar
pequenas entrevistas,
contos,
manifestos…
Todos os programas se
fan en galego. Todos os programas emitidos están colgados na
páxina do noso colexio
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa/
Recursos empregados: material da radio
CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa
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PAPEL

SAMAÍN

MAGOSTO

SEMANA DA
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Retomamos esta actividades que consiste en redactar as
noticias máis importante recollidas no mes e editalas como se
fose un xornal para facer chegar a todo a comunidade educativa
e traballas tamén nas aulas.
Recursos empregados: material funxible e tecnolóxico
Presuposto: 40€
Tradicionalmente
vimos
celebrando
no
centro,
actividades encamiñadas a
devolver a auténtica natureza
e orixe celta á tradicional festa
de defuntos, baixo o nome de
“O Samaín”. Dende o EDLG
propúxose celebrar o Samaín
nunha data única para todo o
centro. A data elixida foi o martes 30 de outubro. O alumnado
veu o centro disfrazado (sen complementos) o propio día.
Tamén se organizou un vídeo con fotos de cabazas decoradas
polo alumnado na casa. Tamén se organizaron varios vídeos
con fotos de cabazas decoradas polo alumnado na casa.
Recursos empregados: disfraces e material funxible.
Celebramos unha festa
popular e tradicional ao
tempo
que
tentamos
preservala
da
súa
desaparición. Nas aulas
realizáronse
diversos
traballos para coñecer a
castaña: recollida de refráns, adiviñas, ditos, poesías, cancións,
vocabulario relacionado co tema, orixe da castaña,usos,
enfermidades do castiñeiro cultivo e recollida,economía
relacionada co tema...A realización da fogueira para asar as
castañas e pintarnos tizóns no patio do colexio, foi como
sempre o colofón a esta festa tradicional. O propio día do San
Martiño 11 de novembro comemos castañas asadas nas aulas.
Recursos empregados: material reciclado
Pedíuselle o alumnado que gravara un vídeo facendo un
experimento e se lle fixera chegar as titorías para ver e
compartir co resto de compañeiros/as. A Semana de Ciencia
en galego levouse a cabo durante a semana do 22 ó 28 de
novembro.
Este curso, as exposicións dos diferentes
experimentos fixéronse nas aulas ou no casa e as familias
mandaron un vídeo gravando o experimento
Recursos empregados: diversos materiais para facer os
experimentos e material audiovisual.
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O
25
de
novembro,
celebrouse
a
“Xornada
Internacional
contra
a
violencia
de
xénero”.
Propuxemos que cada aula
PARAUGAS POLA
decorara un paraugas violeta
IGUALDADE
con frases, debuxos, fotos…
co obxectivo de que o alumnado reflexionara sobre o tema e o
plasmara no papel. Colgamos todos os paraugas no patio
cuberto de educación Primaria.
Recursos empregados: material funxible
VISITA DO
APALPADOR

FESTIVAL DE
NADAL

POSTAIS DE
NADAL

A EDUCACIÓN
DAS MULLERES
NO MUNDO
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Este ano a Apalpador fixo unha visita virtual na etapa de E.I.
Recursos empregados: agasallos de madeira para os seis
grupos de infantil.
Presuposto: 120€
Fixemos un festival virtual de Nadal con
actuacións foron realizadas polo alumnado.
O noso
equipo animou a que se realizasen en
galego para fomentar o seu uso en
contextos lúdicos. Tamén tivemos unha
visita dos Reis Magos.
Recursos empregados: material audiovisual
Presuposto: 20€
O EDLG quixo desexarlle unhas Felices Festas ao resto do
profesorado con unha pequena postal e unha copa para brindar
por un ano novo.
Recursos empregados: material funxible
Presuposto: 10€
O 28 de Xaneiro celebramos o día da
Paz. O eixe ou tema central deste ano
será “A educación das mulleres no
mundo” co fin de falar da
discriminación que sofren as mulleres
en moitos países do mundo e que lle
impide gozar dun dereito universal
como é o dereito a educación. Ese venres fixemos unha lectura
do conto “Sadako e as mil grous de papel”. A partir de esta
historia cada nenos/as fará a súa figura de papel en forma de
grou e pendurarase dunha corda para colgar no patio. Tamén
soltamos globos de helio con mensaxes.
Recursos empregados: globos de helio e material funxible
Presuposto: 100€
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CONDESA

VIDRIERA DE
ROSALIA

MOSAICO
CERAMICO
SOBRE A FIGURA
DE FLORENCIO
DELGADO

CHARLAS DE ELVA
DELGADO E
RICARDO
GURRIARÁN

ANDAINA POLO
DÍA DA MULLER
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Este ano xa pudemos celebrar
un pouco máis esta tradición. O
xoves de compadres e de
comadres o alumnado xa pudo
facer o meco e escondelo no
patio do colexio por quendas ou
nas aulas. Na semana do 21 ó
25 o meco mandounos unhas
ordes. E o venres 25 fixemos un
desfile polo patio do noso colexio.
Recursos empregados:disfraces
Presuposto: 20€
A nosa autora máis universal está de
aniversario o 24 de febreiro. Por ese
motivo realizaremos unha actividade
destinada a difundir o coñecemento
sobre a súa vida e achegando diferentes
temáticas actuais a partir dos seus poemas. Propomos a
actividade de facer un mural coa silueta de Rosalia e dentro de
ela pegar palabras que estean relacionadas coa bibliografía,
obras, poemas…
Recursos empregados: material funxible
Presuposto: 50€
Fixemos un
mural
a
partir
de
anacos
de
cerámica de
cores.
Nunha parte
fíxose
un
retrato de Florencio Delgado, a continuación unha paisaxe que
representa a zona de Valdeorras e por último un poema. Cada
alumno/a axudou a pegar o seu trozo de cerámica dirixido por
un experto no tema.
Recursos empregados: material de construción e pinturas
Presuposto: 150€
Tivemos dúas visitas de familiares de Florencio Delgado
Guriarán onde compartiron como foi a vida do seu parente a
quen se lle adicaron as Letras Galegas este ano. As charlas
foron destinados para 3º e 2º ciclo de Educación Primaria.
Recursos empregados: material funxible e audiovisual.
Polo 8 de marzo o día da muller,
fixemos unha andaina todo o centro.
Fixemos diferentes percorridos
dependendo da idade do alumnado
ata xuntarnos todos no Salgueiral.
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Alí bailamos todos unha canción e fíxose lectura dun
manifesto. A continuación comemos todos de picnic.
Recursos empregados: material funxible
Presuposto: 10€
Viñeron os da Real Academia varias
actividades enfocadas a Florencio Delgado,
onde varios grupos de alumnos/as prepararon:
lectura da bibliografía por medio de
pictogramas, programas de radio, entrevistas,
bailes….

Puxemos
en
marcha
unha
actividade co fin de promover o
fomento do uso do galego escrito.
II CERTAME DE
Para elo pensamos nun concurso.
RELATOS
Elaboraremos a carteleira en lingua
galega para darlle publicidade o
CURTOS NO
noso certame. Fixemos unha bases
CONDESA DE
do concursos facendo unha división por idades na
participación. Eliximos un xurado externo ao centro para que
FENOSA
elixira os gañadores que ían ser premiados.
Recursos empregados: material funxible
Presuposto: 100€
Homenaxe o escritor Florencio
Delgado, durante todo o mes de
maio, organizando unha serie de
actividades intensivas que fomentan
o coñecemento da biografía e obra da
figura homenaxeada, e que estimulan
o emprego oral e escrito da nosa fala
MES DAS LETRAS
nun ambiente lúdico e festivo. Actividades, que se dividen en
REVISTA
aquelas organizadas e desenvolvidas dende o noso centro,
como outras en coordinación cos EDLG dos centros públicos
TRÁGAME TERRA
da localidade, coa colaboración de institucións locais como o
Concello de O Barco de Valdeorras.
No centro continuamos a facer a revista Trágame Terra. Este
ano sacámola en formato dixital e en papel para todas as
familias.
Recursos empregados: material funxible
Presuposto: 350€
Tivemos durante unha semana no
EXPOSICIÓN
patio do noso colexio unha pequena
exposición sobre as obras que
SOBRE
escribiu Florencio. Tamén contamos
FLORENCIO
coa presenza de Débora para que nos
acompañou todo un día para coñecer
DELGADO
un pouco máis a interpretación das
9
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obras.
Recursos empregados: material funxible
O alumnado do 2º ciclo de Educación Primaria participou o día
16 de maio nun roteiro en Córgomo, aldea de Florencio
Delgado Guirrarán.

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.
DESCRICIÓN
CADERNOS
INFORMATIVOS E
NAIS E PAIS
TRADUCIÓN DE
MATERIAIS E
RECURSOS
ASESORAMENTO NA
REVISIÓN DE
DOCUMENTOS DE

Avaliada positivamente
Obxectivos acadados: Outorgámoslle ao galego un sentido
útil e practico no noso labor diario.
Avaliada positivamente
Obxectivos acadados: Outorgámoslle ao galego un sentido
útil e practico no noso labor diario.
Avaliada positivamente
Obxectivos acadados: Outorgámoslle ao galego un sentido
útil e practico no noso labor diario.

CENTRO
LECTURA
SILENCIOSA
MOCHILAS
VIAXEIRAS
PROXECTO FAMILIA
E LECTURAS
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Avaliada positivamente
Obxectivos acadados: Empregar o galego como medio
para acadar un pracer comunicativo. Empregar o galego de
forma oral e escrita. Facer fincapé na oralidade da lingua
galega.
Avaliada positivamente
Obxectivos acadados: Empregar o galego como medio
para acadar un pracer comunicativo. Empregar o galego de
forma oral e escrita. Facer fincapé na oralidade da lingua
galega.
Avaliada positivamente
Obxectivos acadados: Empregar o galego como medio
para acadar un pracer comunicativo. Empregar o galego de
forma oral e escrita.
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Avaliada positivamente
Obxectivos acadados: Empregar o galego como medio
ECO- CINE
para acadar un pracer comunicativo. Incorporar a filosofía
do proxecto da A21EG ás actuacións a prol do Fomento do
uso do galego.
Avaliada positivamente
Obxectivos acadados: Empregar o galego como medio
DINO- RADIO
para acadar un pracer comunicativo. Empregar o galego de
forma oral e escrita.
Avaliada positivamente
BARQUIÑO DE
Obxectivos acadados: Outorgámoslle ao galego un
carácter lúdico. Facer fincapé na oralidade da lingua
PAPEL
galega.
Avaliada positivamente
SAMAÍN
Obxectivos acadados: Empregar o galego como medio
para acadar un obxectivo lúdico.
Avaliada positivamente
Obxectivos acadados: Empregar o galego como medio
MAGOSTO
para acadar un obxectivo lúdico. Coñecemento da realidade
cultural galega.
SEMANA DA CIENCIA Avaliada positivamente
Obxectivos acadados: Empregar o galego para un contexto
EN GALEGO
cientifico.
Avaliada positivamente
Obxectivos acadados: Asegurar que todo o profesorado
PARAUGAS POLA
coñece e pon en práctica os acordos acadados en canto a
IGUALDADE
utilización do galego. Fomentar o uso do galego en tódolos
ámbitos. Utilizar estratexias para superar o estado de
desprestixio da lingua galega.
VISITA DO
APALPADOR

FESTIVAL DE NADAL
POSTAIS DE NADAL
A EDUCACIÓN DAS
MULLERES NO
MUNDO
O ENTROIDO NO
CONDESA
O DÍA DE ROSALIA
11

Avaliada positivamente
Obxectivos acadados: Empregar o galego nun contexto
lúdico.
Avaliada positivamente
Obxectivos acadados: Empregar o galego nun contexto
lúdico.
Avaliada positivamente
Obxectivos acadados: Empregar o galego nun contexto
lúdico.
Avaliada positivamente
Obxectivos acadados: Empregar o galego nun contexto
lúdico. Empregar o galego nun contexto lúdico.
Avaliada positivamente
Obxectivos acadados: Empregar o galego nun contexto
lúdico. Coñecer elementos da cultura galega.
Avaliada positivamente
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Obxectivos acadados: Empregar o galego nun contexto
lúdico. Coñecer elementos da cultura galega.
Avaliada positivamente
Obxectivos acadados: Asegurar que todo o profesorado
coñece e pon en práctica os acordos acadados en canto a
utilización do galego. Fomentar o uso do galego en tódolos
ámbitos. Utilizar estratexias para superar o estado de
desprestixio da lingua galega.
Avaliada positivamente
Obxectivos acadados: Fomentar o uso do galego en
tódolos ámbitos. Utilizar estratexias para superar o estado
de desprestixio da lingua galega. Traballar en prol dunha
escola integrada no seu contorno cultural e lingüístico.
Respectar e valorar as variantes dialectais presentes no
contorno. Recoller e difundir a cultura popular de
tradición oral da nosa bisbarra. Valorar a cultura oral
tradicional herdada dos nosos devanceiros, fomentando a
comunicación entre xeracións dentro das familias e do
entorno próximo ao neno/a. Potenciar a celebración das
festas populares da bisbarra e daquelas marcadas polo
calendario festivo da comunidade (Letras Galegas).
Avaliada positivamente
Obxectivos acadados: Empregar o galego como medio
para acadar un pracer comunicativo. Empregar o galego de
forma oral e escrita.
Avaliada positivamente
Obxectivos acadados: Asegurar que todo o profesorado
coñece e pon en práctica os acordos acadados en canto a
utilización do galego. Fomentar o uso do galego en tódolos
ámbitos. Utilizar estratexias para superar o estado de
desprestixio da lingua galega.
Avaliada positivamente
Obxectivos acadados: Empregar o galego como medio
para acadar un pracer comunicativo. Empregar o galego de
forma oral e escrita.
Avaliada positivamente
Obxectivos acadados: Empregar o galego como medio
para acadar un pracer comunicativo. Empregar o galego de
forma oral e escrita.

FENOSA
MES DAS LETRAS
REVISTA TRÁGAME
TERRA
12

Avaliada positivamente
Obxectivos acadados: Empregar o galego como medio
para acadar un pracer comunicativo. Empregar o galego de
forma oral e escrita. Colaborar con outros centros,
entidades e institucións na realización de actividades cuxo
obxectivo sexa potenciar o uso do idioma galego,
CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

Memoria Equipo de Dinamización da Lingua Galega

EXPOSICIÓN SOBRE
FLORENCIO
DELGAGO
GURRIARÁN

ROTEIRO EN
CÓRGOMO

Curso
20212022

revitalizar tradicións ou recuperar a cultura. Animar á
Comunidade Educativa, aos pais/nais e á familia a
participar na realización de diversas publicacións: revista
escolar...
Avaliada positivamente
Obxectivos acadados: Fomentar o uso do galego en
tódolos ámbitos. Utilizar estratexias para superar o estado
de desprestixio da lingua galega. Traballar en prol dunha
escola integrada no seu contorno cultural e lingüístico.
Respectar e valorar as variantes dialectais presentes no
contorno. Recoller e difundir a cultura popular de
tradición oral da nosa bisbarra. Valorar a cultura oral
tradicional herdada dos nosos devanceiros, fomentando a
comunicación entre xeracións dentro das familias e do
entorno próximo ao neno/a. Potenciar a celebración das
festas populares da bisbarra e daquelas marcadas polo
calendario festivo da comunidade (Letras Galegas).
Avaliada positivamente
Obxectivos acadados: Fomentar o uso do galego en
tódolos ámbitos. Utilizar estratexias para superar o estado
de desprestixio da lingua galega. Traballar en prol dunha
escola integrada no seu contorno cultural e lingüístico.
Respectar e valorar as variantes dialectais presentes no
contorno. Recoller e difundir a cultura popular de
tradición oral da nosa bisbarra. Valorar a cultura oral
tradicional herdada dos nosos devanceiros, fomentando a
comunicación entre xeracións dentro das familias e do
entorno próximo ao neno/a. Potenciar a celebración das
festas populares da bisbarra e daquelas marcadas polo
calendario festivo da comunidade (Letras Galegas).

5. CONCLUSIÓN
Con esta memoria poñemos peche final ao curso 2021/2022 no que se refire as
actividades do EDLG. Dicir que moitas das actividades que se tiñan programadas
tiveron que adaptarse a situación do COVID aínda que a final de curso xa nos puidemos
adaptar a nova normalidade.
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MEMORIA DO PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE (PXAD)
Durante este curso as clases foron presenciais, mais o ano académico aínda estivo
marcado pola crise do coronavirus, que influíu na organización do centro e, como non,
dos apoios. A distancia de seguridade, as máscaras de protección e os grupos estables
de convivencia condicionaron enormemente toda a organización.
Durante o curso escolar foron atendidos 119 alumnos/as de apoio distribuídos do seguinte
xeito:
• 31 alumnos/as recibiron apoio unicamente de Audición e Linguaxe (AL).
• 59 alumnos/as recibiron apoio unicamente de Pedagoxía Terapéutica (PT), fóra e
dentro da aula ordinaria.
• 29 destes alumnos recibiron simultaneamente apoio de AL e PT, tres deles
escolarizado/as en modalidade combinada entre a aula ordinaria e a aula
específica do centro.
O alumnado que recibiu apoio de AL representa un 17% do total do centro, atendéndose
dificultades da fala, da linguaxe ou derivadas doutras nee. O listado de alumnado de
apoio que recibiu reeducación de linguaxe foi cambiante, debido a que algúns deles/as
deixaron de recibir apoio ao superar as dificultades que presentaban, entrando novas
incorporacións de alumnado que así o precisaba.
O alumnado que recibiu apoio de PT representa un 25% do total do centro, atendéndose
alumnado con nee, atraso madurativo, trastornos da atención ou de aprendizaxe,
descoñecemento grave da lingua de aprendizaxe, incorporación tardía ao sistema
educativo e situación de vulnerabilidade socioeducativa. Ao longo do curso foise
incrementando o número de alumnado que recibiu reforzo pedagóxico debido aos novos
diagnósticos e ás novas incorporacións que se produciron.
Como se pode deducir 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 tamén 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, que foi
especialmente frecuente durante este curso, vímolo percibindo con algunhas das familias
de orixe estranxeiro que chegan ao centro.
Como regra xeral é na avaliación inicial e nas sesións de avaliación 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 curso tamén se realizan reunións entre orientadora, profesorado
de AL e PT e profesorado titor ou de área 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.
Para atender ao alumnado con NEAE contouse cos seguintes profesionais:
Profesorado de PT
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1 en Comisión de Servizos




Profesorado de AL
Auxiliares Técnico Educativas

2
2

Orientadora
Profesorado titor e especialistas

1
2
7








2 con destino definitivo
2 con destino provisional
2 con destino provisional
1 con destino definitivo no centro
1 con destino provisional
Destino definitivo
Destino definitivo
Destino provisional

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 e ao protocolo COVID.
Promoveuse unha metodoloxía baseada no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos,
na titoría entre iguais, no aprendizaxe por proxectos e nun modelo promotor da inclusión.
Leváronse a cabo:
• Programas de intervención co alumnado de apoio.
• Programas de reforzo educativo (RE) con aquel alumnado con Trastorno de
atención ou aprendizaxe ou co de Trastorno de Espectro Autista. Deseñáronse
actividades de reforzo e de apoio ao currículo.
• Plans específicos de reforzo co alumnado repetidor ou que suspendeu algunha
materia.
• Adaptacións Curriculares (ACS) con aqueles alumnos/as que así o precisaron,
despois de esgotar medidas máis normalizadoras.
• Programas de Traballo Individualizado enfocados a estimulación multisensorial e
motriz con outro alumnado que asi o precisou.
• Programas de enriquecemento curricular (EC).
Diversificouse a metodoloxía e os procedementos de avaliación.
En Educación Infantil realizáronse apoios nas aulas por parte do profesorado de apoio
desta etapa.
En Educación Primaria realizáronse apoios do profesorado no mesmo nivel en lectivas
dispoñibles. Estes apoios tamén foron realizados por dous mestres do centro que, en
lectivas dispoñibles, atenderon a dúas alumnas con grave descoñecemento da lingua.
Como nos pasados cursos funcionaron no centro dúas aulas específicas: unha creada
para o alumnado con TEA e outra habilitada 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 tanto co alumnado
asignado ás mesmas como con outros alumnos/as con necesidades. Os apoios foron
desenvolvidos na aula ordinaria e na aula específica. Ademais participaron nos
obradoiros levados a cabo, este ano condicionados pola pandemia.
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.
• ACNEAE e ACNEE de 1º e 2º curso.
Preferiblemente, sempre que foi posible os apoios foron impartidos dentro da aula
ordinaria. Coidouse especialmente non romper os grupos de convivencia estable de cada
unha das aulas.
En canto ao profesorado de apoio de AL cubriron o seu horario do seguinte modo:
• Alumnado con necesidades educativas especiais e de escolarización combinada
nas aulas específicas.
• Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e programa 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 realizouse o seguimento trimestral do programa de intervención, no 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. Estes plans serviron como programa de traballo,
como punto de partida para continuar co traballo realizado ante as posibles baixas e como
informe final, que cobra especial relevancia para darlle continuidade cara ao vindeiro
curso, como punto de partida no caso daqueles alumnos/as nos que se manteñen no
apoio. Este documento revisouse no 3º trimestre seguindo as directrices ao efecto da
nova lexislación sobre atención á diversidade da nosa comunidade autónoma.
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.
Asesorouse ao profesorado que así o solicitou sobre a metodoloxía, avaliación, etc co
alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.
Realizouse a avaliación psicopedagóxica do alumnado derivado polo profesorado titor
unha vez esgotadas outro tipo de medidas.
Actualizouse unha parte da totalidade de informes psicopedagóxicos do alumnado que
recibe apoio.
Informouse ás familias de alumnado con 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 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 seguimento da ACS a algúns alumnos/as con necesidades educativas
especiais.
Realizáronse unha serie de actividades preventivas para unha adecuada convivencia
desde a perspectiva da disciplina positiva e o traballo das emocións,
Colaborouse coas familias para implicalas na marcha escolar dos seus fillos/as e
asesoralas naqueles aspectos que se considerou necesario
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 tres aulas destinadas a aqueles apoios que se dan fóra da aula.
Ademais, durante a crise sanitaria da COVID-19, desde o Departamento de Orientación,
creamos un espazo na Aula Virtual do centro para dar unha resposta axeitada ante a nova
situación. Este espazo segue a manterse, podendo atopar no mesmo recursos relativos á
orientación para alumnado, profesorado e familias, así como diversas aulas virtuais
creadas pola orientadora e polo profesorado de apoio de Pedagoxía Terapéutica e
Audición e Linguaxe do centro con recursos materiais que pretenden facilitar o traballo do
alumnado e a coordinación coas familias.
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:
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.
• 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.
• Respondeuse a diversa demandas que xurdiron ao longo do curso referidas á
situación emocional ou á conduta dos alumnos/as.
• Acompañouse ás familias do alumnado que pasa a Educación Secundaria
Obrigatoria ou que comeza Infantil e Primaria.
Como conclusión de todo o anterior valórase positivamente a posta en práctica da
concreción anual do PXAD, tendo en conta que, por terceiro ano, houbo que adaptarse á
situación e dar unha resposta condicionada á “nova normalidade” 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, así como determinados aspectos que
se reflectiron nas memorias.
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:
• Un piar fundamental para atender á diversidade á a coordinación. Por iso,
seguimos atopando necesario artellar un xeito de sistematizar ás reunións co
profesorado titor que teña alumnado de apoio con necesidades educativas
especiais e/ou con adaptacións curriculares, non deixándoo unicamente á vontade
persoal. En concreto, este feito materialízase en dúas achegas que se realizan na
avaliación do PXAD: uha delas consiste en realizar un horario permanente no que
o profesorado titor, o profesorado de apoio e a orientadora puideran reunirse,

cando menos unha vez ao mes, coa finalidade de falar do ACNEAE e poñlernos de
acordo nunha estratexia común.
• A outra é segue a insistir na conveniencia de realizar reunións da orientadora e
profesorado especialista de apoio cos titores de todos os niveis, especialmente
naquelas aulas con ACNEAE tanto a principio comoa a 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.
• Outra das propostas que xorden a partir da avaliación do PXAD realizada nos
ciclos trátase de levar a cabo un traballo de reflexión colectiva para ver o xeito de
establecer unhas pautas concretas , unha mesma liña de traballo, que asumamos
todos e todas.
Considérase fundamental 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.
• Revisar os documentos do centro relacionados coa atención á diversidade acorde
coa nova lexislación
• Seguir a traballar no protocolo de detección temperá, así como nos mecanismos de
detección (Probas colectivas en 1º, 3º e 5º).
◦ Realización de reunións nos primeiros días de curso nas que se aborden estes
temas:
◦ Información sobre ACNEAE dunha titoría e sobre as medidas que se levan a
cabo. Dar a coñecer as posibles medidas tomadas nos Programas de Reforzo
para o alumnado con neae.
◦ 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 sobre os distintos documentos que se teñen que cubrir co ACNEAE
e co alumnado xeral, así como unha breve aclaración dos modelos que existen
no centro, de como cubrilos.
◦ 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 e os apoios no
centro.
• Deixar un tempo fixo nos ciclos, nas Comisións Pedagóxicas e outras reunións
para o proceso de seguimento, avaliación e mellora do PXAD.
• Realizar un seguimento cando menos trimestral de como se están a implementar
os Programas de Reforzo, os Plans específicos de reforzo e as ACS, nas que
estiveran presentes a XDO, o profesorado de apoio involucrado e o profesorado
titor e especialista.
• Colaboración na realización da programacións de acordo á nova lexislación.
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Determinar as aprendizaxes básicas de cada curso e informar ás familias sobre as
mesmas.
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.
Manter o Programa de Estimulación da Linguaxe Oral en Educación Infantil. O
profesorado acompañará á mestra de apoio durante o desenvolvemento do
obradoiro.
Volver a retomar os obradoiros de estimulación sensorial e gustativa e continuar
levando a cabo o de xogo e habilidades sociais.
Organizar os recreos do profesorado de apoio de xeito que coincidan nos patios do
alumnado co que traballa coa finalidade de poder poñler en práctica algúns temas
traballados nos obradoiros de habilidades sociais e xogo.
Continuar fomentando modelos e metodoloxías inclusivas como medio para dar
cabida á atención individual do alumnado que presenta NEAE dentro das clases
tan numerosas.
Deseñar actividades de reforzo e de apoio ao currículo dos contidos das materias
básicas dentro da titoría contemplando as diferentes peculiaridades de cada
alumno/a de forma individual, mais tamén de xeito que repercutan en todos os
alumnos/as da aula ordinaria.
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.
Continuar integrando o desenvolvemento dos programas de enriquecemento para
o desenvolvemento do talento, dentro da aula e non fóra dela.
Continuar dando a información ás familias con NEAE a través das titorías
periódicas. Procurarase asistir, ou dar información, cando menos unha vez ao
trimestre ou cando as familias así o demanden.
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.
Sistematizar o programa de habilidades sociais e emocionais.
Por último, 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 resaltar a necesidade de manter o persoal que
traballa co alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.
Varios alumnos/as 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.

MEMORIA DO PLAN DE CONVIVENCIA 2021-2022
O Plan de Convivencia do centro, axustase ás disposicións 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, despois da revisión realizada vai
dous cursos.
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
negociación educativa do conflito, o fomento de valores, actitudes e prácticas facilitadoras do
diálogo.
Durante este curso realizáronse no centro as seguintes tarefas:
• Tratamento en titoría de aspectos que afectan á convivencia e o bo clima na clase:
resolución de conflitos de xeito dialogado, caixa do correo da aula, recanto de escoita:
boca -orella, recanto da calma...
• 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
• Abordaxe de incidencias que alteraron a convivencia con alumnos/as e as súas familias.
• Atención puntual a conflitos protagonizados por algún alumno/a, así como a súa
familia.
• Realización de varios compromisos de conduta, implicando ás familias.
• Observouse ao longo do curso un incremento significativo de condutas que repercuten
no desenvolvemento da vida escolar e dificultan a convivencia e a aprendizaxe.
• Entre elas observamos: aumento dos conflitos entre iguais, condutas disruptivas
dentro da aula e incumprimento de normas.
Cara ao vindeiro curso, márcanse os seguintes obxectivos:
• Dedicar un tempo trimestral nas reunións de ciclo, nas reunións de Comisión
Pedagóxica... para valorar o clima da clase.
• Fomentar unha xestión democrática das normas, de xeito que sexan froito da
participación dos nenos e nenas e teñan validez para eles/as.
• Promover programas encamiñados a conseguir un ambiente de aprendizaxe libre de
violencia, burla ou malos tratos.
• Constituír a Comisión de Convivencia do centro.
• Realizar unha análise trimestral na Comisión de Convivencia das accións propostas e
posibles modificacións.
• Continuar o labor no proxecto do patio e implementar medidas que leven a unha boa
convivencia no tempo de lecer.
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Grao de cumprimento dos obxectivos
Ao longo deste curso escolar as medidas anti-Covid determinaron que as actividades da biblioteca, do mesmo
xeito que o ano pasado, se viran afectadas máis ou menos intensamente.
Se ben cara ao final do curso comezamos a realizar, aínda que en espazos exteriores, actividades conxuntas,
outras actividades que nos gustaría ter realizado, ou ben non se puideron realizar ou se realizaron con
limitacións que alteraron o seu deseño inicial.
Neste sentido nos gustaría que a relaxación xeral de restricións nos permita recuperar o noso funcionamento
normal do pasado.
As actividades que sofreron co protocolo temos aos axudantes de biblioteca, os contacontos dos martes,
algunhas das actividades relacionadas coa biblioteca creativa (reto fuchiqueiro, lego we-do, panel Lego...) e
clubs de lectura e escritura.
Con todo houbo algúns apartados nos que os protocolos beneficiaron ás actividades da biblioteca, como por
exemplo na lectura silenciosa, as mochilas viaxeiras ou a promoción da lectura en soporte dixital ao abeiro do
programa ELBE-2.
Tamén temos que sinalar a importante actividade que desenvolvemos durante o curso no marco do proxecto
de Lectura e Familias, onde tratamos de involucrar ás familias ao través dun club de lectura de adultos, outro
club de escritura creativa e diversas charlas de promoción da lectura e obradoiros de contacontos.
Agora pasaremos a analizar polo miudo cada un dos epígrafes desta memoria de actividades, e tentaremos
valorar criticamente as nosas eivas e acertos de cara ao traballo no vindeiro curso.

Horario do encargado da biblioteca escolar
O encargado da biblioteca foi Xoaquín C. Freixeiro Álvarez, que tamén leva a xefatura de estudos e
coordinación do plan Dixital.
Tamén 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, a organización da olimpíada, enfeita a biblioteca e realiza a entrega de
diplomas e premios ao final do curso.
Tamén participa nas actividades de formación, como a que dentro do seminario de bibliotecas de Valdeorras
e Trives e no desenvolvemento dos proxectos SEMGAL se realizan no centro.
Este ano o Equipo de Apoio á Biblioteca estivo constituído por:
Ensino Infantil

Sonia González, Jose Mira, Mónica Álvarez

Primeiro Ciclo

Mercedes Gallego, María Alejandre

Segundo Ciclo

Mª Carmen García, Manuela Álvarez

Terceiro Ciclo

Concepción Moldes, Tomás Castro, Xoaquín Freixeiro

Dep Orientación

Lucía Díaz

A presenza de membros do equipo de biblioteca en cada un dos equipos e departamentos 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 durante este ano afectado polo protocolo anti-covid é o seguinte:
09:15-10:00

Recollida dos empréstamos, devolución dos exemplares e colocación nos andeis dos
exemplares.
Catalogación de novos exemplares

1

Ceip Plurilingüe Condesa de Fenosa
11:30-12:20

Memoria PLAMBE 2021-2022

Empréstamos, ordenadores (en dúas quendas)

Tamén existe un horario asignado a cada aula en horario lectivo para o uso da biblioteca en tarefas de
investigación.

Actividades desenvolvidas, accións, procedementos e recursos
Temporalización inicial

Xestión

1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
Reorganización dos espazos
Instalación de novo mobiliario
catalogación dos novos fondos
Catalogación dos novos
Catalogación dos novos
Capacitación do profesorado
fondos
fondos
no programa de xestión.

Formación de
A CDU
usuari@s
Educación
Documental
Radio na Biblio
Clubs de lecturas
Promoción da Lectura silenciosa
lectura
Dinochilas
Bibliotecas de aula
Empréstamo
Lectura e
familias

Organización e difusión do
proxecto

Traballos documentais

Traballos documentais

Olimpíada do Saber
Impresión 3D
Radio na Biblio
Clubs de lecturas
Lectura silenciosa
Dinochilas
Bibliotecas de aula
Empréstamo
Intercambio de libros
Charlas
Clubs de lectura e escritura

Programación con Scratch
Deseño Escornabots
Radio na Biblio
Clubs de lecturas
Lectura silenciosa
Dinochilas
Bibliotecas de aula
Empréstamos
Charlas
Clubs de lectura e escritura

Desenvolvemento das actividades
Actuacións en relación coa organización e xestión.
Neste curso continuamos coa progresiva substitución dos andeis, mercando nesta ocasión catro andeis novos
que se colocaron na primeira sala da biblioteca con fondos provintes de LIA2, e outros 6 con achegas dos
fondos do PLAMBE para mobiliario e con outras dos fondos de funcionamento da Biblioteca do orzamento
xeral do centro. Seguindo con este cambio progresivo tentaremos o ano que vén incrementar o número de
novos andeis.
Así mesmo, e dado que se pretendía dispor de espazos diáfanos, tivemos que recorrer á “colonización” dos
espazos adxacentes á biblioteca, corredor externo e entrada, para convertelos en lugares onde se sitúan
espazos de exposición de novidades, fondos para os clubs de lectura e zona de almacenamento dos
empréstamos das distintas aulas.
No que atinxe á radio escolar este ano tivemos unha importante produción con 7 programas nos que
traballamos á figura de Florencio Delgado Gurriarán. Mesmo na produción audiovisual da RAG sobre o autor
homenaxeado este ano, puidemos, a máis da lectura do libro biográfico de Florencio editado por Galaxia,
gravar un podcast sobre a biografía do noso poeta.
A nivel de equipamento deste espazo da radio adquirimos unhas gradas que nos permiten realizar gravacións
de programas coa presenza de toda unha clase de nen@s.
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En canto á organización dos fondos da Biblioteca e á súa sinalización, continuamos traballando en facilitar o
acceso autónomo do alumnado aos fondos, mediante un sinalamento con iconos no lombo dos exemplares,
rematando a identificación dos cómics iniciada no ano anterior.
As graderías móbiles mercadas no ano pasado demostraron a súa versatilidade, aínda que nun espazo
exterior á biblioteca, creando un auditorio ideal para a realización de actividades de contacontos, tanto da
editorial Kalandraka coma Anaya.
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 tablets convertibles para o uso con grupos clase en tarefas de procura da información. Tamén
mercamos unhas tablets para uso autónomo e libre.
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.
A zona maker sufriu moito as restricións do protocolo no ano pasado, pero á calor da rebaixa das mesmas
comezamos a volver a empregar distintos materiais coma os legos e a robótica (Panel Lego e Escornabots).
Tamén queremos retomar os retos fuchiqueiros, xa que os retos de programación, fuchiqueiros e de
investigación, realizados ao través da edición dixital do Barquiño de Papel, non tiveron o acollemento que
esperabamos. Dende logo a mellor época do reto fuchiqueiro foi hai tres anos, cando podiamos deixar
materiais para a realización dos mesmos ao alcance d@s usuari@s, aspecto este que esperamos recuperar
para o vindeiro curso.
Dos escornabots decir que promovemos a elaboración de distintos tipos de plantillas e xogos por parte do
alumnado no marco da materia de Alfabetización en Información. Esta actividade foi fonte de motivación para
a aprendizaxe do manexo de programas de manipulación de imaxes (GIMP).
Tamén a impresora 3D foi empregada para a realización de "chaveiros" para identificar as memorias USB do
alumnado de 6º curso, para o que cada nen@ realizou un deseño en 3D empregando a plataforma online de
Tinkercad que foi impreso na impresora.
A cámara de vídeo e a pantalla chroma, do mesmo xeito que o ano pasado, tivo un uso moi estendido.
Queremos crear un espazo fixo para a creación audivisual, onde estea o chroma instalado de xeito
permanente, e ir máis alá da gravación dunha cantiga tentando traballar a gravación de esceas e
posteriormente realizar unha montaxe das mesmas para producir unha narración ben artellada.
Pola súa banda, os axudantes da biblioteca, este ano tiveron un funcionamento case testemuñal e
circunscritos a realizar actividades de xestión só cos seus compañeir@s de clase durante a quenda que lles
correspondía.

Actuacións en relación coa dinamización da biblioteca e promoción dos recursos da biblioteca, coa
súa integración no tratamento do currículo e a súa contribución ao desenvolvemento das
competencias básicas do alumnado.
Como xa explicamos na memoria do ano pasado, mantemos o sistema de empréstamos pero nunhas
condicións moi distintas ás habituais. Valoramos positivamente que nestes anos de dificultades se mantivese
o uso da biblioteca aínda que por quendas de uso, e que deste xeito, aínda que nun número
significativamente inferior a anos anteriores, permanecese aberta a posibilidade de realizar empréstamos
libres dos fondos da biblioteca.
O sistema de quendas levounos a reducir o número de aulas que acudían á biblioteca no recreo de 2º a 6º. Así
decidimos ampliar o programa de mochilas viaxeiras (as dinochilas con cinco libros de lectura axeitados ás
idades dos usuarios) aos cursos que non tiñan quenda para o empréstamo libre. As dinochilas viaxaron os
luns ás casas e volveron ao colexio os venres. Temos que valorar moi positivamente a actividade das
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dinochilas, que nos permitiu garantir un nivel de lecturas en familia moi importante. Como nota de mellora
desta actividade, fíxose unha reestruturación do contido das mochilas, xa que o ano pasado detectáranse
algúns exemplares de libros non axeitados ás idades d@s usuari@s.
No que atinxe a “O Barquiño de Papel”, o boletín da biblioteca, non fomos quen de editalo coa frecuencia que
se debía, con só un exemplar por trimestre, bastante menos do que esparabamos. Para o vindeiro curso
esperamos recuperar o ritmo de edición.
No exterior da biblioteca temos un espazo para as exposicións de novidades ou de carácter temático que
actúan coma un reclamo para o empréstamo. Este ano xa comezamos a notar como @s lector@s nos viñan
pedindo os libros expostos, proba inequívoca da reactivación desta actividade de difusión dos nosos fondos.
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 renóvanse unha vez
por trimestre cando menos, asegurando así lecturas novas e motivadoras. Os titores de primaria, para paliar o
sistema de quendas de uso da biblioteca, ampliaron a dotación das bibliotecas de aula e permitiron realizar
empréstamos dos títulos para levar ás casas, contabilizados a nivel de profesorado pero sen rexistrar no
programa de xestión da biblioteca.
O blog está dividido en distintas seccións: booktubers, Escornabots e impresión 3D, clubs de escritura,
contacontos, radio escolar, actividades, efemérides, etc...
Dino
Radio
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. Ao estudo
de gravación lle incorporamos unhas graderías móbiles, tal e como recollemos na introdución, que nos están
permitindo realizar gravacións con público. Evidentemente o público é do mesmo grupo estable que os
locutores, pero nos anos vindeiros isto poderá variar, podendo realizarse gravacións de grupos mixtos, onde
os participantes esperen a súa quenda mentres se gravan outras seccións do programa.
Este ano, ao estar adicadas as letras galegas a Florencio Delgado Gurriarán, poeta de Valdeorras, os programas
que se realizaron tiveron sempre un espazo para a súa biografía e obra.

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 e como todos os
anos realizáronse actividades de formación de usuarios con este material.
Tamén dende a propia aula virtual, e do mesmo xeito que o ano pasado, realizamos este ano a actividade da
Olimpíada do Saber.
Hai un par de anos prantexamos a posibilidade da construción dunha wikiteca, un repositorio de recursos
relacionados coa biblioteca, e evidentemente, aínda que dun xeito embrionario, o que temos hoxe nela pode
encaixar nesta concepción.
Na web tiñamos unha viaxe interactiva na Biblioteca, aloxada en Poly de Google, pero cando este servizo
deixou de existir substituímolo por unha funcionalidade de youtube para videos 360º.
No que atinxe aos Proxectos este ano estivemos traballando no proxecto de patios inclusivos e ne realizamos
un mural conmemorativo adicado a Florencio D. Gurriarán. Nun dos tres paneis do mural, cada clase elixiu un
poema de Florencio e o primeiro verso escribiuno na parede.
Un papel importante na educación documental téñeno tamén os computadores, a Pizarra Dixital Interactiva, a
pantalla Chromecast de Smart e as tabletas híbridas 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, e o profesorado dispón de
ferramentas para potenciar o traballo cooperativo e de investigación.
Continuamos tendo como materia de libre disposición Alfabetización en Información, tanto en 4º coma en 6º,
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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.
Paralelamente traballamos as linguaxes de programación con Scratch e blockly games, e fixemos deseños 3D
empregando Tinkercad e tamén un obradoiro de deseño de xogos para o escornabot co que nos adentramos
no manexo de programas de manipulación de imaxes (GIMP) e programas de deseño con gráficos vectoriais.

Actividades en relación co fomento da lectura e co desenvolvemento do Proxecto Lector do Centro.
A lectura silenciosa, un clásico do noso centro que valoramos en grande medida pola súa achega ao
desenvolvemento do hábito lector, viuse beneficiado polo protocolo anticovid. Ao facerse o recreo por
quendas, a clase paralela á que estaba no patio, quedaba na clase lendo durante un período de 25 minutos,
dez máis que o que se viña facendo ata o de agora.
Tivemos, sen embargo, que abandoar actividades como a lectura dos venres, os martes conto, os
apadriñamentos lectores, vaille co conto ao profe, o conto dos xoves. O que si podemos valorar moi
positivamente é o funcionamento dos clubs de lectura e escritura. Funcionaron clubs de lectura (tres deles en
lingua inglesa) e de escritura pero cunhas características moi diferentes dos clubs de anos anteriores, xa que
foron realizados dentro dos grupos burbullas, empregando unha das sesións adicadas á lectura silenciosa.
Os readings clubs que acabamos de mencionar foron levados adiante polas profesoras de inglés do centro e
máis a lectora que temos por sermos centro plurilingüe.
Mención a parte cómpre facer sobre o proxecto Lectura e Familias, onde realizamos un club de lectura coas
nais e pais do centro, un club de escritura de adultos, un encontro co autor da novela elixida para o club de
lectura e dous obradoiros de promoción da lectura coa autora de literatura infantil Ana Meilán e con Cristina
Novoa, quedando por realizarse, xa que está adiado por ter Covid no día programado, un obradoiro de
contacontos con Manuel Caramés, director do grupo de teatro afeizoado Gargallada Teatro.
A respecto do proxecto ELBE-2 queremos sinalar que esta plataforma este ano quedou aberta a todos os
centros de Galicia, e que este cambio determinou que se tardase máis en ter os usuarios e contrasinais do
alumnado e do profesorado do centro. Ao chegar estas credenciais explicamos nas clases de 4º a 6º o
funcionamento da plataforma, e animamos ao alumnado a que usasen este servizo para acceder aos títulos
que podían ler durante a lectura silenciosa. Polas consultas que nos fixo o alumnado e máis polos
comentarios dos compañeir@s titor@s destes cursos, sabemos que houbo un maior uso a respecto de anos
anteriores. Tamén nos consta que nas casas houbo quen fixo uso dos empréstamos dixitais.
Temos que sinalar que o emprego que se fixo foi maioritariamente de lectura en liña, e que só en poucos
casos @s usuari@s solicitaron en empréstamo dispositivos de lectura onde se descargaron os libros
xestionando nós o DRM.
No que atinxe ás visitas de autores, volvimos ter visitas tanto da editorial Kalandraka como de Anaya,
realizadas ao ar libre e empregando as graderías adquiridas o ano pasado.
Tamén, coas limitacións de mobilidade polos corredores do centro, as exposicións temáticas non foron tan
visitadas e consultadas como noutros anos, ora ben, nós seguimos a montalas e seguiron a ter un pequeno
público.

Outras actuacións
A cámara de vídeo, da que xa fixemos algunha referencia neste documento, tivo un uso bastante estendido, xa
que moitas das actividades que realizamos neste curso tiveron un carácter virtual e na elaboración dos
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mesmos empregamos este equipamento.
Tamén celebramos, como todos os anos, cunha participación que se achega á totalidade do centro, o
mercadiño de intercambio de libros, volvendo a celebrarse no espazo físico da biblioteca, e aproveitando a
diminución das restricións, xuntando as clases do mesmo nivel.
A entrega de premios da biblioteca no marco da fin de curso e no espazo exterior volverá a realizarse
Non quero deixar de sinalar nesta memoria o importante labor de formación realizado durante este curso,
tanto en PFPPs como no marco do seminario de bibliotecas escolares de Valdeorras e Trives onde varios
membros do Equipo de Apoio da Biblioteca realizamos un curso de ilustración moi interesante.

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, renovando as bibliotecas de aula e xestionando con
elas os empréstamos ao alumnado paliando as limitacións que o sistema de quendas no uso da biblioteca
impuso, participando nas distintas propostas de traballo que xurdiron dende a biblioteca, así como animando
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 a pesares das limitacións que este ano tiveron,
mostraron sempre o seu desexo de colaborar na xestión da biblioteca, e que como xa expuxemos noutros
epígrafes, esperamos que en breve se poidan incorporar asumindo de novo os labores que adoitaban facer en
anos anteriores.
Tamén queremos que as familias volvan xogar o papel destacado que tiñan na vida da Biblioteca. Valoramos
en grande medida o traballo que fixeron coas Dinochilas e a súa participación nas actividades do proxecto
Lectura e Familias, pero queremos volver a velos contar as súas historias na Biblioteca, representando contos
co seu grupo de teatro, ou simplemente visitando a biblioteca nos horarios de uso fóra do horario lectivo.
Por último subliñar o noso desexo de reestablecer as nosas relacións coa Biblioteca Pública Municipal.

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. Neste
sentido o alumnado de 6º realizou na aula virtual do centro unha wiki sobre a vida e obra de Florencio D.
Gurriarán.
Tamén queremos destacar as tarefas de aprendizaxe da linguaxe de programación Scratch realizadas polo
alumnado de 4º no marco das clases de alfabetización en Información.
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.
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Produción de materiais
1.- Como xa comentamos a edición do Barquiño de Papel este ano tivo unha caída e só se fixeron dous
números en formato dixital, aínda que o segundo número tamén se imprimiu en papel.
2.- Colaborouse dende a biblioteca cos distintos proxectos de investigación das aulas, facilitando bibliografía
axeitada a cada tema.
3.- Neste curso publicamos, como todos os anos, a nosa revista escolar, Trágame Terra, adicada este ano a
Florencio Delgado Gurriarán, e onde se poden observar multitude de traballos realizados polo alumnado,
actividades de creación literaria, etc...
4.- O alumnado de sexto dentro da clase de Alfabetización en Información realizou distintos patróns para xogar
cos escornabots que pasaron a incorporarse ao material da Biblioteca Creativa.
5.- Realizáronse distintos xogos en Scratch.

Avaliación
Para avaliar o noso labor neste curso non imos seguir os indicadores marcados, posto que a práctica
totalidade deles serían inadecuados para a valoración da actuación da Biblioteca. Daquelas imos ir falando e
avaliando a nosa actuación nos distintos ámbitos, dando unha valoración máis cualitativa que cuantitativa
das distintas actividades.
No que atinxe aos empréstamos estes reducíronse enormemente no que respecta aos realizados de xeito libre
na biblioteca. Foron substituídos polas Dinochilas (semanalmente realizábanse preto de 500 empréstamos
entre @s aproximadamente 150 alumn@s que participaban do proxecto) que significaron máis de 15000
empréstamos ao longo do curso.
Xunto a este programa de lecturas no fogar as bibliotecas de aula con máis de 1000 empréstamos no ano,
puideron satisfacer unha boa cantidade de empréstamos ao alumnado de cada grupo do colexio.
Por último haberá que sinalar as lecturas realizadas dentro da Biblioteca Dixital ao abeiro de ELBE-2 no
horario de lectura silenciosa, co que, sumando as tres opcións e máis os empréstamos realizados na propia
biblioteca nas quendas de cada clase, acadariamos un nivel de lecturas bastante semellante aos anos
anteriores do Covid.
Aínda así, temos que sinalar que este nivel nutríase de empréstamos voluntarios do alumnado, mentres que a
meirande parte dos libros que viaxaron ás casas este ano foron en programas nos que a voluntariedade non
existía, ou onde a oferta de libros non era o extensa que a nós nos gustaría ofertar.
Velaí que a nosa valoración estea condicionada neste caso pola calidade do servizo e non pola cantidade de
empréstamos que podemos valorar como equivalente a cursos anteriores.
O mesmo sucede cos clubs de lectura: funcionaron un número de clubs similar e o número de participantes é
equiparable aos números anteriores á pandemia, pero houbo que crear clubs en función dos grupos burbulla
e non da afinidade lectora. Novamente números equiparables, valoración cualitativa menor.
A asiduidade nas visitas á biblioteca do alumnado reduciuse drásticamente, mentres en anos anteriores había
un gran número de alumnos que acudían decotío á biblioteca en horario de recreo, este ano a afluencia
redúcese a, como moito, un día á semana, xa que se o día da súa quenda por algunha razón non podían
acudir ao centro non terían oportunidade de volver deica a semana seguinte. Afortunadamente é de esperar
que para o vindeiro curso este sistema de quendas de uso por burbullas será algo do pasado.
Nas actividades preferidas do alumnado non fixemos enquisa, xa que a meirande desas actividades quedaron
proscritas da nosa oferta presencial. Este ano o alumnado só puido acudir a ler e usar os ordenadores e
tablets, o resto de servizos que ofertaba a biblioteca houbo que deixar de ofrecelos.
A participación na radio e o número de programas aumentou. Realizamos unha gravación dun podcast (o
alumnado de 1º curso)gravado en vídeo pola RAG co gallo das actividades realizadas polas letras galegas.
A valoración do alumnado, en entrevistas realizadas nas clases, sigue a ser positiva en actividades como a
lectura silenciosa, o mercado de intercambio dos libros e a olimpíada do saber, se ben nestas dúas
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actividades as diferencias existentes entre o modelo de anos anteriores e o deste faga que expresen unha
certa contrariedade, que nós, como organizadores tamén sentimos, aínda que comprendan (e nós tamén, por
suposto) que tales variacións foron necesarias.
Non pedimos, como si se fixo noutros anos, unha valoración xeral da Biblioteca, xa que resulta difícil para o
alumnado saber onde están as lindes da biblioteca, máis neste ano onde a meirande das súas actividades se
realizaron en espazos alleos á propia sala de lectura.
Nos datos de uso, e dado que os máis pequenos foron os que se beneficiaron do sistema de Dinochilas para
levar libros a clase, mentres que os maiores colleron libros da biblioteca un só día á semana, ou ben os collían
da biblioteca de aula, pero sen ser cuantificados, hai unha clara preponderancia dos cursos inferiores no
empréstamo de libros, pero como acabamos de sinalar, son condicionantes externos os que motivan estes
datos. Sen embargo xa en anos anteriores esta tendencia era ben clara, aínda que quizais non nunha
proporción tan elevada.
Non realizamos tampouco este ano unha valoración dalgún dos apartados do documento de autoavaliación
de A. Baró e outr@s, xa que consideramos que a valoración que poidamos facer cunha ferramenta deseñada
para unhas circunstancias de normalidade das que non puidemos desfrutar neste curso, non se axustaría á
realidade vivida no centro.
Para rematar valorar positivamente os pequenos avances, que como apontabamos na memoria do ano
pasado, fixemos na creación dunha Wikiteca, na que ao través da aula virtual puidemos realizar a Olimpíada
do Saber, e introducimos ao alumnado na procura de información ao través da edición de Wikis.

Previsións de futuro
As previsións de futuro da nosa biblioteca están polo tanto, determinados pola nosa participación en LIA-2, e
a nosa decisión de afianzar determinadas actividades postas en marcha neste curso:
• Mellorar os espazos de lectura distendida no exterior da biblioteca
• Instalación dun servizo de impresión a través da Wifi da Biblioteca.
• Expurgo de materiais deteriorados
• Fomento do uso didáctico da biblioteca nas distintas aulas, facilitándoo co novo “andel dos
proxectos”, moble onde situaremos os recursos documentais para os proxectos en marcha.
• Instalación de novas iconas identificadoras das materias dos libros e dos andeis para que se faga máis
doada a súa localización.
• Continuar co Reto Fochiqueiro.
• Do mesmo xeito manter o reto lector que comezou a súa andaina no pasado curso escolar.
• Fomentar o uso da Radio Escolar.
• Continuar incidindo nas actividades de programación con Scratch, e seguir fomentando actividades
de robótica, como o reto de programación (Dinobot) co uso de Scratch.
• 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 cun calendario de reunións estable.
• Realizar recompilacións de recursos dixitais.
• Mellorar as enquisas introducindo a posibilidade de suxestións de mellora por parte dos usuarios.
En resume, pretendemos retornar á nosa normalidade perdida por mor da pandemia, e xa instalados nela
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 nova e disposta para o futuro.
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Xustificación das variacións introducidas
con respecto ao proxecto inicial
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. As liñas eran a de Escola inclusiva e atención á diversidade e Plan dixital
do centro. Integración didáctica das TIC. Traballo colaborativo en rede a través
de espazos virtuais. Educación dixital.
Case non tivemos variacións con respecto ao proxecto inicial, pero se houbo unha
certa falta de proporcionalidade na carga de traballo do Plan Dixital, posto que
nesta liña dependiamos do cronograma marcado polo ADIX e a administración. Ao
noso parecer, o traballo, non foi distribuído axeitadamente no tempo deixando a
maior carga de traballo para o derradeiro trimestre.

Materiais e/ou actuacións
implementados na aula/no centro
Como xa indicamos tiñamos 2 liñas de formación.
A primeira das liñas era a de Escola inclusiva e atención á diversidade, nesta liña o
proxecto de formación era referente ao patio do colexio. Fai xa un par de anos
(antes da pandemia) organizamos un proxecto para modificar o patio no que se
recolleron un montón de ideas do alumnado e do claustro para facer do noso patio
un lugar inclusivo para todos/as, pero debido á chegada da pandemia non se puido
levar a cabo, foi neste curso cando decidimos retomar a idea e cambiar o patio por
completo. Así creáronse novos espazos de xogo, zonas verdes, zonas de descanso,
hortos... e sobre todo démoslle vida e cor a un patio que era case monopolio do
fútbol.
Neste proxecto colaborou todo o centro e a comunidade educativa onde as familias
tamén puideron participar, aínda que a situación sanitaria non lle permitiu facelo
dentro do colexio. Na memoria de actividades realizadas podemos ver unha
extensa mostra de actividades e tarefas que se levaron a cabo durante todo o
curso escolar e nas que todas as aulas aportaron.
Con respecto a outra liña de formación: Plan Dixital a finalidade era crear o noso
plan personalizado e adaptado ao noso centro. Consideramos que é moi importante
que o plan se axeite ás nosas necesidades e a nosa realidade e que sexa un

documento vivo que realmente nos axuda e nos oriente no traballo diario do centro
e que sexa un referente para o claustro, sobre todo cando é tan cambiante como
nestes últimos anos.
Como xa é habitual no noso centro estamos comprometidos coas novas tecnoloxías
e queremos seguir implementando a dixitalización na educación e tamén trasladala
ás familias, moitas veces esquecidas nos programas de mellora, porque xogan un
papel importante na educación dos seus fillos/as e moitas veces vense superados
polo avance tecnolóxico (algo que se viu claramente a raíz da pandemia).

Valoración dos seguintes puntos
Cumprimento dos obxectivos
Acadáronse os obxectivos propostos, aínda que as dificultades para o seu
cumprimento estiveron presentes pois levamos 2 anos con dos quendas (A e B)
que nos dificulta o poder intercambiar ideas e manternos en coordinación constante
como viñamos facendo noutros anos e os contactos se limitaron ás reunións da
formación.

Aproveitamento da formación
Quizais a formación deste ano non se trataba tanto de aprender novos contidos
senón de mellorar certos aspectos do centro (patio) e crear o plan dixital axeitado
ao noso centro e as nosas necesidades.

Implicación do profesorado
Temos que diferenciar entre a liña do proxecto do patio e do plan dixital. No caso
do patio a implicación do profesorado foi maioritaria, pola contra no plan dixital
contábamos con menos participación
Probablemente a diferenza na implicación entre liñas se deba a que estamos
afeitos a traballar por e para o centro, pero non chama tanto o traballo
burocrático, que en moitas casos se ve como un requisito administrativo e non
tanto un recurso que poida servirnos realmente. Precisamente por esta razón o
profesorado que formamos parte da elaboración do plan dixital tiñamos tan claro
que debía ser un documento funcional.

Expectativas de continuidade
Posto que aínda queda moito traballo por facer contamos continuar formándonos
ademais o vindeiro curso temos intención de unirnos aos polos creativos da
Consellería. Trataremos polo tanto de avanzar na mellora do patio e na
competencia dixital tanto do profesorado, alumnado como tamén das familias
(moitas veces esquecidas) sendo moi necesarias para unha educación dixital
integral.

Grao de satisfacción do equipo interno co traballo realizado
Sabemos que aínda queda moito traballo por facer para poder chegar a meta que
temos en mente pero estamos satisfeitos co traballo realizado. No caso do patio
as melloras son evidentes á vista e no caso do plan dixital contamos cun documento
que ven a complementar o Plan TIC que tiñamos elaborado con anterioridade.
No apartado de formación sobre a mellora do patio estamos especialmente
orgullos da coordinación existente entre o equipo de Axenda 21 e o equipo de
formación porque o traballo coordinado permitiunos realizar moitas actividades
que involucraban a ambas partes.
En parte esta satisfacción é que xa temos un punto de partida sobre o que seguir
traballando e seguir mellorando o centro.

Aplicación da formación na aula
Estamos moi satisfeitos do resultado do traballo en ambas liñas de formación.
Agora contamos con un patio no que todo o mundo pode desfrutar e temos
múltiples opcións para divertirnos.
Por outra banda, aínda que a redacción dun documento poida producir fastío polos
requirimentos administrativos, estamos satisfeitos de conseguir un documento
que realmente é útil e práctico para a nosa vida no centro, porque esa é a filosofía
do noso centro, un documento debe representarnos e non ser un arquivo máis dun
estante que collemos cando nolo pide a administración.
Quizais neste curso a aprendizaxe non foi tanta como noutros cursos de formación
onde incorporamos moitos contidos pero si que nos serviu para reflexionar e
pararnos para ver cara onde imos e como queremos que se traballe no centro.

Impacto na aula
No proxecto do patio podemos contar cunha valoración moi positiva do proxecto. O
alumnado foi partícipe en todo momento da transformación e por iso agora o patio
lles gusta máis. Aínda quedan cousas por facer e un patio non se pode cambiar nun
curso académico, pero xa fixemos a parte máis importante que foi romper cun
patio reprimido e eslamiado a un patio divertido, dinámico, integrador, colorido...
En canto ao plan dixital será no vindeiro ano cando realmente poida ter un impacto
notable na aula, posto que este ano simplemente se elaborou.
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CÓDIGO DO CENTRO: 32015116
NOME DO CENTRO: CEIP CONDESA DE FENOSA
CONCELLO: O BARCO DE VALDEORRAS
PROVINCIA: OURENSE

DATOS DO PROFESORADO PARTICIPANTE NO PROGRAMA
1) Persoa titular:
NOME E APELIDOS: DIEGO BLANCO REBOREDO
DNI: 76733730A
Data de nomeamento: 8/10/2021
Data de cese: 21/12/2021

CONTIDO DA MEMORIA
1) Listaxe das materias ou áreas obxecto do reforzo, niveis educativos beneficiarios
nos que se desenvolveu e nº de grupos cos que se desenvolveu o reforzo.
Os niveis educativos nos que se levaron a cabo o apoio realizado polo mestre ARCO foron: 4º e
5º de E.P. Mentres que o número de grupos foron catro, 4º A, 4º B, 5º A e 5º B.
As áreas obxecto de reforzo foron as áreas troncais: Matemáticas, Lingua Castelá e Literatura,
Lingua Galega e Literatura, Ciencias da Natureza e Ciencias Sociais.
2) Grao de desenvolvemento e consecución dos obxectivos.

•

Potenciar a aprendizaxe e rendemento escolar do alumnado seleccionado.

•

Fomentar unha actitude positiva cara ao estudo.

•

Adquirir hábitos de organización e constancia no traballo.

•

Asentar coñecementos e destrezas nas áreas instrumentais.

•

Mellorar a súa autoestima e, polo tanto, a súa integración no grupo e no centro.

Estes obxectivos neste período de tempo alcanzaron un grao de desenvolvemento bo xa que o

alumnado contando co apoio do profesorado foi adquirindo técnicas a estratexias de traballo
individual e colectivo, desenvolvemento unha mellora no seu proceso de aprendizaxe,
centrándonos nas áreas instrumentais (Matemáticas, LCL e LGL) e en Ciencias da Natureza e
Ciencias Sociais.
3) Porcentaxe de mellora nas competencias do alumnado beneficiario do programa.
a) Porcentaxe de mellora na competencia no ámbito científico-matemático e/ou
socio-lingüístico do alumnado beneficiario do programa (1-100).
Porcentaxe do 90% xa que tanto o alumnado coma o profesorado coas tarefas
planificadas permitiron a adquisición destas competencias por medio de actividades
coma olimpiadas matemáticas, a semana da ciencia, o día contra a violencia de
xénero,... mellorando así a expresión e comprensión oral, a lectura, o cálculo, a
resolución de problemas, un punto de partida no coñecemento científico, a
socialización e o tratamento pacífico de conflitos.
b) Porcentaxe de alumnado implicado que aproba as materias obxecto do reforzo
na primeira avaliación (1-100)
---------------------------------------------------------------------------------------------------4) Grao de satisfacción co programa desenvolto, incluíndo:
a) Grao de satisfacción do centro educativo e docentes implicados.
Tanto o centro docente coma os docentes implicados sentíronse apoiados nas súas tarefas
docentes para mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado destes niveis.
b) Grao de satisfacción do alumnado e familias.
O alumnado conseguiu alcanzar de maneira activa e participativa unha mellora no seu nivel de
aprendizaxe. Mentres que as familias sentíronse apoiadas polo sistema educativo para
alcanzar o desenvolvemento dos seus fillos e fillas.
c) Grao de implicación e motivación do alumnado.
Coa chegada do mestre ARCO, o alumnado acadou un punto máis de motivación e de
implicación xa que se mostrou apoiado en todo momento ante calquera dúbida, necesidade,...
5) Organización do reforzo e metodoloxía.
A organización foi coordinada tanto co equipo directivo, ca xefa do departamento de
orientación e cos titores dos diferentes niveis, seleccionando aquelas áreas nas que podería

apoiar ao alumnado de maneira máis significativa e organizar o horario partindo desta
premisa.
A metodoloxía tiña o obxectivo de fomentar a participación e colaboración activa de todas as
persoas implicadas, atinxindo tamén esta participación ao alumnado seleccionado que
converteuse en parte activa do seu proceso de aprendizaxe e ao profesorado acompañante
nun mediador ou guía que facilitou e se asegurou de que o proceso foi polo bo camiño.
Na medida do posible tentouse levar unha atención individualizada, partindo das propias
experiencias do alumno, e se empregaron tamén técnicas de aprendizaxe cooperativo, crear
aprendizaxes significativas partindo da experiencia do alumnado, atender aos diferentes
ritmos e estilos de aprendizaxe e, finalmente, implicar e motivar ao alumnado no proceso de
ensino-aprendizaxe.
Así mesmo, o mestre acompañante proporcionou técnicas ao alumnado que lles axudaron a
organizar o seu tempo e a planificar o seu traballo, valorando a constancia na elaboración e a
calidade na realización dos resultados.
Aclaradas as actividades do profesorado acompañante, sinalamos algunhas actividades
levadas a cabo neste programa:
- Traballo encamiñado a conseguir hábitos de estudo adecuados e a organización do traballo
- Acceso ao coñecemento a través de distintos medios (obras de referencia, internet, recursos
audiovisuais)
- Para a mellora dos resultados do alumnado en lectura, escritura e cálculo matemático:
• Lecturas individuais.
• Lecturas colectivas.
• Lecturas en voz alta.
• Lecturas dramatizadas (individuais e/ou colectivas).
• Resposta oral ou escrita a preguntas relativas a un texto.
• Realización oral ou escrita de resumes de textos.
• Creación de textos diversos (prosa, verso) seguindo pautas dadas polo profesor.
• Memorización das táboas de operacións.
• Realización de operacións básicas.
• Aplicación das operacións en situacións problemáticas.
• Desenvolvemento do cálculo mental mediante a interiorización de estratexias básicas.

6) Coordinación docente: desenvolvemento e efectividade.
O desenvolvemento da actividade docente en coordinación co equipo docente dos distintos
niveis foi un éxito xa que o traballo foi planificado de maneira concisa e con tempo para apoiar
explicacións dos mestres tanto con aportacións coma con apoios durante as diferentes
tarefas, explicacións, lecturas,... creando así un ambiente de traballo conxunto e facilitador de
aprendizaxes. Dinámicas coma apoios individualizados, traballo por proxectos (crear pulmóns
mediante botellas ou volcáns), traballos grupais, etc.
Este apoio coordinado adquiriu unha efectividade sobresaínte xa que o alumnado sentiuse en
todo momento apoiado e motivado para profundizar nos diferentes aprendizaxes tanto dentro
coma fora das aulas.
7) Avaliación: indicadores de avaliación do programa, ferramentas empregadas e
resultados obtidos.
Porcentaxe da mellora do resultados académicos de todo o alumnado en probas específicas
realizadas polo profesorado cuxo resultado pode ser comprobado nos datos estatísticos
administrativos.
As ferramentas de avaliación foron a observación sistemática do traballo realizado polo
alumnado e a participación nas reunións de avaliación aportando información do
desenvolvemento acadado polo alumnado durante este período de tempo.
8) Modificacións con respecto ao programa.
Non existiu ningunha modificación extraordinaria con respecto ao planeado no programa
inicial.
9) Propostas de mellora.
Unha maior implicación das familias no proceso educativo do alumnado.

En O Barco de Valdeorras, a 21 de decembro de 2021

Asdo. Docente ARCO
DIEGO BLANCO REBOREDO

Asdo. O/A Director/a
Mª DEL CARMEN GARCÍA FERNÁNDEZ

PLAN DIXITAL

Ceip Plurilingüe
Condesa de Fenosa

[Versión 1.0_ xuño 2022]

Índice do Plan Dixital
1.

Introdución
1.1.
Datos básicos do centro
1.2.
Contextualización do plan dixital no centro. Contribución ao Proxecto
Educativo do Centro
1.3.
Breve xustificación do mesmo
1.4.
Proceso de elaboración

2.

Situación de partida
2.1.
Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais
2.2.
Fontes empregadas para a análise DAFO
2.3.
Análise DAFO

3.

Plan de Acción
3.1.
Obxectivos, indicadores e accións
3.2.
Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

4.

Avaliación do PD
4.1.
Seguimento do Plan de Acción
4.2.
Propostas de mellora (revisión)

5.

Difusión do PD

Pax 1 de 17

1.

Introdución
1.1. Datos básicos do centro

O Ceip Plurilingüe Condesa de Fenosa está situado na rúa Coruña 24 -- 32300, na localidade de O
Barco de Valdeorras, na provincia de Ourense.
O enderezo de correo electrónico é : ceip.condesa.fenosa@edu.xunta.gal, e pola súa banda a páxina
Web do centro é accesible dende https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa/
O ceip Condesa de Fenosa atende ás etapas de ensino infantil e primario. O número de alumnado
que arestora está matriculado no centro e a súa distribución nos cursos e etapas é a que reflicte a
táboa que se achega:

Pola súa banda o profesorado que traballa no centro, a súa distribución por especialidades e a súa
condición laboral (importante en canto que indica unha maior ou menor posibilidade de
estabilidade da plantilla), detállase no seguinte cadro:
Nivel ou Especialidade

Catálogo do
centro

Persoal definitivo Profesorado non
definitivo

Total persoal

Educación infantil

8

4

4

8

Ensino primario

11

9

2

11

Pedagoxía Terapéutica

2

2

3

5

Audición e Linguaxe

1

0

2

2
1

Música

1

1

1*

2

Inglés

2

2

0

2

Francés

1

0

1

1

Educación Física

2

2

0

2

Relixión

0

0

1

1

Orientación

1

1

0

1

Auxiliar de Conversa

0

0

1

1

TOTAL

29

21

15

36

1

Compartido co Ceip Xosé Manuel Folla Respino de Vilamartín de Valdeorras
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1.2. Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao Proxecto
Educativo do Centro
● Situación socio-económica e cultural do entorno escolar
O CEIP Condesa de Fenosa atópase no Concello do Barco de Valdeorras, a 110 quilómetros
da capital provincial, e a 17 da linde administrativa coa comunidade de Castela-León. Ten
unha poboación duns 14.000 habitantes, moitos deles orixinarios doutras comarcas e
rexións, que se instalan en Valdeorras por causas laboráis. Moitas persoas chegaron dende
Portugal en busca de traballo nas canteiras de lousa, asentándose no Barco, por ser o
centro urbano máis importante da comarca. A economía da comarca aséntase no sector
primario, destacando como principal fonte de recursos a extracción de pizarra. Asemade
colle pulo a producción de viño e de castañas, tras superar a crise dos anos 70-80 e
apostar por unha reconversión do sector, que se ten plasmado na apertura de novas e
modernas adegas, así como de naves de elaboración agroindustrial dos derivados da
castaña.
No sector secundario destaca a fábrica de CEDIE, adicada á producción de carburos, áridos
e químicos. Asimesmo existe un amplo sector de servicios, tanto da administración,
sanidade e ensino, e unha abondosa, para o tamaño do concello, oferta do pequeno e
mediano comercio. O desenvolvemento económico da comarca arrinca nos anos 60 coa
comercialización da lousa cara a Francia, país con gran tradición pizarreira e que exerce
unha gran demanda de materias primas para fornecer o seu mercado. Este fenómeno
provocou unha vaga de apertura de explotacións que cumprían de moita man de obra, o
que atraeu un número considerable de emigrantes procedentes de Portugal e
Latinoamérica, principalmente.
O Barco comunícase cos pobos do seu entorno por medio de estradas comarcais e locais, e
con Ponferrada e Ourense ao través da N-120. Conta cunha estación de autobuses e outra
dos camiños de ferro, aínda que esta non fai máis que perder dotacións e viaxeiros.
O Concello conta con variados servizos, entre os que se poden sinalar:
1. Deportivos: dous polideportivos cubertos municipais, campo de fútbol dotado de
pistas de atletismo, pistas de tenis e canchas de baloncesto ao ar libre, escola de
piragüismo
2. Zonas de lecer: ó redor do río Sil (Malecón e Salgueiral) senllas áreas de paseo,
parques infantís (manifestamente insuficientes para a demanda que existe)
3. Servizos culturais: Casa da cultura (cunha programación que inclúe exposicións,
teatro, cine, actuacións musicais...), Biblioteca pública, Conservatorio, Escola de
Gaitas, e diversas asociacións veciñais e culturais (IEV, Vía Nova, Porto da Barca...).
Tamén existen outras asociacións de índole diversa como clubes deportivos
(Montañeiros, atletismo, baloncesto, piragüismo...), orfeón valdeorrés, rondalla...
En referencia aos grupos relixiosos existentes na vila, destacan maioritariamente os
católicos, en un segundo lugar as Testemuñas de Xehová, cun templo de seu na vila.
Relación entre os membros do colectivo:
Aínda que non existen graves problemas de marxinación, nin de inseguridade cidadá,
si convén sinalar que se están a dar, nos últimos anos, certos problemas de
marxinalidade
no
entorno
dos
inmigrantes
de
diversas
nacionalidades.
Asimesmo detéctase un aumento da prostitución, drogadicción e alcolismo, coas
consecuentes
problemáticas
familiares
que
xeneran.
A vila do Barco, que como vimos, é de medre relativamente recente, conta cunha
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poboación autóctona de mediana idade, incrementada non so pola inmigración exterior,
senón tamén pola chegada de novos poboadores dos pobos circundantes atraídos
polos maiores servizos, facilidades e mellor calidade de vida. As unidades familiares
reflicten unha alta porcentaxe de parellas xoves, nas que en moitos casos, ambos os
dous pais traballan fóra da casa.
Nivel socio-económico familiar
Pódese decir que o sector maioritario é o dunha clase media, media-baixa, aínda que
existen
sectores
de
niveis
altos
e
baixos.
O nivel cultural non é moi alto en liñas xerais, aínda que tamén eiquí existe unha
porcentaxe
de
niveis
superiores
relacionadas
con
profesións
liberais.
Nas expectativas que os pais teñen respecto dos seus fillos, sinalar que
maioritariamente esperan que continúen estudios (Bacharelato), se ben logo a lonxanía
dos centros universitarios, con só a presencia dun centro asociado da UNED na
comarca, mingua as expectativas de continuidade os estudios superiores.
Tamén é de subliñar o preocupante aspecto de que moitos alumnos se prantexen como
alternativa a curto prazo entrar a traballar nalgunha das canteiras de lousa da
comarca, atraídos pola independencia que lles concede o feito de ganar un salario
sendo tan xoves. Isto actúa como freo para a súa motivación escolar

● Incardinación e contribución do PD ao Proxecto Educativo. Relación con outros Plans e
proxectos do centro:
No noso centro existe dende hai bastantes anos un consenso de toda a comunidade escolar,
impulsada dende o equipo directivo, de introdución das novas tecnoloxías da información e
da comunicación na práctica educativa cotián do centro. Este consenso levounos a levar
adiante accións en tres frontes para acadar un uso normalizado das mesmas.
Nun primeiro lugar traballamos para termos unha dotación de equipamentos suficiente,
tanto a nivel de adquisicións propias (PDI, ordenadores e proxectores en cada aula,
dotación dunha sala de recursos para o profesorado...) como participando en distintos
programas de innovación educativa como Abalar e Edixgal dende a súa creación.
Así mesmo dende a Biblioteca Escolar se realizou unha importante achega de recursos
(tablets, portátiles de alumnado, pantallas chromecast, impresora 3D...) e se acadaron
doazóns de institucións (Hospital Público de Valdeorras) que nos permiten, arestora,
contar cunha dotación suficiente na aula de informática.
Nun segundo plano fomentouse a formación do profesorado no uso e emprego das novas
tecnoloxías. Neste eido subliñar os traballos realizados dende hai máis de 20 anos con Clic
2.0, JClic, EdiLIM, Ardora, HotPotatoes, eXelearning, Moodle, etc... A participación na
formación do profesorado sempre foi maioritaria e permitiu ir avanzando aos poucos na
elaboración de produtos educativos propios e na incorporación destes na práctica
educativa cotián.
A pandemia nestes últimos anos incrementou, se couber, o compromiso coa formación do
profesorado e o uso que se fai no centro da aula virtual. Tamén nestes últimos anos e á
calor das necesidades de comunicación xeradas polo confinamento, fíxose evidente a
necesidade de uso das canles corporativas para evitar o emprego de mensaxerías
comerciais, feito que se veu reflectido na elaboración e aprobación dun plan de
comunicación no curso 20-21.
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O terceiro eido no que se ten traballado, a máis da dotación material e a formación, é na
creación dun espazo web e un perfil en redes sociais que achegue unha imaxe dinámica do
centro, amose as súas actividades dun xeito aberto e democrático, permitindo a todos o
usuarios coñecer os nosos documentos e programacións ao tempo que sexa un escaparate
da actividade do centro.
Os programas relacionados coas novas tecnoloxías nos que participa o noso centro son
Abalar e Edixgal, o proxecto Digicraft e distintas actuacións relacionadas coa biblioteca
escolar, como son os programas de Biblioteca Creativa onde se traballan entre outras
cousas a robótica, programación e impresión 3D.
● Contribución do PD á Programación Xeral Anual do curso 22/23.
O plan Dixital do centro sen dúbida vai influír en diferentes aspectos na programación
xeral do vindeiro curso, xa que nel van reflectidos distintos compromisos de formación e de
actuacións que terán que ter a súa cabida na PXA, en tanto serán eixos primordiais das
actividades de formación do vindeiro curso académico.
Por outra banda cada ciclo terá que determinar, tal e como se verá nos obxectivos deste
plan Dixital, os contidos a traballar co alumnado para a realización do itinerario de
formación básica en contornas dixitais. Estes contidos serán integrados nas programacións
de aula e se fará referencia a eles na propia PXA como obxectivos de ciclo.

1.3. Breve xustificación do mesmo
A normativa aplicable ao noso Plan Dixital é a seguinte:
● Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132 da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación
● Disposición adicional quinta da Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de
Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento
das ensinanzas de EI, EP, ESO e bacharelato no curso académico 2021-2022
● Disposición adicional terceira da Resolución do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de
Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento
dos ciclos formativos de FP do sistema educativo no curso 2021- 2022
● Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación
Profesional, pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do
Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma
de Galicia para o curso 2021-2022

1.4. Proceso de elaboración
Descrición da organización e do proceso de elaboración do PD dentro do Equipo de Dinamización
do Plan Dixital.
Para a elaboración do Plan Dixital, e dado que se estableceu un curso dentro da aula dixital do
Adix, o coordinador tivo que participar neste curso e foi o encargado de transmitir as tarefas a
realizar a todo o equipo dinamizador do Plan Dixital.
En canto houbo tarefas que realizar o proceso foi o de establecer reunións de todo o equipo e
establecer as liñas xerais. Nalgúns casos o proceso de redacción dalgún dos traballos fíxose
pequenos grupos, por lle dar un carácter máis eficiente ao proceso, e logo puxéronse en común e
rectificáronse co grupo ao completo, e recollendo as achegas de tod@s @s participantes.
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Certamente os pasos parecéronos axeitados, pero non a temporización dos mesmos, xa que ao
estarmos supeditados aos prazos establecidos polo curso da Aula Virtual, a realidade foi que
tivemos un comezo moi lento e unha carga de traballo excesiva na parte final do curso.
Pensamos que unha distribución máis equilibrada do proceso de toma de contacto coa realidade e
do de programación dos obxectivos do plan de acción, permitiría que este último estivese máis
acabado e axeitado ás nosas necesidades, mentres que o que sucedeu foi que é a parte de
elaboración máis apresurada. Botamos en falta que neste proceso de programación dos obxectivos
do plan de Acción se puidese consultar ao resto do claustro o seu parecer, xa que son obxectivos
que lles incumben en tanto van ser parte das tarefas do centro para o curso que vén.

2.

Situación de partida
2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

O noso centro conta con conexións cableadas en todos os espazos do centro, agás no pavillón
polideportivo que carece dos mesmos. Ten, así mesmo, catro redes wifi Abalar, unha wifi no
segundo andar do edificio, e outras redes Wifi situadas en Dirección, Biblioteca e nas aulas de 3º e
4º de primaria.
Contamos con 4 aulas dixitalizadas, unha aula de informática e estamos integrados, dende a súa
creación, no proxecto Edisgal para 5º e 6º de ensino primario.
Na Biblioteca funcionan 4 portátiles para o alumnado, 2 equipos de sobremesa para a xestión da
biblioteca e contamos con 10 convertibles para traballo do alumnado.
Contamos cunha sala para traballo do profesorado con 5 ordenadores de sobremesa, impresora a
cores e outra en b/n.
Dirección, xefatura de estudos e secretaría contan con dotación de ordenadores de sobremesa (2)
e portátiles (3), e cinco impresoras, dúas delas a cores.
Aínda que está solicitado e feito o estudo para a súa implementación, carecemos de infraestrutura
de voz nestes momentos, sendo esta unha necesidade imperiosa, xa que a centralita que temos
por contrato con R-cable está en moi mal estado, e o cableado fai que espazos tan importantes
como dirección careza de conexión telefónica. A substitución desta centralita suporía unha carga
económica importante, máis se temos en conta que estamos en espera da nosa inclusión nas
infraestruturas de voz corporativas, co que este investimento ten unha data próxima de
caducidade.
O centro conta cunha páxina web que se actualiza con frecuencia e na que se recolle toda a
documentación que se xenera no centro, realízanse avisos de convocatorias públicas, infórmase
das minutas do comedor, danse noticias das actividades do centro, etc..
A aula virtual está en funcionamento, contando cunha estrutura completa para dar cabida a todos
os cursos e materias, con espazos para a documentación do profesorado, programas de formación
en centros, espazos para Biblioteca e Normalización Lingüística. Nestes últimos anos, co gallo dos
confinamentos relacionados coa pandemia da Covid, a aula virtual tomou novos pulos
converténdose nun eixo fundamental da actividade educativa do centro.
Aula

PC

PB1
PB2

1
1

Portátil

Tablets

PDI/Proxector

2
2

1
1
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Carro carga

Impresora

1
1

PB3
1
PB4
1
PB5
1
PB6
1
Recursos mestres 5
Secretaría
1
Dirección
1
Sala mestres
Salón de actos
Psicomotricidade
Comedor 1
Comedor 2
Biblioteca
2
A, Música
1
A. Inglés
A. Informática
19
PA1
1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
1
PA7
SA1
SA2
SA3
1
SA4
SA5
SA6
SA7
1
SA8
Radio
Orientación
C1
C2
C3
C4

2
2
2
2

1
1
1
1

1
1
1
1
3
3
2

1
2
1

1

4

13

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1 (19 abalar2)
1 (19 abalar2)
1
2 (10 abalar)
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
2
0

1

O mantenemento do equipamento do centro faise a traves do equipo do Plan Dixital, que canaliza
as incidencias cos equipos para transmitíllelas ao coordinador do mesmo. Tras unha primeira
análise da incidencia, e no caso de que requira unha intervención especializada, o coordinador
ponse en contacto co servizo premium ou coa UAC (dependendo da orixe da incidencia) e se toman
as medidas que indiquen os servizos especializados.
O centro conta cun plan TIC dende o ano 2013 ao que se pode acceder no enderezo web:

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa/system/files/plan_tic_2013.pdf
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Tamén contamos cun plan de comunicación, como indicamos anteriormente, realizado no curso
2020-2021,
ao
que
se
pode
acceder
dende
este
enderezo:

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa/system/files/Plan_de_comunicacion.pdf
2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO
Ensinanzas
Areas

A -Liderado

B- Colaboración e redes
C- Infraestruturas e
Equipos
D- Desenvolvemento
profesional continuo
E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos
F- Pedagoxía:
Implementación na aula
G- Prácticas de avaliación
H- Competencias dixitais
do alumnado

Grupos

Primaria

Equipo Direct.
Profesorado
Alumnado
Equipo Direct.
Profesorado
Alumnado
Equipo Direct.
Profesorado
Alumnado
Equipo Direct.
Profesorado
Alumnado
Equipo Direct.
Profesorado
Alumnado
Equipo Direct.
Profesorado
Alumnado
Equipo Direct.
Profesorado
Alumnado
Equipo Direct.
Profesorado
Alumnado

ESO

Bacharelato

Ed. Post
sec.

FP

3,4
3,8
3,4
3,8
2,9
3,9
3,9
3,9
4,7
4,2
4,2
4,2
3,4
3,6
3,5
3,3
3,2
3,2
3,8
3,7

Test CDD:
1.3. Participación segundo perfil do profesorado
DEFINITIVO

N.º profesorado que participa

N.º profesorado total

% participación

14

21

66,7%

PROVISIONAL

1

2

50%

INTERINO

7

10

70%

SUBSTITUTO

0

2

0%

DESPRAZADO

2.1. Puntuación e nivel de competencia do centro
Puntuación media do test
(sobre 192)

Nivel de competencia

Puntuación media do test en
Galicia (sobre 192)

Nivel de competencia en
Galicia

72,3

B1

76,4

B1
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2.2. Puntuación e nivel de competencia por etapas
Puntuación media do test
(sobre 192)

Nivel de competencia

Puntuación media do test
en Galicia (sobre 192)

Nivel de competencia en
Galicia

Inf

58,7

A2

66,2

B1

Prim

82,8

B1

77,3

B1

2.3. Distribución do profesorado por niveis
Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante neste
nivel

A1

1

4,3%

A2

10

43,5%

B1

6

26,1%

B2

4

17,4%

C1

2

8,7%

23

100,00%

C2
TOTAL

2.3. Análise DAFO
A partir do Informe SELFIE, TCDD e outras fontes, o centro xenerou unha análise DAFO que
permite o coñecemento da realidade do centro no eido dixital e facilita a elaboración das liñas
fundamentais do Plan Dixital en termos de obxectivos e accións a desenvolver.

CATEGORÍAS

INTERNOS

DEBILIDADES

INFRAESTRUTURASEQUIPAMENTO

Boa dotación de dispositivos para o proceso de ensino
aprendizaxe, tanto nas aulas coma para o uso individual
do alumnado

A asistencia técnica subministrada pola UAC tarda ás
veces demasiado tempo. Algúns equipos de alumnado
(3º e 4º) están case obsoletos.

PERSOAL DOCENTE

Existe un compromiso para a formación continua do
profesorado

Baixo nivel de aplicación dos protocolos de uso dos
diferentes dispositivos

PERSOAL NON DOCENTE

Hai certa dispoñibilidade para o manexo de recursos
dixitais propios dos seus traballos

Non existe un programa de formación específico para o
persoal non docente

ALUMNADO

Están motivados para o emprego da gran variedade de
recursos dixitais que se ofertan dende o centro

Sensación de falso control e ausencia de crítica no uso
dos recursos web

FAMILIAS

Amosan disposición para aprender novos recursos cando Teñen unha concepción unicamente lúdica dos
se propón o seu uso por parte do profesorado
dispositivos dixitais

OFERTA

A oferta se vai ampliando segundo van xurdindo novos
retos dixitais

A oferta de recursos non implica á maioría do
profesorado, recaíndo só nun pequeño grupo

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

Existe un plan de uso de recursos dixitais e de
comunicación coas familias

Non todo o persoal coñece e cumple as liñas mestras
marcadas polos plans TIC e de comunicación

EXTERNOS

OPORTUNIDADES

AMEAZAS

Existen departamentos que orientan o traballo dos
centros (asesoría de bibliotecas).

Está a disminuír a oferta de formación dende os
CEFORES, e os PFPPs en moitos casos non apuntan a
liñas innovadoras axeitadas

LEXISLACIÓN

A lexislación actual permite, cando menos no papel,
liñas de traballo innovadoras

A inestabilidade lexislativa crea inseguridade no
profesorado e unha sobrecarga de traballo burocrático

Un motor de colaboración e axuda en todas as tarefas
que se propoñen e incluso fan as súas propias
aportacións

Non todas as familias están representadas na ANPA

CONTORNA

ANPA

Existe unha dispoñibilidade para a colaboración por
parte de institucións e empresas

Non existe oferta cultural axeitada e estamos
alonxados das zonas onde estas si existen

Existe unha tradición de colaboración con diversas
entidades locais (HCV, Centro Saúde, Protectoras,
Clínicas Veterinarias, residencias da terceira idade…)

Non sempre a colaboración é recíproca

OUTRAS ENTIDADES

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

CATEGORÍAS

FORTALEZAS
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3.

Plan de Acción
3.1. Obxectivos, indicadores e accións

Unha vez coñecidos os resultados do test de CDD e os do Selfie, que dan unha visión panorámica
das necesidades do centro, o equipo de dinamización do plan Dixital reuniuse e determinou cales
son as necesidades específicas propias do centro, isto é, aquelas que podemos nós mesmos facer
algo para solventalas, xa que existen multitude de factores dos que non temos responsabilidade
nin posibilidade de modificar.
No noso caso as necesidades céntranse en continuar co proceso de formación e na aplicación dos
protocolos de comunicación. Tamén temos un apartado referido á creación dun itinerario de
contidos dixitais a traballar ao longo de toda a escolaridade do alumnado, co fin de acadar, cando
menos, un nivel básico como usuarios das tecnoloxías dixitais.
Os obxectivos que se determinaron para o vindeiro curso son os seguintes:

3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas
Tal e como se recolle noutros apartados deste plan, os equipamentos do alumnado de 3º e 4º,
herdanza da primeira dotación de equipos do proxecto Abalar, están moi deteriorados e o seu uso
faise cada día que pasa máis dificil. O traballo dentro da aula virtual nestes niveis educativos, ao
nivel que se está a facer arestora, ,requiren dun equipamento que se ben non precisa ser de última
xeración si que cómpre que teña un mínimo de funcionalidade.
É necesario para acometer a chegada dos nenos e nenas ao proxecto edixgal en boas condicións,
unha práctica previa que só se pode acometer contando cun equipamento axeitado.
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Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción
“Área/s de mellora”: Persoal docente
1.

OBXECTIVO (1):
RESPONSABLE:

Acadar un cumprimento axeitado dos protocolos Plan Dixital e de comunicación da maioría do claustro no curso 2022 –
2023.

Acadado

Responsables do Plan Dixital dos ciclos. Xefe de estudos.

Non acadado

INDICADOR/ES DO
OBXECTIVO (2)
Valor de partida (3)

Porcentaxe de profesorado que emprega ferramentas institucionais para comunicacións.
Nº de incidencias rexistradas polo mal uso do protocolo Plan Dixital.
Comunicación: Valor 5,2 no test CDD.

Valor previsto e data (4)

Acadar, cando menos, valor 7,0 no test CDD.

Xuño 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN (5)

RESPONSABLES (6)

DATA PREVISTA FIN (7)

AO1.2: Formación sobre
mensaxería na aula virtual e
App Abalar.

AO1.3: Rexistro das
incidencias producidas co
protocolo de comunicación.

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA ACCIÓN (9)

ESTADO (10)
Realizada

AO1.1: Elaboración dun
calendario ao comezo de
curso para familiarización
coas TIC.

RECURSOS NECESARIOS (8)

Xefe de estudos

30 setembro 2022

Wifi
Ordenador

Aprazada
Pendente
Realizada

Coordinador e delegados
Plan Dixital

22 decembro 2022

Wifi
Ordenador

Aprazada
Pendente

Coordinador Plan Dixital

7 de xaneiro a 1 de
xullo 2023

Enquisa de uso dos recursos
dixitais para comunicación de
alumnado – familias – claustro.
Rexistro cuantitativo e
cualitativo das incidencias
rexistradas.
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Realizada
Aprazada
Pendente

“Área/s de mellora”: Persoal docente e Comunidade escolar
2.

OBXECTIVO (1):
RESPONSABLE:

INDICADOR/ES DO
OBXECTIVO (2)
Valor de partida (3)
Valor previsto e data (4)

Dar a coñecer e potenciar o uso da páxina web do centro e aula virtual a toda a comunidade educativa.

Acadado

Equipo Plan Dixital

Non acadado

Número de recursos que se suben á plataforma
Uso da páxina do centro como páxina de inicio nos navegadores do centro.
Número de visitas rexistradas na páxina do centro.
Nº de mestres que teñen actualizada a aula virtual e nº de accesos por parte do alumnado. Fonte para os mestres enquisa en
google forms -valor aprox. actual (vaa) 25%-; Fonte para o alumnado: informes de actividade por cursos de moodle -(vaa) 40%.
Incremento dun 20% en ambos os dous valores

Fin do curso 2022 - 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN (5)

RESPONSABLES (6)

DATA PREVISTA FIN (7)

RECURSOS NECESARIOS (8)

AO2.2: Colocación
dun contador de visitas
na aula virtual e na
páxina web do centro

Xefe de estudos

ESTADO (10)

15 de xullo 2022

Ordenadores

Aprazada
Pendente
Realizada

Coordinador do Plan
Dixital
Xefe de estudos

30 Setembro 2022

Responsables de ciclo

30 setembro 2022
(enquisa inicial)
20 xuño 2023
(enquisa final)

AO2.3: Realización
dunha enquisa ao
comezo e final de curso
sobre o emprego e uso
das ferramentas
institucionais

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9)

Realizada

AO2.1: Elaboración ao
comezo de curso dun
calendario de
familiarización coas TIC

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

Descarga de internet ou
elaboración propia

Aprazada
Pendente
Realizada

Cuestionario dixital
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Aprazada
Pendente

“Área/s de mellora”: Persoal docente
3.

OBXECTIVO (1):
RESPONSABLE:

INDICADOR/ES DO
OBXECTIVO (2)
Valor de partida (3)
Valor previsto e data (4)

Fomentar un plan de formación en ferramentas dixitais básicas para o profesorado.

Acadado

Coordinador Plan Dixital.

Non acadado

Incremento do uso da aula virtual.
Aumento do número de actividades realizadas na aula virtual.
Indicador do test CDD (punto2.1 (valor 5,5) e punto 3.1 (valor 4,5))
Incrementar un 25% (acadar valores 6 e 5 respectivamente) o nivel de uso de
ferramentas dixitais.

22 de Xuño 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN (5)

RESPONSABLES (6)

DATA PREVISTA FIN (7)

RECURSOS NECESARIOS (8)

AO3.1: Realización
dunha avaliación inicial
do profesorado en
coñecemento e uso de
ferramentas.

AO3.2: Traballo por
ciclos para favorecer o
coñecemento de
ferramentas dixitais.

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9)

ESTADO (10)
Realizada

Coordinador de
formación do centro

15 setembro 2022

Cuestionarios individuais
para o profesorado

Aprazada
Pendente

Coordinador de
formación do centro e
responsables de ciclo

Realizada

30 marzo 2023

Material funxible

Aprazada
Pendente
Realizada

AO3.3: Autoavaliación
docente dos
coñecementos
adquiridos.

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

Equipo docente

20 xuño 2023

Cuestionarios de avaliación
final

Aprazada
Pendente
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“Área/s de mellora”: Persoal docente
4.

OBXECTIVO (1):
RESPONSABLE:

INDICADOR/ES DO
OBXECTIVO (2)
Valor de partida (3)
Valor previsto e data (4)

Elaborar un itinerario dixital co alumnado establecendo unha secuenciación dos contidos ao longo das etapas
axeitada a súa idade.

Acadado

Claustro en grupos. Responsables dixitais de cada ciclo e equipo docente conxunto ao final.

Non acadado

A maioría do alumnado emprega ferramentas dixitais en base aos contidos secuenciados traballados.
Documentos base: Programacións e Plan Dixital do centro. (valor de partida 0%)
Informes de uso na memoria final do Itinerario dixital secuenciado (Valor previsto
do 50% dos cursos nas dúas etapas educativas).

22 Xuño 2023.

ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN (5)

RESPONSABLES (6)

AO4.1: Crear unha comisión
cos responsables dixitais de
cada ciclo para a
determinación dos contidos
dixitais.

Equipo dixital

AO4.2: Elaboración da
secuencia de contidos dixitais
para cada nivel acorde a idade
e competencias.

Ciclos coordinados polo
responsable dixital de
cada un

AO4.3: Integración na práctica
docente dos contidos dixitais
correspondentes a cada nivel.

AO4.4: Creación de escalas
de estimación para rexistrar o
nivel de contidos acadados.

Profesorado titor e
especialistas.

Ciclos coordinados polo
responsable dixital de
cada un

DATA PREVISTA FIN (7)

22 decembro 2022

22 decembro 2022

20 xuño 2023

RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA ACCIÓN (9)

ESTADO (10)

Persoal: equipo docente
dixital.
Material: ordenador e
programacións.

Realizada

Persoal: equipo docente
dixital.
Material: ordenador e
programacións.

Realizada

Persoal: equipo docente.
Material: aula informática (EI
e 1º ciclo de EP) e equipos
de alumnado (2º e 3º ciclo)

Realizada

Aprazada
Pendente

Aprazada
Pendente

Aprazada
Pendente
Realizada

20 xuño 2023

Secuencia creada de
contidos dixitais.

Aprazada
Pendente
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Axuda para completar as táboas:
(1) Establecer e numerar OBXECTIVOS “SMART” (que queremos conseguir). Recoméndase que estes obxectivos sexan:
a. Específicos (Specific), é dicir, deben ser o máis concretos posible. A lectura do obxectivo por parte de calquera membro do
claustro debe permitir comprender exactamente que se pretende facer e como;
b. Medibles (Measurable), deben responder a metas cuantificables. Se o obxectivo non é medible, non poderemos saber cando
foi acadado;
c. Alcanzables (Achievable), é dicir, poden e deben ser ambiciosos, pero realistas;
d. Relevante (Relevant), debemos formular obxectivos que conleven un beneficio importante para a organización educativa;
e. Definidos no tempo (Time bound), isto facilitaranos identificar as distintas etapas e fitos que permitirán acadalos.
Para cada obxectivo se establecerá a persoa responsable do seu seguimento.
No conexto da avaliación do Plan, se reflictirá na propia táboa a consecución ou non do obxectivo en cuestión marcando a opción
correspondente (Acadado ou Non acadado).
(2) INDICADOR: Permitirán avaliar a consecución ou non dos obxectivos. Os indicadores deben ser claros e medibles, e respostar a
escalas numéricas.
(3) VALOR de PARTIDA: Debe ser o valor do indicador (claro e numérico) na situación inicial do centro.
(4) VALOR PREVISTO: Cantidade numérica do indicador que queremos alcanzar. Establecerase a data límite para acadar dito valor.
ACCIÓNS A DESENVOLVER:
(5) DESCRICIÓN: Establecer e numerar accións concretas e necesarias, para desenvolver o obxectivo (Para o obxectivo 1, a primeira
acción nomearase AO1.1., a segunda AO1.2. e así sucesivamente).
(6) RESPONSABLES: Persoa ou equipo de persoas implicadas que se responsabilizan da realización da acción.
(7) DATA PREVISTA FIN: Data concreta na que está finalizaría a acción completamente.
(8) RECURSOS NECESARIOS: Recursos que precisaremos para poder completar esa liña (equipamento, persoal, infraestruturas,...).
(9) VALORACIÓN DA ACCIÓN: No contexto do seguimento do Plan de Acción é preciso valorar (mediante unha valoración sucinta) o
logro de cada acción de mellora en función da temporalización prevista.
(10) ESTADO: Permite reflictir de xeito rápido á hora de avaliar o Plan a situación de cada acción en relación co grao de
desenvolvemento
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4.

Avaliación do plan

O plan, a súa posta en marcha e a valoración dos resultados acadados, será avaliado ao
remate de cada trimestre do curso.
Nesta avaliación procesual se propoñerán medidas de mellora no c aso de se detectar erros
no plan, for na temporización do mesmo, for nos resultados acadados.
Para realizar este proceso hase reunir o equipo de apoio ao plan dixital, que valorará, en
función dos datos recollidos previamente o nivel de cumprimento dos indicadores de logro.
Ao remate do curso se realizará unha avaliación final dos logros acadados na realización
deste plan, valorarase o nivel de cumprimento dos obxectivos e se propoñerán os xeitos de
mellorar a consecución dos mesmos.
Os encargados da realización desta avaliación final sera o equipo de apoio ao plan dixital,
que remitirá o seu informe para o estudo e aprobación por parte do claustro de mestres.

5.

Difusión do plan

O plan será publicado, cando o resto da documentación do centro na páxina Web do centro.
Así mesmo, nas reunións iniciais de curso, e nas de trimestre, se incluirá este punto de
información do plan dixital e do plan de comunicación nas ordes do día das reunións.
Tamén se elaborará un pequeno resume dos obxectivos do plan que será enviado a toda a
comunidade escolar ao través da mensaxería institucional.
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CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

CEIP PLURILINGÜE CONDESA DE FENOSA
e-mail: ceip.condesa.fenosa@edu.xunta.es www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa

Tfn. 988 78 36 46 R/Coruña, 24.-32300.- O BARCO DE V. (OURENSE)

LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2022/2023
EDUCACIÓN INFANTIL
Curso

Área

Título,autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua

PGLT

3 anos
4 anos
4 anos
5 anos
5 anos

L. Inglesa
L. Inglesa
Matem. ABN
L. Inglesa
Matem. ABN

INGLÉ S. Daisy, Robin and Me! Green Starter Class. Book Pack. Ed. Oxford
INGLÉ S. Daisy, Robin and Me! Green A . Class Book Pack. Ed. Oxford
Nivel 2. Cuadernos 1, 2 y 3. Editorial Anaya.
INGLÉ S. Daisy, Robin and Me! Green B. Class Book Pack.
Nivel 3. Cuaderno 1. Editorial Anaya.

9780194806626
9780194806435
9788467832396
9780194806534
9788469814185

I
I
C
I
C

Non
Non
Non
Non
Non

O material que o alumnado necesite a maiores no seu momento, será solicitado polos titores / titoras
correspondentes.
LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2022/2023
1º e 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
Curso

Área

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

Ling, nat, soc
Ling, nat, soc
Ling, nat, soc
L.Castelá
Comp. lectora

Matemá ticas
L.Inglesa
L.Inglesa
Relixió n
Ling, nat,,soc

Título,autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Pezas. 1º Trimestre. Ed.Anaya
9788414317419
Pezas. 2º Trimestre. Ed.Anaya
9788469898673
Pezas. 3º Trimestre. Ed.Anaya
9788469898703
Non haberá libro de texto nin caderniñ os
Comprensió n lectora 1. Ed. Anaya
9878469831632
Pieza a pieza.Trimestres.Ed.Anaya
9788469893517
KIDS CAN! 1Ab e Pk Macmillan E.L.T
9781380072849
KIDS CAN! 1Pb&Extra Fun e PK Macmillan E.L.T
9781380051660
Amistad. Ed.Anaya
9788469840061
Pezas. 1º Trimestre. Ed.Anaya
9788469875421

Lingua

PGLT

G

Si

G

Si

G

Si

C

Si

C

Si

I

Non

I

Si

C

Si

G

Si

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE
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2ºEP
2ºEP
2ºEP
2ºEP
2ºEP
2ºEP
2ºEP
2ºEP

Ling, nat,,soc
Ling, nat,,soc
L.Castelá
Comp. lectora

Matemá ticas
L.Inglesa
L.Inglesa
Relixió n

Pezas. 2º Trimestre. Ed.Anaya
9788469841334
Pezas. 3º Trimestre. Ed.Anaya
9788469841358
Non haberá libro de texto nin caderniñ os
Comprensió n lectora 2. Ed. Anaya
9788469831649
Pieza a pieza.Trimestres.Ed.Anaya
9788469838075
KIDS CAN! 2Pb&Extra Fun e PK Macmillan E.L.T
9781380051790
KIDS CAN! 2Ab e Pk Macmillan E.L.T
9781380072856
Amistad. Ed.Anaya
9788469840092

G

Si

G

Si

C

Si

C

Si

I

Si

I

Non

C

Si

LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2022/2023
3º e 4º EDUCACIÓ N PRIMARIA
Curso

Área

Título,autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua

PGLT

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

Matemá ticas
Sociais
Naturais
L.Galega
L.Castelá
L.Inglesa
L.Inglesa
Relixió n
Matemá ticas
Sociais
Naturais
L.Galega
L.Castelá
L.Inglesa
Relixió n

Matemá ticas 3 Trim. Comunidad Zoom
Ciencias sociais 3 Comunidade Zoom
Ciencias da Natueza 3 Comunidade Zoom
Lingua Galega e Literatura 3 Trim. Comunidade Zoom
Lengua Castellana y literatura3 Trim. Comunidad Zoom
KIDS CAN !3 Pb e Pk Macmillan E.L.T
KIDS CAN !3Ab&Extra Fun e PK Macmillan E.L.T
Relixió n. Ed.Vicens Vives
Matemá ticas 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. Dá vila, M.C Mtez.Vicens Vives
Lengua4 Aula Activa.P.Celis, J. Canto.Vicens Vives
KIDS CAN !4Ab&Extra Fun e PK Macmillan E.L.T
Relixió n. Lanikai 4.Ed.Vicens Vives

9788468282831
9788468285375
9788468285337
9788468283197
9788468283944
9781380072863
9781380052872
9788468283166
9788468228815
9788468228983
9788468228433
9788468228679
9788468228358
9781380053145
9788468260594

C

Si

G

Si

G

Si

G

Si

C

Si

I

Si

I

Non

C

Si

C

Si

G

Si

G

Si

G

Si

C

Si

I

Non

C

Si
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LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2022/2023
5º e 6º EDUCACIÓ N 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.

