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1. VALORACIÓN  DOS  OBXECTIVOS  PLANTEXADOS  POLO  EQUIPO  DIRECTIVO
PARA O CURSO 2019/2020

Obxectivo: Dimensión Pedagóxica 
Grao de consecución: 

(C) Conseguido (P) Parcialmente (N) Non conseguido

Indicadores

Potenciar no alumnado o equilibrio, a autonomía 
persoal e o sentido da responsabilidade

C  ☐  P  X N  ☐ 

Espertar no alumnado valores e actitudes positivas C  ☐  P  X N  ☐ 
Impulsar o coñecemento do inglés en Educación 
Primaria

C  X  P  ☐ N  ☐ 

Lograr a integración do alumnado con necesidades 
educativas especiais

C  X  P  ☐ N  ☐ 

Dinamizar a biblioteca e ampliar a súa versatilidade 
funcional

C  ☐  P  X N  ☐ 

Achegar a informática ao alumnado e aproveitar as 
súas vantaxes para afianzar os obxectivos e contidos

C  ☐  P  X N  ☐ 

Realizar, ao longo do curso escolar, diversas 
actividades relacionadas coas probas de avaliación 
individualizada

C  ☐  P  ☐ N X

Revisar e actualizar o PEC  ☐  P  ☐ N X
Aplicar as Programacións Didácticas do centro C X  P  ☐ N  ☐ 
Revisar e actualizar o Proxecto Lingüístico do Centro C  ☐  P  ☐ N X
Revisar o plan TIC C  ☐  P  ☐ N X

Resultados
Logrouse unha maior integración do alumnado con nee co traballo de apoio 
na aula de e de atención de especialistas de PT e AL

Propostas 
de mellora

Revisión do PEC do centro, o Plan TIC e o Proxecto de plurilingüísmo para 
adaptalos á normativa.

Obxectivo: Dimensión de goberno e coordinación 
Grao de consecución: 

(C) Conseguido (P) Parcialmente (N) Non conseguido

Indicadores

Traballar en equipo para levar a cabo a análise e 
consenso dos criterios de avaliación,  programacións e 
liñas metodolóxicas

C X P  ☐ N  ☐ 

Potenciar e apoiar a organización e desenvolvemento 
de actividades de innovación educativa e de formación 
do profesorado

C  ☐  P  X N  ☐ 

Elaboración do Plan de Igualdade C  ☐ P  X N  ☐ 

Resultados

Conseguíuse un excelente traballo en equipo nos diferentes niveis 
educativos, chegando a acordos para elaborar e adaptar as programacións 
ao longo do curso escolar.
Comezouse a elaboración do Plan de igualdade do centro, aproveitando a 
participación en diferentes actividades de Contratos-Programa e Plan 
Proxecta.
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Propostas 
de mellora

Confeccionar o Plan de Igualdade no primeiro trimestre do curso.
Potenciar a participación do centro no desenvolvemento de actividades de 
innovación educativa.

Obxectivo: Dimensión Relacional 
Grao de consecución: 

(C) Conseguido (P) Parcialmente (N) Non conseguido

Indicadores
Colaborar coa ANPA do centro na creación dunha 
escola de nais e pais

C  ☐  P  ☐ N  X

Colaborar coas institucións do barrio na realización de 
tarefas no centro

C  ☐  P  X N  ☐ 

Contactar de xeito periódico co concello de A coruña C  ☐  P  X N  ☐ 
Continuar e potenciar as relacións co IES Agra do 
Orzán

C  ☐  P  X N  ☐ 

Resultados

Colaborarase coa Asociación de Veciños do Agra do Orzán en actividade de 
potenciación da lingua galega de poder levarse a cabo no primeiro trimestre 
do vindeiro curso escolar. Non se poideron potenciar as relacións co ies 
Agra do Orzán pola suspensión das clases en parte do 2º trimestre e no 
terceiro.

Propostas 
de mellora

Proposta de reunións de perioricidade mensual para a posta en marcha da 
Escola de Nais e pais do centro.

Obxectivo: Dimensión de xestión e recursos 
Grao de consecución: 

(C) Conseguido (P) Parcialmente (N) Non conseguido
Indicadores Renovar o mobiliario do centro C  ☐  P X N  ☐ 

Revisar e actualizar o inventario do centro C  X  P ☐ N  ☐ 
Revisar e adaptar o Plan de Autoprotección do centro C  X  P ☐ N  ☐ 
Solicitar ao Concello de A coruña e á Xefatura 
Territorial as obras necesarias para facer chegar 
Internet por cable desde o edificio principal ata o 
edificio de Educación Infantil e progresiva eliminación 
de barreiras arquitectónicas

C  ☐  P ☐ N X

Resultados Levouse a cabo no primeiro trimestre deste curso a posta en funcionamento 
do Plan de Autoprotección do centro, coa realización de simulacro de 
evacuación

Propostas 
de mellora

Pendente a dotación de mobiliario por parte da Consellería, para poder 
retirar a cantidade considerable de mobles apolillados e estropeados pola 
antiguidade dos mesmos e polo mal estado xeral dos mesmos.
Está pendente tamén a dotación de cableado integral do edificio de 
Educación Infantil, a habilitación dun aseo para as mestras e mestres do 
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mesmo edificio e a colocación de ascensores nos edificios de E. Infantil e de 
E. Primaria, así coma a progresiva eliminnación de barreiras arquitectónicas 
presentes en todos os edificios e accesos.

2. VALORACIÓN  DO  PLAN  DE  ACTUACIÓN  DOS  ÓRGANOS  COLEXIADOS:
CLAUSTRO E CONSELLO ESCOLAR

A. CLAUSTRO

REUNIÓN Nº: 1 Data:   3/09/2019 Ordinario:  X Extraordinario: 
REUNIÓN Nº: 2 Data:   9/09/2019 Ordinario:  X Extraordinario: 
REUNIÓN Nº: 3 Data: 14/10/2019 Ordinario:  X Extraordinario: 
REUNIÓN Nº: 4 Data: 13/01/2020 Ordinario: Extraordinario:   X
REUNIÓN Nº: 5 Data:   7/05/2020 Ordinario: Extraordinario:   X
REUNIÓN Nº: 6 Data: 22/05/2020 Ordinario: Extraordinario:   X
REUNIÓN Nº: 7 Data: 12/06/2020 Ordinario:  X Extraordinario: 
REUNIÓN Nº: 8 Data: 29/06/2020 Ordinario:  X Extraordinario: 
Temas tratados:

● Adscrición funcional
● Inicio do curso
● Constitución das comisións de avaliación de 3º e 6º de primaria
● Plan Anual de Formación do Profesorado: liñas PFPP
● Aprobación da Programación Xeral Anual do centro
● Participación do centro en Contratos-Programa
● Particippación do centro no Plan Proxecta
● Participación do centro na iniciativa ARCO
● Adaptacións das programacións didácticas do centro
● Oferta de prazas para alumnos do PRACTICUM grado de mestre.
● Modificación das Normas de Organización e Funcionamento
● Aprobación dos libros de texto e materiais para o curso 2020/21
● Participación do centro no programa “Educación Responsable”
● Avaliación dos aspectos educativos da Memoria Anual do Centro

Valoración do funcionamento do 
Claustro

1 2 3 4 5

Asistencia e participación do profesorado X
Conclusións e acordos X
Análise de resultados académicos X
Cumprimento dos acordos tomados X
OBSERVACIÓN: 1 Insuficiente, 2 Regular, 3 Normal, 4 Bo, 5 Moi bo

MALA ACEPTABLE BO/BOA
Utilidade e relevancia dos contidos 
traballados X

Nivel de cumprimento dos acordos X
Eficacia da coordinación das reunións X
Asistencia e participacións dos membros X
Envío de convocatorias X
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Envío de actas X
Fidelidade das actas X
Calendario das reunións X
Clima de traballo X

B. CONSELLO ESCOLAR
REUNIÓN Nº: 1 Data:     9/09/2019 Ordinario:   X Extraordinario:
REUNIÓN Nº: 2 Data:   14/10/2019 Ordinario:   X Extraordinario:
REUNIÓN Nº: 3 Data:   13/01/2020 Ordinario: Extraordinario:  X
REUNIÓN Nº: 4 Data:   27/01/2020 Ordinario:   X Extraordinario: 
REUNIÓN Nº: 5 Data:   10/02/2020 Ordinario: Extraordinario:  X
REUNIÓN Nº: 6 Data:   22/05/2020 Ordinario: Extraordinario:  X
REUNIÓN Nº: 7 Data:   13/01/2020 Ordinario:   X Extraordinario: 
Temas tratados:

● Inicio de curso
● Plan Anual de Formación do Profesorado: PFPP
● Aprobación do Protocolo de Comedor do Centro
● Proposta de Actividades Extraescolares propostas pola ANPA
● Avaliación e aprobación da Programación Xeral Anual do Centro
● Participación do centro no Plan Proxecta
● Participación no programa de iniciativa ARCO
● Ampliación do horario de apertura de Madrugadores
● Comunicación de expediente sancionador a alumno do comedor
● Aprobación do Proxecto de Orzamento para 2020
● Renovación do Comedor Escolar e do Servizo de Madrugadores
● Renovación das Normas de Organización e Funcionamento do centro
● Proceso de admisión 2020/2021
● Participación do centro no programa “Educación Responsable”
● Avaliación e aprobación da Memoria Anual do Centro 2019/2020

Valoración do funcionamento do Consello 
escolar

1 2 3 4 5

Asistencia e participación do profesorado X
Asistencia e participación do PAS X
Asistencia e participación dos pais X
Asistencia e participación do representante do 
Concello X

Adopción de acordos tomados X
Análise de resultados académicos X
OBSERVACIÓN: 1 Insuficiente, 2 Regular, 3 Normal, 4 Bo, 5 Moi bo

MALO/A ACEPTABLE BO/BOA
Utilidade e relevancia dos contidos 
traballados X

Nivel de cumprimento dos acordos X
Eficacia da coordinación das reunións X
Asistencia e participacións dos membros X
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Envío de convocatorias X
Envío de actas X
Fidelidade das actas X
Calendario das reunións X
Clima de traballo X

3. VALORACIÓN DO PLAN DE ACTUACIÓN DOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
DOCENTE: CCP

Valoración do funcionamento da 
CCP

1 2 3 4 5

Participación do profesorado X
Adopción de acordos tomados X
Análise de resultados académicos X
OBSERVACIÓN: 1 Insuficiente, 2 Regular, 3 Normal, 4 Bo, 5 Moi bo

MALA ACEPTABLE BOA
Existe unha programación específica para o 
desenvolvemento das funcións X

Nivel de cumprimento dos obxectivos previstos X
Utilidade e relevancia dos contidos traballados X
Nivel de cumprimento dos acordos X
Eficacia da coordinación das reunións X
Asistencia e participacións dos membros X
Envío de convocatorias X
Envío de actas X
Fidelidade das actas X
Calendario das reunións X
Clima de traballo X

4. VALORACIÓN DO PROGRAMA DE FORMACIÓN DO PROFESORADO NO CENTRO

Actividade formativa: Edixgal
Tipo Curso ☐  Grupo Trab X  Semin ☐  Xornada ☐  Ponencia ☐  Obradoiro☐
Horas 30h. (Concedidas 20 h.)
Valoración  1 ☐  2 ☐  3 X  4 ☐  5 ☐
Responsables CFR
Participantes 8
Resultados Decidimos non levar a cabo o programa Edixgal no centro
Propostas de 
mellora

Más formación e mellor organizada. Ademáis de maior esforzo para traballar en 
grupo e de forma individual.

Actividade formativa: Patios dinámicos
Tipo  Curso  Grupo Trab. ☐  Semin. X  Xornada ☐  Ponencia ☐ Obradoiro☐
Horas 30h. (Concedidas 20h) Valoración
Valoración  1 ☐  2 ☐  3 X  4 ☐  5 ☐
Responsables CFR
Participantes 16

Resultados
Despois de facer unha prepración das actividades,comezamos a facer os mercores
dinámicos en xaneiro. Foron un éxito, pero tivemos que parar por culpa da 
pandemia
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Propostas de 
mellora

Non tivemos formación e non houbo unha gran melloría con respecto ao curso 
pasado, sobre todo os integrantes que xa levan dous anos no grupo de traballo.

5. VALORACIÓNS DOS PLANS OU PROXECTOS NOS QUE PARTICIPE O
CENTRO (ABALAR,  CONTRATOS-PROGRAMA,  PLAN  PROXECTA,
SECCIÓNS BILINGÜES....)

Proxecto Cursos
implicados

Temporalización Valoración

1º T 2º T 3º T  1  2  3 4

Reforza-T 3º-4º-5º-6º X X X

Mellora da competencia matemática Primaria X X X

Mellora da competencia lingüística Primaria X X X

Iguala-T Todos X X X

Inclúe-T Todos X X X

Proxecto Deportivo do centro: coñece o meu clube Todos X

A situación excepcional que se deu durante este curso impedíu o normal desenvolvemento de moitas 
das actividades previstas. 
A esixencia de pegadas de auditoría para a xustificación do programa Reforza-T ocasionou moitas 
dificultades.
Propostas de mellora
Valorar a participación nestes programas para o cuso 2020-2021.

6. VALORACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA

A. VALORACIÓN DAS ACTUACIÓNS OU PROGRAMAS QUE FAVORECERON  A
CONVIVENCIA INCLUÍNDO MEDIDAS PREVENTIVAS E DE SENSIBILIZACIÓN

Actuación Valoración

Regulamentación entradas e saídas  1  2  3 4

Vixiancia nos periodos de lecer X

Distribución de zonas de xogo X

Participación en programas varios: Reforza-T, Director… X

Organización de actividades complementarias e extraescolares X

Uso da axenda escolar X

Comunicacións a través de Telegram X

Colaboración con entidades externas (Servizos Sociais, Centros de Saúde, Concello...) X

Acollida individualizada de alumnado de incorporación tardía. X

Coordinación para o paso dunha etapa educativa a outra. X

Reunións varias  coas familias x

Apobáronse modificacións na regulamentación das entradas e saídas.
A situación excepcional que se deu neste curso impedíu o normal desenvolvemento dalgunhas 
actividades, incluído o desenvolvemento da actividade de formación do profesorado “Patios Dinámicos”
na que se tiña previsto traballar algún destes aspectos.
Propostas de mellora
Non se rematou a elaboración do “Plan de Igualdade”, para o curso 20-21 deberíamos consideralo 
prioritario.
Fomentar como sistema de comunicación coas familias a aplicación AbalarMóbil
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B. CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA DO CENTRO
O máis destacable deste curso foi a existencia dalgúns casos de condutas altamente disruptivas

en alumnos moi  pequenos  (Educación  Infantil  e  1º  de Primaria).  Foi  necesaria  unha  abordaxe

multidisciplinar  destes  casos:  Titoras,  Orientación,  Xefatura  de  Estudos,  Dirección,  Servizos

Médicos, Servizos Sociais e familias... Os resultados son, nalgúns dos casos, esperanzadores e

nalgúns outros, frustrantes.... Haberá que retomar a súa abordaxe e tentar actuacións preventivas. 

7. SEGUIMENTO DE PROTOCOLOS DA CONSELLERÍA

TEA TDAH Atención
temperá

Urxencias
sanitarias e
enfermidade

crónica

Enfermidade
crónica:

addenda de
Diabete

Atención
educativa

hospitalaria

Identidade
de xénero

5 4 11 ---- ---- ---- ----

Acoso e
ciberacoso

escolar

Risco
suicida

Deficiencia
Auditiva

DOWN e
Disc.

Intelectual

Dislexia e
outras

DA

Altas
capacidades
intelectuais

1* ---- ---- 3 6 4
(*) Presentada denuncia na Dirección Xeral da Policía o 28/05/2020

8. MEMORIA DO PLAN XERAL DE AVALIACIÓN DO CENTRO
AVALIACIÓN DO ALUMNADO. VALORACIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS

Primaria
Curso A B C

1º

Nº total de alumnos 25 24 24

Alumnos promocionados 23 23 22

Alumnos promoc. con materias pendentes 1 0 5

Alumnos non promocionados 2 1 2

Alumnado con AC 0 0 0

2º

Nº total de alumnos 25 25 25
Alumnos promocionados 25 25 25
Alumnos promoc. con materias pendentes 1 1 1
Alumnos non promocionados 0 0 0
Alumnado con AC 0 0 1

3º

Nº total de alumnos 25 25 25
Alumnos promocionados 25 25 25
Alumnos promoc. con materias pendentes 1 0 3
Alumnos non promocionados 0 0 0
Alumnado con AC 1 0 0

4º Nº total de alumnos 25 24 24
Alumnos promocionados 24 24 24
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Alumnos promoc. con materias pendentes 4 1 4
Alumnos non promocionados 1 0 0
Alumnado con AC 0 0 0

5º

Nº total de alumnos 25 25 25
Alumnos promocionados 24 24 24
Alumnos promoc. con materias pendentes 5 6 5
Alumnos non promocionados 1 1 1
Alumnado con AC 2 1 3

6º

Nº total de alumnos 26 26 25
Alumnos promocionados 26 25 25
Alumnos promoc. con materias pendentes 2 2 3
Alumnos non promocionados 0 1 0

Alumnado con AC 1 0 0

9. VALORACIÓN DAS INSTALACIÓNS, RECURSOS E MATERIAIS  DO
CENTRO

A. VALORACIÓN DO PLAN DE USO DAS INSTALACIÓNS DO CENTRO

Instalación Valoración

Comedor/Salón de Actos  1 2 3
4

5

Pavillón X

Ximnasio X

Bibliotecas (Primaria/EI) X

Aulas Música X

Aula Informática X

Aulas inglés X

Aulas apoio X

OBSERVACIÓN: 1 Insuficiente, 2 Regular, 3 Normal, 4 Bo, 5 Moi bo

Durante este curso a ANPA abordou a reparación e acondicionamento dos armarios do comedor así 

como a instalación de percheiros que faciliten a almacenaxe dos obxectos persoais do alumnado 

durante o tempo de comedor.

Propostas de 
mellora

Reparto de horas de acceso do alumnado á aula de informática buscando a 

máxima ocupación da mesma durante todo o horario lectivo e ao lungo de todo

o curso, para favorecer o traballo coas TIC do máximo número de alumnos

posibles.

Realización de tarefas propias da aula na biblioteca do centro para potenciar o

plan lector, o traballo colaborativo e de investigación do alumnado do centro.
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B. VALORACIÓN DOS RECURSOS E MATERIAIS

NUNCA
POUCAS
VECES

CASE
SEMPRE

SEMPRE

Adquírense materiais con criterio 
económico, funcional, pedagóxico...

X

Aplícase o uso común do material X
Coñecese a relación de materiais 
existentes no centro

X

Distribúese o material funxible 
segundo as necesidades

X

Fanse previsións do gasto en material X
Actualízase anualmente o inventario 
do centro

X

Adquírese material para a biblioteca X
Planifícase o gasto en subministros X
Propostas de mellora: 

Presentar no inicio de cada trimestre unha proposta de adquisición de material que se usará 

por niveis á secretaria do centro, para valorar a súa adquisición ou convocar unha sesión da 

Comisión económica se fora preciso.

10. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

A. VALORACIÓN DO SIMULACRO REALIZADO

INFORME DE SIMULACRO DE EVACUACIÓN
Datos Xerais: CEIP Plurilingüe María 
Barbeito e Cerviño

Tipo de simulacro realizado: 
 Atraco
 Emerxencia médica
 Ameaza de bomba

   Emerxencia de incendios
 Derrame de productos químicos
 Evacuación Parcial do Centro
 Evacuación Xeral do Centro

Data: 11/12/2019
Área afectada: Incendio en edificio do 
centro educativo

O obxectivo do simulacro é detectar a emerxencia e avaliar as deficiencias detectadas no 
mesmo, tanto no ámbito operativo como teórico coa finalidade de comprobar a eficacia 
das medidas preventivas establecidas no Plan de Autoprotección do centro. 
No mesmo obsérvanse as seguintes incidencias:

Secuencia de acontecementos Mm:ss Observacións:

Inicio do simulacro: 10:26
Excesivo tempo entre a detección da 
emerxencia e o accionamento da alarma 
debido a que o Xefe de Emerxencia (Director) 
ten que levar aos nenos cos que está na clase

 Aviso ao centro de control e á 
Xefatura de emerxencias

2:35

Comprobación polo XE da 
magnitude do incendio

3:30
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con outro profesor. Debería acudir persoal a 
recoller os nenos para axilizar a emerxencia

Chamada ao 112 (simulación) 3:50

Accionamento de alarma de 
evacuación

4:45

Evacuación total do centro 8:45 O reconto de evacuados é excesivamente 
lento. Deberá establecerse un reconto por 
edificios, para facelo mais rápido.

Reconto de evacuados 16:26

Fin da emerxencia e volta á 
normalidade

17:26

Deficiencias detectadas

Medidas correctoras

Conclusións

 A  capacidade  das  vías  de  evacuación  non  presentaron  problemas  durante  a
evacuación.

 Producíronse  problemas  para  evacuar  o  edificio  2  (Educación  Primaria),  pola
acumulación de nenos nas escaleiras, debido a que o alumnado da planta baixa
tardou demasiado en iniciar a evacuación.

 Detéctase que o sistema de alarma non foi eficaz, xa que en moitas aulas do centro
(Edificio 2 -Ed. Primaria-, Edificio 3 -Ed. Infantil-, Pavillón e ximnasio) a alarma non
se escoita.

 Fallo tamén das luces de emerxencia nos tres edificios
 Algunhas das sinais de evacuación inducen a confusión para a evacuación
 A evacuación do alumnado da planta baixa deberá ser mais áxil.
 Dispoñer  de  persoal  que  se  faga  cargo  do  alumnado  co  que  está  o  Xefe  de

Emerxencia
 Nomear persoal de reconto por edificios, para facer o reconto final mais 

rápidamente.

B. PROPOSTAS DE MELLORA

• Solicitar revisión e arranxo da alarma do centro para evitar que haxa puntos nas
instalacións nos que alarma non se escoite.

• Revisión e reparación das luces de emerxencia nos tres edificios.
• Axilizar o máximo posible a evacuación do alumnado da planta baixa do edificio de

Primaria.
• Dispoñer de persoal que se faga cargo do alumnado co que está o Xefe de

Emerxencia (Director do centro).
• Nomear persoal de reconto por edificios, para facer o reconto final mais

rápidamente.
11. VALORACIÓN DOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
11.1. COMEDOR (No Anexo XIV da ANPA)
11.2. SERVIZO DE MADRUGADORES (No Anexo XIV da ANPA)
11.3. TRANSPORTE ESCOLAR
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Ruta nº 1:
Entidade que presta o 
servizo

Autos Fernández Belmonte, S.L.

Nº alumnos usuarios
4º EI: 0 5º EI: 0 6º EI: 0 1º EP: 1 2º EP: 3º EP:
4º EP: 1 5º EP: 6º EP: 1

Horarios 8:45- 14:45
Valoración Moi boa atención ao alumnado transportado.

Propostas de mellora

Solicitar ao concello unha patrulla de policías nas entradas e 
saídas, xa que os días de chuvia, con moitos coches de familiares 
do alumnado do centro en dobre fila e ocupando oespazo de 
aparcamento do bus cos seus vehículos, dificúlase o acceso ao 
transporte dos alumnos.

12. VALORACIÓN DA XESTIÓN ECONÓMICA
A. Nº REUNIÓNS E TEMAS TRATADOS NA COMISIÓN ECONÓMICA

REUNIÓN Nº:1 Data: 27/01/2020
Temas tratados: Revisión e aprobación do balance económico de 2019
REUNIÓN Nº:2 (Cancelada) Data: 22/05/2020
Temas tratados: Proxecto de orzamento ano 2020 (Avaliado na sesión do Consello)
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ANEXOS

I.MEMORIA DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

A. COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

O CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño localízase na cidade de A Coruña. O Departamento de Orientación está
adscrito ao IES Agra do Orzán. Este Departamento, como órgano de coordinación das accións orientadoras e titoriais que
se levan a cabo no centro, estivo composto por:

● Xefa do Departamento de Orientación: Beatriz López González
● Profesorado de Pedagóxía Terapéutica:

■ Mª Pilar Ferreiro Broz
■ Ana Mª Prieto Domínguez
■ Verónica Martínez Peteiro

● Profesorado de Audición e Linguaxe:
■ Patricia Vilela Silva
■ Sara Fagíl Barral

● Mestres representantes:
■ María Coronado Santiago (Coord. EI)
■ Ana López Bergantiños( C. 1º Nivel EP)
■ María Jesús Pérez Pérez (Coord. 2º Nivel EP)
■ María Silva Valiña(C. 3º Nivel EP)
■ Olalla Fernández García (Coord. 4º Nivel EP)
■ Nieves Abellón Sánchez(Coord. 5º Nivel EP)
■ María Cruz Fernández Basalo (Coord. 6º Nivel EP)

É  necesario  sinalar  que  no  presente  curso  o  noso  centro  educativo  contou  con  2  Auxilliares  Técnicos  Educativos
(coidadores) para atender a determinados alumnos/as con NEAE que precisan axuda para a realización de actividades de
autonomía básicas, como son os desprazamentos, a alimentación e o control de esfínteres. Un deles estivo a tempo
completo no noso centro mentres que o outro acudiu 3 días á semana (luns, mércores e venres).

As funcións do Departamento están reguladas polo Decreto 120/98 do 23 de Abril no que se regula a orientación
educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia e pola Orde do 24 de xullo do 98 pola que se establece a
organización e funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. no artigo
15º.2  desta  orde  refírese  á  memoria  do  Departamento  de  Orientación  como un  documento  que deberá  redactar  o
orientador/a e determina que deberá recoller polo menos:

● As modificacións introducidas no proceso de desenvolvemento do plan, programa ou programas.
● Os cambios na realidade educativa.
● Grao de consecución dos obxectivos establecidos no plan.
● A implicación e participación dos diferentes profesionais que colaboren nel.
● Conclusións e propostas concretas de mellora.

B. MARCO DE ACTUACIÓN

Como  queda reflectido no Plan de Orientación Educativa, a intervención do Departamento realizouse nos seguintes
eidos: 

● Alumnado:   A  intervención  do  Departamento  neste  ámbito  centrouse  na  detección  e  avaliación  das  NEAE
(necesidades específicas de apoio educativo) 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,
incluido  o  seguemento,  especialmente  do  benestar  emocional  do  alumnado,  durante  o  confinamento,  e  no
asesoramento e orientación académica en momentos decisivos da historia escolar do alumnado.
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● Profesorado:   O  Departamento  colaborou  con  todo  o  profesorado  nas  demandas  que  se  lle  expuxeron,
contribuíndo á prevención, observación, detección, recollida e rexistro de información, análise e valoración da
mesma. Realizouse unha labor de asesoramento, cando o profesorado así o solicitou, sobre as actuacións que
os titores 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.  Para elo  durante  o
confinamento  existiu  unha  estreita  colaboración  entre  o  profesorado  titor  e  os  especialistas  de  Audición  e
Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica para facer un seguemento e dar atención ao alumnado con NEAE do centro.

● Familias  :  O  Departamento  colaborou  coas  familias  dándolle  resposta  ás  súas  demandas,  na  medida  das
posibilidades  e  sempre  en  coordinación  cos  titores/as.  Noutras  ocasións  as  entrevistas  eran  de  carácter
informativo,  cando  así  se  requiría  para  a  avaliación  psicopedagóxica.  Realizouse  tamén  unha  labor  de
información  e  asesoramento  ás  familias  do  alumnado  con  NEAE  .  Durante  o  confinamento  realizouse  un
seguemento  das  familias  por  teléfono,  mail  e  outros  medios  para  poder  dar  resposta  ás  necesidades
(emocionais, condutuais, académicas… ) que foron xurdindo.

● 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 eidos. Fomentouse a relación
cos  servizos  e  institucións  que  prestan  atención  socio-educativa  e  sanitaria  a  parte  do  noso  alumnado.
Traballouse  especialmente  en  coordinación  co  Equipo  de  Orientación  Específico  Provincial  da  Coruña,  co
Servizo de Pediatría do Centro Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC): co Servizo de Atención Temperá
do CHUAC (psicóloga, médico e terapeuta ocupacional), cos Servizos Sociais do Concello, cos pediatras dos
diferentes Centros de Saúde, con Xefatura Territorial de Menores, co Colexio CEE Nosa Señora do Rosario, coa
asociación MENIÑOS, coa UAMI, coa ONCE, así como cos especialistas privados, a través das familias, que
ofrecen axuda puntual a determinados alumnos/as do noso centro. Durante o estado de alarma a coordinación
con estos organismos e institucións realizouse de maneira telemática ou telefónica existindo unha axeitada
comunicación para solventar as dificultades que foron xurdindo.

C. ACCIÓNS LEVADAS A CABO.

O Departamento de Orientación desenvolveu a súa labor de acordo co establecido no Plan de Orientación. En liñas
xerais, as actuacións leváronse a cabo nos seguintes ámbitos:

● Atención á Diversidade e Necesidades Específicas de Apoio Educativo.
● Asesoramento organizativo e curricular.
● Acción Titorial.
● Atención ás familias.
● Coordinación con entidades colaboradoras externas.

Atención  á  Diversidade  e  Necesidades  Específicas  de  Apoio  Educativo:  Valoración  do  Plan  de  atención  á
diversidade
Ao longo do curso leváronse a cabo as seguintes tarefas en relación á atención á diversidade.

● Elaboración do Plan de Orientación.
● Detección  de  alumnos  con  NEAE.  Atención  das  solicitudes  recibidas, realización  de  avaliacións

psicopedagóxicas e elaboración dos Informes Psicopedagóxicos correspondentes para determinar o alcance das
dificultades  de  aprendizaxe  e  propor  medidas  de  apoio  que  garantan  un  óptimo  desenvolvemento  do  seu
proceso de ensinanza- aprendizaxe.

● Realización de apoios por parte de mestres de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe. Dito apoio foi
executado tanto na aula de apoio como na aula ordinaria segundo as características tanto das necesidades
como do centro e da dispoñibilidade horaria.

● Elaboración e seguimento de programas de modificación de conduta.
● Seguimento e asesoramento individualizado a alumnado con dificultades persoais e familiares.
● Solicitude de intervención ao Equipo de Orientación Específico e reactivación das solicitudes do pasado curso.
● Actualización de informes Psicopedagóxicos.
● Administración de probas colectivas (BADyG).
● Actualización do arquivo coa documentación dixital do alumnado.
● Actualización do arquivo da documentación física do Departamento de Orientación.
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● Actualización do inventario do DO (probas psicométricas e libros de consulta).
● Elaboración dos Informes Finais de Etapa do alumnado que remata a Educación Primaria.
● Elaboración  de  documento  para  a  previsión  de  alumnado  con Necesidades  Educativas  Especiais  no  curso

2020/2021.
● Elaboración de documentos para a recollida de datos estadísticos (DRDadi, DRDorienta).

En xeral o tempo para realizar todas estas tarefas foi escaso. Especialmente no caso das avaliación psicopedagóxicas,
quedando pendentes  un número importante delas  para o vindeiro  curso  académico.  Esto redunda na dificultade de
previsión de apoios do alumnado cando moitos deles seguen sen identificar.

Asesoramento organizativo e curricular
No relativo aos eidos organizativos e curricular levouse a cabo o seguinte:

● Participación na programación e organización dos apoios educativos no centro.
● Elaboración de horarios dos especialista en PT e AL e modificacións ao largo do curso escolar en funcións das

necesidades de atención ao alumnado.
● Elaboración de horarios dos Auxiliares Técnicos Educativos e profesorado con dispoñibilidade horaria, así como

as  modificacións  ao  largo  do  curso  escolar  en  funcións  das  necesidades  de  atención  ao  alumnado  e  en
coordinación coa Xefa de Estudos.

● Elaboración e difusión do protocolo de solicitude de avaliación psicopedagóxica ao profesorado do centro.
● Orientacións ao profesorado sobre organización curricular en casos concretos de alumnado con necesidades

específicas de apoio educativo (NEAE)
● Orientacións a profesorado en consultas concretas dalgún aspecto do

currículo: competencias, avaliación, promoción, organización, metodoloxía...
● Orientacións conxuntas co profesorado sobre o desenvolvemento do alumnado.
● Transmisión  da  información  e  orientacións  para  unha  resposta  educativa  a  profesores  e  pais/nais  sobre  o

alumnado con dificultades de aprendizaxe.
● Elaboración de informes varios para:  adaptación curricular,  solicitude de axudas económicas, específicos de

linguaxe, derivación a Saúde Mental, ditames de escolarización, flexibilizacións...
● Material  de  traballo  e  consulta  ao  profesorado  e  familias  que  o  requirisen  atendendo  ás  necesidades  do

alumnado: actividades específicas a realizar na aula, libro e páxinas web de interese, lexislación, pautas de
actuación no fogar, actividades tipo para levar a cabo cos seus fillos e fillas… Durante o confinamento gran parte
deste  material  ofreceuse  a  través  do  blogue  do  Departamento  de  Orientación,  así  como  mediante  correo
electrónico ou envíase telemáticamente a través dos titores e titoras.

● Reunións co XDO do IES Agra do Orzán en relación co alumnado de 6º de ed. Primaria e o seu acceso á ESO.
● Contacto coa XDO e o equipo docente do CEE Nuestra señora del Rosario e o equipo docente do noso centro

que traballan con alumnado escolarizado en modalidade combinada.

Acción titorial: Valoración do Plan de Acción Titorial
A coordinación da acción titorial desenvolveuse nas correspondentes reunións cos titores/as dos diferentes grupos,

axustándose ás necesidades demandadas:

● Asesoramento e apoio nas entrevistas entre titor - familia sobre aspectos académicos.
● Colaboración na adaptación de materiais e metodoloxía para aqueles alumnos con NEAE que o precisaran.
● Colaboración na realización de avaliacións inicais, AC, flexibilizacións…
● Colaboración  cos  titores  de  6º  de  ed.Primaria  para  atender  as  necesidades  socioemocionais  (dúbidas,

inquietudes e medos…) do seu alumnado ante o cambio de etapa. Algunhas destas intervencións realizáronse
de maneira telemática ou telefónica.

● Participación e asesoramento na toma de decisións nas reunións de avaliación do alumnado.

Valoración das actuacións realizadas co alumnado
Dende o DO pretendeuse atender as necesidades educativas que foron xurdindo no centro, así como ofrecendo

asesoramento ao profesorado e as familias. Do mesmo xeito, o departamento pretendeu funcionar coma un nexo de
unión entre os membros da comunidade educativa e os recursos externos ao centro (servizos sociais e centros cívicos da
zona,  equipo  de  orientación  específico  (EOE),  outros  centros  educativos,  axentes  titores,  policía  nacional,  servicios
menores, a Escola Intercultural…).

MEMORIA FINAL PÁGINA 21 DE
135

CEIP PLURILINGÜE MARÍA BARBEITO E CERVIÑO



Neste eido parece necesario sinalar que os grupos de alumnado de cada nivel son numerosos e moi heteroxéneos.
O nivel sociocultural xeral das familias é medio e medio-baixo, e destaca a presencia de alumnado de etnia xitana e
procedente do extranxeiro.

Tendo en conta esto e debido ás incorporacións de alumnado que se producen ao longo do curso, así como ao
propio  carácter  dinámico  e  interactivo  das  necesidades,  resulta  necesario  levar  a  cabo un  proceso  de  detección  e
seguimento  constante.  Para  tal  fin,  resulta  imprescindible  levar  a  cabo  unha  labor  de  coordinación  continua.
Concretamente, no curso actual, incorporouse un número importante de alumnado novo ao longo do ano que requiriron
da intervención por parte do DO.

Do mesmo xeito, a confección dos horarios eríxese como núcleo central para a organización dos apoios. Tendo en
conta isto, tratouse de realizar horarios o máis flexibles posible para atender as necesidades do alumnado, da forma máis
óptima posible.

Ademais durante este curso, púxose en funcionamento o programa REFORZA-T, na que se deu prioridade a
aqueles nenos/as que presentaban diversas dificultades de aprendizaxe e que pertencían ós grupos de 3º, 4º, 5º e 6º de
Educación Primaria. A coordinación co profesorado deste programa resultou importante de cara a dar resposta axustada
a este tipo de alumnado.

Valoración das actuacións realizadas coas familias: Atención ás familias
As relacións coas familias foron segundo a demanda e as necesidades xurdidas ao longo do curso. Realizáronse de

forma  periódica  e  programada  con  determinadas  familias  de  alumnos/as  e  noutros  casos  por  citación  previa.  As
demandas centráronse en:

● Entrevista  con  familias  para  tratar  diversos  temas:  condutas  do  alumnado,   dificultades  de  aprendizaxe,
desenvolvemento evolutivo, evolución do curso escolar, medidas de Atención a Diversidade a adoptar, obtención
de información relevante…

● Información  a  familias  sobre  outras  axudas  extraordinarias  e  económica  para  aquel  alumnado  que  se
recomendase a súa derivación a especialistas externos ao colexio.

● Participación nas reunións titoriais coas familias cando o profesorado o requirise.
● Atención telefónica, vía mail… durante o estado de alarma facéndose especial seguemento daquelas familias

nas que os nenos e nenas presentaron problemas emocionais, condutuais, sociais… Tamén ao alumnado con
NEAE facendo un seguemento do  seu estado emocional  e  prestando atención  ao seguemento das tarefas
propostas polo profesorado de AL e PT.

D. OBXECTIVOS

A continuación recóllense os obxectivos de traballo no noso Departamento de Orientación ao longo do curso.

● Participar na avaliación psicopedagóxica do alumnado que presenta dificultades de aprendizaxe.
● Favorecer o desenvolvemento das áreas cognitiva, lingüística, social e psicomotora dos alumnos/as.
● Mellorar o rendemento académico do alumnado.
● Desenvolver os procesos psicolóxicos básicos: percepción, atención e memoria.
● Participar nas reunións de avaliación para detectar as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
● Analizar nas reunións de ciclo e nivel a evolución do proceso de aprendizaxe.
● Participar na organización dos apoios a alumnos/as con necesidades educativas e realizar un seguimento dos

mesmos.
● Favorecer a coordinación con todos os membros do Departamento de Orientación, cos titores/as, especialistas e

familias.
● Participar activamente na elaboración e seguimento do alumnado con A.C.
● Participar na elaboración do Plan de Orientación e a Memoria do Departamento de Orientación.
● Redactar os informes trimestrais e finais dos alumnos/as de apoio.
● Potenciar a comunicación do alumnado e favorecer o desenvolvemento da linguaxe como medio de interacción

social.
● Previr posibles alteracións da linguaxe así como facilitar os procesos de ensino no alumnado con dificultades de

aprendizaxe e/ou desenvolvemento mediante a intervención xa dende a Ed. Infantil e o asesoramento aos titores
e familias que así o solicitasen.

● Atender de forma individual ao alumnado durante o tempo que a intervención sexa xustificada polos obxectivos a
conseguir.
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E. COORDINACIÓNS E IMPLICACIÓN DOS DIFERENTES PROFESIONAIS

Coordinación docente

A coordinación  cos  mestres  titores  e  cos  membros  do  Departamento  de  Orientación  foi  imprescindible  para
organizar e realizar o seguimento do alumnado, organizar o horario de apoio, reorganizar a programación e establecer
canles de comunicación directa coa familia. En xeral a coordinación foi axeitada. Foi necesario lembrar o protocolo para
solicitar avaliacións psicopedagóxicas para mellorar e axilizar este proceso.

Coordinación entre o profesorado do centro e con entidades colaboradoras externas ao centro 

● Realizacións de reunións semanais os especialistas de PT e AL e a XDO Ditas reunións están recollidas no
calendario de reunións da Programación Xeral Anual do centro.

● Realizacións  de reunións  mensuais  cos membros do  DO.  Ditas  reunións  están recollidas  no  calendario  de
reunións da Programación Xeral Anual do centro. Elaboración das actas do DO.

● Reunións informais periódicas dos membros do D.O para tratar e consensuar aspectos educativos do alumnado
con necesidades.

● Reunións formais e informais con diferentes membros da comunidade educativa: titores, especialistas, equipo
directivo...

● Reunións  concertadas  polo  Equipo  de  Orientación  Específico  con  membros  do  DO,  mestres  e  familias  do
alumnado dos que se solicitou a intervención do EOE.

● Colaboración e coordinación con servizos externos ao centro ben de xeito persoal,  telefónico ou vía correo
electrónico:  Servizos  Sociais  do  Concello,  especialistas  do  Servizos  de  Saúde Mental  e  atención  temperá,
pediatras, entidades ou asociacións, etc. aos que acoden gran parte do noso alumnado NEAE.

● Coordinación co Orientador do IES Agra do Orzán ao que está adscrito este centro, para tratar temas referentes
ao acceso á ESO do alumnado con NEAE que remata este curso a Educación Primaria.

● Coordinación coa Orientadora do CEE Nuestra señora del Rosario, a onde acoden un alumno do noso centro
debido a súa escolarización combinada e dous en horario de tarde ao centro de recursos.

F. DATOS SOBRE O CURSO ACTUAL
No curso actual, o noso Departamento de Orientación adicouse a atender aquelas necesidades que presentaron os

mestres/as, así como peticións que chegaron por parte das familias do noso centro educativo.

Dado as  novas escolarizacións que estivemos a recibir ao longo deste curso escolar, tivéronse que avaliar os
nenos/as que chegaban para ver cal era a súa competencia curricular e así podelos escolarizar no curso máis acorde. Isto
non sempre se puido realizar por falta de horario da Orientadora.

Existiron nenos con problemas condutuais, de relación, emocionais… o que fixo que o Departamento tivera que
intervir ou ben chamando as familias e convocándoas para as reunións,  ben por medio das educadoras sociais dos
centros cívicos ou outro tipo de entidades (Ex. Meniños, centros de menores…).

REUNIÓNS
Ao longo do presente curso realizáronse dous tipos reunións do Departamento de Orientación:
1. Reunións semanais: Dentro da organización do Departamento resulta imprescindible manter reunións semanais entre
as mestras de PT, AL e orientadora dentro do horario lectivo para así supervisar as atencións que se lle dan ao alumnado
facendo axustes de horarios para atender as necesidades novas, así como falar das novas avaliacións que se estiveron a
facer. Ao longo do curso realizábanse estas reunións todos os venres en horario de 13:10 a 14:00

2. Reunións  mensuais:  Así  mesmo  realízáronse  reunións  mensuais  con  todos  os  membros  do  departamento  de
orientación. As reunións realizáronse xeralmente o primeiro luns de mes polas tardes e despois do estado de alarma
efectuáronse a través da aplicación Webex.
Na seguinte táboa incúese información relativa a estas reunións:
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Reunións De todo o departamento 
(Luns: presenciais e por Webex)
Orientadora, PT e AL.
(Venres: presenciais e por Webex)

Temas a 
tratar ● Modificacións a incluir no PADO

● Atención ao alumnado con NEAE.
● Adaptacións curriculares.
● Solicitude de Avaliación psicopedagóxica.
● Becas de necesidades específicas de apoio educativo: Prazos, solicitudes, requisitos, 

importes…
● Dúbidas sobre lexislación, protocolos da Consellería…
● Información sobre a UAMI.
● Editorial Dismex e material adaptado para persoas con NEE.
● Conmemoracións: Día intenacional das persoas con discapacidade, día do autismo, 

día internacional da muller, día contra a violencia de xénero…
● Programa para a atención a alumnado con dificultades en relación ás Habilidades 

Sociais.
● Avaliacións grupais (BADyG).
● Blogue do Departamento de Orientación: Necesidades e información que sería preciso

incluir.
● Asignación do alumnado aos grupos (1EP, 3EP, 5EP).
● Traspaso de información ao IES.
● Previsión para o vindeiro curso.

INTERVENCIÓNS
A continuación, nas táboas recóllese o número de alumnos e alumnas atendidas polo profesorado de Pedagoxía

Terapéutica e de Audición e Linguaxe.

PEDAGOGÍA
TERAPÉUTICA

PEDAGOGÍA
TERAPÉUTICA

PEDAGOGÍA
TERAPÉUTICA

Ana María Prieto María Pilar Ferreiro Broz Verónica Martínez
Peteiro

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN INFANTIL

3 anos: -

4 anos: -

5 anos: -

3 anos: 

4 anos: 

5 anos:

3 anos: 1 alumnos/as 

4 anos:  3 alumnos/as

5 anos:  3 alumnos/as

EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN PRIMARIA

1º:

2º:

2 alumno/as 1º:

2º:

1º:

2º:

 3 alumnos/as

 7 alumnos/as

3º:

4º:

 7 alumno/as

4 alumnos/as

3º: 

4º:  

1 alumno 3º: 

4º:  
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5º: 

6º:   

2 alumnos 5º: 

6º:

9 alumnos/as

9 alumnos/as

5º: 

6º:

TOTAL   15 alumnos/as TOTAL  19 alumnos/as TOTAL  17 alumnos/as

AUDICIÓN E LINGUAXE AUDICIÓN E LINGUAXE

Patricia Vilela Silva Sara Fagil Barral

EDUCACIÓN  INFANTIL EDUCACIÓN  INFANTIL

3 anos:  1 alumno

4 anos:  3 alumnos

5 anos:  9 alumnos/as

3 anos:  1 alumnos/as

4 anos:  1   alumnos/as

5 anos:  -

EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN PRIMARIA

1º:

2º:

1 alumna

7 alumnos/as

1º:

2º:

  7 alumnos/as

  4 alumnos/as

3º:

4º: 

-

-

3º: 

4º:

   3 alumnos/as

  1 alumnos/as

5º: 

6º:  

2 alumnos 5º:  

6º:  

  3 alumnos/as 

TOTAL 23 TOTAL 20

G. VALORACIÓN DA CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS E AVALIACIÓN. 

Ao longo do presente curso presentáronse diferentes problemas no Departamento de orientación os cales pasamos a
enumerar a continuación:

1. En primeiro lugar parece necesario destacar que un dos grandes problemas que se presentaron, neste
curso  para  este  Departamento,  foi   a  falta  de  tempo  e  medios  para  realizar  os  apoios
individualizados que atenderan de maneira concreta as dificultades que presentan cada un dos nosos
alumnos  e  alumnas con NEAE.  O elevado  número  de  alumnos/as  a  atender  polo  DO dificultou  a
realización  do  seguimento  das  actuacións  propostas,  a  actualización  da  información  existente  no
departamento  e  a  aplicación  de  propostas  e  programas  grupais  relacionados  coa  convivencia  e  a
atención a diversidade. 

Considérase necesario seguir traballando na coordinación cos profesores titores e de áreas para que o
traballo  cos  alumnos  con  NEAE  sexa  máis  eficaz  cada  día.  Compre  aclarar  que  a  aplicación  e
seguimento das medias ordinarias e extraordinarias non son responsabilidade só do Departamento de
Orientación polo que é preciso que o profesorado, en xeral, se involucre na atención do alumnado con
NEAE de cara a potenciar a  súa inclusión e o seu desenvolvemento integral incluíndo estas acción
dentro dun plan ben definido, estruturado e coherente que é o PAT.
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2. En segundo lugar parece necesario destacar que debido á suspensión das aulas no mes de marzo, a
causa do  estado de alarma a causa do COVID-19 e a suspensión das clases presenciais, tal e
como recolleu a Resolución do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao acordo do Centro de
Coordinación  Operativa  (Cecop),  mediante  o  que  se  adoptan  medidas  preventivas  en  lugares  de
traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus
COVID-19, tiveron que realizarse modificacións importantes en relación á atención do alumnado con
NEAE así  como o  seguemento  das  intervencións  con  cada  un  dos  axentes  da  nosa  comunidade
educativa.  Foi  necesario  reaxustar  os modos de  atención recorrendo a  recursos  telemáticos:  mail,
blogue… así como teléfono. Para dar cobertura a todas as necesidades que se foron presentando.

Debido a esta situación no intre do estado de alarma quedaban pendentes de avaliación psicopedagóxica 67 alumnos/
as: 32 de Educación infantil e 35 de Educación Primaria que deberían ser avaliados ao longo do próximo curso 20/21.

Así mesmo quedaron pendentes de realizar avaliacións grupais (BADyG) en diversos niveis, os cales debido a falta de
tempo non se puideron levar a cabo.

A continuación, na táboa recóllese información relativa á valoración do funcionamento do Departamento de Orientación
ao longo do presente curso:

Valoración do funcionamento do Departamento 1 2 3 4 5

Participación do profesorado nas reunións x

Adopción de acordos e decisións colexiadas x

Coordinación nas tarefas e actividades x

Participación nas sesións de avaliación de Infantil x

Participación nas sesións de avaliación de 
Primaria

x

Análise permanente de programación x

Asesoramento á familias x

Realización de actividades de formación x

Seguemento polas pautas dadas polo 
Departamento

x

1: Insuficiente 2: Regular 3: Normal 4: Bo 5: Moi bo

Nota: Algunhas das puntuacións de 2-3 débense ás dificultades xurdidas a causa do estado de alarma.

H. CONCLUSIÓNS E PROPOSTAS DE MELLORA.

Como conclusión parece necesario destacar que este foi un curso “excepcional” no que foi preciso realizar moitas
modificacións para poder dar resposta ao número crecente de necesidades de toda a Comunidade Educativa. Dende o
Departamento  de Orientación débense establecer  protocolos  e medidas de cara  ao próximo curso para detectar  as
regresións que puideron sufrir os alumnos e alumnas debido ao confinamento. 

Será necesario establecer programas e facilitar recursos, información… para dar apoio emocional e colaborar para
poder paliar as diferenzas que se poderon marcar debido ao confinamento.

Por este motivo sería necesario establecer programas de reforzo en colaboración con toda a comunidade educativa,
prestando maiora atención ao alumnado con NEAE e facendo fincapé naqueles casos mais afectados.
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Entre as propostas de mellora para o vindeiro curso, propóñense as seguintes:

● Optimización e incremento dos recursos humanos e materiais. Nos últimos anos estase a producir un elevado
aumento no número de alumnos e alumnas que precisan ser atendidos polo Departamento de Orientación. Estes
datos parecen estar condicionados por:

● A numerosa incorporación  de alumnado estranxeiro  ou  de  incorporación  tardía  con dificultades  de
aprendizaxe e  desfases significativos entre os diferentes sistemas educativos. 

● Os cambios sociais e a problemática das familias, xurdindo trastornos de comportamento difíciles de
corrixir e atrasos no desenvolvemento por falta dunha adicación educativa axeitada no ámbito familiar
ou ambientes familiares desestructurados. 

● Cambios na modalidade de escolarización de alumnado con NEE que conleva a súa escolarización
completa no noso centro.

Por todo isto será preciso:

● Incrementar o número de profesionais tanto de Pedagoxía Terapéutica como Audición e Linguaxe debido ao
elevado volume de nenos/as con NEAE escolarizados neste centro. 

● Aumentar o número de Auxiliares Técnicos Educativos a tempo completo no noso centro. Tendo en conta o
aumento de nenos/as que precisan axuda para a realización de actividades de autonomía básicas, como son os
desprazamentos, a alimentación e o control de esfínteres, é necesario o incremento da presenza de un segundo
coidador durante toda a xornada lectiva semanal.

● Elaboración de materiais de apoio para o uso nas aulas ordinarias.
● Adquisición de material específico e probas de avaliación para o Departamento de Orientación.
● Afianzar  as  coordinacións  entre  etapas  (EI-EP  e  EP-ESO)  establecendo  pautas  comúns  para  asegurar  a

evolución  da  liña  educativa  mais  axeitada,  facilitar  a  adaptación  do  alumnado  á  nova  etapa  e  garantir  o
desenvolvemento de cada alumno/a e as súas necesidades.

● Continuar co desenvolvemento e implementación do proxecto de patios dinámicos.
● Ampliar a administración de probas psicométicas grupais (BADyG) en cursos alternos. Por exemplo: 1º, 3º e 5º

EP. Así mesmo podería ser recomendable realizar algunha no último curso de EI coma por exemplo o Bohem.
● Continuar co desenvolvemento de programas para o apoio ao alumnado con altas capacidades, dificultades

emocionais  e  de  conduta  a  través  de  grupos  realizados  coa  colaboración  voluntaria  do  profesorado  con
dispoñibilidade horaria. No presente curso iniciouse un xornal/revista con este alumnado. Sería recomendable
mantelo para vindeiros cursos coa intención de mellorar o desenvolvemento do alumnado nestes eidos.

● Continuar co mantemento e actualización do blogue do Departamento de Orientación aportando información,
materiais, recursos… que podan servir a toda a comunidade educativa. Este recurso pode ser especialmente útil
no caso de que volte a activarse outro estado de alarma.

● Desenvolver programas de Educación Emocional coa implicación de toda a comunidade educativa (formación do
profesorado e posta en práctica como parte da nosa función docente,  participación das familias…) facendo
especial fincapé na atención do alumnado nos fogares no caso de que se volte a reactivar un estado de alarma.

● Prestar atención ás familias nos fogares en caso de confinamento. Seguir mantendo vías de contacto a través de
correo electrónico, blogue, teléfono… e todos aqueles medios que permitan unha atención áxil e axeitada para
dar resposta ás necesidades que xordan.
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II.MEMORIA DO EQUIPO DE  DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

Actividade: Cursos implicados Temporalización Valoración

1ºT 2º T 3º T 1 2 3 4

Decoración Samaín Todos X X

Festexo do Samaín Todos X X

“Que monstro es?” Todos X X

Conc- expos. Portacastañas Todos X X

Día contra a violencia de xénero: 
candil + canción

Todos X X

Nadal: buzón + cartas E. I, 1º e 2º E.P. X X

Día da Paz: árbore mulleres co 
Nobel

Todos X X

Cartel para o Entroido Todos X X

“O Meco” Todos X X

“Comadres e compadres” Todos X X

Degustación postres Todos X X

Día de Rosalía Todos X X

Adorno corredores Todos X X X

Uso da lingua galega como lingua 
vehicular

Todos X X X X

  Actualización do blog Todos X X X X

“Cantigas, ditos, refráns e 
adiviñas”

3º e 4º EP X X

“Lendas e contos” 5º e 6º EP X X

“Expresións e comentarios” E.I. X X X

“Conversas” 3º e 4º EP X X X X

“Noticias semanais” 3º e 4º EP X X X

Valoración: 1 Deficiente, 2 Regular, 3 Boa, 5 Moi boa

Propostas de mellora:
● Maior coordinación entre os equipos para non solaparse nin cargar de actividades nas diferentes 

conmemoracións tanto ao alumnado, aos mestres nin ás familias.
● Lingua galega como lingua vehicular: seguir traballando neste eido sendo sabedores das 

dificultades coas que contamos (numerosas familias estranxeiras) pero tamén cunha arma moi 
importante, a nosa vontade.

● Concurso- exposición de portacastañas: deixar máis días pois coa ponte moitos non participaron na
actividade.

● Festexos do Entroido: temporalizar mellor as diversas actividades propostas se fai falta comezando 
xa en xaneiro.

● “O Meco”: cambiar as ordes, polo menos algunha, para que haxa unha maior participación.
● Revisar as actividades que non se puideron levar a cabo para retomalas no vindeiro curso, ou de 

ser o caso, eliminalas: Revista Lóstrego, Prox. Medioamb. “As nosas árbores”, “Galería de 
homenaxeados”, participación nas axudas de dinamización da lingua galega, actividades do 
proxecto de dinamización (“As familias falan galego”, “Comentarios e opininións” e 
“Representacións teatrais”).
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III. MEMORIA DO EQUIPO DE BIBLIOTECA

Actividade: Cursos implicados Temporalización Valoración

1º T 2º T 3º T 1  2 3 4

Presentación de Draco (no 
blogue e nas aulas). Todos. x x

Utilización da mascota da 
biblioteca (Draco) nas 
actividades de aula.

Todos. x x x

Exposicións temáticas (fío 
conductor do curso, 
conmemoracións…).

Todos. x x x x

Actualización semanal do blogue 
da biblioteca.

Todos. x x x x

Quendas de recreo de alumnado 
voluntario.

4º, 5º e 6º Educación Primaria. x x x

Programa de lectura silenciosa 
sostida.

Educación Primaria. x x x

Photocall de Draco e agasallo 
polo día da biblioteca.

Todos. x x

Mochila viaxeira. Educación Primaria. x x x

Guía de recomendacións do 
Nadal.

Todos. x x

Conmemoración do día da muller
e a nena na ciencia (carta 
secreta cunha letra na aula)

Todos. x x

Concurso do día do libro. Todos. x x

Encontro con autores/as: Pedro 
Mañas.

6ºEP X X

Visitas á Biblioteca Ágora. Educación Infantil. x x

Mantemento das suscripcións ás 
revistas e xornais (“I love English
mini”, “I love English junior”, “O 
Papagaio”, “Reportero Doc” e 
“National Geographic Kids”).

Todos. x x x x

Ampliación do fondo 
bibliográfico, fundamentalmente 
nas temáticas de inclusión e 
igualdade.

Todos. x x x

Valoración: 1 Deficiente, 2 Regular, 3 Boa, 5 Moi boa

Propostas de mellora Renovación,  ampliación  e  catalogación  do  fondo  bibliográfico.
Adquisición de fondos clásicos.
Formación e coordinación do equipo de biblioteca na distribución
de funcións (catalogar, forrar, etc.)
Renovar o material das bibliotecas de aula.
Mellorar a coordinación entre equipos para evitar a sobrecarga de
traballo  nas  conmemoracións.  Proponse  por  exemplo  realizar
reunións de coordinadores/as dos distintos equipos. 
Publicitar máis durante o curso académico o blogue da biblioteca,
xa que acadou unha acollida moi boa durante o confinamento pola
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publicidade que se lle fixo.
Retomar as visitas dos autores organizadas para o presente curso
escolar, que non se realizaron polo estado de alarma, o próximo
curso 2020/2021.
Valorar a posibilidade de solicitar a participación no PLAMBE.

IV. MEMORIA DO EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 
EXTRAESCOLARES

Actividade: Cursos implicados Temporalización Valoración

1º T 2º T 3º T  1  2  3 4

FESTIVAL MAR DE 
MARES “KARMENKA”

4º A,B,C /E.P. X x

TEATRO “PELOLOCO” 1º A,B,C /E.P. X X

TEATRO “CALOR” 5º A,B,C /E.P. X X

CONCIERTO BANDAS 
SONORAS

6º A,B,C /E.P. X X

MIGALLAS TEATRO 6º A,B,C /E.I. X X

FUNDACIÓN Mª XOSÉ 
JOVE

2º A,B,C /E.P. x xx

FUNDACIÓN Mª XOSÉ 
JOVE

5º A,B,C /E.P. x x

FUNDACIÓN Mª XOSÉ 
JOVE

6º A,B,C /E.P. x x

OBRADOIROS 
CIBERSEGURIDADE

5º A,B,C /E.P. x x

BONILLA 3º A,B,C /E.P. x x
TEATRO AFUNDACIÓN
“GAIA”

4º A,B,C /E.P. x x

TEATRO COLÓN 
“DANZA”

3º A,B,C /E.P. x x

TEATRO “LA NIÑA 
AZUL”

2º A,B,C /E.P. x x x

TEATRO “LA NIÑA 
AZUL”

4º A,B,C /E.P. x x

BIBLIOTECA ÁGORA 6º A,B,C /E.I. x X
BIBLIOTECA ÁGORA 5º A,B,C /E.I. x
BIBLIOTECA ÁGORA 4º A,B /E.I. x
AFUNDACIÓN ABANCA 5º A,B,C /E.P. x x
AFUNDACIÓN ABANCA 6º A,B,C /E.P. x x
CONCIERTO “ DE AQUÍ
PARA ALÁ “

6º A,B,C /E.I. x X

CONCIERTO “ DE AQUÍ
PARA ALÁ “

5º A,B,C /E.I. x

CONCIERTO “ DE AQUÍ
PARA ALÁ “

4º A,B,C /E.I. x

BOMBEROS 1º A,B,C /E.P. x X
Valoración: 1 Deficiente, 2 Regular, 3 Boa, 5 Moi boa

Propostas de mellora
     Aclaramos, que tiñamos máis actividades para o que restaba de curso,
pero non foi posible realizalas polo estado de alarma decretado en todo o
país, pola pandemia que estamos a padecer.
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Como proposta  de  mellora,  gostaríanos  que,  o  próximo  curso  haxa  unha
maior  coordinación  entre  os  distintos  equipos,  para  que  non  coincidan
actividades nas mesmas datas.

V. MEMORIA DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DAS TIC
Obxectivo: Mellorar a infraestructura TIC do centro

Indicador 1
Valorar e coordinar a adquisición de novos 
dispositivos

Grao de
consecución (1)

C  ☒  P  ☐ N  ☐ 
Responsables Equipo TIC/ Equipo directivo
Resultados Decidiuse mellorar a dotación de Pcs do centro, adquiríndose 5 equipos novos

Propostas de 
mellora

Continuar coa renovación de PCs de aula e cambio de proxectores e PDI 
avariados
Propoñer a adquisición de mais dispositivos portátiles para o alumnado

Indicador 2 Actualizar o inventario do hardware do centro
Grao de

consecución
C  ☒  P  ☐ N  ☐ 

Responsables Coordinador TIC

Resultados
Mantivose o inventario actualizado cos novos equipos mercados en decembro de 
2019

Propostas de 
mellora

Continuar co inventario de hardware propoñendo o reciclado de equipamento

Indicador 3 Velar polo mantemento cotiá dos equipos do centro
Grao de

consecución
C  ☒  P  ☐ N  ☐ 

Responsables Equipo de TIC/Coordinador TIC

Resultados
Mantívose un mantemento de equipos semanalmente, con arranxos e 
actualizacións básicas de seguridade

Propostas de 
mellora

Potenciar os coñecementos básicos no profesorado para minimizar as incidencias 
e favorecer as actualizacións diarias nos equipos

Indicador 4 Propiciar a axilidade nas incidencias TIC
Grao de

consecución
C  ☒  P  ☐ N  ☐ 

Responsables Equipo de TIC/Coordinador TIC
Resultados Creación de canal de Telegram de incidencias TIC para axilizar as incidencias
Propostas de 
mellora

Favorecer o coñecemento dos dispositivos por parte de todo o persoal do centro 
para axilizar as incidencias.

Indicador 5
Contar con ordenadores e periféricos con bo 
funcionamento nas diferentes dependencias do centro

Grao de
consecución

C  ☐ 
 P  
☒ N  ☐ 

Responsables Coordinador TIC/Equipo directivo
Resultados Fóronse substituindo equipos vellos en diferentes aulas
Propostas de 
mellora

Continuar coa substitución dos equipos en aulas e zonas comúns

Indicador 6

Valorar periódicamente o servizo de mantemento de 
equipos informáticos contratado polo centro coa 
empresa GALITELCO e estudar no seu caso outras 
empresas

Grao de
consecución

C  ☐  P  ☐ N  ☒ 

Responsables Claustro/Equipo de TIC

Resultados
Non se pasou ningunha enquisa ao claustro nin se tratou a valoración do servizo 
de mantemento nas diferentes reunións do equipo de TIC

Propostas de Realizar enquisa trimestral ao claustro e tratar tamén trimestralmente como punto 
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mellora da orde do día das reunións do equipo TIC

Indicador 7 Aumentar a conectividade cableada de todo o centro
Grao de

consecución
C  ☐  P  ☐ N  ☒ 

Responsables Equipo directivo/Coordinador TIC

Resultados
Non se conseguiu o cableado do edificio de Educación Infantil, debido á falta de 
entendimento entre o Concello de A Coruña e a Consellería de Educación

Propostas de 
mellora

Solicitar de novo ao Concello e a Consellería a realización da obra

Obxectivo: Fomentar o traballo TIC do profesorado

Indicador 1 Potenciar o uso da páxina web do centro

Grao de
consecución

C  ☐ 
 P  
☒ N  ☐ 

Responsables Equipo directivo/equipo de TIC
Resultados Crearonse novos blogues e fomentouse o uso da páxina ás familias
Propostas de 
mellora

Potenciarase o incremento de participantes do claustro nas diferentes seccións da
páxina web e seguirase a incentivar a participación das familias

Indicador 2 Fomentar o traballo da aula virtual do centro
Grao de

consecución
C  ☐  P  ☐ N  ☒ 

Responsables Coordinador TIC/Equipo TIC
Resultados Non chegou a realizarse formación
Propostas de 
mellora

Creación de curso breve de manexo da aula virtual polo propio profesorado do 
centro. Propoñer a formación para o vindeiro curso escolar

Indicador 3
Propoñer ao profesorado a participación en grupos de 
traballo de fomento e uso das TIC dentro das liñas de 
formación no centro

Grao de
consecución

C  ☒  P  ☐ N  ☐ 
Responsables Equipo de TIC/Equipo directivo/Claustro

Resultados
Participouse en grupo de traballo dentro do PFPP do centro en formación 
EDIXGAL

Propostas de 
mellora

Deberá fomentarse a implicación do 50% do claustro nesta liña de formación

Indicador 4
Actualizar o Plan TIC do centro ao longo do presente 
curso escolar

Grao de
consecución

C  ☐  P  ☐ N  ☒ 
Responsables Coordinador TIC/Equipo TIC/Profesorado
Resultados Realizóuse enquisa de competencia TIC ao persoal do centro
Propostas de 
mellora

Continuar coa elaboración do novo Plan de TIC do centro

Indicador 5
Coordinar a acción do profesorado en relación ao 
traballo coas TIC

Grao de
consecución

C  ☐ 
 P  
☒ N  ☐ 

Responsables Equipo directivo/Coordinador TIC

Resultados
Atención permanente ao profesorado coas dúbidas con diferentes aplicacións e 
plataformas favorecedoras do traballo colaborativo

Propostas de 
mellora

Fomentar unha meirande participación do profesorado no manexo de novas 
plataformas e aplicacións

Indicador 6 Impulsar aplicacións e contornas de traballo que 
faciliten a consecución dos obxectivos do currículo

Grao de
consecución
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C  ☐ 
 P  
☒ N  ☐ 

Responsables Coordinador TIC/ Equipo de TIC/Claustro

Resultados
Propiciouse o traballo con novas aplicacións e plataformas ao profesorado do 
centro

Propostas de 
mellora

Continuar co manexo e coñecemento de novas aplicacións e plataformas

Indicador 7
Aumento de horas de disposición da aula de 
informática para o traballo das TIC en todas as titorías 
de primaria

Grao de
consecución

C  ☐ 
 P  
☒ N  ☐ 

Responsables Equipo directivo/Coordinador TIC

Resultados
Realizouse un reparto equitativo de áreas e cursos de primaria, considerándose 
insuficientes as horas de uso da aula polos diferentes niveis e áreas.

Propostas de 
mellora

Propoñer a creación dunha segunda aula de informática ou un aumento de 
dispositivos en cada aula, para favorecer o acceso dos alumnos ás TIC

Indicador 8
Impulsar medidas de igualdade co uso de aplicacións 
informáticas

Grao de
consecución

C  ☐  P  ☐ N  ☒ 
Responsables Equipo TIC/Profesorado
Resultados Plantexado para o terceiro trimestre, non puido levarse a cabo.

Propostas de 
mellora

Coordinar no plan TIC medidas de fomento da igualdade de nenos e nenas no 
uso de apliacións, ferramentas e dispositivos TIC desde unha perspectiva de 
xénero.

(1) C: Conseguido, P: Parcialmente, N: Non conseguido

VI. MEMORIA DOS NIVEIS (Educación Primaria)

1º CURSO  
A. DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN

a) Grao de cumprimento da programación.

Grupo/nivel
Cumpriuse a

programación
Causas do desfase

1ºA  SI  ☐          NON  X Pandemia
1ºB  SI  ☐          NON  X Pandemia
1ºC  SI  ☐          NON  X Pandemia

b)Valoración dos recursos educativos empregados (Libros de texto, recursos 
audiovisuais,...)

Recurso Valoración
Libros de texto Excesivo contido

Recursos 
audiovisuais

Positiva

Material 
manipulativo

Positiva

Material impreso Positiva

B. VALORACIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS
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CN CS EA EF LC LG MA
T

ING REL VAL

Alumnos con 
avaliación 
positiva

69 69 73 71 64 63 68 69 39 34

Alumnos con 
avaliación 
Negativa

4 4 0 2 9 10 5 4 0 0

FACTORES QUE INCIDIRON NOS RESULTADOS

1 2 3 4 5
Disciplina dos alumnos x
Actitude dos alumnos x
Nivel curricular baixo x
O absentismo do alumnado x
Estratexias de aprendizaxe x
Dificultade dos contidos x
Falta de material didáctico x
Deficiencias nos espazos x
A coordinación entre 
profesores

x

Os horarios da materia x
Influenza da familia x
OUTROS: dificultades de 
aprendizaxe, atencional e 
condutual

x

C. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE

CURSO 1º EP
INDICADOR AVALIABLE SEMPRE HABITUALMENTE ÁS VECES NUNCA

Adaptouse a práctica docente 
(metodoloxía, actividades, 
recursos…) ás características do 
alumnado, atendendo á diversidade 
do grupo.

x

Mantívose a motivación do alumnado
nas propostas realizadas na aula. x
Conseguiuse a participación activa 
do alumnado. x
As metas plantexadas ao longo do 
curso  posibilitaron a consecución 
dos distintos estándares e 
competencias clave.

x

Proporcionouse ó alumnado un 
“feedback” de como evoluciona o seu
proceso de aprendizaxe.

x
Usáronse instrumentos e 
procedementos de avaliación 
variados en relación ós aspectos a 
valorar.

x

Lévanse a cabo na práctica os 
acordos de centro para  avaliar as 
Competencias Clave, así como os 
criterios de avaliación das áreas 
tomando como referencia dos 
mínimos dos estándares acordados

x

Os recursos seleccionados foron 
axeitados para o correcto 
desenvolvemento das actividades 

x
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propostas.
Os recursos foron diversos, variado, 
do contorno próximo e adaptado ás 
características do alumnado.

x
Planificouse a actividade educativa 
do forma coordinada co resto do 
profesorado e equipos.

x
Usamos diferentes medios de 
información ás familias. x
Fomentamos a implicación e 
participación  activa das familias na 
vida da escola.

x
Utilizouse de forma eficaz as TIC nos
procesos de ensino aprendizaxe x
Mantívose un clima na aula no que 
os alumnos se sintan seguros, con 
confianza, motivados e usando a 
disciplina e liberdade en función da 
vida da aula.

x

Tivéronse en conta as características
do grupo para planificar os espazos, 
tempos, agrupamentos( traballo 
cooperativo, en grupo, parellas…) e 
propostas.

x

Modificouse a planificación ao longo 
do curso, atendendo a flexibilidade, 
en función da vida cotiá do centro e 
da aula.

x

Nas saídas didácticas a planificación 
foi a axeitada en canto a tempo, 
climatoloxía, desprazamento, a 
propia actividade….

x

D. AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN

1º EP
Avaliación da propia programación 1 2 3 4
Adecuación da secuenciación e da temporalización das 
UD/proxectos x
O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 
a temporalización previstas x
Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 
UD ou proxectos x
Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 
estándar. x
Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación. x
Adecuación dos diferentes instrumentos empregados para a 
avaliación de cada estándar x

Adecuación da metodoloxía x
A metodoloxía foi común para todo o departamento x
Adecuación da secuencia de traballo na aula. x
Adecuación dos materiais didácticos utilizados. x
Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 
estándares. x
Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 
NEAE x
Adecuación das actividades complementarias e extraescolares 
previstas x

Adecuación dos mecanismos para informar ás familias x
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OBSERVACIÓN: 1 Deficiente, 2 Mellorable, 3 Boa en moitos casos, 4 Boa en todos os casos

E. ORGANIZACIÓN DA AULA E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS

Nome: Ana Isabel – TITORA 1ºA
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

x

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

x

Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

x

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

Nome: Lorena María – TITORA 1ºB
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

x

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

x

Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

x
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Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

Nome: Beatriz – TITORA 1ºC
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos x

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións x

Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos x

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais x

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

F.  PROPOSTAS DE MELLORA

• O equipo docente de nivel cremos que é importante que os apoios prioricen á atención aos
grupos de 1º, sobre todo no primeiro trimestre.

• Ter en conta para facer os agrupamentos en 1º, a opinión, non só dos titores, senón doutros
especialistas de educación infantil.
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2º CURSO 

A. DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN

Grupo/nivel
Cumpriuse a

programación
Causas do desfase

2ºA  SI  ☐          NON  X Confinamento polo estado de alarma
2ºB  SI  ☐          NON  X Confinamento polo estado de alarma
2ºC  SI  ☐          NON  X Confinamento polo estado de alarma

b. VALORACIÓN DOS RECURSOS EDUCATIVOS EMPREGADOS. 
(LIBROS TEXTO, RECURSOS AUDIOVISUAIS,..)

Recurso Valoración
Libros de texto Nalgúns libros contido excesivo
Recursos dixitais Positivo
Material manipulativo
en matemáticas

Positivo

c. VALORACIÓN DA METODOLOXÍA EMPREGADA

B. VALORACIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS

CN CS EA EF LC LG MA
T

ING REL VAL

Alumnos con 
avaliación 
positiva

75 75 75 75 75 73 74 75 30 45

Alumnos con 
avaliación 
Negativa

0 0 0 0 0 2 1 0 0 0

FACTORES QUE INCIDIRON NOS RESULTADOS

1 2 3 4 5
Disciplina dos alumnos x
Actitude dos alumnos x
Nivel curricular baixo x
O absentismo do alumnado x
Estratexias de aprendizaxe x
Dificultade dos contidos x
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Falta de material didáctico x
Deficiencias nos espazos x
A coordinación entre 
profesores

x

Os horarios da materia x
Influenza da familia x
OUTROS

C. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE

CURSO 2ºEP
INDICADOR AVALIABLE SEMPRE HABITUALMENTE ÁS VECES NUNCA

Adaptouse a práctica docente 
(metodoloxía, actividades, 
recursos…) ás características do 
alumnado, atendendo á diversidade 
do grupo.

x

Mantívose a motivación do alumnado
nas propostas realizadas na aula. x
Conseguiuse a participación activa 
do alumnado. x
As metas plantexadas ao longo do 
curso  posibilitaron a consecución 
dos distintos estándares e 
competencias clave.

x

Proporcionouse ó alumnado un 
“feedback” de como evoluciona o seu
proceso de aprendizaxe.

x

Usáronse instrumentos e 
procedementos de avaliación 
variados en relación ós aspectos a 
valorar.

x

Lévanse a cabo na práctica os 
acordos de centro para  avaliar as 
Competencias Clave, así como os 
criterios de avaliación das áreas 
tomando como referencia dos 
mínimos dos estándares acordados

x

Os recursos seleccionados foron 
axeitados para o correcto 
desenvolvemento das actividades 
propostas.

x

Os recursos foron diversos, variado, 
do contorno próximo e adaptado ás 
características do alumnado.

x

Planificouse a actividade educativa 
do forma coordinada co resto do 
profesorado e equipos.

x

Usamos diferentes medios de 
información ás familias. x
Fomentamos a implicación e 
participación  activa das familias na 
vida da escola.

x

Utilizouse de forma eficaz as TIC nos
procesos de ensino aprendizaxe x
Mantívose un clima na aula no que 
os alumnos se sintan seguros, con 
confianza, motivados e usando a 
disciplina e liberdade en función da 
vida da aula.

x

Tivéronse en conta as características
do grupo para planificar os espazos, 
tempos, agrupamentos( traballo 
cooperativo, en grupo, parellas…) e 
propostas.

x

Modificouse a planificación ao longo 
do curso, atendendo a flexibilidade, 

x
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en función da vida cotiá do centro e 
da aula.
Nas saídas didácticas a planificación 
foi a axeitada en canto a tempo, 
climatoloxía, desprazamento, a 
propia actividade….

x

D. AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN

2º EP
Avaliación da propia programación 1 2 3 4
Adecuación da secuenciación e da temporalización das 
UD/proxectos

x

O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 
a temporalización previstas

x

Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 
UD ou proxectos

x

Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 
estándar.

x

Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación.

x

Adecuación dos diferentes instrumentos empregados para a 
avaliación de cada estándar

x

Adecuación da metodoloxía x
A metodoloxía foi común para todo o departamento x
Adecuación da secuencia de traballo na aula. x
Adecuación dos materiais didácticos utilizados. x
Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 
estándares.

x

Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 
NEAE

x

Adecuación das actividades complementarias e extraescolares 
previstas

x

Adecuación dos mecanismos para informar ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Deficiente, 2 Mellorable, 3 Boa en moitos casos, 4 Boa en todos os casos

E. ORGANIZACIÓN DA AULA E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS

Nome: María Jesús – TITORA 2ºA
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

x

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

x

Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da x
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programación
A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

x

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempr

Nome: LAURA – TITORA 2ºB
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

x

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

x

Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

x

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

Nome: SOFÍA – TITORA 2ºC
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

X

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

X

Distribúo o tempo axeitadamente X
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar X
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar X
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

X

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

X

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... X
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As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais X
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

X

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación X
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

X

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias X
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

Nome: MARÍA G – MT 2ºB
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos
Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións
Distribúo o tempo axeitadamente
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos
Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación
A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ...
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso
Deseño os meus propios instrumentos de avaliación
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais
Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

F.  PROPOSTAS DE MELLORA
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3º CURSO  

A. DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN
a. GRAO DE CUMPRIMENTO DA PROGRAMACIÓN

Grupo/nivel
Cumpriuse a

programación
Causas do desfase

3ºA  SI  ☐          NON   ☐
Debido  á  situación  do  estado de alarma,  houbo
que  modificar  e  adaptar  a  programación  á
situación excepcional do confinamento. 

3ºB  SI  ☐          NON   ☐
Debido  á  situación  do  estado de alarma,  houbo
que  modificar  e  adaptar  a  programación  á
situación excepcional do confinamento. 

3ºC  SI  ☐          NON   ☐
Debido  á  situación  do  estado de alarma,  houbo
que  modificar  e  adaptar  a  programación  á
situación excepcional do confinamento. 

b. VALORACIÓN DOS RECURSOS EDUCATIVOS EMPREGADOS. (LIBROS TEXTO, 
RECURSOS AUDIOVISUAIS,...

Recurso Valoración

Libros de texto
A valoración  xeral  é  positiva.  Como proposta  de mellora  poderían
renovarse e actualizarse.

Recursos 
audiovisuais

A valoración dos recursos audiovisuais da aula é positiva.

Recursos dixitais

A valoración dos recursos dixitais da aula é boa. Como proposta de
mellora  podería  ampliarse  o  número  de  ordenadores  ou  algunha
tableta para mellorar a xestión e o traballo da competencia dixital en
aula.

c. VALORACIÓN DA METODOLOXÍA EMPREGADA

B. VALORACIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS

CN CS EA EF LC LG MA ING REL VAL
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T
Alumnos con 
avaliación 
positiva

75 74 75 75 75 72 74 73 23 52

Alumnos con 
avaliación 
Negativa

0 1 0 0 0 3 1 2 0 0

FACTORES QUE INCIDIRON NOS RESULTADOS

1 2 3 4 5
Disciplina dos alumnos x
Actitude dos alumnos x
Nivel curricular baixo x
O absentismo do alumnado x
Estratexias de aprendizaxe x
Dificultade dos contidos x
Falta de material didáctico x
Deficiencias nos espazos x
A coordinación entre 
profesores

x

Os horarios da materia x
Influenza da familia x
OUTROS

C. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE

CURSO 3º EP
INDICADOR AVALIABLE SEMPRE HABITUALMENTE ÁS VECES NUNCA

Adaptouse a práctica docente 
(metodoloxía, actividades, 
recursos…) ás características do 
alumnado, atendendo á diversidade 
do grupo.

x

Mantívose a motivación do alumnado
nas propostas realizadas na aula. x
Conseguiuse a participación activa 
do alumnado. x
As metas plantexadas ao longo do 
curso  posibilitaron a consecución 
dos distintos estándares e 
competencias clave.

x

Proporcionouse ó alumnado un 
“feedback” de como evoluciona o seu
proceso de aprendizaxe.

x
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Usáronse instrumentos e 
procedementos de avaliación 
variados en relación ós aspectos a 
valorar.

x

Lévanse a cabo na práctica os 
acordos de centro para  avaliar as 
Competencias Clave, así como os 
criterios de avaliación das áreas 
tomando como referencia dos 
mínimos dos estándares acordados

x

Os recursos seleccionados foron 
axeitados para o correcto 
desenvolvemento das actividades 
propostas.

x

Os recursos foron diversos, variado, 
do contorno próximo e adaptado ás 
características do alumnado.

x

Planificouse a actividade educativa 
de forma coordinada co resto do 
profesorado e equipos.

x

Usamos diferentes medios de 
información ás familias. x
Fomentamos a implicación e 
participación  activa das familias na 
vida da escola.

x

Utilizouse de forma eficaz as TIC nos
procesos de ensino aprendizaxe x
Mantívose un clima na aula no que 
os alumnos se sintan seguros, con 
confianza, motivados e usando a 
disciplina e liberdade en función da 
vida da aula.

x

Tivéronse en conta as características
do grupo para planificar os espazos, 
tempos, agrupamentos( traballo 
cooperativo, en grupo, parellas…) e 
propostas.

x

Modificouse a planificación ao longo 
do curso, atendendo a flexibilidade, 
en función da vida cotiá do centro e 
da aula.

x

Nas saídas didácticas a planificación 
foi a axeitada en canto a tempo, 
climatoloxía, desprazamento, a 
propia actividade….

x

D. AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN

3º EP
Avaliación da propia programación 1 2 3 4
Adecuación da secuenciación e da temporalización das 
UD/proxectos

x

O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 
a temporalización previstas

x

Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 
UD ou proxectos

x

Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 
estándar.

x

Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación.

x

Adecuación dos diferentes instrumentos empregados para a 
avaliación de cada estándar

x

Adecuación da metodoloxía x
A metodoloxía foi común para todo o departamento x
Adecuación da secuencia de traballo na aula. x
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Adecuación dos materiais didácticos utilizados. x
Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 
estándares.

x

Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 
NEAE

x

Adecuación das actividades complementarias e extraescolares 
previstas

x

Adecuación dos mecanismos para informar ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Deficiente, 2 Mellorable, 3 Boa en moitos casos, 4 Boa en todos os casos

E. ORGANIZACIÓN DA AULA E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS

Nome:BEGOÑA – TITORA 3ºA
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

x

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

x

Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

x

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

Nome: GLORIA – TITORA 3ºB
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

x

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

x

Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
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Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

x

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

Nome: MARÍA – TITORA 3ºC
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

x

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

x

Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

x

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

F.  PROPOSTAS DE MELLORA

Unha vez analizado o presente curso escolar, consideramos diversas propostas de mellora para a

optimización do proceso de ensino aprendizaxe como son a renovación e actualización dos libros

de texto, mellorar os recursos dixitais así como a competencia dixital do alumnado (propoñendo por

exemplo a adicación da hora de libre configuración do próximo curso escolar a este obxectivo) e por

último mellorar e potenciar a participación activa das familias na escola.
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4º CURSO  

A. DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN
a. GRAO DE CUMPRIMENTO DA PROGRAMACIÓN

Grupo/nivel
Cumpriuse a

programación
Causas do desfase

4ºA  SI  ☐          NON   X☐
Debido ao estado de alarma e ter que seguir as 
clases de manerira non presencial non se cumpliu 
a programación

4ºB  SI  ☐          NON   X☐ idem
4ºC  SI  ☐          NON   X☐ idem

b. VALORACIÓN DOS RECURSOS EDUCATIVOS EMPREGADOS. (LIBROS TEXTO, 
RECURSOS AUDIOVISUAIS,..)

Recurso Valoración
LIBROS DE TEXTO Están obsoletos e en xeral dificil de adaptar á  programación
RECURSOS 
AUDIOVISUAIS E 
DIXATIS

OS RECURSOS AUDIOVISUAIS SON AXEITADOS E OS 
DIXITAIS NON SON SUFICIENTES

c. VALORACIÓN DA METODOLOXÍA EMPREGADA

B. VALORACIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS

CN CS EA EF LC LG MA ING REL VAL
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T
Alumnos con 
avaliación 
positiva

70 69 73 73 71 66 65 67 33 40

Alumnos con 
avaliación 
Negativa

3 4 0 0 2 7 8 6 0 0

FACTORES QUE INCIDIRON NOS RESULTADOS

1 2 3 4 5
Disciplina dos alumnos X
Actitude dos alumnos X
Nivel curricular baixo X
O absentismo do alumnado X
Estratexias de aprendizaxe X
Dificultade dos contidos X
Falta de material didáctico X
Deficiencias nos espazos X
A coordinación entre 
profesores

X

Os horarios da materia X
Influenza da familia X
OUTROS

C. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE

CURSO 4º EP
INDICADOR AVALIABLE SEMPRE HABITUALMENTE ÁS VECES NUNCA

Adaptouse a práctica docente 
(metodoloxía, actividades, 
recursos…) ás características do 
alumnado, atendendo á diversidade 
do grupo.

X

Mantívose a motivación do alumnado
nas propostas realizadas na aula. X
Conseguiuse a participación activa 
do alumnado. X
As metas plantexadas ao longo do 
curso  posibilitaron a consecución 
dos distintos estándares e 
competencias clave.

X

Proporcionouse ó alumnado un 
“feedback” de como evoluciona o seu
proceso de aprendizaxe.

X

Usáronse instrumentos e 
procedementos de avaliación 
variados en relación ós aspectos a 
valorar.

X

Lévanse a cabo na práctica os 
acordos de centro para  avaliar as 
Competencias Clave, así como os 
criterios de avaliación das áreas 
tomando como referencia dos 
mínimos dos estándares acordados

X

Os recursos seleccionados foron 
axeitados para o correcto 
desenvolvemento das actividades 
propostas.

X

Os recursos foron diversos, variado, 
do contorno próximo e adaptado ás 
características do alumnado.

X

Planificouse a actividade educativa 
do forma coordinada co resto do 

X
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profesorado e equipos.
Usamos diferentes medios de 
información ás familias. X
Fomentamos a implicación e 
participación  activa das familias na 
vida da escola.

X

Utilizouse de forma eficaz as TIC nos
procesos de ensino aprendizaxe X
Mantívose un clima na aula no que 
os alumnos se sintan seguros, con 
confianza, motivados e usando a 
disciplina e liberdade en función da 
vida da aula.

X

Tivéronse en conta as características
do grupo para planificar os espazos, 
tempos, agrupamentos( traballo 
cooperativo, en grupo, parellas…) e 
propostas.

X

Modificouse a planificación ao longo 
do curso, atendendo a flexibilidade, 
en función da vida cotiá do centro e 
da aula.

X

Nas saídas didácticas a planificación 
foi a axeitada en canto a tempo, 
climatoloxía, desprazamento, a 
propia actividade….

X

D. AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN

4º EP
Avaliación da propia programación 1 2 3 4
Adecuación da secuenciación e da temporalización das 
UD/proxectos

X

O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 
a temporalización previstas

X

Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 
UD ou proxectos

X

Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 
estándar.

X

Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación.

X

Adecuación dos diferentes instrumentos empregados para a 
avaliación de cada estándar

X

Adecuación da metodoloxía X
A metodoloxía foi común para todo o departamento X
Adecuación da secuencia de traballo na aula. X
Adecuación dos materiais didácticos utilizados. X
Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 
estándares.

X

Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 
NEAE
Adecuación das actividades complementarias e extraescolares 
previstas

X

Adecuación dos mecanismos para informar ás familias X
OBSERVACIÓN: 1 Deficiente, 2 Mellorable, 3 Boa en moitos casos, 4 Boa en todos os cas
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E. ORGANIZACIÓN DA AULA E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS

Nome:OLALLA – TITORA 4ºA
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

X

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

X

Distribúo o tempo axeitadamente X
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar X
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar X
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

X

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

X

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... X
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais X
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

X

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación X
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

X

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias X
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

Nome: BELÉN– TITORA 4ºB
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

 X

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

 X

Distribúo o tempo axeitadamente X  
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar X 
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar  X
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

X

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

X

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... X
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais X
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

X

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación X
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

X

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias X
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

Nome: LUZ – TITORA 4ºC
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
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Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de todos X
Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as súas 
aportacións

X

Distribúo o tempo axeitadamente X
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar X
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar X
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e para a
práctica dos alumnos

X

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da programación X
A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... X
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais X
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante o 
curso

X

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

x

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

F.  PROPOSTAS DE MELLORA

5º CURSO  

A. DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN
a. GRAO DE CUMPRIMENTO DA PROGRAMACIÓN

Grupo/nivel
Cumpriuse a

programación
Causas do desfase

5ºA  SI  ☐          NON   X
Causas derivadas da situación provocada polo 
covid-19

5ºB  SI  ☐          NON   X
Causas derivadas da situación provocada polo 
covid-19

5ºC  SI  ☐          NON   X
Causas derivadas da situación provocada polo 
covid-19

b.  VALORACIÓN DOS RECURSOS EDUCATIVOS EMPREGADOS. (LIBROS TEXTO, 
RECURSOS AUDIOVISUAIS,..)

Recurso Valoración

Libros de texto
Moi densos nas áreas de CCSS e CCNN, razón pola cal decidimos o 
cambio para o curso próximo. 

Audiovisuais Positiva.

Dixitais
Positiva. Aínda que se  podería renovar e aumentar a dotación en 
previsión de situacións similares á que se deu este ano.

Bibliotecas de aula Material moi antigo, necesaria renovación.
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Material 
manipulativo

Positivo.

c. VALORACIÓN DA METODOLOXÍA EMPREGADA
Valoración positiva. 
Valoramos especialmente de forma positiva a adaptación metodolóxica que tivemos que 
abordar, derivada do paso en tempo record dunha educación presencial a unha educación 
“on line”. Foi necesario atopar recursos novos, investigar plataformas, formas diferentes de 
abordar as aprendizaxes…. En xeral estamos moi satisfeitas.
Desta situación destacamos tamén de forma moi positiva a enorme colaboración que se 
deu entre todas as mestras de nivel e que debe continuar.

 B. RESULTADOS ACADÉMICOS

CN CS EA EF LC LG MA
T

ING REL VAL

Alumnos con 
avaliación 
positiva

69 68 75 75 67 72 62 62 28 47

Alumnos con 
avaliación 
Negativa

6 7 0 0 8 3 13 13 28 47

FACTORES QUE INCIDIRON NOS RESULTADOS

1 2 3 4 5
Disciplina dos alumnos x
Actitude dos alumnos x
Nivel curricular baixo X
O absentismo do alumnado x
Estratexias de aprendizaxe x
Dificultade dos contidos x
Falta de material didáctico x
Deficiencias nos espazos x
A coordinación entre 
profesores

x

Os horarios da materia x
Influenza da familia x
OUTROS* x

*Incorporacións tardías ao longo do curso escolar procedentes doutros centros, doutras autonomías
ou doutros países.

C. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE

CURSO 5º EP
INDICADOR AVALIABLE SEMPRE HABITUALMENTE ÁS VECES NUNCA

Adaptouse a práctica docente 
(metodoloxía, actividades, 
recursos…) ás características do 
alumnado, atendendo á diversidade 

X
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do grupo.
Mantívose a motivación do alumnado
nas propostas realizadas na aula. X
Conseguiuse a participación activa 
do alumnado. X
As metas plantexadas ao longo do 
curso  posibilitaron a consecución 
dos distintos estándares e 
competencias clave.

X

Proporcionouse ó alumnado un 
“feedback” de como evoluciona o seu
proceso de aprendizaxe.

X

Usáronse instrumentos e 
procedementos de avaliación 
variados en relación ós aspectos a 
valorar.

X

Lévanse a cabo na práctica os 
acordos de centro para  avaliar as 
Competencias Clave, así como os 
criterios de avaliación das áreas 
tomando como referencia dos 
mínimos dos estándares acordados

X

Os recursos seleccionados foron 
axeitados para o correcto 
desenvolvemento das actividades 
propostas.

X

Os recursos foron diversos, variado, 
do contorno próximo e adaptado ás 
características do alumnado.

X

Planificouse a actividade educativa 
do forma coordinada co resto do 
profesorado e equipos.

X

Usamos diferentes medios de 
información ás familias. X
Fomentamos a implicación e 
participación  activa das familias na 
vida da escola.

X

Utilizouse de forma eficaz as TIC nos
procesos de ensino aprendizaxe X
Mantívose un clima na aula no que 
os alumnos se sintan seguros, con 
confianza, motivados e usando a 
disciplina e liberdade en función da 
vida da aula.

X

Tivéronse en conta as características
do grupo para planificar os espazos, 
tempos, agrupamentos( traballo 
cooperativo, en grupo, parellas…) e 
propostas.

X x

Modificouse a planificación ao longo 
do curso, atendendo a flexibilidade, 
en función da vida cotiá do centro e 
da aula.

X

Nas saídas didácticas a planificación 
foi a axeitada en canto a tempo, 
climatoloxía, desprazamento, a 
propia actividade….

X

D. AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN

5º EP
Avaliación da propia programación 1 2 3 4
Adecuación da secuenciación e da temporalización das 
UD/proxectos

X

O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 
a temporalización previstas

X

Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 
UD ou proxectos

X
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Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 
estándar.

X

Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación.

X

Adecuación dos diferentes instrumentos empregados para a 
avaliación de cada estándar

X

Adecuación da metodoloxía X
A metodoloxía foi común para todo o departamento X
Adecuación da secuencia de traballo na aula. X
Adecuación dos materiais didácticos utilizados. X
Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 
estándares.

X

Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 
NEAE

X

Adecuación das actividades complementarias e extraescolares 
previstas

X

Adecuación dos mecanismos para informar ás familias X
OBSERVACIÓN: 1 Deficiente, 2 Mellorable, 3 Boa en moitos casos, 4 Boa en todos os caso

E. ORGANIZACIÓN DA AULA E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS

Nome: NIEVES – TITORA 5ºA
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

X

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

X

Distribúo o tempo axeitadamente X
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar X
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

X

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

X

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... X
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais X
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

X

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación X
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

X

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias X
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre
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Nome: ESTHER – TITORA 5ºB
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

x

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

x

Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

x

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

Nome: SABELA – TITORA 5ºC
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

x

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

x

Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

x

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre
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Nome: ANA S – CCSS-CCNN 5ºB
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

X

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

X

Distribúo o tempo axeitadamente X
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar X
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar X
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

X

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

X

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... X
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais X
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

X

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación X
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

X

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias X
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

F.  PROPOSTAS DE MELLORA
ANA S: Aumentar o emprego de recursos máis variados e ferramentas informáticas. Propoñer máis 
actividades colaborativas e grupais.
TITORAS: Continuar co traballo cooperativo que se deu no último trimestre.

6º CURSO  
A. DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN
a. GRAO DE CUMPRIMENTO DA PROGRAMACIÓN

Grupo/nivel
Cumpriuse a

programación
Causas do desfase

6ºA  SI  ☐          NON   x
Tivemos que adaptar a programación por mor 
da situación provocada polo COVID-19. 

6ºB  SI  ☐          NON   x
Tivemos que adaptar a programación por mor 
da situación provocada polo COVID-19. 

6ºC  SI  ☐          NON   x
Tivemos que adaptar a programación por mor 
da situación provocada polo COVID-19. 

b.  VALORACIÓN DOS RECURSOS EDUCATIVOS EMPREGADOS. (LIBROS TEXTO, 
RECURSOS AUDIOVISUAIS,..)

Recurso Valoración

Libro de texto
Nas materias de CCSS e CCNN a densidade do libro de texto obriga 
a resumir moito esa información. 

Recursos 
audiovisuais

Positiva. 
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Material fotocopiado 
(elaboración propia 
do equipo de 6º)

Positiva. 

Biblioteca de aula Necesita dunha renovación. 

c. VALORACIÓN DA METODOLOXÍA EMPREGADA

O xeito de traballar dende o primeiro día de maneira coordinada entre todo o equipo
de mestres de 6ºEP facilitou que no periodo de confinamento vivido esta forma de entender
o aprendizaxe se potenciara, elaborando todos material de diverso tipo para este tempo
que  nos  tocou  vivir  e  adaptado  ás  características  do  noso  alumnado  partindo  dunha
adaptación da programación moi acertada. 

B. VALORACIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS

CN CS EA EF LC LG MA
T

ING REL VAL

Alumnos con 
avaliación 
positiva

73 74 76 76 74 73 73 70 23 53

Alumnos con 
avaliación 
Negativa

3 2 0 0 2 3 3 5 0 0

FACTORES QUE INCIDIRON NOS RESULTADOS

1 2 3 4 5
Disciplina dos alumnos x
Actitude dos alumnos x
Nivel curricular baixo x
O absentismo do alumnado x
Estratexias de aprendizaxe x
Dificultade dos contidos x
Falta de material didáctico x
Deficiencias nos espazos x
A coordinación entre 
profesores

x

Os horarios da materia x
Influenza da familia x
OUTROS* 

*Incorporacións tardías  ao longo do curso escolar  procedentes  doutros  centros,  doutras
autonomías ou doutros países.

C. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE

CURSO 6º EP
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INDICADOR AVALIABLE SEMPRE HABITUALMENTE ÁS VECES NUNCA
Adaptouse a práctica docente 
(metodoloxía, actividades, 
recursos…) ás características do 
alumnado, atendendo á diversidade 
do grupo.

x

Mantívose a motivación do alumnado
nas propostas realizadas na aula. x
Conseguiuse a participación activa 
do alumnado. x
As metas plantexadas ao longo do 
curso  posibilitaron a consecución 
dos distintos estándares e 
competencias clave.

x

Proporcionouse ó alumnado un 
“feedback” de como evoluciona o seu
proceso de aprendizaxe.

x

Usáronse instrumentos e 
procedementos de avaliación 
variados en relación ós aspectos a 
valorar.

x

Lévanse a cabo na práctica os 
acordos de centro para  avaliar as 
Competencias Clave, así como os 
criterios de avaliación das áreas 
tomando como referencia dos 
mínimos dos estándares acordados

x

Os recursos seleccionados foron 
axeitados para o correcto 
desenvolvemento das actividades 
propostas.

x

Os recursos foron diversos, variado, 
do contorno próximo e adaptado ás 
características do alumnado.

x

Planificouse a actividade educativa 
do forma coordinada co resto do 
profesorado e equipos.

x

Usamos diferentes medios de 
información ás familias. x
Fomentamos a implicación e 
participación  activa das familias na 
vida da escola.

x

Utilizouse de forma eficaz as TIC nos
procesos de ensino aprendizaxe x
Mantívose un clima na aula no que 
os alumnos se sintan seguros, con 
confianza, motivados e usando a 
disciplina e liberdade en función da 
vida da aula.

x

Tivéronse en conta as características
do grupo para planificar os espazos, 
tempos, agrupamentos( traballo 
cooperativo, en grupo, parellas…) e 
propostas.

x

Modificouse a planificación ao longo 
do curso, atendendo a flexibilidade, 
en función da vida cotiá do centro e 
da aula.

x

Nas saídas didácticas a planificación 
foi a axeitada en canto a tempo, 
climatoloxía, desprazamento, a 
propia actividade….

x

D. AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN

6º EP
Avaliación da propia programación 1 2 3 4
Adecuación da secuenciación e da temporalización das 
UD/proxectos

x

O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e x
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a temporalización previstas
Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 
UD ou proxectos

x

Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 
estándar.

x

Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación.

x

Adecuación dos diferentes instrumentos empregados para a 
avaliación de cada estándar
Adecuación da metodoloxía x
A metodoloxía foi común para todo o departamento x
Adecuación da secuencia de traballo na aula. x
Adecuación dos materiais didácticos utilizados. x
Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 
estándares.

x

Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 
NEAE

x

Adecuación das actividades complementarias e extraescolares 
previstas

x

Adecuación dos mecanismos para informar ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Deficiente, 2 Mellorable, 3 Boa en moitos casos, 4 Boa en todos os caso

E. ORGANIZACIÓN DA AULA E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS

Nome: ÁNGELA – TITORA 6ºA
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

x

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

x

Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

x
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Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

Nome: VICTORIA– TITORA 6ºB
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

X

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

X

Distribúo o tempo axeitadamente X
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar X
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar X
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

X

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

X

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... X
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais X
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

X

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación X
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

X

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias X
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

Nome: CARMEN – TITORA 6ºC
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

x

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

x

Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

×

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

x

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias x
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OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

Nome: ANA S – CCSS-CCNN 6ºA
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

X

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

X

Distribúo o tempo axeitadamente X
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar X
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar X
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

X

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

X

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... X
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais X
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

X

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación X
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

X

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias X
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

F.  PROPOSTAS DE MELLORA

ANA S: Aumentar o emprego de recursos máis variados e ferramentas informáticas. Propoñer máis 

actividades colaborativas e grupais.

CARMEN: Formar grupos de aprendizaxe cooperativo para a realización de tarefas dun xeito 

competencial enriquecería a aprendizaxe. 

Formar en TICs ao equipo de mestres para poder ofrecer ao alumnado máis tipo de actividades

neste soporte. 

VII. MEMORIA DO SEGUNDO CICLO DE INFANTIL

4º EI 
A. GRAO DE CUMPRIMENTO DA PROGRAMACIÓN

Grupo/nivel
Cumpriuse a

programación
Causas do desfase

4º EI A  SI  ☐          NON   ☐ Debido ao Covid-19
4º EI B  SI  ☐          NON   ☐ Debido ao Covid-19
4º EI C  SI  ☐          NON   ☐ Debido ao Covid-19
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B. VALORACIÓN DOS RECURSOS EDUCATIVOS EMPREGADOS. (LIBROS TEXTO, 
RECURSOS AUDIOVISUAIS,..)

Recurso Valoración

Cadernos 
No caso de lóxica matemática o caderno resultou moi extenso 
para a idade

C. VALORACIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS

4º EI
Curso 4º

LCR
Nº total de alumnos 63
Alumnos con avaliación positiva 60 
Alumnos con avaliación negativa 3

CSMAP
Nº total de alumnos 63
Alumnos con avaliación positiva 58
Alumnos con avaliación negativa 5

CC
Nº total de alumnos 63
Alumnos con avaliación positiva 58
Alumnos con avaliación negativa 5

ING
Nº total de alumnos 63
Alumnos con avaliación positiva 57
Alumnos con avaliación negativa 6

REL/VE
Nº total de alumnos 63
Alumnos con avaliación positiva 63
Alumnos con avaliación negativa 0

FACTORES QUE INCIDIRON NOS RESULTADOS

1 2 3 4 5
Disciplina dos alumnos x
Actitude dos alumnos x
Nivel curricular baixo x
O absentismo do alumnado x
Estratexias de aprendizaxe x
Dificultade dos contidos x
Falta de material didáctico x
Deficiencias nos espazos x
A coordinación entre 
profesores

x

Os horarios da materia x
Influenza da familia x
OUTROS
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D. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE

Curso 4ºEI
INDICADOR AVALIABLE SEMPRE HABITUALMENTE ÁS VECES NUNCA
Planificáronse na aula tarefas
ou actividades integradas 
desde unha perspectiva de 
contribución ás competencias
clave.

X

Os agrupamentos 
adaptáronse as 
características dos exercicios
plantexados.

X

Os instrumentos de 
avaliación escollidos 
puideron aplicar de forma 
efectiva .

X (Covid)

Existiu coordinación entre as 
tres aulas . X
Coordinouse a planificación e
posta en práctica das tarefas 
con outros docentes 
presentes na etapa, ademais 
de entre os titores.

X

A distribución horario 
semanal das tarefas así 
como das rutinas da aula, foi 
axeitada e eficaz.

X

As reunións do equipo de 
ciclo,  coordinación e os 
restantes equipos entre 
titores foron satisfactorias.

X

Solicitouse a participación 
das familias nalgunha das 
tarefas propostas.

X

A distribución das tarefas 
plantexadas no tempo foi 
eficaz.

X

Respectouse o ritmo 
madurativo do alumnado nas 
actividades propostas.

X

Leváronse a cabo 
modificacións sobre as 
actividades e exercicios 
propostos para atender á 
diversidade o alumno e, de 
ser o caso, ó alumnado con 
n.e.a.e.

X

Respectouse a diversidade 
lingüística do alumnado, a 
partir das respectivas linguas 
maternas introducindo a 
segunda lingua de forma 
natural.

X

As actividades e exercicios 
propostos das tarefas, tales 
como rutinas foron 
planificados, en relación con 
elementos curriculares, 
nalgún tipo de documento.

X

Respectáronse os tempos 
planificados para o xogo libre
do alumnado.

X

Respectouse o enfoque 
globalizado da etapa no 
deseño e planificación das 
tarefas .

X

Levouse a cabo, a través 
algún tipo de rexistro, das 
observacións realizadas 

X
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naqueles aspectos avaliados 
co “proceso de observación 
sistemática”, tales como 
anecdotario ou listas de 
control.
As actividades propostas 
cumpriron as espectativas ou
tiveron que ser modificadas 
para cumprir os obxectivos 
propostos.

X

Levouse a cabo o rexistro, 
con algún tipo de instrumento
da evolución do alumnado.

X

Nas saídas didácticas á 
contorna próxima a 
planificación foi a axeitada en
canto a tempo, climatoloxía, 
desprazamento….

X

As actividades propostas 
foron o suficientemente 
motivadoras para esperar o 
interese do alumnado, ou  
tiveron que ser modificadas 
para cumprir os obxectivos 
propostos.

X

Conseguiuse unha 
participación activa por parte 
do alumnado nas tarefas 
propostas.

X

Os recursos tecnolóxicos 
foron os axeitados para as 
actividades propostas.

X

E. AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN

Curso: 4ºEI
Avaliación da propia programación 1 2 3 4
Adecuación da secuenciación e da temporalización das 
UD/proxectos

X

O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 
a temporalización previstas

X

Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 
UD ou proxectos

X

Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 
estándar.

X

Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación.

X

Adecuación dos diferentes instrumentos empregados para a 
avaliación de cada estándar

X

Adecuación da metodoloxía X
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A metodoloxía foi común para todo o departamento X
Adecuación da secuencia de traballo na aula. X
Adecuación dos materiais didácticos utilizados. X
Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 
estándares.

X

Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 
NEAE

X

Adecuación das actividades complementarias e extraescolares 
previstas

X

Adecuación dos mecanismos para informar ás familias X
OBSERVACIÓN: 1 Deficiente, 2 Mellorable, 3 Boa en moitos casos, 4 Boa en todos os caso

F. ORGANIZACIÓN DA AULA E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS

Nome: NURIA – TITORA 4º EI A
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

X

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

X

Distribúo o tempo axeitadamente X
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar X
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar X
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

X

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

X

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... X
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais X
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

X

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación X
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

Nome: ÁNGELES – TITORA 4º EI B
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

X

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

X

Distribúo o tempo axeitadamente X
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar X
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar X
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

X

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

X

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... X
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais X
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante X
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o curso
Deseño os meus propios instrumentos de avaliación X

Nome: FÁTIMA – TITORA 4º EI C
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

X

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

X

Distribúo o tempo axeitadamente X
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar X
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar X
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

X

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

X

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... X
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais X
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

X

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación X

G. PROPOSTAS DE MELLORA

5º EI 
A. GRAO DE CUMPRIMENTO DA PROGRAMACIÓN

Grupo/nivel
Cumpriuse a

programación
Causas do desfase

5º EI A  SI  ☐          NON   ☐  A programación non chegou a término debido 
ao COVID-19

5º EI B
 SI  ☐          NON   ☐ A programación non chegou a término debido 

ao COVID-19               

5º EI C
 SI  ☐          NON   ☐
                

 A programación non chegou a término debido 
ao COVID-19                       

B. VALORACIÓN DOS RECURSOS EDUCATIVOS EMPREGADOS. (LIBROS TEXTO, 
RECURSOS AUDIOVISUAIS,..)

Recurso Valoración

Libro de texto
A  valoración  xeral  é  positiva,  aínda  que  non  houbo  tempo  para
rematalo

Recursos
audiovisuais

A valoración xeral é positiva. Como proposta de mellora,  o 
sistema de conexión debería ser máis efectivo

Biblioteca Infantil
A  valoración  xeral  é  positiva,  mais  é  preciso  a  renovación  e
actualización de recursos literarios.

C. VALORACIÓN DA METODOLOXÍA EMPREGADA
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Valoramos positivamente a metodoloxía empregada ao longo do curso, tanto no período presencial

como  despois  na  casa.  De  setembro  a  marzo  procuramos  o  desenvolvemento  de  todas  as

competencias e que fose unha metodoloxía activa, participativa, globalizadora, baseada tamén na

aprendizaxe significativa, na observación e na experimentación.

A partir do 16 de marzo e ata fin de curso, continuamos con esta mesma metodoloxía aínda que de

xeito telemático, polo que usamos as redes sociais para canalizar o noso traballo. Procuaramos que

os nenos e nenas se sentiran felices fomentando a súa mellora na adquisición das aprendizaxes,

atendendo ás necesidades individuais de cada alumno ou alumna.

Para o alumnado sen conectividade fomentamos un traballo individualizado e adaptado as súas

necesidades que se achegaba semanalmente ás familias.

Utilizamos  chamadas  telefónicas  para  saber  como  se  sentían  as  familias  emocionalmente  e

podelos axudar e darlles ánimos.

D. VALORACIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS

5º EI
Curso 5º

LCR
Nº total de alumnos 75
Alumnos con avaliación positiva 74
Alumnos con avaliación negativa 1

CSMAP
Nº total de alumnos 75
Alumnos con avaliación positiva 74
Alumnos con avaliación negativa 1

CC
Nº total de alumnos 75
Alumnos con avaliación positiva 74
Alumnos con avaliación negativa 1

ING
Nº total de alumnos 75
Alumnos con avaliación positiva 74
Alumnos con avaliación negativa 1

REL
Nº total de alumnos 19
Alumnos con avaliación positiva 19
Alumnos con avaliación negativa 0

                       

D. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE

Curso 5ºEI
INDICADOR AVALIABLE SEMPRE HABITUALMENTE ÁS VECES NUNCA
Planificáronse na aula tarefas
ou actividades integradas 
desde unha perspectiva de 
contribución ás competencias
clave.

x

Os agrupamentos 
adaptáronse as 
características dos exercicios
plantexados.

x

Os instrumentos de 
avaliación escollidos 

x
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puideron aplicar de forma 
efectiva .
Existiu coordinación entre as 
tres aulas . x
Coordinouse a planificación e
posta en práctica das tarefas 
con outros docentes 
presentes na etapa, ademais 
de entre os titores.

x

A distribución horario 
semanal das tarefas así 
como das rutinas da aula, foi 
axeitada e eficaz.

x

As reunións do equipo de 
ciclo,  coordinación e os 
restantes equipos entre 
titores foron satisfactorias.

x

Solicitouse a participación 
das familias nalgunha das 
tarefas propostas.

x

A distribución das tarefas 
plantexadas no tempo foi 
eficaz.

x

Respectouse o ritmo 
madurativo do alumnado nas 
actividades propostas.

x

Leváronse a cabo 
modificacións sobre as 
actividades e exercicios 
propostos para atender á 
diversidade o alumno e, de 
ser o caso, ó alumnado con 
n.e.a.e.

x

Respectouse a diversidade 
lingüística do alumnado, a 
partir das respectivas linguas 
maternas introducindo a 
segunda lingua de forma 
natural.

x

As actividades e exercicios 
propostos das tarefas, tales 
como rutinas foron 
planificados, en relación con 
elementos curriculares, 
nalgún tipo de documento.

x

Respectáronse os tempos 
planificados para o xogo libre
do alumnado.

x

Respectouse o enfoque 
globalizado da etapa no 
deseño e planificación das 
tarefas .

x

Levouse a cabo, a través 
algún tipo de rexistro, das 
observacións realizadas 
naqueles aspectos avaliados 
co “proceso de observación 
sistemática”, tales como 
anecdotario ou listas de 
control.

x

As actividades propostas 
cumpriron as espectativas ou
tiveron que ser modificadas 
para cumprir os obxectivos 
propostos.

x

Levouse a cabo o rexistro, 
con algún tipo de instrumento
da evolución do alumnado.

x

Nas saídas didácticas á 
contorna próxima a 
planificación foi a axeitada en
canto a tempo, climatoloxía, 
desprazamento….

x
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As actividades propostas 
foron o suficientemente 
motivadoras para esperar o 
interese do alumnado, ou  
tiveron que ser modificadas 
para cumprir os obxectivos 
propostos.

x

Conseguiuse unha 
participación activa por parte 
do alumnado nas tarefas 
propostas.

x

Os recursos tecnolóxicos 
foron os axeitados para as 
actividades propostas.

x

E. AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN

Curso: 5ºEI
Avaliación da propia programación 1 2 3 4
Adecuación da secuenciación e da temporalización das 
UD/proxectos

x

O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 
a temporalización previstas

x

Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 
UD ou proxectos

x

Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 
estándar.

x

Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación.

x

Adecuación dos diferentes instrumentos empregados para a 
avaliación de cada estándar

x

Adecuación da metodoloxía x
A metodoloxía foi común para todo o nivel x
Adecuación da secuencia de traballo na aula. x
Adecuación dos materiais didácticos utilizados. x
Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 
estándares.

x

Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 
NEAE

x

Adecuación das actividades complementarias e extraescolares 
previstas

x

Adecuación dos mecanismos para informar ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Deficiente, 2 Mellorable, 3 Boa en moitos casos, 4 Boa en todos os casos

F. ORGANIZACIÓN DA AULA E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS

Nome: LUCÍA (SONIA) – TITORA 5º EI C
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

x

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

x

Distribúo o tempo axeitadamente x
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Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x

G. PROPOSTAS DE MELLORA
• Solicitar que se xunte todo o ciclo de Educación Infantil na primeira planta do edificio de

Educación Primaria ou construír un novo para EI.

• Solicitar a instalación dun ascensor no edificio de EI.

• Solicitar un aseo para las mestras de EI.

• Renovar os ordenadores que non funcionen e instalar o cableado para que a wifi chegue a

todas ás aulas.

• Renovar  os  xoguetes  e  o  material  de  xogo  das  aulas,  xa  que  están  moi  deteriorados,

incompletos e desfasados.

• Solicitar que as titoras con nenos ou nenas con NEAE na súa aula teñan no seu horario un

espazo para poder reunirse co DO (podería ser o luns pola tarde).

• Solicitar que nalgunha reunión de ciclo asista a Orientadora para que cada titora lle comente

o que considere necesario da súa aula ou dalgún neno ou nena en particular.

• Solicitar que se cubra de céspede artificial a franxa de terra que percorre o patio ou que a

cementen e deixen ao redor das árbores ou mover a valla e deixar fora do patio o xardín.

• Establecer  unha  reunión  entre  as  titoras  de 6º  de  EI  e  1º  de  EP  no mes  de  xuño  ou

setembro para falar dos alumnos ou alumnas e das súas particularidades, na que asista a

Orientadora e as especialistas de PT e AL.

6º EI 
A. GRAO DE CUMPRIMENTO DA PROGRAMACIÓN

Grupo/nivel
Cumpriuse a

programación
Causas do desfase

6º EI A  SI  ☐          NON   X
A programación non chegou a término polo 
COVID_19.

6º EI B  SI  ☐          NON    X
A programación non chegou a término polo 
COVID_19.
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6º EI C  SI  ☐          NON    X
A programación non chegou a término polo 
COVID_19.

B. VALORACIÓN DOS RECURSOS EDUCATIVOS EMPREGADOS. (LIBROS TEXTO, 
RECURSOS AUDIOVISUAIS,..)

Recurso Valoración
Recursos 
audiovisuais

A valoración xeral é positiva. O gran problema foi o sistema de 
conexión que debería ser máis efectivo. 

Recursos materiais A valoración xeral é positiva.

Biblioteca Infantil
A valoración xeral é positiva, máis é preciso a renovación e 
actualización de recursos literarios.

C. VALORACIÓN DA METODOLOXÍA EMPREGADA
Valoramos positivamente a metodoloxía empregada ao longo do curso, tanto no período presencial

como  despois  na  casa.  De  setembro  a  marzo  procuramos  o  desenvolvemento  de  todas  as

competencias e que fose unha metodoloxía activa, participativa, globalizadora, baseada tamén na

aprendizaxe significativa, na observación e na experimentación.

A partir do 16 de marzo e ata fin de curso, continuamos con esta mesma metodoloxía aínda que de

xeito telemático, polo que usamos as redes sociais para canalizar o noso traballo. Procuramos que

os nenos e nenas se sentiran felices fomentando a súa mellora na adquisición das aprendizaxes,

atendendo ás necesidades individuais de cada alumno ou alumna.

Utilizamos  chamadas  telefónicas  para  saber  como  se  sentían  as  familias  emocionalmente  e

podelos axudar e darlles ánimos.

D. VALORACIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS

6º EI
Curso      6º

LCR

Nº total de alumnos 73
Alumnos con avaliación positiva 69
Alumnos con avaliación 
negativa

4

Nº total de alumnos 73
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CSMAP
Alumnos con avaliación positiva 73
Alumnos con avaliación 
negativa

0

CC

Nº total de alumnos 73
Alumnos con avaliación positiva 71
Alumnos con avaliación 
negativa

2

ING

Nº total de alumnos 73
Alumnos con avaliación positiva 73
Alumnos con avaliación 
negativa

0

FACTORES QUE INCIDIRON NOS RESULTADOS

1 2 3 4 5
Disciplina dos alumnos x
Actitude dos alumnos x
Nivel curricular baixo x
O absentismo do alumnado x
Estratexias de aprendizaxe x
Dificultade dos contidos x
Falta de material didáctico x
Deficiencias nos espazos x
A coordinación entre 
profesores

x

Os horarios da materia x
Influenza da familia x
OUTROS

E. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE

Curso 6ºEI
INDICADOR AVALIABLE SEMPRE HABITUALMENTE ÁS VECES NUNCA
Planificáronse na aula tarefas
ou actividades integradas 
desde unha perspectiva de 
contribución ás competencias
clave.

x
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Os agrupamentos 
adaptáronse as 
características dos exercicios
plantexados.

x

Os instrumentos de 
avaliación escollidos 
puideron aplicar de forma 
efectiva .

x

Existiu coordinación entre as 
tres aulas . x
Coordinouse a planificación e
posta en práctica das tarefas 
con outros docentes 
presentes na etapa, ademais 
de entre os titores.

x

A distribución horario 
semanal das tarefas así 
como das rutinas da aula, foi 
axeitada e eficaz.

x

As reunións do equipo de 
ciclo,  coordinación e os 
restantes equipos entre 
titores foron satisfactorias.

x

Solicitouse a participación 
das familias nalgunha das 
tarefas propostas.

x

A distribución das tarefas 
plantexadas no tempo foi 
eficaz.

x

Respectouse o ritmo 
madurativo do alumnado nas 
actividades propostas.

x

Leváronse a cabo 
modificacións sobre as 
actividades e exercicios 
propostos para atender á 
diversidade o alumno e, de 
ser o caso, ó alumnado con 
n.e.a.e.

x

Respectouse a diversidade 
lingüística do alumnado, a 
partir das respectivas linguas 
maternas introducindo a 
segunda lingua de forma 
natural.

x

As actividades e exercicios 
propostos das tarefas, tales 
como rutinas foron 
planificados, en relación con 
elementos curriculares, 
nalgún tipo de documento.

x

Respectáronse os tempos 
planificados para o xogo libre
do alumnado.

x

Respectouse o enfoque 
globalizado da etapa no 
deseño e planificación das 
tarefas .

x

Levouse a cabo, a través 
dalgún tipo de rexistro, das 
observacións realizadas 
naqueles aspectos avaliados 
co “proceso de observación 
sistemática”, tales como 
anecdotario ou listas de 
control.

x

As actividades propostas 
cumpriron as espectativas ou
tiveron que ser modificadas 
para cumprir os obxectivos 
propostos.

x

Levouse a cabo o rexistro, 
con algún tipo de instrumento
da evolución do alumnado.

x

MEMORIA FINAL PÁGINA 74 DE
135

CEIP PLURILINGÜE MARÍA BARBEITO E CERVIÑO



Nas saídas didácticas á 
contorna próxima a 
planificación foi a axeitada en
canto a tempo, climatoloxía, 
desprazamento….

x

As actividades propostas 
foron o suficientemente 
motivadoras para esperar o 
interese do alumnado, ou  
tiveron que ser modificadas 
para cumprir os obxectivos 
propostos.

x

Conseguiuse unha 
participación activa por parte 
do alumnado nas tarefas 
propostas.

x

Os recursos tecnolóxicos 
foron os axeitados para as 
actividades propostas.

x

F. AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN

Curso: 6ºEI
Avaliación da propia programación 1 2 3 4
Adecuación da secuenciación e da temporalización das 
UD/proxectos

x

O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 
a temporalización previstas

x

Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 
UD ou proxectos

x

Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 
estándar.

x

Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación.

x

Adecuación dos diferentes instrumentos empregados para a 
avaliación de cada estándar

x

Adecuación da metodoloxía x
A metodoloxía foi común para todo o nivel x
Adecuación da secuencia de traballo na aula. x
Adecuación dos materiais didácticos utilizados. x
Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 
estándares.

x

Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 
NEAE

x

Adecuación das actividades complementarias e extraescolares 
previstas

x

Adecuación dos mecanismos para informar ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Deficiente, 2 Mellorable, 3 Boa en moitos casos, 4 Boa en todos os caso

G. ORGANIZACIÓN DA AULA E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS 
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Nome: SUSANA – TITORA 6º EI A
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

x

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

x

Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

Nome: XAILA – TITORA 6º EI B

Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4

Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos x

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportación x

Distribúo o tempo axeitadamente
x

Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar
x

Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar
x

Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ...
x

As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais
x

Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación
x

Nome: CAROLINA– TITORA 6º EI C
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

x
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Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

x

Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x

H. PROPOSTAS DE MELLORA

Solicitar que se xunte todo o ciclo de Educación Infantil na primeira planta do edificio de Educación

Primaria ou construír un novo para EI.

Solicitar a instalación dun ascensor no edificio de EI.

Solicitar un aseo para las mestras de EI.

Renovar os ordenadores que non funcionen e instalar o cableado para que a wifi chegue a todas ás

aulas.

Renovar os xoguetes e o material de xogo das aulas, xa que están moi deteriorados, incompletos e

desfasados.

Solicitar que as titoras con nenos ou nenas con NEAE na súa aula teñan no seu horario un espazo

para poder reunirse co DO (podería ser o luns pola tarde).

Solicitar que nalgunha reunión de ciclo asista a Orientadora para que cada titora lle comente o que

considere necesario da súa aula ou dalgún neno ou nena en particular.

Solicitar que se cubra de céspede artificial a franxa de terra que percorre o patio ou que a cementen

e deixen ao redor das árbores ou mover a valla e deixar fora do patio o xardín.

Establecer unha reunión entre as titoras de 6º de EI e 1º de EP no mes de xuño ou setembro para

falar  dos  alumnos  ou alumnas  e  das súas particularidades,  na que asista  a  Orientadora  e  as

especialistas de PT e AL.
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VIII. MEMORIA DE EDUCACIÓN FíSICA
A. AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN

Educación física
Avaliación da propia programación 1 2 3 4
Adecuación da secuenciación e da temporalización das 
UD/proxectos

X

O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 
a temporalización previstas

X

Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 
UD ou proxectos

X

Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 
estándar.

X

Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación.

X

Adecuación dos diferentes instrumentos empregados para a 
avaliación de cada estándar

X

Adecuación da metodoloxía X
A metodoloxía foi común para todo o departamento X
Adecuación da secuencia de traballo na aula. X
Adecuación dos materiais didácticos utilizados. X
Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 
estándares.

X

Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 
NEAE

X

Adecuación dos mecanismos para informar ás familias X
OBSERVACIÓN: 1 Deficiente, 2 Mellorable, 3 Boa en moitos casos, 4 Boa en todos os casos

B. ORGANIZACIÓN DA AULA E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS

Nome: JESÚS
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

X

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

X

Distribúo o tempo axeitadamente X
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar X
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar X
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

X

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

X

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... X
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais X
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

X

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

X

OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre
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Nome: ÓSCAR
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

X

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

X

Distribúo o tempo axeitadamente X
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar X
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar X
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

X

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

X

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... X
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais X
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

X

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación X
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

X

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias X
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

Nome: MARÍA G
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

X

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

X

Distribúo o tempo axeitadamente X
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar X
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar X
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

X

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación
A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... X
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais X
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

X

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación X
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

X

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias X
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

C. PROPOSTAS DE MELLORA
● Valorar  de forma moi  crítica os programas que nos presenten,  pois  aínda que parezan

beneficiosos a priori,  segundo a experiencia deste ano, non foi  fructuosa. Os obxectivos
deles  non eran os  mesmos ca os  noso aínda que o  comezo si  se  plantexaban  iguais.
Provocou  un  desorden  na  temporalización  das  sesións,  mais  os  datos  recabados
servíronnos de avaliación inicial do alumnado.

● Incorporar actividades TIC para reforzar as aprendizaxes dende a casa.
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IX. MEMORIA DE PSICOMOTRICIDADE (EI)
A. AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN

Psicomotricidade (EI)
Avaliación da propia programación 1 2 3 4
Adecuación da secuenciación e da temporalización das 
UD/proxectos

x

O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 
a temporalización previstas

x

Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 
UD ou proxectos

x

Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 
estándar.

x

Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación.

x

Adecuación dos diferentes instrumentos empregados para a 
avaliación de cada estándar

x

Adecuación da metodoloxía x
A metodoloxía foi común para todo o departamento x
Adecuación da secuencia de traballo na aula. x
Adecuación dos materiais didácticos utilizados. x
Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 
estándares.

x

Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 
NEAE

x

Adecuación dos mecanismos para informar ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Deficiente, 2 Mellorable, 3 Boa en moitos casos, 4 Boa en todos os casos

B. ORGANIZACIÓN DA AULA E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS
Nome: MARÍA L
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia x
Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos x
Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre
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Nome: MARÍA C
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

x

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

x

Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

Nome: DIANA
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia x
Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

x

Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

C. PROPOSTAS DE MELLORA

● Dotar  de material  novo e máis  innovador  para impartir  as clases de psicomotricidade e

repoñer algúns que xa están moi deteriorados polo uso excesivo que se fai deles ( p.e.

tubos  de  espuma)  e  maior  limpeza  do  chan  do  ximnasio xa  que  os  nenos  fan  moitas

actividades nel.
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X. MEMORIA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Música
A. AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN

Música
Avaliación da propia programación 1 2 3 4
Adecuación da secuenciación e da temporalización das 
UD/proxectos

x

O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 
a temporalización previstas

x

Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 
UD ou proxectos

x

Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 
estándar.

x

Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación.

x

Adecuación dos diferentes instrumentos empregados para a 
avaliación de cada estándar

x

Adecuación da metodoloxía x
A metodoloxía foi común para todo o departamento x
Adecuación da secuencia de traballo na aula. x
Adecuación dos materiais didácticos utilizados. x
Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 
estándares.

x

Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 
NEAE

x

Adecuación das actividades complementarias e extraescolares 
previstas

x

Adecuación dos mecanismos para informar ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Deficiente, 2 Mellorable, 3 Boa en moitos casos, 4 Boa en todos os casos

B.ORGANIZACIÓN DA AULA E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS (un por profe)

Nome: ÍÑIGO
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

x

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

x

Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

x
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Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

Nome: LAURA
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

xx

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

x

Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

x

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

C. PROPOSTAS DE MELLORA

● Revisión dos mínimos de cada estándar.
● Elaborar  instrumentos de avaliación efectivos correctamente ponderados e entregalos as

familias.
● Mellorar na proposta de educación emocional e modificar a programación de xeito que o

canto sexa o principal vehículo de aprendizaxe musical.
● Conseguir coordinarse cos titores e mestres doutras áreas a través do diseño de unidades

integradas ou proxectos que impliquen unha educación globalizada e teñan moi en conta a
educación emocional.

● Coordinarse cos mestres de música á hora de facer as festividades e conmemoracións do
centro.
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XI. MEMORIA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Plástica
A. AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN

Plástica
Avaliación da propia programación 1 2 3 4
Adecuación da secuenciación e da temporalización das 
UD/proxectos

x

O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 
a temporalización previstas

x

Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 
UD ou proxectos

x

Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 
estándar.

x

Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación.

x

Adecuación dos diferentes instrumentos empregados para a 
avaliación de cada estándar

x

Adecuación da metodoloxía x
A metodoloxía foi común para todo o departamento x
Adecuación da secuencia de traballo na aula. x
Adecuación dos materiais didácticos utilizados. x
Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 
estándares.

x

Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 
NEAE

x

Adecuación das actividades complementarias e extraescolares 
previstas

x

Adecuación dos mecanismos para informar ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Deficiente, 2 Mellorable, 3 Boa en moitos casos, 4 Boa en todos os casos

B. ORGANIZACIÓN DA AULA E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS
Nome: MARÍA G
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

X

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

X

Distribúo o tempo axeitadamente X
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar X
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar X
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

X

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

X

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... X
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais X
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

X

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación X
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis X
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competenciais
Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias X
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

Nome: LUZ DEL MAR
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

x

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

x

Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

x

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

Nome: ESTHER
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

x

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

x

Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

x

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

C. PROPOSTAS DE MELLORA
● Incluír actividades TIC de reforzo das aprendizaxes a través de distintas plataformas dixitais.
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● Tentar promover tarefas grupais sendo sabedora do tempo que van levar e que requiren 
diferentes organizacións dos espazos, marcados pola disposición da aula.

● Favorecer distintos tipos de agrupamentos sería ideal, mais isto está condicionado pola 
colocación das mesas nas aulas, cada aula está organizada dun xeito diferente.

● Precisamos dunha aula de plástica con auga para poder impartir clases de manualidades e 
pintura incluídas no curriculum.

● Apoio o da aula de plástica con material axeitado.

XII. MEMORIA DE RELIXIÓN CATÓLICA
A. AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN

Relixión Católica
Avaliación da propia programación 1 2 3 4
Adecuación da secuenciación e da temporalización das 
UD/proxectos

x

O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 
a temporalización previstas UD/proxectos

x

Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 
tarefas

x

Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 
estándar.

x

Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación.

x

Adecuación dos diferentes instrumentos empregados para a 
avaliación de cada estándar

x

Adecuación da metodoloxía x
A metodoloxía foi común para todo o departamento x
Adecuación da secuencia de traballo na aula. x
Adecuación dos materiais didácticos utilizados. x
Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 
estándares.

x

Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 
NEAE

x

Adecuación das actividades complementarias e extraescolares 
previstas

x

Adecuación dos mecanismos para informar ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Deficiente, 2 Mellorable, 3 Boa en moitos casos, 4 Boa en todos os casos
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B. ORGANIZACIÓN DA AULA E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS

Nome: DOLORES
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

x

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

x

Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

x

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

Nome: MAR
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

x

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

x

Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

x
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Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias x x
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

C. PROPOSTAS DE MELLORA

   Incluir actividades tic de reforzo das aprendizaxes a través de distintas plataformas 
dixitais.
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XIII. MEMORIA DE LINGUA ESTRANXEIRA (Inglés)
A. AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN

Lingua estranxeira (Inglés)
Avaliación da propia programación 1 2 3 4
Adecuación da secuenciación e da temporalización das 
UD/proxectos

x

O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 
a temporalización previstas

x

Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 
UD/proxectos

x

Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 
estándar.

x

Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación.

x

Adecuación dos diferentes instrumentos empregados para a 
avaliación de cada estándar

x

Adecuación da metodoloxía x
A metodoloxía foi común para todo o departamento x
Adecuación da secuencia de traballo na aula. x
Adecuación dos materiais didácticos utilizados. x
Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 
estándares.

x

Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 
NEAE

x

Adecuación das actividades complementarias e extraescolares 
previstas

x

Adecuación dos mecanismos para informar ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Deficiente, 2 Mellorable, 3 Boa en moitos casos, 4 Boa en todos os casos

B. ORGANIZACIÓN DA AULA E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS (un por profe)

Nome: JOSÉ MARÍAx
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

x

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

x

Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

x

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias X
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OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

Nome: MARÍA DOLORES
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

x

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

x

Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

x

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias xx
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

Nome: LORENA
Organización da aula e aproveitamento dos recursos 1 2 3 4
Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa aportación de 
todos

x

Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos e acepto as 
súas aportacións

x

Distribúo o tempo axeitadamente x
Adopto distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar x
Organizo o espazo físico da aula en función das actividades a realizar x
Utilizo recursos didácticos variados para a presentación de contidos e 
para a práctica dos alumnos

x

Sigo o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da 
programación

x

A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ... x
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais x
Reviso e actualizo a programación coas melloras introducidas durante 
o curso

x

Deseño os meus propios instrumentos de avaliación x
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

x

Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias x
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

C.PROPOSTAS DE MELLORA
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A reducción da ratio nas clases de INGLÉS suporía unha mellora no desenvolvemento das 

prácticas en tódolas destrezas, sobre todo no “speaking” en pequenos grupos, moi dificil de

levar a cabo en cursos tan numerosos.

XIV. MEMORIA DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

A Asociación de Nais e Pais de Alumnas/os Agarimo do  CEIP María Barbeito e

Cerviño resume neste documento as accións realizadas durante o curso 2019-2020, moitas

destas actividades foron continuación das realizadas ano tras ano, outras foron proxectos

novos e outras resultaron actividades illadas.

A principal actividade da ANPA está encamiñada a facilitar a conciliación da vida

familiar  e  laboral  da  nosa  comunidade  escolar,  a  través  da  xestión  das  actividades

extraescolares e do comedor escolar.

Outro importante propósito da ANPA Agarimo é contribuir á mellora do día a día do

colexio, en estreito diálogo co equipo directivo do Colexio. Este esforzo  concrétase en

inversións en instalacións e materiais, así como na planificación e posta en práctica de

diversas actividades.

Ademáis, a ANPA quere ser un vehículo de cohesión para todos os que formamos a

nosa comunidade educativa.  Para elo,  organiza festas,  excursións,  obradoiros e outros

eventos de encontro para as familias.  

Este curso houbo 344 familias asociadas, as cales aboaron unha cota anual de 20

euros por familia e curso. Houbo un incremento de case 50 familias asociadas con respecto

a anos anteriores.

Xunta Directiva da ANPA AGARIMO

A xunta directiva da ANPA neste curso estivo formada por un equipo de 10 nais e

pais, dos cales 7 foron novos membros incorporados este curso.

Ao longo do curso 2019/2020, foi convocada unha Asemblea Xeral Ordinaria para,

entre outros asuntos, ratificar ao novo equipo directivo que forma a Xunta Directiva; e dúas

Asembleas Extraordinarias para tratar a excursión de 6º de Primaria. A Xunta Directiva

celebrou  unha  reunión  cada  mes  para  tratar  temas  relacionados  coa  xestión  das

actividades  extraescolares,  diversos  eventos  e  novos  proxectos.  Estas  reunións  foron

complementadas con outras reunións coa Xunta Directiva do Colexio, coas empresas de

extraescolares, de comedor e doutros profesionais.

1. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
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A  ANPA  Agarimo  ocúpase  da  xestión  integral  das  actividades  extraescolares:

programación,  inscricións,  seguimento,  altas e baixas de participantes durante o curso,

resolución de incidencias...  Antes do inicio do curso,  a  ANPA Agarimo elaborou unhas

enquisas destinada ás  familias para coñecer o grao de satisfación coas actividades xa

establecidas e para poder  incluir  novas suxeridas polas familias e así  poder  ampliar  a

variedade e oferta.

Ofertáronse tanto actividades privadas coma subvencionadas. As subvencionadas

pola Federación de Anpas  e o Concello da Coruña foron: Ximnasia Rítimica, Patinaxe,

Natación, Fútbol, Baile Moderno e Xadrez. As as actividades privadas foron:  Pinta e Crea,

Multiocio,  Inglés,  Baloncesto,  Guitarra,  Experimenta,  Cociña,  Teatro,  Robótica,  Judo,

Esgrima, Hockey e Jumping Clay.

O número de nenas/os que acudiron a cada actividade foron:

Baile moderno: 45

Baloncesto: 16

Cociña: 23

Esgrima: 10

Experimenta: 14

Fútbol: 53

Ximnasia Rítmica: 47

Guitarra: 6

Hockey: 23

Inglés: 27

Judo: 93

Jumping Clay: 8

Multiocio: 17

Natación: 17

Patinaxe: 56

Pinta e crea: 39

Robótica: 24

Teatro: 25

Xadrez: 25
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O horario das actividades ofertadas foi o seguinte, dividido por etapas educativas:

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

I
N
F
A
N
T
I
L

4
a
5

XIMNASIA
RÍTM.

INGLÉS
MOLTIOCIO

JUDO
PINTA E CREA

TEATRO

XIMNASIA RÍTM.
INGLÉS

MOLTIOCIO

JUDO
PINTA E CREA

TEATRO
JUMPING

CLAY

5
a 
6

PATINAXE
COCIÑA (6º)

BAILE
MODERNO

PINTA E CREA

PATINAXE
COCIÑA (6º)

BAILE MODERNO
PINTA E CREA

P
R
I
M
A
R
I
A

4
a
5

PATINAXE
HOKEI

FÚTBOL (1º/2º)
EXPERIMENTA

(1º/2º/3º)
COCIÑA (4º/5º/

6º)

BAILE MOD.
PINTA E CREA

JUDO (1º/2º)
INGLÉS
(1º/2º/3º)

FÚTBOL (5º/6º)

PATINAXE
HOKEI

FÚTBOL (1º/2º)
EXPERIMENTA

(1º/2º/3º)
COCIÑA
(4º/5º/6º)

BAILE MOD.
PINTA E CREA

JUDO (1º/2º)
INGLÉS (1º/2º/3º)
FÚTBOL (5º/6º)

JUMPING
CLAY
HOKEI

ESGRIMA
ROBÓTICA

NATACIÓN (3º/
4º)

5
a
6

HOKEI
XADREZ

XIMNASIA
RÍTM. (1º/2º/3º)
COCIÑA (1º/2º/

3º)
FÚTBOL (3º/4º)

PINTA E CREA
TEATRO

JUDO
(3º/4º/5º/6º)

HOKEI
XADREZ

XIMNASIA RÍTM.
(1º/2º/3º)
COCIÑA
(1º/2º/3º)

FÚTBOL (3º/4º)

PINTA E CREA
TEATRO

JUDO (3º/4º/5º/6º)
GUITARRA

HOKEI
ESGRIMA
XIMNASIA

RÍTM
(4º/5º/6º)

2. SERVIZO DE COMEDOR E MADRUGADORES.

A ANPA Agarimo xestionou os servizos de Madrugadores, que ampliou o seu horario neste

curso,  unha  vez  foi  aprobado  no  Consello  Escolar,  de  7:30  horas  ata  as  8:45  horas

(anteriormente comezaba ás 7:45 horas), e de Comedor (en horario de 14:00  16:00)  a

través da empresa Jardanay coa intención de facilitar  a conciliación laboral e familiar, sen

perder de vista a educación das nenas e nenos nos hábitos de vida saudable e hixiene.

Entendemos que o servizo de Comedor debe ser un espazo educativo, de aprendizaxe,

onde  sexan  promovidos  e  desenvolvidos  unha  serie  de  hábitos  saúdables  en  torno  á

alimentación, así coma un espazo máis de convivencia onde fomentar o compañeirismo e

as actitudes de respecto, educación e tolerancia. Por isto, o obxectivo principal da ANPA foi

colaborar, tanto co centro coma coa empresa que ofrece este servizo, para que o servizo

de comedor que se presta no centro ose da mellor calidade posible, non só o relacionado

coa comida, senón tamén na organización do mesmo e no desenvolvemento do tempo de

ocio das nenas e nenos.

Durante este curso levouse a cabo a aprobación no primeiro Consello Escolar do curso

2019/20 do novo regulamento de comedor onde se aprobaron as modificacións propostas

pola  ANPA.  No  regulamento  establécense  as  normas  de  funcionamento  do  servizo,
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incluidas  as  sancións  en caso  de  incumprimento  das mesmas.  Durante  este  curso  un

alumno foi expulsado durante un mes do comedor aplicando o regulamento.

Durante o presente curso escolar a ANPA seguiu a colaborar coa ONG EDUCO, a través

da cal se subvencionou o servizo de comedor a 5 alumnos e alumnas, que se atopaban en

situación de exclusión social máis por motivos diversos non obtiveran a bolsa de comedor

escolar municioal. A través da Beca Educo, que financiou o 100% do custe do servizo,

estas 5 crianzas puideron acudir durante todo o curso ao comedor, garantindo deste xeito o

acceso a unha comida ao día de calidade.

3. MELLORAS NAS INSTALACIÓNS

A ANPA solicitou a subvención da Xunta para axudar a financiar o servizo de comedor

escolar, convocada o 23 de abril de 2019. Co importe concedido, 4.128,42€ realizáronse as

seguintes melloras:

-Renovación de parte  do  espazo destinado ao comedor (o  salón de actos),  instalando

novos  armarios  e  casilleiros  para  mellorar  a  organización  das  pertenenzas  (mochilas,

abrigos…) das alumnas e alumnos que acoden ao mesmo.

-Adquisición  dunha  mesa  nova  e  unha  alfombra  antideslizante  para  a  a  entrada  do

comedor.  

- Pintráronse as paredes e teitos de todo o salón.

4. LOTERÍA DE NADAL

Este  ano adquiriuse  dende a ANPA lotería  de  Nadal  para vender  entre a comunidade

educativa e tamén entre algúns comercios da zona.

Compráronse 2.460€ euros do número 02660 que se vendeu en participacións de 5€, dos

cales 1€ era donativo para a ANPA.

O número foi  premiado coa devolución Devolveuse un total  de 1.152€,   supoñendo un

beneficio  para  a  ANPA  de  1.923€  (615€  de  donativo  e  1.308€  de  devolucións  non

reclamadas).

5. ENCONTROS DA COMUNIDADE ESCOLAR

Ao longo do curso, a ANPA Agarimo promoveu distintas accións para favorecer o encontro

das familias e reforzar o encontro da comunidade escolar:

• Festas de Nadal e Entroido  

Celebráronese estas dúas festas, a de Nadal coa empresa Innovamos e a de Entroido coa

empresa Fantasía.

As dúas festas foron celebradas no Pavillón Municipal do Ventorrillo .
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Á festa de Nadal, celebrada o venres 20 de decembro de 2019 de 16:00 a 18:30 asistiron

189 alumnas e alumnos acompañadas/os das súas familias. Houbo obradoiros e a visita de

Papá Noel , e ademáis, comida e chocolate quente e auga.

A festa  de Entroido  celebrouse o  venres 21 de febreiro  de 2020,  de  16:00 a  18:30 e

asistiron  167  nenas  e  nenos  coas  súas  familias.  Puideron  desfrutar  da  realización  de

diversos  obradoiros,  baile  e  animación,  xogos  tradicionais,  photocall  e  concurso  de

disfraces. Para o concurso de disfraces solicitouse colaboración ao profesorado do centro,

que interveu como xurado do concurso (Director,  Xefa de Estudos e dúas profesoras).

Ofreceuse,  coma  en  Nadal,  chocolate  quente  e  diversa  comida  e  doces  típicos  que

aportaron as familias.

A festa de Fin de Curso , que estaba planificada para o último venres lectivo de xuño tivo

que ser cancelada por mor da pandemia a causa do Covid-19.

   ⦁  Obradoiros

Celebráronse dous obradoiros: un de Ioga en Familia e outro de Intelixencia Emocional.

O de Ioga en familia celebrouse o 27 de novembro no Ximnasio do colexio. Foi impartido

pola profesora de Ioga Ana María e acudiron 7 familias, sendo un total de 16 asistentes.

O obradoiro de Intelixencia Emocional  tivo lugar o 7 de febreiro no Salón de Actos da

escola. Acudiron 6 familias, un total de 22 persoas asistentes. Foi impartido pola psicóloga

Verónica Rey , directora do centro de Psicoloxía In&Out de A Coruña.

 Estaba prevista a celebración de dous obradoiros mais, un de Cociña en Familia e outro de

Ciencia  Divertida  en  Familia,  que  tiveron  que  ser  cancelados  debido  á  suspensión  da

actividade escolar a causa da crise do Coronavirus.

    ⦁ Carreira Enki

Anualmente vense a celebrar na nosa cidade unha carreira que fomenta a integración de

persoas con diversidade funcional  a  que invitan a participar  a  todas as familias que o

desexen. Este ano dende a ANPA propúxose acudir representando ao cole e formouse un

grupo de 133 participantes,  que acudiron  ao evento ataviados cun disfraz  baseado no

conto “O monstro de cores”.

     ⦁ Graduacion de 6º EI, 6º EP e excursión de fin de curso

Dende xa fai uns anos, a ANPA ven organizando una excursión de fin de curso para os

nenos/as que deixan o cole (6º EP). Este ano, presentáronse diversas opcións para que as

familias escolleran (Madrid, PortAventura, O grove….) e finalmente acordouse acudir ao

mesmo sitio que os 2 anos anteriores: Camping Paixase en O Grove.
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Do mesmo xeito, tamén se prepara unha graduación para os alumnos/as de 6º EP, na que

se ía adoptar o modelo do curso pasado e celebralo no Ágora, sendo a primeira parte a

entrega de diplomas e despois un pequeno cóctel para aquelas familias que o desexasen.

Tamén incluía a entrega dunha orla e un vídeo con 3 fotos de cada alumno que ilustren o

seu paso polo cole.

Este ano como novidade, acordouse facer unha graduación para os de 6º EI atendendo ao

gran  vínculo  que  se  crea  nestes  3  anos  entre  os  alumnos/as  e  os/as  profesores.

Consultouse  co  Centro  a  posibilidade  de facelo  no  colexio  co  fin  de  que  acudisen  os

profesores.

Estes  3  eventos  non  se  pudieron  levar  a  cabo  por  mor  da  pandemia  do  COVID-19.

Valorouse facelo en setembro para os alumnos/as de 6º EP pero aínda está pendente a

toma  de  decisións  ao  respecto  por  motivos  organizativos  e  da  evolución  da  propia

enfermidade.

6. ACTIVIDADES DE XESTIÓN INTERNA E DIVULGACIÓN

    Publicidade e boletíns de noticias: A través da web, Facebook, Telegram, Instagram,⦁

circulares e cartelería colgada no centro.

    Traballos de tesourería: pagamento de facturas, xestión do pagamento das cotas dos⦁

asociados/as e a documentación legal da asociación.

    Solicitáronse as seguintes subvencións:⦁

    -Subvención  da  Xunta  de  Galicia  para  financiar  os  servizos  de  comedor  escolar

xestionados polas asociacións de     nais e  pais do alumnado dos centros públicos non

universitarios, para o curso académico 2018/19 convocada     pola Orden do 23 de abril de

2019. Concedida e executado o gasto.   

    -Axudas económicas ás ANPAS destinadas á promoción da igualdade entre homes e

mulleres e á prevencion e     loita contra a violencia cara ás mulleres convocada pola

Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia. Esta     subvención solicitouse para o

curso 2018/19 e foi denegada por non cumprir a ANPA o requisito de estar     inscrita no

Rexistro Xeral de Asociacións da Consellería de Educación, o que xa está solventado. Esta

mesma      subvención  solicitouse  tamén  para  o  curso  2019/20  e  está  pendente  de

resolución por parte da Xunta de     Galicia. Solicitouse un total de 3300€ mais IVE para

realizar un proxecto denominado "Festa da Igualdade en     Familia". Trátase dun evento

programado para unha tarde do mes de xuño, que tivo que ser aprazado para o     mes de

setembro a causa do Covid-19. Consiste nunha serie de actuacións teatrais, títeres, etc,
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dirixidos ao     alumnado da escola e ás súas familias. O evento será desenvovido pola

empresa de animación Duendesico.

    -Subvención da Deputación da Coruña para o fomento da igualdade. Solictárose 4520€

para levar a cabo o     proxecto "OBRADOIROS COEDUCATIVOS PARA     ALUMNADO E

FAMILIAS". Tívose que renunciar á mesma por     incompatibilidade coas outras axudas

solicitadas á Deputación.

    -Subvención da Deputación da Coruña a entidades sen ánimo de lucro para realizar

actividades culturais     durante o ano 2020. Solicitáronse 4640€ para financiar o 80% do

custe do "Proxecto FAMILIA-ESCOLA". Este     proxecto inclúe un Festival musical no

albergue da Mercé de Santa Cruz, un Evento Cultural/Teatral de benvida-    despedida á

escola para os nenos e nenas de 4º de EI e 6º de EP, varios obradoiros en familia de

fomento das     capacidades educativas dos proxenitores (disciplina positiva, coeducación,

corresponsabilidade,etc.). Esta     subvención está en tramite, pendente de resolución.

    -Subvención da Deputación da Coruña a entidades sen ánimo de lucro para realizar

investimentos  culturais      durante  o  ano  2020.  Solicitáronse  3.313€  para  invertir  en

mobiliario en material de oficina para mellorar os     traballos de xestión da ANPA. Esta

subvención está en trámite, pendente de resolución.

     Organización de documentación (Actas, documentación legal, etc) en papel e dixital.⦁

    Xestión da Subvención de comedor escolar  para o pagamento do mobiliario e pintura⦁

do comedor do centro.

    Xestión das Redes Socais: Durante todo o curso súbense contidos á páxina web e⦁

anúncianse aportando información aos socios/as. Ademáis da páxina web     www.anpa-⦁

agarimo.es,  e  da   canle  de   Telegram,  a  través  da  cal  as  nais  e  os  pais  estiveron

informados de todas as  actividades que desenvolvimos,  puideron descargarse distintos

impresos  para  apuntarse  ás  actividades  e  contactar  coa  ANPA.  ANPA  ten  tamén  en

funcionamiento  unha  páxina  de  Facebook  e  outra  de  Instagram,  que  permitiron  unha

comunicación más áxil coas familias, así como tamén o Whatsapp e o correo electrónico.

7. CONCLUSIÓNS

As  actividades  que  puideron  ser  desenvolvidas  pola  ANPA  Agarimo,  tanto  as

extraescolares como as extraordinarias, foron levadas a cabo grazas aos recursos obtidos

polas  socias  e  socios  e  pola  cooperación  por  parte  do  centro  na  cesión  dos  espazos

necesarios para  a realización das mesmas.

Desgraciadamente,  debido  á  situación  vivida  a  causa  da  pandemia  do  Covid-19  coa

conseguinte suspensión da  actividade escolar en marzo de 2020, non se puideron levar a
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cabo todas as actividades planificadas, como a  Festa de fin de curso, a Graduación e

Excursión de 6º de Primaria, o Día en Familia, Obradoiros…

O desenvolvemento de toda as actividades permite que a asociación poida axudar, tanto ás

nenas e aos nenos, como ás nais e aos pais a que poidan desfrutar do seu colexio como

un  espazo  común  de  convivencia  e  diversión,  ademáis  de  facilitar  a  conciliación  ;

concebindo ao centro educativo non soamente coma un lugar onde aprender, senón tamén

un lugar de encontro en torno ao cal poida xirar a vida social do noso barrio. En definitiva, e

sempre coa colaboración da Dirección do Centro, pretendeuse que o colexio sexa un punto

de reunión para as familias, centro neurálxico da vida e educación das nosas fillas e fillos,

levando  a  cabo  a  ampliación  dos  servizos  do  mesmo,  a  través  de  actividades

enriquecedoras  para  o  alumnado  que  axuden  ás  familias  na  conciliación  da  súa  vida

familiar e laboral.

A Coruña, xuño de 2020
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XV. ENQUISAS E VALORACIÓNS
1. VALORACIÓN DE ACTUACIÓN DO CLAUSTRO
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2. VALORACIÓN DO SIMULACRO DE EVACUACIÓN
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3. VALORACIÓN DO FUNCIONAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR
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4. VALORACIÓN DO FUNCIONAMENTO DA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA
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5. ENQUISA ENVÍO DE TAREFAS ESCOLARES NO ESTADO DE ALARMA 2020
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6.ENQUISA COMPETENCIA DIXITAL DOCENTE 2020
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