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

Obxectivo: Adecuar o centro ás necesidades xeradas pola COVI-19  
Grao de consecución:  

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

Indicadores

Elaboración de protocolo de adaptación á 
COVID-19 e Plan de Continxencia

C  P  N   

Organizar espazos e materiais C  P  N   
Facilitar a manifestación de emocións e as 
habilidades sociais do alumnado co fin de 
compensar as carencias

C  P  N   

Resultados

Conseguiuse, como no curso anterior, elaborar un Protocolo de 
Adaptación á situación COVID-19 e adaptar o Plan de Continxencia 
adaptando o ensino ante posibles peches do centro por cuarentena de 
aulas, chegando a todas as familias a través dos mecanismos fixados 
no Plan de Cominicación do Centro, non tendo que recurrir á facilitación
de tecnoloxía coa que xa conta o centro a través do Protocolo por 
Fenda Dixital.

Propostas de 
mellora

Prever para cursos posteriores a posibilidade de peche do centro e 
poder actuar en consecuencia no menor tempo posible dispoñendo dos
espazos e plataformas actuais e valorando a incorporación de novas 
ferramentas que faciliten a función docente e a comunicación coas 
familias.

Obxectivo: Fomentar a participación na xestión do centro da comunidade escolar
Grao de consecución:  

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

Indicadores

Ofrecer información ás familias sobre o 
protocolo e Plan de continxencia COVID-19

C  P  N   

Fomentar a participación na renovación parcial 
dos membros do Consello Escolar

C  P  N   

Resultados

Facilitouse a información ás familias dos cambios producidos nos 
protocolos de adaptación á situación COVID ao longo do curso a través 
dos diferentes medios presentes no Plan de Comunicación do centro.
Notamos pouca afluencia de pais/nais nas votacións á renovación dos 
membros representantes do seu sector

Propostas de
mellora

Publicitar a través dos medios ordinarios, a participación das familias 
nos órganos colexiados.
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Obxectivo: Mellorar as relacións coa ANPA, Concello e outras institucións
Grao de consecución:  

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

Indicadores
Cesión das instalacións do centro para a 
celebración de actividades lúdicas e deportivas.

C  P  N   

Celebrare unha reunión trimestral coa xunta 
directiva da ANPA para tratar asuntos relativos 
á comunidade educativa

C  P  N   

Contactar de xeito periódico co concello de A 
Coruña coa finalidade de axilizar as 
intervencións no centro

C  P  N   

Solicitude á Xefatura Territorial de adaptación 
de aseo para as mestras no edificio de 
Educación Infantil

C  P  N   

Continuar coa colaboración da ONG Ayuda en 
Acción

C  P  N   

Resultados

Cedéronse as instalacións do centro á ANPA para realizar durante o 
período lectivo aas actividades de Cóxegas e EducaJudo para facilitar a
conciliación dalgunhas familias e tamén para realizar a actividade de 
Campacole desde o 27 de xuño ata o 29 de xullo de 2022
Non foron levadas a término a modificación de aseo de mestras de 
infantil e o cableado da aula do mesmo edificio, que terá que levar a 
cabo o centro.

Propostas de
mellora

Proposta de reunións de perioricidade mensual para a posta en marcha 
da Escola de Nais e pais do centro, coa finalidade de facilitar o 
achegamento de familias ao centro dar mais información de novidades 
lexislativas e/ou tecnolóxicas ou formativas que poidan ser do seu 
interese.

Obxectivo: Potenciar a formación permanente do profesorado
Grao de consecución:  

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

Indicadores
Particippación de mais do 50% do profesorado 
nas liñas de formación do PFPP do centro

C  P  N   

Utilizar a aula virtual do centro para an 
realización de tarefas co alumnado en caso de 
suspensión das clases presenciais

C  P  N   

Resultados
Participou activamente o profesorado do centro nas tres liñas de 
formación propostas para este curso escolar 2021/22

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
mesmo edificio e a colocación de ascensores nos edificios de E. Infantil 
e de E. Primaria, así coma a progresiva eliminnación de barreiras 
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arquitectónicas presentes en todos os edificios e accesos.

Obxectivo: Favorecer a millora do éxito educativo
Grao de consecución:  

(C) Conseguido (P) Parcialmente (N) Non conseguido
Indicadores Participación nos programas ARCO e PROA+ C  P  N   

Participación en CPInclúe, liña 5 Emociona-T C  P  N   

Resultados
Os resultados foron altamente positivos polo que supuxo a presenza 
dunha profesora de apoio para traballar co alumnado con certo retraso 
escolar derivado de situación socioeconómica desfavorecida.

Propostas 
de mellora

Solicitar á Consellería que o plan de choque sexa durante todo o curso 
escolar en lugar dun trimestre académico, no caso da iniciativa ARCO
Proposta de solicitar programa PROA o vindeiro curso escolar.

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

A. CLAUSTRO

REUNIÓN Nº: 1 Data:02/09/2021 Ordinario  Extraordinario  
REUNIÓN Nº: 2 Data:08/09/2021 Ordinario  Extraordinario  
REUNIÓN Nº: 3 Data:04/10/2021 Ordinario  Extraordinario  
REUNIÓN Nº: 4 Data:15/11/2021 Ordinario  Extraordinario  
REUNIÓN Nº: 5 Data:22/11/2021 Ordinario  Extraordinario  
REUNIÓN Nº: 6 Data:21/02/2022 Ordinario  Extraordinario  
REUNIÓN Nº: 7 Data:21/03/2022 Ordinario  Extraordinario  
REUNIÓN Nº: 8 Data:25/04/2022 Ordinario  Extraordinario  
REUNIÓN Nº: 9 Data:06/06/2022 Ordinario  Extraordinario  
REUNIÓN Nº: 10 Data:29/06/2022 Ordinario  Extraordinario  
Temas tratados:

● Adscrición funcional 
● Organización de nicio do curso
● Constitución das comisións de avaliación de 3º e 6º de primaria
● Participación do centro en Contratos-Programa
● Participación do centro na iniciativa ARCO e PROA+
● Plan Anual de Formación do Profesorado: liñas PFPP
● Aprobación da Programación Xeral Anual do centro
● Renovación do sector profesorado no Consello Escolar
● Aprobación do Plan Xeral de Atención á Diversidade
● Modificación das Normas de Organización e Funcionamento
● Aprobación dos libros de texto e materiais para o curso 2020/21
● Aprobación do Plan Dixital do Centro
● Modificación das Normas de Organización e Funcionamento
● Avaliación dos aspectos educativos da Memoria Anual do Centro
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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
Envío de actas X
Fidelidade das actas X
Calendario das reunións X
Clima de traballo X

PROPOSTAS DE MELLORA
• Precísase unha maior coordinación entre os equipos (especialmente EDLG, Biblioteca e EACE) para 

que as reunións de claustro sexan máis eficaces.

• Envío da documentación que se vai a tratar nos claustros con máis antelación.

• Actas máis concretas sobre o que acordamos nos claustros.

• Maior emprego do correo corporativo (envío d documentación, actas). Ampliar o tempo entre a 

convocatoria e a reunión para revisar en profundidade os puntos a tratar. Lectura de actas in situ.
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B. CONSELLO ESCOLAR
REUNIÓN Nº: 1 Data:08/09/2021 Ordinario  Extraordinario  
REUNIÓN Nº: 2 Data:27/09/2021 Ordinario  Extraordinario  
REUNIÓN Nº: 3 Data:04/10/2021 Ordinario  Extraordinario  
REUNIÓN Nº: 4 Data:29/11/2021 Ordinario  Extraordinario  
REUNIÓN Nº: 5 Data:21/02/2022 Ordinario  Extraordinario  
REUNIÓN Nº: 6 Data:21/03/2022 Ordinario  Extraordinario  
REUNIÓN Nº: 7 Data:25/04/2022 Ordinario  Extraordinario  
REUNIÓN Nº: 8 Data:25/04/2022 Ordinario  Extraordinario  
REUNIÓN Nº: 9 Data:29/06/2022 Ordinario  Extraordinario  

● Novo arquivo de actas
● Aprobación de madrugadores e comedor
● Aprobación dos días non lectivos
● Aprobación da oferta de actividades extraescolares para o curso 2021/2022
● Plan de Adaptación á situación COVID-19
● Aprobación do Plan de Igualdade
● Avaliación e aprobación da Programación xeral Anual do centro 2021/2022
● Renovación parcial dos membros do Consello Escolar
● Proposta de Campacoles
● Aprobación do balance económico do 2021
● Criterio complementario do centro para o proceso de admisión 2022/23
● Problemas co alumnado de comedor escolar e actividades extraescolares
● Solicitude de Office 365 para alumno do centro con problemas de visión
● Aprobación da participación do centro en E-DIXGAL para o curso que ven
● Aprobación e participación do centro en Pluriinfantil 2022/23
● Criterios de promoción en Educación Primaria
● Aprobación de actividades extraescolares de conciliación Cóxegas e EducaJudo 

nas tardes lectivas do mes de xuño
● Presentación do Plan Xeral de Atención á Diversidade do centro
● Proxecto Lector do centro
● Participación na convocatoria 2022/23 do PLAMBE
● Participación en Educación Responsable 2022/23
● Modificación das NOF do centro para adaptalas á nova normalidade
● Aprobación dos aspectos non avaliados polo Claustro da Memoria Anual do 

centro.

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
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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
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
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4. VALORACIÓN DO PROGRAMA DE FORMACIÓN DO PROFESORADO NO CENTRO
 
Actividade formativa: Biblioteca escolar
Tipo Curso G.T.  Semin  Xornada Ponencia Obradoiro 
Horas 40 h. 
Valoración 1   2  3  4  5 
Responsables CFR
Participantes 8
Resultados Óptimos
Propostas de 
mellora

Máis horas de docencia na próxima formación.

Actividade formativa: Competencia emocional e habilidades sociais
Tipo Curso G.T.  Semin  Xornada Ponencia Obradoiro 
Horas 30 h. 
Valoración 1   2  3  4  5 
Responsables CFR

Participantes

Participantes Cagigao  Bautista ,  Alejandra; Calderón  Teijido ,  Laura; Costas 
Soliño ,  Íñigo; García  Muiños ,  Ángeles; González  Fernández ,  María 
Dolores; Iglesias  Fernández ,  Cristina Alsira; Leira  Santiso ,  Laura; López  
Vidal ,  María; Martínez  Seoane ,  María Teresa; Míguez  García ,  Carolina; 
Miranda  Saburido ,  Jessica; Parga  Herva ,  Fátima; Paz  Vidal ,  Maria del 
Pilar; Rodríguez  Grandío ,  Antía; Rodríguez  Palacios ,  Sara Altair; Romero  
Pardavila ,  Esther Maria; Rubal  Hernández ,  María Isabel; Sánchez  López ,  
Diana; Seijo  López ,  Ana María; Teixido  Infante ,  Luz del Mar; Velasco  
Martínez ,  Sonia;

Resultados

Resultou moi satisfactoria a formación do seminario realizada pola poñente 
Carmen Vázquez de Prada.
A coordinación do grupo de traballo foi nefasta, con total desconexión entre os 
coordinadores de educación responsables e o resto do profesorado do grupo.
Os coordinadores de educación responsable estiveron con moita caga de 
traballo e en moitos casos pouca axuda inicial ou con pouca claridade dende a 
propia organización do programa.
O resto do profesorado que formou parte do pfpp non tivo claro ou estivo sen 
ningunha instrución do traballo a realizar, sendo por conta deles mesmos toda a
labor de actividades realizadas nas aulas.
Realizáronse moitas actividades tanto nas aulas como no centro. Os concertos 
finais do coro e a obra de teatro moveron a todo o alumando do centro.

Propostas de 
mellora

Aclarar as función ou desempeños a realizar polo profesorado tanto coordinador
do programa como resto do profesorado que forma o grupo de traballo.
Promover un proxecto propio no centro educativo que reflexe as nosas 
motivacións e necesidades.

Actividade formativa: Plan Dixital do centro
Tipo Curso G.T.  Semin  Xornada Ponencia Obradoiro 
Horas 20 h. 
Valoración 1   2  3  4  5 
Responsables CFR
Participantes 3
Resultados Confección do Plan Dixital do Centro
Propostas de 
mellora

Extender o tipo de formación ao resto do claustro de profesoras e profesores.
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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

Iniciativa ARCO 4º/5º de EP X X

Emociona-T Todos X X X X

PROA+ 6º EP X X X X

Propostas de mellora
Ampliar os programas de apoio educativo ao longo de todo o curso escolar para favorecer ao 
alumnado máis vulnerable, coa correspondente dotación de persoal docente.

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: Eduemociona, ARCO, Plan 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

Realizáronse e fóronse modificando diferentes Plans de Adaptación á situación COVID-19segundo 
foron variando as circunstancias epidemiolóxicas
Modificáronse as NOF do centro para adaptalo á situación COVID-19
Atendéronse as incidencias nas aulas a través da aplicación EDUCOVID, comunicando as incidencias 
e recomendacións ás familias.
Establecéronse iniciativas co alumnado para favorecer a integración e a mellora da conduta, coa 
colaboración da fundación AMIGÓ e a intervención do corpo de policía titor.

B. CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA DO CENTRO
O máis destacable deste curso foi a existencia dalgúns casos de condutas altamente disruptivas en

alumnos  maiores  (alumnos  de  5º  e  6º  de  Educación  Primaria).  Foi  necesaria  unha  abordaxe

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

Médicos,  Servizos  Sociais,  Policía  Titor  e familias...  En outras  ocasións tivemos que recurrir  á

expulsión  do  centro,  traballo  do  alumnado  fora  da  aula  ordinaria,  derivación  a  Menores  e

intervención da policía.

Os resultados destas accións son, nalgúns dos casos, esperanzadores pola implicación de familia

ou institucións e ONGs en outros, frustrantes debido a pouca implicación familiar. 
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Trataremos de priorizar en vindeiros cursos a labor titorial do profesorado, o cambio de modelos de

conduta a imitar polo alumnado e a axuda de institucións para enfocar este problema cada día

crecente.

7. SEGUIMENTO DE PROTOCOLOS DA CONSELLERÍA

TEA TDAH Atención
temperá

Urxencias
sanitarias e
enfermidad
e crónica

Enfermidad
e crónica:

addenda de
Diabete

Atención
educativa
hospitalari

a

Identidad
e de

xénero

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

Acoso e
ciberacos
o escolar

Risco
suicida

Deficienci
a Auditiva

DOWN e
Disc.

Intelectua
l

Dislexia e
outras

DA

Altas
capacidade

s
intelectuais

--- ---- 1 3 6 2

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

VER ANEXO DE ESTATÍSTICAS

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 para todo o 

alumnado do centro.

Implicación nas tarefas propostas desde a 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
Ao longo do presente curso escolar non foi levado a cabo ningún simulacro de 

evacuación do centro.

B. PROPOSTAS DE MELLORA
 Derivados do anterior simulacro levado a cabo,

  teranse en conta as seguintes 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: 2 1º EP: 1 2º EP: 3º EP:
4º EP: 1 5º EP: 1 6º EP: 2

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: 21/02/2022
Temas tratados: Revisión e aprobación do balance económico de 2021
REUNIÓN Nº:2 Data: 25/04/2022
Temas tratados: Proxecto de orzamento ano 2022 (Avaliado na sesión do Consello)

ANEXOS

I.MEMORIA DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
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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:

Posto Nome

Coordinadores

Coord. EI María Coronado Santiago

Coord. EP 1º Nieves Abellón Sánchez/ Paula Rey Hernández

Coord. EP 2º Laura Leira Santiso 

Coord. EP 3º Gloria Nodar Freire 

Coord. EP 4º Sara Altair Rodríguez Palacios

Coord. EP 5º María Esther García Facal

Coord. EP 6º María Jesús Pérez Pérez 

Mestras de PT

Mª Pilar Ferreiro Broz

Ana Mª Prieto Domínguez

Mª del Pilar Paz Vidal

Mestras de AL Laura Calderón Teijido

Patricia Ares de la Iglesia

Xefa Dpto Orientación Esther María Romero Pardavila 
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É  necesario  sinalar  que  no  presente  curso  o  noso  centro  educativo  contou  con  3  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.
Dous deles estiveron 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

Tal y como queda reflexado 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.

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 e
os obxectivos fixados e dito Plan. En liñas xerais, as actuacións leváronse a cabo nos seguintes ámbitos:

a) Atención á Diversidade e Necesidades Específicas de Apoio Educativo.
b) Asesoramento organizativo e curricular.
c) Acción Titorial.
d) Atención ás familias.
e) Coordinación entre o profesorado do centro e con entidades colaboradoras externas.

Atención á Diversidade e Necesidades Específicas de Apoio Educativo.

 Elaboración do Plan Anual de Orientación e a súa concreción.

 Elaboración da concreción do PAT e PXAD.

 Elaboración dun novo PXAD, adaptado á normativa vixente. Aprobado no claustro do 6 de xuño
de 2022. 
 Detección de alumnos con NEAE. Atención das solicitudes recibidas, realización de avaliacións
psicopedagóxicas e elaboración dos Informes 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 principalmente na aula de apoio,  (media adoptada coa finalidade de favorecer o
cumprimento dos protocolos de prevención e adaptación escolar referidos ao Covid-19). 
 Apertura de Protocolos específicos e derivacións ás entidades correspondentes.
 Seguimento  e  asesoramento  individualizado  a  alumnado  con  dificultades  persoais,
socioemocionais e familiares.
 Solicitude de intervención ao Equipo de Orientación Específico.



 Actualización de informes Psicopedagóxicos.
 Actualización do arquivo coa documentación dixital do alumnado.
 Actualización  do  arquivo  da  documentación  física  do  Departamento  de  Orientación  e  do
Expediente escolar.
 Elaboración de informes varios  para:  adaptación curricular,  solicitude  de axudas económicas,
específicos de linguaxe, derivación a Saúde Mental, ditames de escolarización, flexibilizacións...
 Elaboración  de  Informes  individuais  finais  do  alumnado NEAE  atendido  que  recibe  apoio  de
PT/AL. 
 Elaboración dos informes de Etapa do alumnado que remata a Educación Primaria.
 Elaboración de documento para a previsión de alumnado con Necesidades Educativas Especiais
no curso 2021/2022.
 Elaboración de documentos para a recollida de datos estadísticos (DRDadi, DRDorienta).

Asesoramento organizativo e curricular

 Participación na programación e organización dos apoios educativos no centro. 
 Elaboración de horarios dos especialistas 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 Coidadores e do profesorado de o Apoio,  reforzo de

competencias e orientación (Programas ARCO e PROA+) en coordinación coa Xefa de Estudos, así como as
modificacións ao largo do curso escolar en funcións das necesidades de atención ao alumnado.  

 Elaboración  e  difusión  do  protocolo  de  solicitude  de  avaliación  psicopedagóxica  ao  profesorado  do
centro.

 Elaboración e difusións de diferentes protocolos de actuación en función das NEAE do alumnado. 
 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 e seguimento do alumnado.
 Transmisión da información e orientacións para unha resposta educativa a profesores e pais/nais sobre o

alumnado con dificultades de aprendizaxe.
 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… 

 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 que acode ao Centro de Recursos.

Acción titorial: Valoración do Plan de Acción Titorial
A  coordinación  da  acción  titorial  desenvolveuse  nas  correspondentes  reunións  formais  e  informais  cos

titores/as e especialistas dos diferentes grupos así como nas reunións de seguimento trimestrais, 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 iniciais, AC, flexibilizacións…
 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…).

 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, púxeronse en funcionamento os programas ARCO e PROA+ dando 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... 



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.

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 
 Realizacións de reunións mensuais cos membros do DO e da CCP. Ditas reunións están recollidas no

calendario de reunións da Programación Xeral Anual do centro. Elaboración das actas correspondentes.
 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  escolar:  titores,  especialistas,

equipo directivo, ATE...
 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 alumnado do centro 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.

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. 

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,  en  determinados
momentos, en función da evolución da COVID-19, efectuáronse a través da aplicación Webex.
Na seguinte táboa incúese información relativa a estas reunións:
 

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 que recibiron  apoio específico polo
profesorado de Pedagoxía Terapéutica e/ou Audición e Linguaxe.

2021/2022 (Datos recollidos ao finalizar o curso)

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
AUDICIÓN E LINGUAXE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICAE

AUDICIÓN E LINGUAXE

EDUCACIÓN  INFANTIL

3 anos:  1 

4 anos:

5 anos:  1 

3 anos:  3 

4 anos: 2 

5 anos:  2 

3 anos:  4 

4 anos: 4 

5 anos:  5 

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º:

2º:

4 

5

1º:

2º:

6 

4 

1º:

2º:

6 

3 

3º:

4º:

5

4 

3º:

4º:

1 

1 

3º:

4º:

2

3 

5º: 8 5º: 1 5º:



6º: 6 6º:  6º: 3

TOTAL 34  TOTAL 20  TOTAL 30

PT: 64 alumnas/os.

AL: 50 alumnas/os.

DATOS DO ESPECIALISTA
Nome e apelidos: María del Pilar Paz Vidal X  PT                  ☐ AL

DATOS DO ALUMNADO ATENDIDO
Educación Infantil Educación Primaria
4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Nº alumnos 5 4 6 8

VALORACIÓN DAS COORDINACIÓNS CO PROFESORADO TITOR E ESPECIALISTAS 
1 2 3 4 5

Profesorado titor       X
Especialista da materia             X

1 = Insuficiente                            5= Excelente
Propostas de mellora: Que se sigan mantendo as reunións de seguimento, paréceme unha medida positiva.

VALORACIÓN DA REPERCUSIÓN DAS MEDIDAS DE APOIO
X    En xeral son adecuadas e están dando bo resultado cos alumnos/as.
☐  En xeral as horas de apoio son insuficientes para traballar as súas necesidades
☐  Considero que este alumnado non precisa apoio de PT/AL: 
X    Outras: Ao longo do curso fixéronse axustes nos horarios, en función das necesidades e mellorías que se
observaron. 
Unha alumna, despois de suprimirselle unha sesión durante o primeiro trimestre, foi dada de alta a final de
curso.  Outra alumna pasou de dúas sesións no primeiro trimestre a unha o resto do curso. Pola contra
dous alumnos/as pasaron de duas sesiones a tres, a partir do segundo trimestre. A partir do mes de maio
un dos alumnos tivo que compartir unha das súas sesións, pola incorporación doutro compañeiro.
Algúns alumnos con nee necesitan máis horas de apoio ou, polo menos, non todas compartidas, ter un
apoio individual.

PREVISIÓNS PARA O CURSO SEGUINTE
X  Considérase necesario que continúen recibindo apoio o próximo curso. 
☐ Considérease que o seguinte alumnado conseguiu os obxectivos propostos no programa de intervención e 
pode deixar de recibir apoio  extraordiario. 
X   Outras:        Será necesario axustar as sesións de apoio que precisan para o próximo curso.
PROPOSTAS DE MELLORA

Se a situación sanitaria o permite, as agrupacións de alumnos para recibir os apoios debería facerse en 



función da semellanza das súas necesidades e non polo grupo ao que pertenzan.

DATOS DO ESPECIALISTA
Nome e apelidos: CALDERÓN TEIJIDO, LAURA ☐  PT                  ☒ AL

DATOS DO ALUMNADO ATENDIDO

Educación Infantil Educación Primaria
4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Nº alumnos 4 0 6 9 2 0 0 0 2

VALORACIÓN DAS COORDINACIÓNS CO PROFESORADO TITOR E ESPECIALISTAS 

1 2 3 4 5
Profesorado titor
Especialista da materia

1 = Insuficiente                            5= Excelente
Propostas de mellora: Requírese tempo. Son favorables as reunións de seguimento.

VALORACIÓN DA REPERCUSIÓN DAS MEDIDAS DE APOIO
☐  En xeral son adecuadas e están dando bo resultado cos alumnos/as.
☒  As horas de apoio son insuficientes para traballar as necesidades da maior parte dos aumnos
☐  Considero que este alumnado non precisa apoio de PT/AL
☐  Outras: 

PREVISIÓNS PARA O CURSO SEGUINTE
☒ Considérase necesario que continúen recibindo apoio o seguinte trimestre
☐Considérease que alguns alumnos conseguiron  os obxectivos propostos no programa de intervención e poden 
deixar de recibir apoio  extraordiario: 
□  Outras: 
PROPOSTAS DE MELLORA

Necesidade de formación do profesorado nas necesidades máis comúns do noso alumnado e en prácticas 
docentes inclusivas. Priorizar a atención nas idades máis temperás, para aforrar a posteriori tempo e 
recursos.

DATOS DO ESPECIALISTA

Nome e apelidos: Arantxa Cavero Clemente ☐  PT                  ☒ AL

DATOS DO ALUMNADO ATENDIDO
Educación Infantil Educación Primaria



4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º
Nº alumnos 3 6 2 2 4 3 4 1 1

VALORACIÓN DAS COORDINACIÓNS CO PROFESORADO TITOR E ESPECIALISTAS 

1 2 3 4 5
Profesorado titor x
Especialista da materia

1 = Insuficiente                            5= Excelente
Propostas de mellora: seguir en contacto continuo cas titoras, nas entradas e saídas das nenas e nenos da 
aula, é dicir, nos momentos de recollida e de entrega na aula ordinaria. Ademais de nas reunións de 
seguimento e nas evalucións.

VALORACIÓN DA REPERCUSIÓN DAS MEDIDAS DE APOIO
☒ En xeral son adecuadas e están dando bo resultado cos alumnos/as.
☐ As horas de apoio son insuficientes para traballar as súas necesidades: 
☒ Considero que este alumnado non precisa apoio de PT/AL: 3
☐  Outras: 

PREVISIÓNS PARA O CURSO SEGUINTE
☒ Considérase necesario que continúen recibindo apoio o próximo curso. 
☒ Considérease que o seguinte alumnado conseguiu os obxectivos propostos no programa de intervención e 
pode deixar de recibir apoio  extraordiario. 3
☐  Outras: 
PROPOSTAS DE MELLORA

En xeral as medidas de apoio son adecuadas pero nalgúns casos as horas do mesmo son insuficientes, cara
o curso que ben sería conveniente, de ser o caso, poder aumentar ditas horas no alumnado especificado. 

DATOS DO ESPECIALISTA
Nome e apelidos: M.ª PILAR FERREIRO BROZ X  PT                  □ AL

DATOS DO ALUMNADO ATENDIDO

Educación Infantil Educación Primaria
4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Nº alumnos 4 1 8 7

VALORACIÓN DAS COORDINACIÓNS CO PROFESORADO TITOR E ESPECIALISTAS 

1 2 3 4 5
Profesorado titor X
Especialista da materia X

0 = Insuficiente                            5= Excelente
Propostas de mellora: 



VALORACIÓN DA REPERCUSIÓN DAS MEDIDAS DE APOIO
X  Son adecuadas e están dando bo resultado con este alumno/a.

X  As horas de apoio son insuficientes para traballar as súas necesidades

□  Considero que este alumnado non precisa apoio de PT/AL

□  Outras: En xeral as medidas foron satisfatorias
PREVISIÓNS PARA O CURSO SEGUINTE
X Considérase necesario que continúe recibindo apoio o seguinte trimestre

□ Considérease que conseguiu os obxectivos propostos no programa de intervención e pode deixar de recibir 
apoio  extraordiario.
□  Outras: 
PROPOSTAS DE MELLORA

Nas reunións con determinadas familias insistir no necesario que é ter unhas rutinas de traballo na casa 
para afianzar as aprendizaxes, xa que en certos casos as tarefas rematan co horario escolar.

DATOS DO ESPECIALISTA
Nome e apelidos:  Ana María Prieto Domínguez         PT                ☐ AL

DATOS DO ALUMNADO ATENDIDO
Educación Infantil Educación Primaria
4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Nº alumnos 3 4 9 5 2

VALORACIÓN DAS COORDINACIÓNS CO PROFESORADO TITOR E ESPECIALISTAS 

1 2 3 4 5
Profesorado titor x
Especialista da materia x

1 = Insuficiente                            5= Excelente
Propostas de mellora: 

VALORACIÓN DA REPERCUSIÓN DAS MEDIDAS DE APOIO
☐  En xeral son adecuadas e están dando bo resultado cos alumnos/as.
☐  En xeral as horas de apoio son insuficientes para traballar as súas necesidades.
☐  Considero que este alumnado non precisa apoio de PT/AL. 
x  Outras: para algúns alumn@s  as medidas de apoio están dando bo resultado, para outros as horas de 
apoio son insuficientes para traballar as súas necesidades, e tres alumn@s non precisan de apoio de P.T. 
para o vindeiro curso.

PREVISIÓNS PARA O CURSO SEGUINTE
x Considérase necesario que continúen recibindo apoio o próximo curso: tódolos alumn@s, agás un alumno que 
está escolarizado en sexto e que pasa para secundaria.
x Considérase que o seguinte alumnado conseguiu os obxectivos propostos no programa de intervención e pode 
deixar de recibir apoio  extraordiario: en tres alumn@s. 



☐  Outras: 
PROPOSTAS DE MELLORA

VALORACIÓN DA CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS E AVALIACIÓN.

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.

É necesario destacar tamén, aínda que en menor medida que no curso anterior, a situación xerada polo Covid-19
que condicionou o desenvolvemento e a convivencia da totalidade da comunidade educativa.

A pesar do comezo incerto, sen información e sen dotación suficiente por parte das institucións, o centro e o seu
equipo humano foi quen de atender e dar resposta as múltiples situacións complexas xurdidas durante o curso.

A coordinación cos mestres titores e cos membros do Departamento de Orientación foi  imprescindible  para
organizar e facer o seguimento do alumnado, organizar os apoios, reorganizar a programación e establecer canles
de comunicación directa coa familia.

MODIFICACIÓNS INTRODUCIDAS NO DESENVOLVEMENTO DO PLAN E CAMBIOS NA REALIDADE EDUCATIVA

As modificacións introducidas respecto ao Plan proposto estiveron condicionadas pola evolución do Covid-
19, e pola renovación total do PXAD. Entre elas, cabe destacar:

- Elaboración e seguimento de protocolos de actuación para á atención á diversidade: protocolos
de demanda, orientacións e rexistro de intervencións seguindo o establecido nos diferentes protocolos da
Xunta de Galicia, modelos unificados de AC, de programas de reforzo, etc., tratando de establecer unha
liña de traballo consensuada. 

- Coordinación entre o profesorado e os membros do DO tanto de xeito presencial como mediante
a plataforma dixital WEBEX e outros medios de comunicación.

- Comunicación  coas  familias  e  entidades  tanto  de  xeito  presencial  como  a  través  de  medios
dixitais.



G. VALORACIÓN DOS OBXECTIVOS, CONCLUSIÓNS E PROPOSTAS DE MELLORA.

Como conclusión é necesario destacar a situación xerada polo Covid-19 que condicionou o desenvolvemento
e a convivencia da totalidade da comunidade educativa.

A pesar do comezo incerto, sen información e sen dotación suficiente por parte das institucións, o centro e o
seu equipo humano foi quen de atender e dar resposta as múltiples situacións complexas xurdidas durante o
curso.

A coordinación cos mestres titores e cos membros do Departamento de Orientación foi imprescindible para
organizar e facer o seguimento do alumnado, organizar os apoios, reorganizar a programación e establecer canles
de comunicación directa coa familia.

Por último, compre Lembrar 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.

Entre as propostas de mellora para o vindeiro curso, propóñense as seguintes:

- Promover á formación de todo o profesorado en Atención á diversidade. 
- Revisar e actualizar o PAT 
- Elaborar  un  programa  de  habilidades  sociais  e  desenvolvelo,  fundamentalmente  nos  últimos
cursos de E. Primaria.  
- Elaborar, en colaboración co profesorado implicado, programas específicos de intervención para
o alumnado NEE.
- Valorar a creación da aula de convivencia inclusiva.
- Mellorar a localización física do Dpto. de Orientación.
- Elaboración de materiais de apoio para o uso nas aulas ordinarias e específicas.

- Reactivar  as  solicitudes  de  intervención  do  Equipo  de  Orientación  Específico  por  non  ser
atendidas este curso. 

- 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  de  programas  de  Ed.  Emocional  implicando  a  comunidade
educativa  (formación  do  profesorado  e  posta  en  práctica  como  parte  da  nosa  función  docente,
participación das familias…)
- Actualizar  o  blogue  do  Departamento  de  Orientación  aportando  información,  materiais,
recursos… que podan servir a toda a comunidade educativa. 
- Optimización e incremento dos recursos humanos e materiais debido ao aumento continuo do
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.



- Aumento  de  alumnado  NEE  especialmente  relacionado  con  Trastornos  do
Neurodesenvolvemento e afectada a área cognitiva, comunicativa e social.

Por todo isto será preciso:

- Promover  a  Coordinación  entre  o  profesorado do  alumnado NEAE  na   aplicación  das  medidas
Ordinarias  (como  son  os  RE  e  o  apoio  do  Profesorado  con  Dispoñibilidade  Horaria)  así  como
Extraordinarias.

- Aumentar o número de profesionais tanto de Pedagoxía Terapéutica como Audición e Linguaxe no
noso centro. 

- Aumentar o número de Auxiliares Técnicos coidadores a tempo completo no noso centro, tendo en
conta  que o alumnado que precisa  axuda para  a realización de actividades autónomas básicas
(desprazamentos, alimentación, control de esfínteres…) aumentou e pertencen a etapas diferentes
e sitúanse en edificios diferentes.

- Adquisición de material específico e probas de avaliación para o Departamento de Orientación.
- Reactivar o desenvolvemento e implementación do proxecto de patios dinámicos.
- Elaboración de materiais de apoio para o uso nas aulas ordinarias.
- 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.

- Desenvolver 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. 

- 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.

- 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.



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: Esther María Romero Pardavila
● Profesorado de Pedagóxía Terapéutica:

■ Mª Pilar Ferreiro Broz 
■ Ana Mª Prieto Domínguez 
■ María Pilar Paz 

● Profesorado de Audición e Linguaxe:
■ Laura Calderón
■ Patricia Ares de la Iglesia

● Mestres representantes:
■ María Coronado Santiago (Coord. EI)
■ Ana López Bergantiños( C. 1º Nivel EP)
■ María Jesús Pérez Pérez (Coord. 6º Nivel EP)
■ María Gloria Nodar Freire (C. 3º Nivel EP)
■ Laura Leira Santiso (Coord. 2º Nivel EP)
■ Jéssica Miranda Saburido (Coord. 5º 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. 

● 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.
● 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…).

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. 

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:

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:  

5º: 

6º:   

2 alumnos 5º: 

6º:

9 alumnos/as

9 alumnos/as

5º: 

6º:

TOTA
L

  15
alumnos/as

TOTA
L

 19 alumnos/as TOTA
L

 17 alumnos/as



AUDICIÓN E LINGUAXE AUDICIÓN E LINGUAXE

Laura Calderón Patricia Ares de la Iglesia

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 

TOTA
L

23 TOTA
L

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.

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.

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.



II.MEMORIA DO EQUIPO DE  DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

Actividade: Cursos implicados Temporalización Valoración

1ºT 2º T 3º T 1 2 3 4

Samaín, actividades de aula Todos X X

Exposición  Portacastañas Todos X X

Celebración do magosto Todos X X

Nadal: buzón + cartas E. I, 1º, 2 , 3ºE.P. X X

Postais con CROMA Todos X X

Visita do apalpador E.I X X

Carteis para o Entroido Todos X X

  “O Meco” e música   Todos X X

Día de Rosalía, actividades de 
aula e canción

Todos X X

Día das Letra Galegas, actividades 
de aula e música

Todos X X

Xogos populares na hora de lecer Todos X X

Elaboración de chapas Todos X X

Revista Lóstrego Todos X X

  Actualización do blog Todos X X X X

Uso da lingua galega como lingua 
vehicular

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 X

Valoración: 1 Deficiente, 2 Regular, 3 Boa, 4 Moi boa

Propostas de mellora:
B. Mellorar o traballo en Equipo con tarefas designadas para cada un dos membros, a ser posible xa 

dende principio de curso (encargada do blogue, circulares, edición de videos etc).
C. Marcar a principio de curso que conmemoracións se van a celebrar ao longo do curso.
D. Facer reunión os coordinadores do equipos para seguir todos as pautas que marca o PDI da 

biblioteca.
E. Todos os venres poñer música entradas e saídas.
F. Datas diferentes para a celebración do Samaín e do Magosto, xa que pensamos que os nenos/as 

as confunden.
G. Renovar as cartas aos Reis, incluir formato dixital e seguir coa visita do Apalpador
H. Incluir actividades sobre os diferentes tipos de Entroido. 
I. “O Meco”: cambiar as ordes, polo menos algunha, para que haxa unha maior participación
J. 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.

K. Revista Lóstrego: valorar se se quere continuar.



III. MEMORIA DO EQUIPO DE BIBLIOTECA
                                                                   
COMPOÑENTES
Representantes de EI 
Xaila Castro Sanxurxo. Promotora do blogue.
María Coronado Santiago
 Representantes do 1º Ciclo
Mar Quintela Abad
Verónica Barreiro
Representantes do 2º Ciclo
Santiago Mosteiro Martínez
Belén Martín Trillo
Sara Altair Rodríguez Palacios
Begoña Tordera de Arriba. Coordinadora.
Representantes do 3º Ciclo
Cruz Fernández Basalo 
Jessica Miranda
Ana Seijo López. Xefa de Estudos.

ACTIVIDADES REALIZADAS

MOCHILAS VIAXEIRAS
Un curso máis os alumnos disfrutaron do proxecto Mochilas Viaxeiras. Este curso o seu contido
estivo relacionado co PDI desenrolado no centro ó longo do curso “Animais extinguidos ou en
perigo de extinción”.
 O contido das mochilas estivo adaptado á idade dos usuarios.
Material:  Libros  de  literatura,  de  información  en  Castelán,  Galego  e  Inglés;  unha  revista
divulgativa, un periódico (en galego) e un xogo para toda a familia. Tamén incluíronse material
de escritura para que os nenos recollesen a súa opinión sobre o que leron.
Mercáronse  mochilas  e  personalizáronse  co  logo  do  colexio;  cada  Ciclo  identificouse  con
distinta cor.
 
BLOGUE
Este  curso  mellorouse  o  blogue  da  BE  engadíndolle  documentación  relacionada  con  ela,
recursos dixitais e adaptándoo pouco a pouco ós requisitos para a mellora da biblioteca.
Periódicamente  fixéronse  entradas  para  conmemoracións,  concursos,  aportación  de
informacións,  recomendacións  de  libros,  comunicar  noticias  relacionadas  co  mundo  la
literatura, visitas a outras bibliotecas, saídas extraescolares, concertos, contacontos, encontros
literarios, exposicións... 
 REDES SOCIAIS
Este curso creáronse contas de Instagram e Facebook.
   
DOCUMENTACIÓN
Elaborouse un novo Plan Lector e un novo Proxecto Lector para o curso 2021/2022
Actualizaronse as normas da BE. 
Comenzouse a elaboración dunha guía de usuarios.
                                                                                                                  
 COLECCIÓNS
Ao longo de todo o curso fixéronse tarefas de expurgo, rexistro e catalogación. Comezouse a
deseñar os espazos según a CDU proposta por Bibliotecas Escolares:
⦁ Lingua/Literatura



⦁ Cómic
⦁ Matemáticas/Ciencias Naturais
⦁ Mediciña/Tecnoloxía
⦁ Arte/Música/Xogos/Deporte
⦁ Xeografía/Biografías/Historia
⦁ Filosofia
⦁ Relixión
     Creáronse espazos para primeiros lectores, lectores autónomos, lectores expertos, libros de
información, espazos de poesía e cómic, rincón de xogos...
Estase a revisar a catalogación de exemplares, actualizandoa aos novos requisitos da BE.
Mercáronse novos fondos adaptados as características e necesidades do centro, para apoiar o
PDI,  para  o  proxecto  das  Mochilas  Viaxeiras  e  para  dotar  de  material  inclusive  e  outras
necesidades.
A biblioteca aínda necesita máis fondos, sobre todo para alcanzar a porcentaxe do 60% en
Información.

ADQUISICIÓN DE OUTROS FONDOS
Comezouse a dotar a biblioteca con material de robótica e xogos de diferentes tipos.
Mercouse un novo ordenador de mesa.
Estase á espera dunha pantalla multifuncional.
 
PRÉSTAMO
Casa titoría tivo asignada unha hora de biblioteca cada quince días. Nesa hora realizábase o
préstamo.
Este curso debido á organización derivada da Covid, non se puido realizar o préstamo no
tempo de recreo como era habitual.
Non se puido dispoñer de máis horas de biblioteca por titoría porque somos un centro de liña
tres;  ademáis puxemos a disposición as horas onde podía estar  membros do Equipo para
poder dar o apoio necesario os alumnos  e profesores.

CAMBIO DE MOBILIARIO. OUTROS
Mercáronse gradas e mesas deseñadas para usos múltiples según as actividades o requiran.
Estáse  á  espera  de  entrega  de  mobiliario  propio  de  bibliotecas  dende  a  Consellería  de
Educación (expositores con rodas, sofás e colchonetas).
Mercouse  unha  mesa  para  o  uso  de  profesorado,  ou  usuarios  voluntarios  nas  tarefas  de
préstamo, unha cadeira, e asientos para os máis pequenos. Puséronse estores.
Dotouse de material para funcionamento e ordenación.
Mercouse un novo chan; estase á espera de que o coloquen antes de rematar o mes de xuño.
 
   
 

CONMEMORACIÓNS
  Día Mundial do Sorriso.               

  Día das escritoras
  Día das Bibliotecas escolares

  Samaín
  Día da contra a violencia e o acoso escolar

  Mes da Ciencia en Galego nas Bibliotecas escolares
  Día Universal do Neno     

  Día Internacional da eliminación da Violencia contra a muller
  Día Internacional das Persoas con Discapacidade



  Día Mundial da Educación Ambiental
  Día da Ilustración

  Día Escolar da no Violencia e a Paz
   Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia

   Día de Rosalía
   Día Internacional da Muller

   Día da Poesía   
   Día Internacional del Libro Infantil e Xuvenil

  Semana das Letras Galegas
  Semana da Prensa

 
 CONTACONTOS
Daniela A Pirata, con Pedro Brandariz.
  Irene, unha nena viaxeira na nosa biblioteca.
  O Entroido dos animais. ctividade relacionada co Entroido e promovida dende de Música.
  Contancontos sobre os dinosaurios para EI ralacionado co tema desenrolado nesta etapa no
PDI.
Contacontos en Inglés dos alumnos de 3º para os máis pequenos, A Taste of the Moon.

ENCONTROS LITERARIOS
 Primeiro de EP. Ana Alonso.
Segundo de EP. O Hematocrítico.
 Terceiro de EP. Érica Esmorís.
Quinto de EP. Ledicia Costas.
Sexto de EP.  Andrea Maceiras. 

   CONCERTOS NA BIBLIOTECA
 En vez dun encontro literario, os alunmos de 6º disfrutaron dun concerto, relacionado coa
escritora elixida no nivel, Fina Casalderrey, un encontro musical con Luis Soto, profesor na
Real  Filharmónica  de  Galicia  e  frauta-frautín  desta  orquestra,  que  fixo  unha  interpretación
musical baseada no libro «O xenio da Cidade do Sal» da mencionada escritora anteriormente.
Na celebración da Semana das Letras Galegas. Os alumnos de 3º asistiron na biblioteca a un
concerto  de  música  tradicional  galega.  O  concerto  ia  acompañado  dunha  actividade  para
aprender a facer unha ilustración.                                                                 

EXPOSICIÓN
A biblioteca no mes de abril acolleu unha exposición sobre as plantas invasoras en Galicia.
Os nenos aprenderon como chegaron as plantas non autóctona e o mal que lle fan a esta
últimas; tamén coñeceron que hai que facer para desfacerse delas e procurar que non cheguen
novas especies invasoras.
A exposición contou con actividades.
Esta exposición está relacionada con PDI deste curso.

RECOMENDACIÓNS LECTORAS
Coa chegada do Nadal fixéronse recomendacións para ler nas vacacións ou para que os nenos
recibiran un libro como agasallo.
Ao longo de todo o curso houbo Booktubers que recomendaron libros ós seus compañeiros.
Moitos dos videos estaban relacionados cos fondos seleccionados para a axufa á realización
do noso PDI.
Recomendacións para o verán.



CONCURSOS
PILLEITE LENDO. Polo Día das BE.
DEBUXA UN ANIMAL EXTINTO OU EN PERIGO DE EXTINCIÓN. Polo Día da Ilustración.

CALENDARIO DE ADVENTO
Cada día do mes de decembro a biblioteca agasallou a cada nivel cun libro.

Como agasallo de fin de curso, a BE entregou a cada alumno un marcapáxinas animando a
non deixar de ler no verán.
   
Lectura silenciosa sostenida.

OBXECTIVOS PROPOSTOS E CUMPLIDOS
Elaboración dos Plans Lector Anual e o Proxecto Lector.

Deserolar un PDI : Animais extintos e animais en perigo de extinción.

Proporcionar información ós usuarios.

Realizar actividades para o fomento da lectura.

Achegar dende a biblioteca ás conmemoracións que se consideren oportunas.

Coordinar sempre cos outros equipos.

Desenrolar o blogue.

Achegar a BE á sociedade mediante o uso das redes sociais.

Favorecer o uso das TICS na biblioteca, como medio de consultas, de elaboración de traballos

ou soporte lector.

Dinamizar  actividades  como  contacontos,  encontros  literarios,  exposicións,  elaboración  de

folletos informativos…

Desenrolar o Proxecto Mochilas viaxeiras.

Realizar o préstamo de libros á alumnos e profesorado.

Proporcionar un número de lector os alumnos para usar a BE.

Catalogar e rexistrar as novas entradas de libros.

Facer labor de expurgo.

Comezar a facer unha guía de usuarios.

Dotar de novos e variados fondos á biblioteca : robótica, xogos...

Comezar a abrir a BE á comunidade escolar.

Manter a colaboración coa biblioteca municipal de referencia, O Ágora.

Participar o centro nunha formación do profesorado relacionada co funcionamento das BE.

Proporcionar a cada titoría unha hora para usar a BE.

Facer préstamo.

Remodelar os espazos.



Proporcionar novo mobiliario.

Facer a exposición dos traballos realizados para o PDI ó final de curso, física e dixital.
 
 
AVALIACIÓN
O grao de cumprimento dos obxectivos previstos é bo.

As actividades de dinamización valoranse positivamente.

A BE estivo aberta a comunidade escolar coas limitacións das circunstancias que rodearon o

curso.

Os alumnos visitaron a BE sempre motivados e contentos.

A  maioria  dos  usuarios  levaron  libros  prestados  e  disfrutaron  dos  novos  materiais  que  a

bilbioteca ofrece.

O desenrolo do PDI favoreceu a aprendizaxe e rendemento escolar, e funcionou como medio

transversal  entre  os  Ciclos  cunha  ampla  participación   e  proporcionando  unha  morea  de

traballos de distinto formato.

O Claustro de profesores colaborou coa BE participando en todas as actividades propostas.

Este curso a biblioteca iniciu unha labor de dinamización que se pretende ampliar e mellorar no

próximo curso.

A remodelación da BE foi importante.

No seguinte curso continuarase coa labor emprendida e mellorando as liñas de actuación.

 LIÑAS DE ACTUACIÓN PARA O VINDEIRO CURSO ESCOLAR

Converter a BE nun espazo de aprendizaxe, de información, investigación e creatividade.

Dinamizar a BE con actividades sistemáticas.

Actualizar o Plan Lector ó vindeiro curso.

Desenrolar un novo PDI.

Favorecer o desenrolo competencial de todas as áreas do currículo.

Deseñar actividades que favorezan a lectura comprensiva e a escritura.

Proporcionar  os  medios  para  favorecer  a  igualdade  entre  os  usuarios,  atendendo  as

necesidades derivadas da diversidade dos mesmos.

Facilitar a lectura según o grao lector dos usuarios.

Aumentar os fondos de Información.

Continuara as tarefas de catalogación e expurgo.

Dotar á BE con máis recursos tecnolóxicos.

Dotar máis recursos de robótica, de xogos e incorporar un espazo Lego.



Priorizar as conmemoracións.

Promover espacios Maker.

Formar usuarios e voluntarios.

Fomentar o uso da BE por toda a comunidade escolar.

Proporcionar un horario de biblioteca ás titorías.

Continuar co desenrolo do blogue e promocionar a biblioteca a través das redes sociais.

Seguer convertindo a biblioteca nun espazo agradable e de lecer que invite ós usuarios a

visitala e permanecer tempo nela.

IV. MEMORIA DO EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Actividade: Cursos implicados
Temporaliz

ación
Valoración

1º 
T

2º
T

3º 
T

 
1

 
2

 
3 4

Concierto online  
“Tres maravillas para 
trío con piano

5º / 6º X X

Contacontos Pedro 
Brandariz

3º X X

Contacontos “ Contos
do mundo”

2º X X

Fundación  Mª José 
Jove

3º X X

Fundación  Mª José 
Jove

1º X X

Fundación  Mª José 
Jove

2º X

Fundación  Mª José 
Jove

6º X

Obradoiros Stop 
accidentes

5º X X

Muncyt 6º X X
Teatro “ Soy una 
nuez”

5º/ 6º X X

Contacontos 
igualdade

6º E.I. X

Obradoiros igualdade 
( Anpa)

2º X X

Obradoiros igualdade 4º X X



( Anpa)
Obradoiros igualdade 
( Anpa)

6º X X

Gimcanas de 
igualdade

3º / 4º X X

Gimcanas de 
igualdade

1º / 2º X X

Visita Apalpador 4º E.I. X
Visita Apalpador 5º E.I. X X
Visita Apalpador 6ª E.I. X X
Concierto “ Vaia 
circo”

1º / 2º X X

Espectáculo danza 
( Ágora)

4º / 3º A X X

Taller “ Construcción 
xoguetes”

1º X X

Taller “ Don R que 
R”

2º X X

Taller “ Emerxencia 
climática”

5º X X

Visita autora Ana 
Alonso

1º X X

Concierto “ La vuelta 
al mundo en menos 
de una hora”

4 º E.I / 6º E. I. / 1º X X

Taller “ Iso xa non é 
unha broma”

6º X X

Domus “ Bocados” 5º X X

Visita hematocrítico 2º X X

Visita  autora Andrea 
Maceiras

6º A / C X X

Taller Educación vial 
“ Multa o flor”

5º X X

  Pegada Ecolóxica 5º X X

Visita autora Érika 
Esmoris

3º X X X

Ruta “ Tesouros Mª 
Pita”

2º X X

Taller educación vial 
“ Os parruliños 
coñecen a rúa”

6º E.I. X X



Gimcanas de 
igualdade

3º / 4º X X

Gimcanas de 
igualdade

1º / 2º X X

Gimcanas de 
igualdade

5º / 6º X X

Visita autora Ledicia 
Costas

5º X X

Ruta “ Un museo ao 
aire libre”

6º E.I. X X

Ruta “Parque de Sta. 
Margarida”

4º E.I X X

Ruta “ Historias Mª 
Pita”

5º E.I X X

Biblioteca Ágora 4º, 5º, 6º E.I. X X

Exposición “ Flora 
exótica invasiva”

6º X X

Exposición “ Flora 
exótica invasiva”

Todos los cursos X X

Exposición  
Afundación

3º X X

Museo Belas Artes 2º X X

Taller meteorología 5º X X

Ruta “ Habitantes dos
xardíns”

1º X X

“Plantando árboles 
con pinceles”
Mural

6º X X

“Plantando árboles 
con pinceles” Bolsas

6º X X

“Poñendo música aos 
libros”
Luis Soto

6º B / D X X

Escalada Riazor 6º X X

Itinerarios “ O mozo 
Picasso”

3º C X X

Itinerarios “ Prazas 
con poder”

6º X X

“ Os nosos ilustres 
instrumentos”

3º X X



Castro de Elviña 3º X X

Castro de Elviña 4º X X

Concierto música 
tradicional

4º X X

Concierto “El viaje de
Walt”

3º / 4º / 5º / 6º X X

Taller de igualdade 5º, 6º E.I. X X

Bombeiros 1º X X

Taller “ Viivr en 
salud”

5º E.I. X X

Teatro “ Tic, tac, el héroe del tiempo”
Fin de curso: Corax 
fauna  ( Paderne)

5º

V. MEMORIA DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DAS TIC

Obxectivo: Mellorar a infraestructura TIC do centro

Indicador 1 Mantemento e cambio de hardware
Grao de consecución

(1)
C ☐   P  ☒ N  ☐ 

Responsables Equipo TIC/ Equipo directivo

Resultados
O mantemento seguiu a cargo da dirección.
Este curso non se adquiriu ningún novo dispositivo.

Propostas de 
mellora

Continuar coa renovación de PCs de aula e cambio de proxectores 
avariados ou obsoletos por monitores interactivos..
Propoñer a adquisición de mais dispositivos portátiles para o alumnado e 
robots.

Indicador 2 Mellora da reprografía do centro
Grao de consecución

C  ☒  P  ☐ N  ☐ 
Responsables Coordinador TIC/ Dirección
Resultados Renovación equipos de reprografía a cargo da empresa GALITELCO.
Propostas de 
mellora

Indicador 3
Cambio platillos red wifi e conexión internet 
edificio EI

Grao de consecución
C    P  ☒ N  ☐ 

Responsables Equipo de TIC/Coordinador TIC

Resultados
Non se conseguiu o cableado do edificio de Educación Infantil, aínda que xa 
pedimos orzamentos. 
Cambiáronse as dúas antenas e os dous platillos do edificio de EI.

Propostas de 
mellora

Solicitar de novo ao Concello e a Consellería a realización da obra ou unha 
nova línea.



Obxectivo: Fomentar o traballo TIC do profesorado

Indicador 1 Optimización uso dos recursos TIC.
Grao de consecución

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

Resultados

Posta en marcha dos novos usuarios e contrasinais da Consellería.
Proba de conexión simultánea de máis de 25 tablets.
Uso de novos robots en 4º de EP.
Creación dun novo grupo de telegram de comunicados.
Mellora do uso do aula de informática e dos recursos TIC.

Propostas de 
mellora

Renovación equipos aula de informática.
Adquisición novas tablets para 1º e 2º de EP.
Cambio dos canais de telegram pola app AbalarPro.

Indicador 2 Actualización do contido aula virtual
Grao de consecución

C  ☒  P  ☐ N  ☐
Responsables Coordinador TIC/Equipo TIC

Resultados
Curso interno a cargo da nosa compañeira Sara Altair da ferramenta de 
creación de contido H5P dentro da aula virtual.

Propostas de 
mellora

Continuar coa formación neste recurso.

Indicador 3 Elaboración do Plan Dixital do centro
Grao de consecución

C  ☒  P  ☐ N  ☐ 
Responsables Equipo do Plan Dixital

Resultados
Participouse en grupo de traballo dentro do PFPP do centro a elaboración do
Plan Dixital.
Estamos rematando a súa elaboración.

Propostas de 
mellora

Desenvolver o Plan nos vindeiros cursos.

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



VI. MEMORIA DE IGUALDADE

Actividade: Destinatarios Temporalización Valoración

1º T 2º T 3º T 1  2  3 4

Obradoiro “Coñecendo o noso 
propio corpo”

2º EP X

Obradoiro “Xogando en igualdade” 4º, 6º EP X X

Obradoiro “Coeducación emocional 
na infancia: xénero e emocións”

Familias X

Propostas da biblioteca para a 
conmemoración do 25N

Todo o centro X X

Contacontos “Aprendendo a querer” 6º EI X

Propostas da biblioteca para a 
conmemoración do Día da Muller e a
Nena na Ciencia (11 feb.)

Todo o centro X X

Propostas da biblioteca para a 
conmemoración do 8M 

Todo o centro X X

Xincanas de igualdade
Todos os cursos 
de EP

X x

Asistencia a I Congreso Educativo 
LGBTIQ+ de Galicia

Mestrado 
(Comisión de 
Igualdade)

X X

Obradoiros de igualdade 4º, 5º e 6º EI X

Conmemoración Día Internacional 
contra a LGTBIfobia: deseño de 
cartelería (Arts&Crafts).

4º X X

Decoración dos corredores do 1º 
andar con obxecto do mes do 
Orgullo LGTBI (xuño).

4º x X

Propostas de mellora:
Aínda que se fixeron algunhas actividades de relevancia neste primeiro ano de andaina do Plan de
Igualdade, cómpre dar maior visibilidade a este documento e aos obxectivos que quedaron establecidos
nel, especialmente, no relativo aos seguintes aspectos:

 Elaborar unha guía de linguaxe inclusiva que estableza unhas pautas comúns á hora de redactar
todos os documentos do centro e sirva, a un tempo, para dotar a toda a comunidade educativa
de exemplos de boas prácticas no emprego da linguaxe.

 Creación dunha Comisión de Igualdade operativa, na que haxa representación, cando menos,
de todos os ciclos, coa intención de dinamizar este plan e coordinar as actuación cos diversos
equipos de traballo. 

 Seleccionar ou secuenciar uns obxectivos de traballo prioritarios para favorecer unha axeitada
dinamización do Plan de Igualdade. 

 Incluír  a  perspectiva  de  xénero  en  todas  as  actividades  organizadas  no  centro  dun  xeito
consciente e reflexivo. 

 Fomentar a elaboración, elección e emprego de materiais didácticos coeducativos. 
 Desenvolver  actividades  que,  no  eido  da  xestión  de  emocións  e  a  resolución  de  conflitos,

destaquen a importancia de establecer límites, físicos e verbais, nas interacción cos demais. 
 Favorecer a investigación e a análise crítica do alumnado sobre o seu contorno e sobre os

medios de comunicación. 



VII. MEMORIA DOS NIVEIS (Educación Primaria)

1º CURSO  
A. DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN

1) GRAO DE CUMPRIMENTO DA PROGRAMACIÓN
Grupo/nivel Cumpriuse a programación Causas do desfase
1ºA  SI                           NON
1ºB  SI                           NON
1ºC  SI                           NON

2) VALORACIÓN DOS RECURSOS EMPREGADOS
Recurso Valoración

Recursos audiovisuais  Boa

Recursos materiais  Boa
Libros de texto Axeitada

Biblioteca Boa

3) VALORACIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS

1º

LCL
Nº total de alumnos 75
Alumnos con avaliación positiva 70
Alumnos con avaliación negativa 5

LGL
Nº total de alumnos 75
Alumnos con avaliación positiva 70
Alumnos con avaliación negativa 5

MAT
Nº total de alumnos 75
Alumnos con avaliación positiva 70
Alumnos con avaliación negativa 5

CN
Nº total de alumnos 75
Alumnos con avaliación positiva 75
Alumnos con avaliación negativa 0

CS
Nº total de alumnos 75
Alumnos con avaliación positiva 0
Alumnos con avaliación negativa 0

MU
Nº total de alumnos 75

Alumnos con avaliación positiva 75

Alumnos con avaliación negativa 0

PLA
Nº total de alumnos 75
Alumnos con avaliación positiva 75
Alumnos con avaliación negativa 0

ING
Nº total de alumnos 75
Alumnos con avaliación positiva 75
Alumnos con avaliación negativa 0

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

VAL
Nº total de alumnos 56

Alumnos con avaliación positiva 56

Alumnos con avaliación negativa 0



EF
Nº total de alumnos 75

Alumnos con avaliación positiva 75

Alumnos con avaliación negativa 0

4) 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

B. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE
CURSO 1º
INDICADOR AVALIABLE

SEMPRE
HABITUA
LMENTE

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



C. AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN

1º
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

D. ORGANIZACIÓN DA AULA E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS

Nome: Verónica – 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



E. PROPOSTAS DE MELLORA
• Que os apoios por parte de outros mestres/as diferentes á titora se fagan dende o inicio 

de curso.
• Mellorar a conexión a Internet.
• Unificar o horario do recreo ou buscar zonas máis afastadas das ventás para que o ruído

non interfira no desenvolvemento das clases dos grupos que non teñen recreo a esa 
hora. 

• Non entregar os boletíns de notas en papel xa que teñen acceso a eles en Abalar.

Nome: Paula  – 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

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

E. PROPOSTAS DE MELLORA
• Que os apoios por parte de outros mestres/as diferentes á titora se fagan dende o inicio 

de curso.
• Mellorar a conexión a Internet.
• Unificar o horario do recreo ou buscar zonas máis afastadas das ventás para que o ruído

non interfira no desenvolvemento das clases dos grupos que non teñen recreo a esa 
hora. 

• Non entregar os boletíns de notas en papel xa que teñen acceso a eles en Abalar.



Nome: Ana Isabel   – TITORA 1º 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
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

E. PROPOSTAS DE MELLORA
• Que os apoios por parte de outros mestres/as diferentes á titora se fagan dende o inicio 

de curso.
• Mellorar a conexión a Internet.
• Unificar o horario do recreo ou buscar zonas máis afastadas das ventás para que o ruído

non interfira no desenvolvemento das clases dos grupos que non teñen recreo a esa 
hora. 

• Non entregar os boletíns de notas en papel xa que teñen acceso a eles en Abalar.
    



2º CURSO  
A. DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN

1) GRAO DE CUMPRIMENTO DA PROGRAMACIÓN
Grupo/nivel Cumpriuse a programación Causas do desfase
2ºA  SI   x                        NON
2ºB  SI   x                        NON
2ºC  SI   x                        NON

2) VALORACIÓN DOS RECURSOS EMPREGADOS
Recurso Valoración

Recursos audiovisuais  Tivemos problemas coa entrada na rede dalgunha editorial

Recursos materiais  bos
Libros de texto  Bastante adaptados a este nivel

Biblioteca  Boa. Préstamo cada 15 días e proxecto de centro

3) VALORACIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS

2º

LCL
Nº total de alumnos 73
Alumnos con avaliación positiva 69
Alumnos con avaliación negativa 4

LGL
Nº total de alumnos 73
Alumnos con avaliación positiva 5
Alumnos con avaliación negativa 68

MAT
Nº total de alumnos 73
Alumnos con avaliación positiva 4
Alumnos con avaliación negativa 69

CN
Nº total de alumnos 73
Alumnos con avaliación positiva 73
Alumnos con avaliación negativa 0

CS
Nº total de alumnos 73
Alumnos con avaliación positiva 73
Alumnos con avaliación negativa 0

MU
Nº total de alumnos 73

Alumnos con avaliación positiva 73

Alumnos con avaliación negativa 0

PLA
Nº total de alumnos 73
Alumnos con avaliación positiva 73
Alumnos con avaliación negativa 0

ING
Nº total de alumnos 73
Alumnos con avaliación positiva 71
Alumnos con avaliación negativa 2

REL
Nº total de alumnos 25
Alumnos con avaliación positiva 25
Alumnos con avaliación negativa 0

VAL
Nº total de alumnos 49

Alumnos con avaliación positiva 49

Alumnos con avaliación negativa 0

EF
Nº total de alumnos 74

Alumnos con avaliación positiva 74

Alumnos con avaliación negativa 0



4) 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

B. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE

CURSO 2º
INDICADOR AVALIABLE

SEMPRE
HABITUA
LMENTE

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



C. AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN

2º
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
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

D. ORGANIZACIÓN DA AULA E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS

Nome: Olalla – 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 
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

E. PROPOSTAS DE MELLORA
•

Nome: Beatriz  – 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

E. PROPOSTAS DE MELLORA
•

Nome: Laura   – TITORA 2º 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
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

E. PROPOSTAS DE MELLORA

O equipo docente de nivel cremos que é importante que, polo menos durante o primeiro 
trimestre, se prioricen os apoios á atención aos grupos de primeiro nivel.

Fomentar máis actividades colaborativas e grupais, sempre que a situación o permita.

Máis coordinación dos diferentes equipos do centro que son os que propoñen as actividades 
para levar a cabo.

Renovar os ordenadores e as PDI que non funcionan e conseguir que a sinal WI-FI chegue a 
todas as aulas.

Establecer unha reunión do Equipo de Educación Infantil para establecer os eixos principais 
para chegar a primeiro de Primaria.

Valorar diferentes tipos de agrupamento cando o grupo aula teña un elevado número de 
alumnos con NEAE, dada a problemática condutual e académica que dificulta o ritmo de 
aprendizaxe na aula.

Continuar coas visita de 6º Educación a 1º de Primaria para establecer un primeiro contacto 
cos diferentes espazos.



3º CURSO  
A. DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN

1) GRAO DE CUMPRIMENTO DA PROGRAMACIÓN
Grupo/nivel Cumpriuse a programación Causas do desfase

3ºA ☐ SI                       

Debido a distintas actividades complementarias de
carácter  competencial  se  priorizaron  unidades
didácticas,  e  se  incluiron  outras  axeitadas  as
necesidades  do  momento  do  alumnado  ou  das
conmemoracións.

3ºB ☐ SI                       

Debido a distintas actividades complementarias de
carácter  competencial  se  priorizaron  unidades
didácticas,  e  se  incluiron  outras  axeitadas  as
necesidades  do  momento  do  alumnado  ou  das
conmemoracións.

3ºC ☐ SI                         

Debido a distintas actividades complementarias de
carácter  competencial  se  priorizaron  unidades
didácticas,  e  se  incluiron  outras  axeitadas  as
necesidades  do  momento  do  alumnado  ou  das
conmemoracións.

2) VALORACIÓN DOS RECURSOS EMPREGADOS
Recurso Valoración

Recursos audiovisuais
Os medios dos que dispoñen as aulas foron utilizados polas mestras
e os alumnos sempre con carácter competencial referido as TICS.
Sería necesario ampliar estes recursos.

Recursos materiais Valóranse positivamente, sendo os axeitados ó nivel, e suficientes.
Facilitaronse aqueles dos que non se disponía.

Libros de texto En xeral, resultaron útiles. 

Biblioteca

 Valóranse.positivamente todas as actividades realizadas que foron
propostas pola BE. O desenrolo do PDI favoreceu  a aprendizaxe
dende a biblioteca, sendo a súa fonte de información e de recursos.
A BE proporcionou estratexias de aprendizaxe, información, lectura,
sendo a vez lugar de lecer.

3) VALORACIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS

3º

LCL
Nº total de alumnos 75
Alumnos con avaliación positiva 73
Alumnos con avaliación negativa 2

LGL
Nº total de alumnos 75
Alumnos con avaliación positiva 73
Alumnos con avaliación negativa 2

MAT
Nº total de alumnos 75
Alumnos con avaliación positiva 71
Alumnos con avaliación negativa 4

CN
Nº total de alumnos 75
Alumnos con avaliación positiva 0
Alumnos con avaliación negativa 0

CS
Nº total de alumnos 75
Alumnos con avaliación positiva 0
Alumnos con avaliación negativa 0

MU
Nº total de alumnos 75

Alumnos con avaliación positiva 0

Alumnos con avaliación negativa 0



PLA
Nº total de alumnos 75
Alumnos con avaliación positiva 0

Alumnos con avaliación negativa 0

ING
Nº total de alumnos 75
Alumnos con avaliación positiva 71
Alumnos con avaliación negativa 4

REL
Nº total de alumnos 34
Alumnos con avaliación positiva 0
Alumnos con avaliación negativa 0

VAL
Nº total de alumnos 41

Alumnos con avaliación positiva 0

Alumnos con avaliación negativa 0

EF
Nº total de alumnos 75

Alumnos con avaliación positiva 0

Alumnos con avaliación negativa 0

4) 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

B. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE

CURSO 3º
INDICADOR AVALIABLE

SEMPRE
HABITUA
LMENTE

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

C. AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN

3º
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



D. 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

E. PROPOSTAS DE MELLORA

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
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

E. PROPOSTAS DE MELLORA



Nome: Belén   – TITORA 3º 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
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

E. PROPOSTAS DE MELLORA
l Sacar un mellor proveito dos recursos tecnolóxicos do centro. 
l Dotar as aulas de ferramentas dixitais.
l Renovar o mobiliario das aulas.



4º CURSO  

A. DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN

1) GRAO DE CUMPRIMENTO DA PROGRAMACIÓN

Grupo/nivel Cumpriuse a programación Causas do desfase
4ºA  SI                           NON

4ºB  SI                           NON Non se cumpriu a programación debido á atención 
a outros aspectos titoriais. 

4ºC

 SI                           NON Non rematamos a programación de Ciencias 
Naturais debido á cantidade de materia teórica, 
que nos obriga a eliminar as actividades prácticas 
e/ou manipulativas ou deixar parte do temario sen 
ver. 

2) VALORACIÓN DOS RECURSOS EMPREGADOS

Recurso Valoración

Recursos audiovisuais

Os recursos audiovisuais empregados son axeitados, posto que se 
trata de escollas feitas especificamente para abordar os contidos ou de
elaboración propia. Botamos en falta máis contidos audiovisuais en 
lingua galega. 

Recursos materiais
Os recursos materiais empregados son axeitados aos fins propostos, 
posto que se trata de escollas feitas especificamente para abordar os 
contidos ou directamente de elaboración propia.

Libros de texto

Só traballamos con libro de texto nas áreas de Ciencias Naturais e 
Ciencias Sociais, pero cómpre sinalar o mal estado no que se atopan 
os libros do fondo, que teñen máis de 7 anos. Ademais, están 
desfasados e inclúen contidos inadecuados. 

Biblioteca
Sinalamos a boa labor de actualización levada a cabo este ano na 
biblioteca, mais aínda se detectan carencias de libros actualizados 
para algunhas temáticas. 

3) VALORACIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS

4º

LCL
Nº total de alumnos 71
Alumnos con avaliación positiva 68
Alumnos con avaliación negativa 3

LGL
Nº total de alumnos 71
Alumnos con avaliación positiva 68
Alumnos con avaliación negativa 3

MAT
Nº total de alumnos 71
Alumnos con avaliación positiva 65
Alumnos con avaliación negativa 6

CN
Nº total de alumnos 71
Alumnos con avaliación positiva 66
Alumnos con avaliación negativa 5

CS
Nº total de alumnos 71
Alumnos con avaliación positiva 70
Alumnos con avaliación negativa 1

MU
Nº total de alumnos 71

Alumnos con avaliación positiva 71

Alumnos con avaliación negativa 0
Nº total de alumnos 71



PLA
Alumnos con avaliación positiva 69
Alumnos con avaliación negativa 2

ING
Nº total de alumnos 71
Alumnos con avaliación positiva 68
Alumnos con avaliación negativa 3

REL
Nº total de alumnos 24
Alumnos con avaliación positiva 24
Alumnos con avaliación negativa 0

VAL
Nº total de alumnos 47

Alumnos con avaliación positiva 47

Alumnos con avaliación negativa 0

EF
Nº total de alumnos 71

Alumnos con avaliación positiva 71

Alumnos con avaliación negativa 0

4) 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

B. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE

CURSO 4º
INDICADOR AVALIABLE

SEMPRE
HABITUA
LMENTE

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

C. AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN

4º
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

D. ORGANIZACIÓN DA AULA E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS

Nome: Santiago – TITOR 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: Cristina  – 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: Sara   – TITORA 4º 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
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

E. PROPOSTAS DE MELLORA

 Sacar un mellor proveito dos recursos tecnolóxicos do centro.
 Diversificar os recursos e actividades do Plan Lector.
 Adquirir material para desenvolver actividades manipulativas e prácticas en Ciencias.
 Adquirir  recursos para o nivel que permitan atender as diversidades das aulas (libros,
xogos, etc.).
 Establecer liñas comúns de traballo a nivel de centro – ciclos – interciclos e niveis, que
incidan en aspectos como a avaliación directa de competencias, propostas de ALFIN, etc. 
 Respectar as reunións establecidas a principios de curso.  
 Establecer  canles  áxiles  de  comunicación  e  coordinación  docente,  que  melloren  as
comunicacións entre os diferentes equipos. 
 Renovar o mobiliario das aulas ou mercar máis (mesa de mestre de 4ºC, armarios para
4ºA y 4ºB).
 Suprimir as portas corredeiras nos armarios empotrados das aulas, xa que se atrancan e
estorban.
 Revisar o funcionamento da PDI de 4°B.
 Solicitar a instalación de cortinas ou estores nas actuais aulas de 4º, para poder traballar
con luz natural. 
 Configurar un banco de recursos dixitais de nivel ou ciclo. 



5º CURSO  
A. DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN

1) GRAO DE CUMPRIMENTO DA PROGRAMACIÓN
Grupo/nivel Cumpriuse a programación Causas do desfase
5ºA  SI                           
5ºB  SI                           
5ºC  SI                           

2) VALORACIÓN DOS RECURSOS EMPREGADOS
Recurso Valoración

Recursos audiovisuais Positiva.

Recursos materiais Positiva.
Libros de texto Positiva.

Biblioteca Positiva.

3) VALORACIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS

5º

LCL
Nº total de alumnos 73
Alumnos con avaliación positiva 70
Alumnos con avaliación negativa  3

LGL
Nº total de alumnos 73
Alumnos con avaliación positiva 71
Alumnos con avaliación negativa  2

MAT
Nº total de alumnos 73
Alumnos con avaliación positiva 63
Alumnos con avaliación negativa 10

CN
Nº total de alumnos 73
Alumnos con avaliación positiva 70
Alumnos con avaliación negativa  3

CS
Nº total de alumnos 73
Alumnos con avaliación positiva 69
Alumnos con avaliación negativa  4

MU
Nº total de alumnos 73

Alumnos con avaliación positiva 73

Alumnos con avaliación negativa  0

PLA
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 70
Alumnos con avaliación negativa 3

REL
Nº total de alumnos 18
Alumnos con avaliación positiva 18
Alumnos con avaliación negativa  0

VAL
Nº total de alumnos 55

Alumnos con avaliación positiva 55

Alumnos con avaliación negativa  0

EF
Nº total de alumnos 73

Alumnos con avaliación positiva 73

Alumnos con avaliación negativa  0



4) 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

B. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE

CURSO 5º
INDICADOR AVALIABLE

SEMPRE
HABITUA
LMENTE

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



C. AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN

5º
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

D. ORGANIZACIÓN DA AULA E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS
Nome: Javier Prieto Cabana – TITOR 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 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 Esther García Facal  – 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: Nuria Fernández del Moral   – TITORA 5º 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
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



6º CURSO  
A. DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN

1) GRAO DE CUMPRIMENTO DA PROGRAMACIÓN
Grupo/nivel Cumpriuse a programación Causas do desfase
6ºA  SI                           NON Excesivos contidos para o tempo dispoñible

6ºB  SI                           NON Excesivos contidos para o tempo dispoñible

6ºC  SI                           NON Excesivos contidos para o tempo dispoñible

6ºD  SI                           NON Excesivos contidos para o tempo dispoñible

2) VALORACIÓN DOS RECURSOS EMPREGADOS
Recurso Valoración

Recursos audiovisuais Positivo

Recursos materiais Escasos
Libros de texto Desfasados

Biblioteca Non houbo. Só a do Centro (préstamo de libros)

3) VALORACIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS

6º

LCL
Nº total de alumnos 79
Alumnos con avaliación positiva 78
Alumnos con avaliación negativa 1

LGL
Nº total de alumnos 79
Alumnos con avaliación positiva 78
Alumnos con avaliación negativa 1

MAT
Nº total de alumnos 79
Alumnos con avaliación positiva 78
Alumnos con avaliación negativa 1

CN
Nº total de alumnos 79
Alumnos con avaliación positiva 77
Alumnos con avaliación negativa 2

CS
Nº total de alumnos 79
Alumnos con avaliación positiva 75
Alumnos con avaliación negativa 4

MU
Nº total de alumnos 79

Alumnos con avaliación positiva 78

Alumnos con avaliación negativa 1

PLA
Nº total de alumnos 79
Alumnos con avaliación positiva 78
Alumnos con avaliación negativa 1

ING
Nº total de alumnos 79
Alumnos con avaliación positiva 74
Alumnos con avaliación negativa 5

REL
Nº total de alumnos 25
Alumnos con avaliación positiva 25
Alumnos con avaliación negativa 0

VAL
Nº total de alumnos 54

Alumnos con avaliación positiva 53

Alumnos con avaliación negativa 1

EF
Nº total de alumnos 79

Alumnos con avaliación positiva 79

Alumnos con avaliación negativa 0



4) 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

B. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE

CURSO 6º
INDICADOR AVALIABLE

SEMPRE
HABITUA
LMENTE

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



C. AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN

6º
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

D. ORGANIZACIÓN DA AULA E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS

Nome: Cristina – 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

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



Nome: María Jesús – 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: Ángela  – TITORA 6º 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
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  – TITORA 6º D
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

E. PROPOSTAS DE MELLORA
Creación dun drive de centro, accesible a todos os mestres e organizado por carpetas coa
información relevante: conmemoracións, saídas, circulares, avisos, lexislación...



VIII. 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  X          NON  ☐
4º EI B  SI  X          NON  ☐
4º EI C  SI  X          NON  ☐

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

Recurso Valoración
Recursos
audiovisuais

A valoración xeral é positiva.

Recursos
materiais

A valoración xeral é positiva.

Biblioteca
infantil

A valoración xeral é positiva.

C. VALORACIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS

4º EI
Curso 4º

L
C
R

Nº total de alumnos 67
Alumnos  con  avaliación
positiva 56

Alumnos  con  avaliación
negativa

       
11

C
S
M
A
P

Nº total de alumnos 67
Alumnos  con  avaliación
positiva 60

Alumnos  con  avaliación
negativa 7

C
C

Nº total de alumnos 67
Alumnos  con  avaliación
positiva 65

Alumnos  con  avaliación
negativa 5

IN
G

Nº total de alumnos 67
Alumnos  con  avaliación
positiva 59

Alumnos  con  avaliación
negativa 8

R
E
L/
V
E

Nº total de alumnos 67
Alumnos  con  avaliación
positiva 67

Alumnos  con  avaliación
negativa 0



VALORACIÓN DA METODOLOXÍA EMPREGADA

Valoramos  positivamente  a  metodoloxía  empregada  ao  longo  do  curso,  esta

caracterizouse por ser activa, participativa, motivadora, globalizadora e adaptada ao nivel

de desenvolvemeto do alumnado, así como aos seus intereses, co obxectivo de provocar

conflictos cognitivos e aprendizaxes significativas.

Baseándonos na observación, manipulación e experimentación propuxemos actividades

na mesa de experimentación e na mesa de luz e co robot - novidades deste curso, así

como lúdicas tendo en conta o xogo como principal ferramenta para a aprendizaxe.

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

D. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE

Curso 4ºEI
INDICADOR AVALIABLE SEMPR

E
HABITUAL

MENTE
ÁS

VECES
NUN
CA

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
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

X



atender  á diversidade o alumno e,  de  ser o
caso, ó alumnado con n.e.a.e.
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

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
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: Lis – 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
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: María – 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
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: Maite – 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
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 EI na planta baixa de edificio de EP, para poder permanecer
na mesma aula os tres anos que dura a etapa de EI ou a posibilidade de construír un novo edificio
para educación infantil.

Así mesmo vólvese a solicitar a posible instalación do ascensor.

Cambiar os armario da aula de 3 anos C

Repoñer as alfombras de todas as aulas de EI.

Instalar o cableado para que a wifi chegue a todas ás aulas.

Solicitamos reconvertir  a franxa de terra que recorre o patio de 4 e 5 anos nun horto e crear un
horto para 3 anos con bancais.

Continuar coa reunión das titoras de 5 anos coas de 1º EP no mes de setembro ou xuño para
explicar/falar dos nenos e nenas e das súas particularidades se as houbese, rutinas de aula.....,
tamén sería moi interesante que asistise a Orientadora e a especialistas de PT e AL.

Solicitamos dous quendas de patio para 4 e 5 anos, co fin de minimizar conflitos, favorecer as
relacións e facilitar a integración dos nenos e nenas con neae.

A partir di vindeiro curso solicitamos que os nenos de 4 e 5 anos non fagan filas á entrada, senón
que suban directamente as súas aulas.



5º CURSO  
A. DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN

1) GRAO DE CUMPRIMENTO DA PROGRAMACIÓN
Grupo/nivel Cumpriuse a programación Causas do desfase
5ºA  SI                           NON
5ºB  SI                           NON
5ºC  SI                           NON

2) VALORACIÓN DOS RECURSOS EMPREGADOS
Recurso Valoración

Recursos audiovisuais
A valoración xeral é positiva agás a conexión a internet.

Recursos materiais A valoración xeral é positiva

Biblioteca Este ano non se puido empregar pola COVID. 

[Engadir recurso utilizado]
[Engadir recurso utilizado]

3) VALORACIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS
5º

LCR
Nº total de alumnos 58

Alumnos con avaliación positiva 52

Alumnos con avaliación negativa 6

CSMAP
Nº total de alumnos 58

Alumnos con avaliación positiva 50

Alumnos con avaliación negativa 8

CC
Nº total de alumnos 58

Alumnos con avaliación positiva 49

Alumnos con avaliación negativa 9

ING
Nº total de alumnos 58

Alumnos con avaliación positiva 58

Alumnos con avaliación negativa

REL/AE
Nº total de alumnos 58

Alumnos con avaliación positiva 58

Alumnos con avaliación negativa

4) 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



B. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE

Curso 5º
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
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

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



C. AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN

5º
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
Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 
estándar.
Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación.
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.
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

VALORACIÓN DA METODOLOXÍA EMPREGADA
Valoramos  positivamente  a  metodoloxía  empregada  ao  longo  do  curso,
procurando o desenvolvemento de todas as competencias.
A nosa metodoloxía foi activa, participativa, globalizadora, baseada na
aprendizaxe  significativa,  na  observación  e  na  experimentación.
No  caso  do  tempo  de  confinamento,  utilizamos  a  plataforma  Padlet  para
canalizar o noso traballo, as chamadas telefónicas para saber como se sentían
as familias emocionalmente e o abalar para disitintos avisos.



D. ORGANIZACIÓN DA AULA E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS

Nome: Carolina Míguez García  – 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 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
Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

Nome: Diana Sánchez López  – 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
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
Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre



Nome: Alejandra Cagigao Bautista   – TITORA 5º 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
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
Entrego os meus instrumentos de avaliación ás familias
OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre

E. PROPOSTAS DE MELLORA

Solicitar que se xunte todo o ciclo de EI na planta baixa de edificio de EP, para poder permanecer
na mesma aula os tres anos que dura a etapa de EI ou a posibilidade de construír un novo edificio
para educación infantil.

Así mesmo vólvese a solicitar a posible instalación do ascensor.

Cambiar as colgadoiros da actual aula 5 anos B do interior da aula para o corredor.

Cambiar os armarios das aulas de 4 anos C-B e 5 anos A xa que están moi deteriorados, e a
poder ser tamén o de 3 anos C.

Repoñer as alfombras de todas as aulas de Educación Infantil.

 Instalar o cableado para que a wifi chegue a todas ás aulas.

Solicitamos reconverter a franxa de terra que recorre o patio de 4 e 5 anos nun horto e crear un
horto para 3 anos con bancais.

Continuar  coa  reunión  das  titoras  de  5  anos  coas de  1º  de  Educación  Primaria  no  mes  de
setembro  ou  xuño  para  explicar/falar  dos  nenos  e  nenas  e  das  súas  particularidades  se  as
houbese, rutina aula,..., tamén sería moi interesante que asistise a orientadora e especialistas de
PT e AL.

Colocar os espellos que faltan nas aulas de Educación Infantil, en concreto a de 4 anos A e 5
anos B.

Solicitamos 2 quendas de patio  para 4 e 5 anos,  co fin  de minimizar  conflitos,  favorecer  as
relacións e facilitar a integración dos nenos e nenas con neae.

A partir do vindeiro curso, solicitamos que os nenos e nenas de 4 e 5 anos non fagan filas á
entrada, senón que suban directamente ás súas aulas.



6º CURSO  
A. DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN

1) GRAO DE CUMPRIMENTO DA PROGRAMACIÓN
Grupo/nivel Cumpriuse a programación Causas do desfase
6ºA  SI                           NON
6ºB  SI                           NON
6ºC  SI                           NON

2) VALORACIÓN DOS RECURSOS EMPREGADOS
Recurso Valoración

Recursos audiovisuais
OS PROBLEMAS ACAECIDOS COA CONEXIÓN A INTERNET 
PROVOCOU A REORGANIZACIÓN DA XORNADA ESCOLAR, 
TENDO QUE RETRASAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS. 

Recursos materiais

A CREACIÓN DE MOITOS MATERIAIS PERMITIU 
DESENVOLVEMENTO AXEITADO DA PROGRAMACIÓN, ASÍ COMO
A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPERIMENTACIÓN COMO AS 
BANDEIXAS TUFFTRAY E O CUBO DESMONTABLE.

Biblioteca A AMPLIACIÓN DO CATÁLOGO DA BIBLIOTECA E A CREACIÓN 
DO PDI ENGADIU VALOR A PROGRAMACIÓN.

Recursos TIC O BEEBOT AXUDOU A DESENVOLVER CONTIDOS INCLUÍDO NA 
PROGRAMACIÓN

3) VALORACIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS
6º

LCR
Nº total de alumnos 73

Alumnos con avaliación positiva 66

Alumnos con avaliación negativa 7

CSMAP
Nº total de alumnos 73

Alumnos con avaliación positiva 70

Alumnos con avaliación negativa 3

CC
Nº total de alumnos 73

Alumnos con avaliación positiva 67

Alumnos con avaliación negativa 6

ING
Nº total de alumnos 73

Alumnos con avaliación positiva 73

Alumnos con avaliación negativa 0

REL/AE
Nº total de alumnos 73

Alumnos con avaliación positiva 73

Alumnos con avaliación negativa 0

4) 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



B. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE

Curso 6º 
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
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

As actividades propostas foron o 
suficientemente motivadoras para esperar o 
interese do alumnado.

x

Conseguiuse unha participación activa por parte
do alumnado nas tarefas propostas. x
Os recursos tecnolóxicos foron os axeitados 
para as actividades propostas. x



C. AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN
6º

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 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 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

VALORACIÓN DA METODOLOXÍA EMPREGADA
Consideramos  que  o  feito  de  levar  a  cabo  un  proxecto  anual  foi  axeitado,  porque  permitiu  a
participación  activa  e  a  motivación  do  alumnado  e  a  consecución  dos  obxectivos  recollidos  na
programación. Ademais permitiu acadar estratexias de investigación, fomentando o desenvolvemento
de actitudes positivas cara á aprendizaxe por parte do alumnado.
A temática do proxecto foi positiva, xa que o alumnado se amosou motivado todo o curso. Isto foi
posible  grazas  ao  uso  do  conto  “Bo  camiño,  Valentiño”  como  eixo  vertebrador  e  a  figura  de
“Valentiño” como guía do proxecto.
A  través  do  traballo  por  recunchos,  favorecemos  a  realización  de  actividades  manipulativas,
experimentais e de xogo coas que puidemos introducir os contidos da programación.
Durante  todo  o  curso,  realizamos  propostas  que  favorecían  distintos  tipos  de  agrupamentos
(individuais,  parellas,  pequeno  grupo  e  grupo-aula),  así  como  diferentes  ritmos  (motivación,
relaxación, procura de información, experimentación e acción).
Consideramos moi positiva a coordinación das aulas do nivel, que permitiu enriquecer o proxecto e as
experiencias vividas polo alumnado. Isto, unido á relaxación das medidas COVID, incidiu na mellora  da
relación das tres aulas, permitindo a organización de actividades nas que participaban todas.

D. ORGANIZACIÓN DA AULA E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS
Nome: Sonia Velasco Martínez  – 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

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: Ángeles García Muíños  – 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

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: Fátima Parga Herva   – TITORA 6º 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
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

E. PROPOSTAS DE MELLORA

• Solicitar que se xunte todo o ciclo de EI na planta baixa de edificio de EP, para poder

permanecer na mesma aula os tres anos que dura a etapa de EI ou a posibilidade de

construír un novo edificio para educación infantil.

• Así mesmo vólvese a solicitar a posible instalación do ascensor.

• Cambiar os armarios das aulas de 5 anos A xa que están moi deteriorados.

• Repoñer as alfombras de todas as aulas.

• Instalar o cableado para que a wifi chegue a todas ás aulas.



• Solicitamos reconvertir a franxa de terra que recorre o patio de 4 e 5 anos nun hortoe

crear un horto para 3 anos con bancais.

• Continuar coa reunión das titoras de 5 anos coas de 1º EP no mes de setembro ou

xuño para explicar/falar dos nenos e nenas e das súas particularidades se as houbese,

rutinas  aula.....,  tamén  sería  moi  interesante  que  asistise  a  Orientadora  e  a

especialistas de PT e AL.

• Colocar os espellos que faltan nas aulas de EI en concreto na de 5 anos B.

• Solicitamos dous quendas de patio para 4 e 5 anos, co fin de minimizar conflitos,

favorecer as relacións e facilitar a integración dos nenos e nenas con neae.

• A partir di vindeiro curso solicitamos que os nenos de 4 e 5 anos non fagan filas á

entrada, senón que suban directamente as súas aulas.



IX. 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 x
Emprego ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis 
competenciais

x

OBSERVACIÓN: 1 Poucas veces, 2 Frecuentemente, 3 Case sempre, 4 Sempre



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

C. PROPOSTAS DE MELLORA
• Solicitar a reparación do chan do ximnasio que dificulta o movemento do alumnado
• Solicitar  a  construción  dun  novo  ximnasio  para  poder  atender  as  actividades  de

psicomotricidade do alumnado de infantil e as actividades físicas do alumnado de primaria
• Manter os xogos de escuma no almacén para usalos ó cando se precisan.
• Repoñer o material deteriorado.

Nome: María 
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

Con respecto ao ximnasio:
- Maior limpeza do mesmo, non so do aseo.
- Colocación dun novo illante no chan posto que o actual está bastante deteriorado e os rapaces

caen.
- Retirada e reposición das espaldeiras que están estropeadas pola couza.
- Mercar unha gaiola cunha fechadura para gardar nela todo o pequeno material. Deste xeito o

alumnado non podería acceder ao mesmo sen a supervisión dun adulto.
- Valorar a necesidade de ter os xogos de escuma durante todo o ano no ximnasio.

Material:
- Repoñer pompóns.
- Mercar canastras móbiles para o ximnasio.
- Comprar un novo altofalante.
- Repoñer material de varios deportes por deterioro.

X. 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 dos diferentes instrumentos empregados para a 
avaliación

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 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: Antía
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



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: Xaila
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)

Maior limpeza do chan do pavillón xa que pasan moitos nenos ao longo da mañá e  fanse moitas

actividades nel.

Retirar as  espaldeiras dañadas e renovalas por unhas novas.

Renovar a cuberta do chan xa que está moi deteriorado.

Mercar  unha  gaiola  para  gardar  o  pequeno  material  e  así  o  alumnado  non  poda  acceder  a  el

libremente.



XI. 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

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

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

Necesidade de establecer una rúbrica ou indicadores de logro sinxelos e claros para 

facilitarlle o seguimento da avaliación ao alumnado.

Informar igualmente as familias dos indicadores ou rúbrica.

Revisar toda a programación co fin de mellorar a secuenciación de aprendizaxes de 

primeiro a sexto de primaria.

Establecer como fío condutor da aprendizaxe o canto e as emocións.

Revisar o peso da Danza na avaliación e mellorar as propostas de actividades de 

movemento incluíndo as emocións nas mesmas.



XII. 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
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: Ana Isabel
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: Sara
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 X



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

Nome: Cristina 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
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

- Aula de Arte/ Plástica: sería interesante contar cun espazo onde poder desenvolver as 

actividades sen ser nas propias aulas. Isto favorecería outro tipo de organización do alumnado,

outras propostas de actividades e o emprego doutro tipo de materiais cos que poder 

experimentar.

- Maior dotación de recursos e formación axeitada para poder incorporar as Tics e a Educación 

audiovisual á área.



XIII. 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
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
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: 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

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



XIV. 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
O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 
a temporalización previstas
Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 
UD/proxectos
Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 
estándar.
Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación.
Adecuación dos diferentes instrumentos empregados para a 
avaliación de cada estándar
Adecuación da metodoloxía
A metodoloxía foi común para todo o departamento
Adecuación da secuencia de traballo na aula.
Adecuación dos materiais didácticos utilizados.
Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 
estándares.
Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 
NEAE
Adecuación das actividades complementarias e extraescolares 
previstas
Adecuación dos mecanismos para informar ás familias
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: 
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



Nome: 
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

Nome:
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

C.PROPOSTAS DE MELLORA



XV MEMORIA DE PLURILINGÜÍSMO
COORDINACIÓN: Cristina A. Iglesias Fernández

Ensinanzas e docencia:

1º Educación primaria - Educación artística:

María Dolores González Fernández (1º A e B) e Ana López Bergantiños (1º C)

2º Educación primaria - Educación artística:

María Dolores González Fernández (2º A, B e C)

3º Educación primaria - Educación artística:

María Dolores González Fernández (3º A, B e C)

4º Educación primaria - Educación artística:

Sara-Altair Rodríguez Palacios (4º A, B e C)

5º Educación primaria - Educación artística:

Esther García Facal (5º A, B e C)

6º Educación primaria - Educación artística:

Esther García Facal (6º B e C) e Cristina A. Iglesias Fernández (6º A e D)

Aspectos positivos

 Utilización da lingua estranxeira noutras áreas do currículo. 

 Interacción do auxiliar de conversa co alumnado e profesorado. 

 A opción de coñecer distintos acentos da lingua inglesa. 

 Ter un modelo lingüístico por parte dunha persoa nativa nun contexto menos formal que na área

de lingua inglesa. 

 As propostas enriquecedoras  que se aportan por  parte dun/unha nativa procedente dun pais

anglosaxón.

Propostas de mellora

 Ter unha aula propia para esta área, onde reunirse e elaborar material. 

 Ter un horario a disposición para interactuar co profesorado do centro. 

 Sería aconsellable contar cun/cunha auxiliar de conversa con coñecementos pedagóxicos ou con

experiencia docente.



XVI. MEMORIA DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA
 (PENDENTE DE ENTREGA)


