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DATOS XERAIS DO CENTRO: 
 

 

Código 

 

27010155 

 

Denominación 

oficial 

 

C.E.I.P. da Pobra do Brollón 

Tipo de centro 

 

Público 

 

Domicilio 

 

Avda. Outeiro, s/n. 

 

Localidade 

 

A Pobra do Brollón 

 

Concello 

 

A Pobra do Brollón 

 

Código Postal 

 

27330 

Provincia Lugo 

 
 

Nº Teléfono  

 

982 870637/38 

 

FAX 

 

982870639 

 

N I F 

 

Q 7755229 G 

E.mail/Pax. web 

Ceip.pobra.brollon@edu.xunta.gal 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/ 

 

  

 
  
   

   Número de unidades: 
  

Número de unidades: E.Infantil E. Primaria ESO 

Catalogadas 1 2  

Funcionando 1 3  

 

mailto:Ceip.pobra.brollon@edu.xunta.gal
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/
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Composición do centro durante o curso 2020/2021 

 

 Educación Infantil, Plast. 3º,4º 1 

Dirección/Gal, C. Nat. 5º,6º; L.Gal.; C. 

Nat  1º,2º ; Apoio PT 1º,2º 

1 

 Educación Primaria: 1º, 2º, EF 1 

 Educación Primaria: 3º,4º, Música 1,  

 Educación Primaria: 5º,6º, Inglés 1,  

 Relixión centro base A Gándara 

(nomeado polo Bispado) 

1 compatida co CEIP A Gándara 

Orientadora compartida centros zona 

Apoio Infantil 

1 (martes e venres  todo o día e mércores  

polas tardes) 

AL- PT   Necesidades AL/ PT/ infantil,1º,2º,3º 

 

Programa Arco: apoio primaria: 4º,5º, 

6º 

1 

  

 
 

1. PLAN ANUAL DO CENTRO: (Director/a) 

 

a. Obxectivos fixados na P.X.A. 
Obxectivo 1 A.- Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia. Aprender 

a obrar de acordo con elas. Respetar aos demáis e sentirse respetado 

fomentando un ambiente de boa convivencia e solidariedade. 

Obxectivo 2 B.- Concienciarse da situación excepcional e asumir as normas que nos 

pide o protocolo de Plan de adaptación ao contexto da COVID-19 

valorando a importancia do seu cumprimento en beneficio de todxs. 

Obxectivo 3 C.- Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e 

de responsabilidade ante o estudo e as súas obrigas, así como a actitude 

de confianza en si mesmo, de sentido crítico, iniciativa persoal e de 

emprendemento, creatividade, e afán por superar as dificultades. 

Obxectivo 4 D.- Potenciar o uso e a dotación do material didáctico do centro, 

optimizando o uso e aproveitamento dos recursos, das infraestructuras e 

materiais dispoñibles. 
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Obxectivo 5 E.- Favorecer o apoio e a recuperación dxs alumnxs con NEAE 

Obxectivo 6 F.- Potenciar o funcionamento do Equipo de Dinamización da Lingua 

Galega, Equipo de Actividades Extraescolares, Comisión de Coordinaicón 

Pedagóxica e Implicar ao Claustro na elaboración e toma de decisións 

dos documentos de xestión do centro como a Presente Programación 

Xeral Anual, Plan Lector... 

Obxectivo 7 G.- Favorecer a implicación e participación do profesorado en  proxectos 

de innovación educativa procurando  un centro dinámico e  responsable 

que cubre as expectativas de favorecer no alumnado o desenvolvemento 

de competencias e adquisición de destrezas e obxectivos, en 

consonancia coas demandas e novos retos da sociedade. 

Obxectivo 8 H.- Canalizar as necesidades de formación docente  reflexionando sobre 

os aspectos máis débiles para afrontar o ensino  implicando ao 

profesorado na formación nestes espectos, a fin de que nos permita 

convertir o débil nun punto forte e contar coa formación necesaria para 

ofrecer un ensino de calidade 

Obxectivo 9 I.- Conquerir unha maior coordinación nos criterios de avaliación e as 

porcentaxes de  valoración, traballando paralelamente contidos, destrezas 

e adquisición de valores. 

Obxectivo 10 L.- Concienciar ao alumnado sobre o respeto e coidado do material e 

instalacións do centro en coordinación cos pais/nais/titores/as 

Obxectivo 11 M.- Fomentar actitudes de conservación, valoración e protección da 

contorna 

Obxectivo 12 N.- Conquerir un maior nivel de comunicación, participación e 

colaboración dos binomios mestres/familias e mestres/alumnxs. 

Obxectivo 13 Ñ.- Manter unha boa  comunicación e colaboración do Concello co colexio 

no relativo sobre todo a aspectos de mantemento e a participación na 

organización de actividades de carácter didáctico. 

Obxectivo 14 O.-Potenciar o uso da biblioteca, como un espazo inclusivo no que se 

centralizan os fondos que ofrece múltiples linguaxes e ferramentas: para 

ler,  investigar, buscar información, crear, fedellar… Un espazo de traballo 

colaborativo que promove a construcción do coñecemento. A biblioteca 

será un espazo atractivo e un recurso vital no centro.  
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Obxectivo 15 P.- Fomentar a participación nas actividades complementarias e 

conmemoracións buscando alternativas de acordo co protocolo do Plan 

de Adaptación ao contexto da COVID-19 coas medidas de protección e 

prevención establecidas a fin de dinamizar a vida do centro nun espazo o 

mais seguro posible. 

Obxectivo 16 Q.-Revisar e actualizar as programacións de aula, tendo en conta 

especialmente a situación excepcional do curso pasado derivada da 

pandemia da COVID-19 así como un plan de continxencia para este 

curso. 

Obxectivo 17 R.-Manter os documentos que forman parte do PE actualizados. Este 

curso actualizarase o PE e os planos do centro unha vez rematadas as 

reformas que se están a levar a cabo no centro. 

 

b. Comentario sobre o Grao de consecución deses obxectivos 
Os obxectivos cúmplense en xeral en boa medida se ben,  dada a súa amplitude son 

graduais. Este curso dadas as circunstancias especiais que fixeron un curso duro, cun 

inicio incerto, con medo, no que vivimos rodeados pola constante ameaza da COVID-19, 

situación á que tamén nos fomos acostumando pouco a pouco, foron varias as 

modificacións tratando de buscar alternativas para normalizar a vida do centro na medida 

do posible, a fin de  ofrecer a mellor calidade de ensino nun contexto tamén o máis seguro 

posible. 

1.- A comezo de curso, nos primeiros días trabállase co NOFC, especialmente con 

aquelas normas que afectan ao alumnado, a convivencia, o respecto entre todxs, o 

coidado das instalacións, recursos do centro e materiais. 

Por outra banda A convivencia no respeto ás persoas que nos rodean, aprendendo da 

diversidade forma parte do día a día na vida do centro. Este é un obxectivo moi amplo, 

difícil de medir, nembargantes, inda que palpamos o medrar do noso alumnado en valores 

é preciso  traballar sempre de forma transversal neste campo. 

Sabemos que temos unha clara competición con outras propostas que están ahí na 

sociedade, cunha gran pérdida de valores, no que o esforzo, a loita, o compromiso 

compiten con outras maneiras de alcanzar metas de forma doada, nas que a formación ou 

os medios non importan moito 
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Pretendemos recuperar  e inculcar valores. Contidos e actidudes camiñan a par 

traballando para formar persoas competentes, responsales, críticas, respetuosas coa 

diversidade. 

O grao de cumprimento de normas en xeral é bo, non presentándose situacións 

conflictivas importantes nin faltas de respeto.  

Propostas de mellora, Camiñar na liña de mellorar as relacións, favorecer a adquisición 

dun bo autoconcepto do alumnado, de respecto e inclusión entre todas as persoas que 

conviven no día a día.  

Favorecer o traballo en grupo, a pesar de manter a distancia, as relacións persoais, 

habilidades sociais. Neste senso dende o DO estase a elaborar unha lista de materiais 

para ir adquirindo pouco a pouco a fin de contar con recursos para traballar neste campo. 

 

 2.- Unha vez elaborado o Plan de adaptación ao contexto da COVID-19 dase a coñecer 

ás familias nunha reunión xeral antes do nicio de curso. Coñecen así as normas que 

rexirán o centro para protexer a saúde; normas de aulas, entradas e saídas, o comedor, 

uso doutras aulas… Tamén se lles envía o enlace á páxina web donde se atopa aloxado. 

É importante unirnos e colaborar todxs cumprindo responsablemente as normas das 

autoridades sanitarias.  

O cenro ambientase cos carteis e sinalizacións que nos recordan as normas, a distancia 

de seguridade, así como por donde debemos movernos. Nos primeiros días de curso, 

explicanse as normas, o por pué da distribución do mobiliario das aulas, a xestión do 

material… Nos cursos maís baixos especialmente en infantil e 1º e 2º achégase a 

información de forma lúdica, a través de cancións. 

Destacar o comportamento exemplar do alumnado no cumprimento das normas e 

protocolos. Voltar á escola, sentir os compañeiros inda que na distancia era unha 

necesidade e unha oportunidade para recuperar unha parte da normalidade. 

Propostas de mellora: A experiencia deste curso fainos sentir máis preparados e 

confiados en poder continuar o ensino de forma presencial, que dende logo comprobamos 

non ten precio. Nembargantes xa coñecidas algunhas instruccións de inicio de curso, 

serán as que rixan as modificacións do protocolo do Plan de Adaptación ao Contexto da 

COVID-19. 

Durante o curso formámonos no uso da aula virtual a fin de estar preparados para esta 

modalidade de ensino. Descubertas ferramentas e aplicacións que consideramos 
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innovadoras e de proveito para mellorar o ensino, é importante seguir facendo  uso da 

aula virtual, e das aplicacións coñecidas. 

 

3.- As liñas de traballo polas que opta o centro: buscar aquelas actividades que favorecen 

a aprendizaxe significativa víronse modificadas. Suspendéronse as saídas e 

conmemoraccións conxuntas frecuentes, nas que compartíamos os traballos de todxs. 

Este curso compartimos dende a distancia a ravés de  montaxes audiovisuais. Os grupos 

funcionaron todo o curso como aulas burbulla. Unha vez realizados os traballos 

compartiamolos dendea páxina web do centro ou a aula virtual. 

Este tipo de logros   avanza gradualmente a medida que pasan os cursos  comprobando 

nos máis altos 5º e 6º o logro deste tipo de destrezas.  Manifestan autonomía na 

realización dos traballos, son creativos,  desenvolven actividades nas que asumen 

responsabilidades como colaboración na xestión e organización da biblioteca escolar, no 

comedor, no coidado dos materiais… 

Tanto o alumnado como as familias coñecen, a través das reunión titoriais de grupo de 

inicio de curso os criterios e procedementos para avaliar, nos  que se valoran os contidos, 

as destrezas, o traballo diario, a actitude…  

Proposta de Mellora: Descubrir esta maneira de compartir os traballos a través das 

montaxes audiovisuais fíxonos coñecer outras ferramentas motivadoras, que desenvolven 

e melloran a competencia dixital do alumnado e profesorado ademáis doutras como 

aprender a aprender, sentido da iniciativa…e que é importante seguir a usar. 

Fomentar no alumnado a importancia de crear guións, borradores, modificalos, correxilos, 

antes da elaboración do texto. 

Traballar coas familias, para buscar a colaboración e traballar na mesma dirección. A 

responsabilidade, interés e gusto por facer as cousas ben debe ir acompañada pola 

cultura do esforzo e o compromiso. 

 

4.- Nas reunións procuramos coñecer o material e o uso especialmente das ferramentas 

TIC emerxentes a fin de optimizar o seu uso.  

En outubro danse a coñecer os recursos existentes no centro. Establécense pautas para 

coordinar o uso da aula de informática e a biblioteca, recursos vitais no centro. Este curso 

estreamos o espazo da nova biblioteca. 

Cada profesor organizou a súa aula atendendo ao protocolo da COVID-19 e aos criterios 

de organización dos materiais do alumnado e profesorado establecidos no centro. 
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 Infórmase dos recursos prioritarios que necesita. Partindo do consenso e da análise faise 

a soliciude a Equipamentos Centro. Este curso non recibimos material desta entidade.  

Estreouse o novo espazo da biblioteca inda que agúns recunchos como o do xogo ou o 

fedelleiro non se usaron dado que non se podía compartir material. 

Algúns profesores preferiron crear a biblioteca de aula con fondos da biblioteca para saír 

o menos posible da aula bubrbulla. 

Proposta de Mellora 

En relación ao equipamento seguir a renovar as mesas, sillas e armarios deteriorados. 

Dotar todas as aulas de PDI 

Combinar a organización de todos os recursos, humanos, materiais, e buscar a 

optimización a fin de acadar un equipo cooperativo de traballo, en busca de metodoloxias 

innovadoras para abordar o curriculum e axudar ao éxito escolar. 

 

5.- A orientadora con base no noso centro, está compartida co CEIP Rosalia de Castro de 

Bóveda, Monte Baliño de Pantón e Virxe do Carme de Sober.  

Realizou o Plan de Orientación, Plan de Atención á Diversidade, Plan de Acción Titorial, e 

atendeu as valoracións de demandas de atención ás NEAE e asesoramento ás familias e 

profesores titores ou de área. 

Coordinou o proxecto eduemociona dende o que se tratou de traballar a xestión adecuada 

das emocións nunha etapa dura na que ás veces foi difícil xestionalas tanto para adultos 

como para xs nenxs. 

A finais de cada curso realízase unha valoración dos resultados e establécese a previsión 

de necesidades do vindeiro curso.  

Establecéronse medidas de apoio dentro ou fóra da aula en función do mellor resultado 

do alumnado e apoios de AL según as demandas. 

Propostas de Mellora: Contar cos recursos humanos que nos permitan manter os 

agrupamentos actuais e atender as NEAE.  

Canalizar e atender todas as demandas de intervención ou axuda que xurdan ao longo do 

curso establecendo as medidas e modificicacións  necesarias coordinadas polo 

Departamento de Orientación. 

 

6.- Os Equipos de DLG, Actividades complementarias e extraescolares así como CCP 

funcionaron a nivel de Claustro dadas as características do centro asumindo as 

respectivas coordinacións a directora. Realizamos reunións mensuais nos dous primeiros 
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trimestres e parte do terceiro a través de webex,  nas que se tomaron acordos para o 

deseño e realización das actividades, adaptandoas a situación da COVID-19 e ao 

protocolo do Plan de adptación. 

Xa a finais do mes de maio e no mes de xuño fixemos algunha saída dada a situación 

estable en relación á pandemia no concello, para as que se solicitou autorización á Xefa 

Territorial. 

Somos un centro pequeno, polo tanto a implicación de todxs é importante.  

Proposta de Mellora: Retomar aquelas actividades suspendidas e con posibilidades de 

realizar como algunhas conmemoracións nas que se poden celebrar ao aire libre, saídas. 

Seguir traballando coordinadamente dende os distintos equipos do centro: Extraescolares, 

EDLG, Equipo biblioteca… 

 

7.- Seleccionamos aqueles proxectos que consideramos viables e importantes  para 

abordar as aprendizaxes dende a innovación co  uso de ferramentas motivadoras. 

Consideramos este obxectivo cumplido nun alto grao, nembargantes non é un obxectivo 

pechado. En educación proxectos e formación están avanzando continuamente. É preciso 

pois, seguir a traballar nesta liña para  non perder o tren da actualización e da innovación. 

PLAMBE dende o curso 2009/10. Esto fixo posible que a día de hoxe contemos cunha 

biblioteca ben dotada e funcional. Un recurso inestimable no centro que nos permite 

formar lectores, desenvolver proxectos e o uso de ferramentas innovadoras que favorecen 

a alfabetización múltiple, convertindo a biblioteca nun laboratorio creativo das 

aprendizaxes. 

Propostas de Mellora: Contar con máis disponibilidade horaria para a catalogación dos 

fondos da biblioteca, que este ano estivo relegada, a fin de informatizar o servizo de 

préstamo e optimizar tamén as posibilidades que ofrece o programa Meiga. 

Plan Proxecta: Consideramos moi positivo o desenvolvemento deste proxecto, os 

resultados acadados que o alumnado acolle moi positivamente así como a colaboración e 

valoración das familias. 

Proposta de Mellora: Retomar as actividades posibles o vindeiro curso e seguir a 

participar deste proxecto. 

Proxecto Voz Natura: A través deste proxecto cada curso coñecemos mellor o que nos 

rodea, sensibilizámonos e implicámonos no compromiso para coidar a nosa contorna, que 

non deixa de ser o noso fogar. A súa limpeza e coidado incidirá tamén na nosa saúde. 
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A valoración dos obxectivos deste proxecto e as actividades desenvolvidas ao longo do 

curso son moi positivas, polo que consideramos importante para o centro seguir 

participando. 

Proposta de Mellora: Seguir a participar deste proxecto.  

Programa Arco: Solicitamos este proxecto, considerando que os recursos humanos 

quedaban escasos para atender ao alumnado con NEAE. Resultou moi positivo para o 

centro. 

Proposta de mellora: Seguir a solicitar o programa Arco. 

Contratos Programa, Eduemociona: O  programa  levouse  a  cabo  durante  todo  o  

curso  e  con  todo  o  alumnado  do  centro,   a través   do  visionado  de  vídeos,   lectura  

de  contos ,   xogos   e  outras   tarefas . 

Cremos   que  foi   beneficioso  para  os   nenos   e  nenas,   que  lles   gustou  a  

temática.   

Proposta de mellora: Seguir   traballando  nesta  liña. 

Dous novos proxectos para o vindeiro curso: Solicitamos dous novos proxectos que 

consideramos importantes no noso centro e nos que estaremos integrados para o vindeiro 

curso: Proxecto E-DIXGAL e formar parte da rede de centros plurilingües. 

Proposta de mellora: Seleccionar aqueles proxectos e actividades que sexan viables 

coas nosas posibilidades e características buscando sempre que o noso centro garanta 

ao alumnado a igualdade de oportunidades, de investigación e innovación sen verse 

mermado en recursos educativos por mor da súa situación rural e despoboamento. 

 

8.- A nosa formación incidirá no ensino de calidade para o alumnado. A incorporación de 

novos recursos metodolóxicos ás prácticas educativas e os cambios que se están a 

producir esixen a actualización do profesorado.  

Dada a probable necesidade de seguir impartindo ensino con recursos dixitais dende a 

distancia, seguímonos formando no manexo e optimización da aula virtual.  

Proposta de Mellora: Pasamos a formar parte do grupo de centros E-DIXGAL polo que 

cara o vindeiro curso será necesario formarnos neste campo. 

 

9.- Na CCP acordamos os criterios e porcentaxes de valoración que se recollen nas 

programacións de aula e no caderno dx titxr.  

Proposta de Mellora: Consensuar os criterios, instrumentos e porcentaxes de valoración 

e creación  de rúbicas como instrumento para avaliar. 
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10.- Este obxectivo forma parte do día a día. O respeto ás normas inclúe o coidado do 

noso centro, para vivir nun espazo acolledor, para deixalo para os que veñen en bo 

estado como o atopamos nós. 

Cando se destroza ou estropea algo intencionadamente hai que asumir antes de nada a 

responsabilidade de reparalo ou repoñelo.  

Non existiron desperfectos no colexio que mereza a pena destacar en relación ao noso 

alumnado.  

Proposta de Mellora: Establecer actividades que sensibilicen ao alumnado na 

colaboración de coidado do colexio e do seu material e roupa. 

 

11. - Isistimos sempre na importancia da valoración, coñecemento e conservación da 

nosa contorna. Nas reunións coas familias de caracter xeral tamén se invitan a colaborar 

neste senso. 

No colexio establécense actuacións de reciclaxe. Unha vez que o concello colocou cerca 

composteiros para facer compost, lévanse todos os días os restos orgánicos do comedor. 

Tamén se realizan campañas de aforro de enerxía: apagar luces, consumo responsable 

da auga… 

Propostas de Mellora: Crear brigadas verdes que se organicen por turnos para manter  o 

patio limpio. 

Crear o buzón de propostas acerca de medidas para ter máis fermoso o colexio, pintar 

paredes, ou intervir nos espazos de lecer. 

 

12.- Insístese sempre ás familias na  importancia do traballo na mesma dirección Nas 

reunións de caracter xeral coas familias invítanse ao diálogo permanente co centro e  á 

colaboración. Celebráronse as reunións preceptivas cos pais: a principio de curso, unha 

de carácter xeral coa directora, e a continuación  outra co seu grupo titorial. Na reunión 

xeral  entrégase  ás familias un boletín informativo que recolle  horarios, calendario 

escolar, actividades máis salientables, servizos do centro...  

Ao longo do curso os Pais/nais ou titores, ademáis dos martes, día de titoría, recibiron 

facilidades para manter reunións cos titores ou profesores de área e coñecer os progresos 

dos seus fillxs. 

Proposta de mellora: Manter a actitude aberta á escoita e ao diálogo para solventar as 

dificultades o mais axiña posible.  

Animar as familias a incrementar a súa participación na vida do colexio. 
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13.- As relacións co Concello foron fluidas realizando o mantemento do centro 

Participamos en concursos promovidos por esta entidade, concursos de Nadal, Letras 

Galegas. Este curso disminuiron as actividades organizadas conxuntamente, dado que 

funcionamos con aulas burbulla. Acudiron ao centro, o alcalde e profesionais de servizos 

sociais polo 25 de novembro e polo 8 de marzo. 

 Propostas de Mellora: Manter fluidez na relación informando puntualmente das 

necesidades de mantemento do centro.  

 Retomar as actividades que se viñan organizando conxuntamente cando a situación 

saitaria o permita.  

 

14.- A biblioteca foi a protagonista das celebracións e conmemoracións seleccionando 

lecturas relacionadas coas temáticas da celebración e promovendo actividades. Estivo 

intimamente relacionada coas TICs, o EDLG, Voz Natura e as actividades 

Complementarias e Extraescolares. 

Na biblioteca, lemos investigamos, creamos, realizamos  traballos, disfrutamos… 

Dende a biblioteca achegámonos ao fascinante e máxico mundo da radio con  radio 

Guímaro. Realizamos divercos programas de radio. Durante o confinamento a radio serviu 

para que o noso alumnado a través da radio chegase aos demáis compañeiros e familias. 

Este curso continuamos co proxecto colaborativo de radio escolar co CEIP Virxe do 

Carme de Sober con programas de radio escolar de ida e volta a través dos que demos a 

coñecer aspectos dos nosos concellos. Aínda que só puidemos realizar dous programas, 

un cada centro. 

Dende a biblioteca tamén nos achegamos ao motivador mundo da robótica e a 

programación coa chegada dos escornabots, a inclusión do noso centro no proxecto 

biblioteca creativa, a impresora 3D e o espazo maker que este curso estivo relegado. 

Incorporámonos tamén ao grupo de bibliotecas solidarias pola participación do noso 

alumnado colaborando coa xestión da biblioteca, realizando actividades de contacontos 

no centro, compartindo lecturas cos compañeros e familias. Polo traballo realizado 

recibiron o premio de Voluntariado de lectura. 

Este obxectivo non se pode pechar. Dados os bos resultados seguiremos a traballar nesta 

dirección. 

Proposta de Mellora: Convertir a biblioteca nun recurso vital no centro que ofreza as 

oportunidades para que o alumnado e o profesorado poidan avanzar nos obxectivos e 

ampliar a calidade dos procesos de ensino e aprendizaxe.  
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Dotar a biblioteca para que atenda as demandas do alumnado e o profesorado, compense 

as desigualdades sociais e culturais de orixe do alumnado facilitando o acceso aos 

recursos acutalizados e de calidade,  atende a diversidade aportando os materiais en 

función das necesidades…Convertir a biblioteca nunha oportunidade para exercitar as 

competencias intelectuais e emocionais, para convivir e construír cidadania. 

Continuar coa catalogación dos fondos a través do programa Meiga. 

 

15.- Organizamos actividades relacionadas coas actitudes de respecto e tolerancia 

aproveitando as diverass conmemoracións 

Proposta de mellora: Reseñar que a consecución plena dos anteriores obxectivos é 

utópica, aínda que sempre se conquiren resultados positivos parcialmente. 

Dada a nova normalidade, derivada da pandemia a intención será a de buscar aquelas 

actividades que acercan ao alumnado á realidade e donde teñen a oportunidade de 

desenvolver as competencias  sempre e cando non haxa riscos para ninguén. 

 

16.- A inicio de curso adaptamos  as programacións  tendo en conta a avaliación inicial 

así como as adaptacións realizadas no curso anterior.  

Propostas de mellora: Actualizar cada curso as programacións. 

17.- Este curso elaborouse o Plan de Adaptación ao contexto da COVD-19, realizaronse 

as modidicacións seguindo as instruccións da Consellería. 

Realizouse o Plan de continxencia. 

O plan de igualdade previsto para este curso quedo usen realizar. 

Proposta de mellora: Elaborar o Plan de Igualdade 

Unha vez rematadas as reformas previstas para este verán será necesario actualizar os 

planos do centro. 

c. Propostas de mellora para o próximo curso (Realizadas no comentario) 
 

 

2. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN NO CONTROL E XESTIÓN: 
 
a. O CONSELLO ESCOLAR (Secretario/a) 

Calendario de reunións celebradas/ acordos máis importantes. 

Reunións % asistencia Acordos e decisións 

20/10/020 

 

 

100% 

 

 

.- Lectura e aprobación .PXA e anexos: Plan lector, 

Plan TIC e Plan de orientación e anexos: plan de 

acción titorial e plan de atención á diversidade. 
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27/01/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/04/2021 

 

20/04/2021 

 

 

 

 

 

 

26/05/2021 

 

 

1/06/2021 

 

 

30/06/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

83% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

.-Lectura do Plan de adaptaciónao contexto da COVID-

19 e Plan de Continxencia. 

.- Proxectos do centro: PLAMBE, Formación do 

profesorado, Voz Natura e Plan Proxecta, Proxecto 

Deportivo do CentroPrograma Arco, Eduemociona 

.- Informacion das obras pendentes da reforma 

rematadas. 

.- Estrea  do espazo da biblioteca. 

.- Elección dun día non lectivo. 

 

.- Balance do 1º cuatrimestre do comedor escolar. 

.- Aprobación do Gastos de Funcionamento do 

exercicio 2020.. 

.- Informaciónsobre un escrito para enviar a consellería 

pois o deterioro da tela asfáltica da primeira planta esta 

a filtrar a humidade dentro deteriorando a pintura das 

paredes e causando que salte o automático do cadro 

xeral de electricidade, tendo que permanecer a 

plantabaixa sen encender a luz. 

 

ProxectoE-DIXGAL para o vindeiro curso. 

 

.- Balance do 2º trimestre  do comedor escolar 

.- Orzamento para o exercicio 2021 

.- Solicitude Centros plurilingües 

.- Obras no centro. Aprobación pola Consellería para a 

reparación da cuberta, ventas e remate da reforma do 

centro. 

 

.- Selección da Comisión da Avaliación para a 

avaliación da eleccíon de directores. 

 

.- PLAMBE. Liñas prioritarias para o curso 2021-22 

.- Excursión fin de curso ao ecoparque multiaventura 

de Marín para o alumnado de 5º e 6º. 

- Balance do 3º trimestre e anual do Comedor Escolar. 

.- Exercicio de Gastos de Funcionamento para o 2021 

ata o 30 de xuño.  

.-Lectura e aprobación da presente memoria e anexos 

(Proxectos do centro) 

.- Memoria Plan Lector e Memoria Proxecto Fomento 

do Uso do Galego. 

.- Memoria Departamento de Orientación e Anexos. 

.- Reforma do centro para o verán. 



  15 de 73 MEMORIA ANUAL:………………………….. 2019/20 

CEIP DA POBRA DO BROLLÓN MEMORIA ANUAL CURSO 2020-21 

 

 

Acordos máis significativos (Reflexados no cadro) 

Dificultades atopadas para o seu funcionamento 

As reunións do consello escolar realizáronse a través de Webex ata esta última do 30 de 

xuño que se fixo de forma presencial. 

 Funcionaron con normalidade, sen especial dificultade. De feito os acordos prácticamente 

na súa maioría foron tomados por unanimidade. 

 As reunións do segundo e terceiro trimestre, dada a boa situación do noso concello 

realizáronse de forma presencial. 

Este curso non se levou a cabo a renovación parcial do consello escolar  tras a 

Resolución da Consellería do 22 de outubro de 2020, pola que se adía a celebración de 

eleccións para a renovación dos membros dos consellos escolares de centros docentes 

sostidos con fondos públicos. 

Propostas de mellora para o próximo curso 

Renovación parcial do consello escolar.  

Inda que as familias colaboran sempre de moi bo grado nas actividades propostas dende 

o centro, non manifestan interés en formar parte do consello escolar, habendo sempre un 

índice de presentación de candidaturas e de votación baixo. 

 

b. O CLAUSTRO DE PROFESORES (S 

ecretario/a) 
Calendario de reunións celebradas e acordos máis significaitvos 
 

Reuni. % asiste. Decisións ou acordos máis  importantes 

2/09/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/09/2021 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

1.-Adscripción do profesorado/ Titorias 

2.-Distribución de aulas  

3.-Equipos docentes 

 4.-Gardas de transporte, entradas, saídas e recreo.  

5.- Normas Xerais do centro 

6.- Organización do comedor escolar e gardas do comedor. 

7.- Asistencia Sanitaria. Protocolo para un alumno incluido no 

programa Alerta Escolar. 

8.- Saídas do centro  

9.-. Actualización Programacións  

 

1.- Proposta modificación da distribución do horario lectivo 

ante a situación da pandemia. 

2.- Plan de evacuación. Actualización das responsabilidades 

por plantas. 
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20/10/2020 

 

 

 

 

 

26/01/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/04/2021 

 

 

 

 

25/05/2021 

 

 

1/06/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

3.- Constitución do Equipo de biblioteca. Proxectos Horarios 

4.- Aula TIC. Horarios. Responsable Dinamización das TICs 

5.- Plan Proxecta. Proxecto Deportivo. Responsable 

6.- Proxecto Voz Natura. Responsable. Desenvolvemento.  

7.- Formación do profesorado 

7.- Pautas para a elaboración da PXA 

8.- Solicitude Equipamento Centros 

9.- Material Escolar para o alumnado. 

10.- Elección dun día non lectivo.  

11.- Data reunión coas familias de inicio de curso. Dúas partes; 

unha de carácter Xeral co Claustro. 2ª parte reunión por 

grupos cos titores. 

12.- Organización do primeiro e segundo  día de curso 

 

1.- Lectura e aprobación da PXA e Plan Lector. 

2.-Plan de Adaptación ao contexto da COVID-19 e Plan de 

Continxencia. 

3.- Plan de Orientación e documentos anexos. 

4.- Elección dun día non lectivo. 

 

1.-Balance do 1º cuatrimestre de comedor escolar. 

2.-Gastos de funcionamento do ano 2020 

3.-Prioridades do centro para o orzamento do exercicio 2021. 

4.- Obras prioritarias no centro. Substitución da telaesfáltica da 

cuberta da 1ª planta. 

5.- Avaliación da PXA. 

4.-Aprobación da presente memoria e Anexos: plan TIC, 

memoria  memoria do Plan Lector, Memoria Plan Proxecta, 

Memorai Voz Natura, Memoria Formación “Celebrando cos 

libros” Previsión de necesidades para o vindeiro curso, Libros 

de texto. 

5.- Memoria PLAMBE e Liñas Prioritarias para o vindeiro 

curso. 

Reforma do centro no verán. 

 

.-Balance do 2º trimestre do comedor Escolar. 

.-Solicitude Proxecto E-DIXGAL. 

.-Solicitude incorporación do centro á rede de centros 

plurilingües. Impartirase en inglés a materia de plástica. 

 

.-Claustro Extraordinario. Constitución comisión de avaliación 

para o nomeamento da  elección de directores.  

 

.-Plambe. Liñas prioritarias para o curso 2021-22 
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30/06/2021 .- Lectura e aprobación da presente memoria 

.- Lectura e aprobación do Plan Lector e Proxecto para o 

Fomento do Uso do Galego. 

.- Lectura e aprobación memoria Plan de Orientación. 

.-Balance do 3º trimestre e final do comedor escolar. 

.- Gastos de Funcionamento ata xuño. 

.- Proxectos para o  vindeiro curso. 

.- Obras no centro 

 

As reunións  de claustro fixéronse todas a través de Webex ata o mes de maio no que 

vista a estabilidade da pandemia no concello se realizaron de forma presencial. 

 

Acordos máis significativos 

(Reflexados no cadro) 

En xeral non houbo dificultades no desenvolvemento das actuacións do claustro, sendo 

reunións participativas e dinámicas. 

A participación nas reunións foi sempre do 100%. A implicación do profesorado na vida do 

centro estímase alta, formando un equipo de traballo.colaborativo donde as propostas ou 

iniciativas xurden de calquer membro. Os acordos parten do consenso, o debate e a 

reflexión. 

Na maioría os acordos foron tomados por unanimidade. 

 

Propostas de mellora para o próximo curso 

Manter o Claustro implicado na vida do centro formando un equipo donde todxs sumamos 

e aprendemos uns dos outros. 

Repartir as responsabilidades, na medida do posib.le, atendendo aos puntos fortes dos 

profesores a fin de que todxs nos atopemos agusto no noso traballo que indudablemente 

influirá tamén no ensino de calidade. 

Aproveitar as iniciativas e propostas do Claustro para enriquecelas entre todos e xestionar 

eficazmente unha vez establecidos os consensos e acordos. 

Formar un equipo que busca unha cultura común de traballo buscando recursos  e 

oportunidades para a renovación das prácticas educativas e a incorporación de 

metodoloxias activas e innovadoras. 
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3. ÓRGANOS DE COOORDINACIÓN: 
 

a. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA (Secretario Comisión) 
 

Calendario de reunións celebradas 
 
 Mes 

 
 Nº reuni. 

 
 Días 

 
 % Asist. 

 
 Duración 

 
 Acta s/n 

 

 Setembro 
1 22 100% 1h Si 

 

 Outubro 

2 13-27 100% 1 h. Sí 

 

 Novembro 

1 24 100% 1h Sí 

 

 Decembro 

0     

 

 Xaneiro 

1 19 100% 1h Sí 

 

 Febreiro 

0 23 100% 1h Si 

 

 Marzo 

1 23 100% 

 

1h 

 

Si 

 

 Abril 

1 27 100% 55m. Sí 

 

 Maio/Xuño 

1-1 25- 16 100% 55´/1h Sí 

 

Acordos máis significativos 

.- Leváronse a cabo a maioría das actividades programadas.  

.- Consenso acerca das normas xerais do centro: organización de entradas, saídas, 

cambios de clase...que se plasman no Plan de adaptación ao contexto da COVID-19 e se 

entregan a cada profesor no claustro de setembro.  

- Análise dos resultados das avaliacións iniciais. 

.- Elaboración dun boletín informativo para as familias para entregar na reunión xeral a 

comezo de curso. 

.- Elaboración dos horarios de apoio e reforzo. Criterios para establecer os apoios. 

.- Análise dos resultados da avaliación inicial; previsión e organización das medidas de 

NEAE que se conxugarán coa organización das estratexias e medidas de apoio  partindo 

da previsión do curso anterior. 
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.- Solicitar programa Arco. 

.- Pautas xerais e propostas para a elaboración da PXA e da presente memoria. 

.- Coordinación do desenvolvemento dos proxectos do centro: PLAMBE; Voz Natura, 

Proxecto Deportivo, Eduemociona, Programa Arco. 

.- Fíxanse as datas de avaliación  

.- Proxecto de formación do profesorado en centros no que se incluiu un grupo de traballo. 

O funcionamento e optimización da aula virtual. Toma de decisión en canto a un menor 

uso dos libros de texto a favor desta modalidade de  traballo a través da creación do 

obradoiro de linguas.  

.- Previsión,  estratexias e medidas de apoio para o curso 2021/22 elaboradas polo DO 

.- Elaborouse e desenvolveuse o Plan Lector do centro e o Proxecto do PLAMBE. 

.- Leváronse a cabo actividades de formación en relación coa biblioteca participando nos 

encontros.  

.- Establecéronse estratexias de acollida para alumnado que chegou ao centro 

.- O traballo por proxectos deste curso estivo relacionado coa temática de Voz Natura 

sobre o Camiño de inverno.. 

.- Seguimento trimestral da PXA. 

Dificultades atopadas para o seu funcionamento. 

Non houbo dificultades que destacar no seu funcionamento. Este equipo funciona a 

nivel de claustro. As reunións da maioría do curso agás as de avaliación celebráronse 

a través de Webex. 

Xa no 3º trimestre, a partir de maio, celebráronse de forma presencial. 

Propostas de mellora 

.- Favorecer a implicación e coordinación entre todos os membros da comunidade 

educativa. 

.- Propoñer á inspección manter  a mesma plantilla do profesorado e contar cun AL con 

PT afin a tempo completo para contar cos apoios necesarios que propicien unha labor 

docente  axustada ás necesidades dxs almnxs.  

.- Manter no centro os agrupamentos de primaria nas tres unidades.  
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.-Continuar solicitando o programa Arco. 

.- Todas aquelas que xurdan unha vez comezado o curso escolar. 

 

b. EQUIPO DE DINAMIZACION DA LINGUA GALEGA (Coordinador 
EDLG) 

 
Calendario de reunións celebradas. Este Equipo, dado o número de unidades do centro 

funcionou a nivel de Clautro asumindo a coordinación a directora, seguindo  o establecido 

no Regulamento Orgánico de Infantil e Primaria, 374/1996, GOG do 29 de outubro de 

1996. 

Celebráronse reunións o 3º martes de cada mes do mesmo xeito que as demáis a través 

de webex ata maio nas que se celebraron de forma presencial. 

 

Mes Nº reunións Días % sistencia 

Setembro 1 5 100% 

Outubro 1 15 100% 

Novembro 1 19 100% 

 Decembro 
1 

17 100% 

Xaneiro 1 21 100% 

Febreiro 1 18 100% 

Marzo 1  100% 

Abril    

Maio 1  100% 

Xuño 1  100% 
 
Acordos máis significativos 

.- Desenvolvemento das actividades e memoria do correspondente a este curso. 

.-Elaboración do proxecto   Fomento do Uso do Galego 

.- Hora de Ler 

.-Deseño e participación nas actividades que favorecen o coñecemento das nosas 

tradicións e costumes populares: magosto, Samaín, Entroido. 

.- Indagación e coñecemento as características do entroido en Galicia e especialmente  

en Salcedo, na nosa localidade. 

.-Certames de contos de Nadal e Letras Gaelgas. 
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.- Semana das Letras Galegas. 

.- Elaboración da revista Outeiro. 

.- Coordinación e relación cos proxectos  e Equipos do centro: PLAMBE, Voz Natura, as 

TICs 

.-. Desenvolvemento das actividades que favorecen e melloran a competencia lectora. 

 
Actividades previstas e non realizadas. Xustificación 
 

 ACTIVIDADES PREVISTAS E 
NON REALIZADAS                  XUSTIFICACIÓN 

Magosto: invesigación sobre a 

tradición desta celebración en 

Galicia. 

Esta actividade non se levou a cabo pola 

climatoloxia e a situacion da pandemia cunha 

porcentaxe significativa de contaxios detectados 

no concello. 

Proxecto:  O camiño Guímaro. 

Continuación 

Non se levaron a cabo moitas das actividades por 

mor da pandemia. Continuaremos con este 

proxecto no vindeiro curso. 

 
 
Actividades non previstas e realizadas 
 

 ACTIVIDADES NON 
PREVISTAS REALIZADAS                  XUSTIFICACIÓN 

Visita dos Bolechas Ante esta oferta por parte da empresa, e dado que 

era gratuita acollémola tendo en conta o interés 

didáctico para o alumnado de 1º e 2º, ao que estivo 

dirixida. 

 
O grao de satisfacción na realización da maioría das actividades é alto. 

 
Propostas de mellora para o próximo curso 
 

.- Aumentar o orzamento económico por parte da consellería para o desenvolvemento de 

actividades dirixidas ao fomento e uso da nosa lingua, asi como para a adquisición de 

material didáctico tanto para os alumnos como de consulta para o profesorado. 
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c. EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 
EXTRAESCOLARES (Xefatura do Equipo.) 

 
Calendario de reunións celebradas. 

Este equipo ao igual co de EDLG funcionou a nivel de claustro dadas as características 

do centro asumindo a súa coordinación a directora. 

Celebráronse reunións o primeiro martes de cada mes e do mesmos xeito que os equipos 

anteriores a través de webex ata o mes de maio. 

MES Nº REUNIÓNS DATA DURACIÓN % Asistencia 

Setembro 1 5 1h   100% 

Outubro 1 6 45 min 100% 

Novembro 1 10 1h 100% 

Decembro 1 1 45min 100% 

Xaneiro 1 19 35 min 100% 

Febreiro 1 2 1h 100% 

Marzo 1 9 1h 100% 

Abril 1 13 35m 100% 

Maio 1 13 40m 100% 

Xuño     

 
Acordos máis significativos 

.- Elaborar o programa anual das actividades complementarias enfocadas ás 

conmemoracións buscando alternativas para celebrar as conmemeoracións a nivel de 

aula e poder compartir os traballos co resto dxs compañeirxs a través de montaxes 

multimedia dende a páxin web ou a aula virtual. 

.- Programar cada unha das actividades especificando obxectivos, responsables, 

momento e lugar de realización. 

- Proporcionarlles aos alumnos/as e aos pais/nais a información relativa ás actividades. 
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- Organizar o uso e a xestión  da biblioteca do centro. 

- Elaborar unha memoria final de curso coa avaliación das actividades realizadas que se 

incluirá na memoria do centro. 

 

Actividades complementarias non previstas e realizadas. Xustificación 
 

 ACTIVIDADES PREVISTAS E 
NON REALIZADAS                  XUSTIFICACIÓN 

Xornada con Xurxo Ayán A principio de curso suspendéronse as actividades 

que implicaban a chegada doutras persoas ao 

centro. Vista a melloría do concello no mes de abril, 

o alumnado de 5º e 6º disfrutou dunha xornada co 

arqueólogo Xurxo Ayán Vila que nos falou dos 

descubrimentos en Vilachá e dos libros. 

Excursión a Repil Pola mesma razón da pandemia as excursións 

quedaron suspendidas.e vista a melloría o 

alumnado de 5º e 6º visitou Repil, acompañados de 

Xurxo Ayán, un lugar tamén se está excavando 

para esclarecer feitos da postguerra civil, donde 

foron asasinados 4 republicanos. 

Camiño de Inverno Vista a melloría do concello en torno á pandemia 

fixemos un tramo do Camiño de Inverno que pasa 

polo noso concello. Xantamos ao aire libre e 

celebramos un recital de poesía para celebrar as 

Letras Galegas. 

Visita ao Daviña Rei O alumnado de 6º realizou a visita ao Daviña Rei 

unha vez autorizada pola xefatura Territorial dada a 

melloría da situación con respecto á pandemia. 

 
 
Actividades previstas e non realizadas 
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 ACTIVIDADES NON 
PREVISTAS E  REALIZADAS                  XUSTIFICACIÓN 

Suspensión das actividades 

extraescolares por parte da 

ANPA 

Dado que estaban agrupados en aulas burbulla e 

se mantiñan eses agrupamentos durante todo o 

horario lectivo incluidos periodos de lecer e 

comedor a ANPA suspendeu as actividades para 

colaborar e non mezclar alumnado que non se 

meclara anteriormente. 

Excursión a Marín Vista a melloría da situación con respecto a 

pandemia, optamos por facer unha excursión fin de 

curso para o alumnado de 5º e 6º que consistiu na 

visita a Marín, Parque dos Sentidos, e Ecoparque 

Multiaventura de Marín. 

 
Comentario: 

Consideramos vitais estas actividades na formación do noso alumnado xa que teñen 

como obxectivo complementar a actividade da aula. Son motivadoras, enriquecedoras; 

apórtanlle aprendizaxes significativos. Gañan moitos valores a través delas, relaciónanse 

con persoas, melloran a intelixencia emocional, traballan a competencia en comunicación 

lingüística, normas de convivencia…Este curso tan excepcional e duro, consideramos que 

de ser posible merecían saír da escola e disfrutar respetando as normas. 

En xeral, facemos unha avaliación positiva de todas as actividades realizadas. Moitas  

forman parte dos principios do noso centro. Non nos podemos esquecer das datas 

conmemorativas como as Letras Galegas ou o entroido, imprescindibles na formación dxs 

nenxs. 

A carga lectiva do profesorado é cada vez maior, e ás veces resulta complicado poder 

levar a cabo actividades complementarias; debemos facer un esforzo para que teñan un 

gran oco dentro das nosas programacións. Non esquezamos que son unha das mellores 

ferramentas coas que contamos para a formación dos nosos nenos/as. 

Propostas de mellora de cara ao próximo curso, debemos seguir fomentando a 

participación de todo o profesorado e alumnado.  
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Recuperar na medida do posible, se a situación o permite as convivencias con outros 

centros, coas institucións máis próximas, as saídas.. Para os alumnos/as  non hai mellor 

momento para poñer en práctica  o que aprenden na aula, son días moi especiais, que se 

esperan con moitas gañas, días importantísimos no proceso de aprendizaxe. 

 
Actividades extraescolares previstas e non realizadas. Xustificación 
 

 ACTIVIDADES PREVISTAS E NON 
REALIZADAS                  XUSTIFICACIÓN 

  

  

 
Actividades de biblioteca escolar previstas e non realizadas 
 

 ACTIVIDADES PREVISTAS E NON 
REALIZADAS                  XUSTIFICACIÓN 

  

  

  

 
 
Outros proxectos e programas nos que participou o centro 

 

PROGRAMA OU 
PROXECTO 

Nº ALUMNOS OBSERVACIÓNS 

Contratos/ 
programa 

  

Proxecta 41  Este proxecto ten moi boa acollida polo alumnado 

e o profesorado. Adaptáronse algunhas actividades 

e xogos que lles permitian desenvolver a actividade 

mantendo a distancia. 

Desenvolveuse un Proxecto Deportivo de Centro 

que dinamizou e favoreceu a actividade deportiva 

adaptado ao Plan de adaptación ao contexto da 

COVID- A través del inculcamos valores de 

cooperación esforzo e os beneficios do deporte na 
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nosa saúde. Buscaron alternativas de xogos 

posibles mantendo a distancia, sinais para non 

tocarse… 

Xa a finais de curso, no mes de xuño, o alumnado 

de 5º e 6º participou nunha xornada de voleibol a 

cargo dunha monitora, que xoga no equipo Ribeira 

Sacra. 

Arco. 8 Contamos cun profesor a partir de mediados de 

outubro que apoiou ao alumnado con dificultades 

de 4º,5º, e 6º atendendo á normativa do proxecto.  

Isto favoreceu o centro pois o resto do profesorado 

que tiña que repartir o apoio en todxs os grupos 

puido intensifícalo nos niveis máis baixos 

atendendo así a todo o alumnado. 

 

Eduemociona 41 Tratamos   de  mellorar   a  competencia  

socioemocional   do  alumnado,   aumentar   a 

autoestima,   increment ar   o  autocontrol   

emocional   e  coñecer   as   emocións   propias   e  

as dos   demáis. 

Outros Proxectos 

PLAMBE  41 Todxs Formamos parte deste proxecto dende o curso 

2009-10. 

A biblioteca funciona no centro dende catro 

ámbitos:  

.- O da xestión e organización no que participan o 

equipo de biblioteca e os nenos e nenas de 5º e 6º 

convertidos en biblioaxudantes.  

.- Dinamización da lectura. Sempre está presente 

nas conmemoracións ofertando lecturas en relación 

a temática e propoñendo actividades. A biblioteca é 

o espazo privilexiado para o achegamento aos 

contos, á poesía ao teatro, para coñecer os 

escritores… 
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.- Tratamento da información. É a protagonista e 

dinamizadora dos proxectos de traballo creando os 

recunchos temáticos para que o alumnado busque 

e analice a información.  

.- A alfabetización múltiple: O uso de ferramentas 

con novas linguaxes  que se integran no currículum 

como biblioteca creativa. Este curso apenas 

funcionou a causa da situación da pandemia. 

.-Radio na biblio: Ferramenta potente e motivadora 

para traballar o corrículo. Usouse a radio 

atendendo a un protocolo establecido. Realizaron 

varios programas de radio ao longo do curso. Entre 

eles, un programa de radio sobre os nosos ríos 

para contestar aos compañeiros de Sober. 

Moitas actividades foron adaptadas para traballar 

as conmemoracións dende as aulas e compartir na 

distancia a través de multimedia. 

 

VOZ NATURA 41 (todxs) Este curso traballouse sobre o o camiño de 

inverno. Titulábase o noso proxecto: “O Camiño 

Guímaro”. Relizamos varias actividades: entrevista 

en radio Guímaro ao alcalde para coñecer mellor o 

camiño que pasa polo noso concello, elaboración 

de códigos QR con información, realización dun 

tramos do camiño… Nembargantes outras 

actividades non puideron realizarse por mor da 

pandemia, polo que este proxecto terá 

continuidade o vindeiro curso. 

 

 
 
Grao de satisfacción  

O grao de satisfacción das actividades realizadas é alto. As actividades deste proxecto 

son motivadoras e moi ben acollidas polo alumnado. Implica convivencia, traballo en 
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equipo, respeto de normas, coñecer e fomentar diversos do deportes….vida saudable. 

Conta coa implicación de toda a comunidade educativa. 

Propostas de mellora para o próximo curso 

Seguir a participar no Plan Proxecta a partir do Proxecto deportivo do centro e da 

distribución da leite e froita fresca para o alumnado de primaria. 

Retomar as actividades propostas para este curso que non se puideron realizar 

 

d) DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN /ATENCIÓN ACNEAE 
   (Xefatura Dpto./PT/AL) 
 

 
 

MEMORIA 

DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN. 

 

 

 
CEIP DA POBRA DO BROLLÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO 2020-2021 



  29 de 73 MEMORIA ANUAL:………………………….. 2019/20 

CEIP DA POBRA DO BROLLÓN MEMORIA ANUAL CURSO 2020-21 

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN /ATENCIÓN ACNEAE 

 Calendario de reunións celebradas. 

Os membros do DO do centro base (directora/PT, PT afín AL itinerante con centro base 

en Sober e a orientadora) reuníronse os martes ás 14:00h sempre que a organización do 

centro o permitiu. 

Ademais mantívose contacto vía telefónica, por correo corporativo ou watshaap, sempre 

que foi necesario. 

Os membros do DO asistiron tamén as seguintes reunións: reunións das 3 avaliacións, 

reunión de CCP, reunións coa psicóloga da USMIX, coa Educadora Social do Concello, 

coas educadoras do Centro Residencial Cristo Rei, coas educadoras do Centro de día de 

Monforte, así coma reunións coas familias do ACNEAE. 

Tamén se mantiveron reunións co EOE provincial e coa IE. 

 

 Acordos máis significativos. 

 

Os acordos tomados nestas reunións estiveron relacionados coa: 

 A análise da situación das necesidades educativas do alumnado               seguindo 

os informes elaborados polos especialistas do curso anterior e a previsión das 

necesidades elaborada pola orientadora. 

 A elaboración de horarios e valoración dos mesmos. 

 O estudo das necesidades que ían xurdindo ao longo do curso. 

 Realización de avaliacións psicopedagóxicas e información sobre as conclusións da 

mesma. 

 Elaboración de pautas e estratexias metodolóxicas para traballar co alumnado, tanto 

para o ámbito familiar coma para o escolar. 

 Intercambio de información e seguimento do alumnado que recibía apoio por parte 

da mestra de PT e das titoras. 

 Seguimento e establecemento de pautas comúns cos distintos profesionais que 

traballan co alumnado do centro: Servizos sociais do concello, psicóloga do 

SERGAS, ... 

 Conveniencia da continuidade ou non dos apoios das mestras de PT/AL. 

 Elaboración de informes do DO a petición de diferentes entidades. 

 Deseño de diferentes programas: da estimulación da linguaxe oral, de educación 

emocional... 

 Valoración final do ACNEAE. 
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 Resumo da atención aos centros adscritos. 

A orientadora ten o seu centro base no CEIP de A Pobra do Brollón, comparte co CEIP 

Rosalía de Castro (Bóveda), CEIP Plurilingüe Virxe do Carme (Sober), CEIP Plurilingüe 

Monte Baliño (Pantón). Elabórase memoria do  Departamento de Orientación de cada un 

dos catro centros, na memoria anual de cada un deles. 

A mestra de PT está en situación de interinidade e está compartida co CEIP de Bóveda; 

adxunta a súa memoria. 

 

 Resumo de alumnado con NEE atendido polo Dpto. 

 

Cognitivo

s 

Motórico

s 

Sensoriais Condut

a 

          Psíquicos Al. estranxeiros 

Autismo Plurideficiente

s 

  (1)  (2)  (3) 

  1       

 Descoñecemento das linguas  (2) Desfase curricular  (3) Problemas socioculturais. 

 

Dende o DO do CEIP da Pobra do Brollón atendeuse neste centro a un alumno de 5º de 

EI, con grao de discapacidade do 33%, por diminución visual.  

Recibiu apoio por parte da PT 3 sesións á semana e da  orientadora do centro outras 3 

sesións semanais dado que este alumno precisa atención individualizada e atópase nun 

aula mixta de educación infantil con alumnado de 3, 4 e 5 anos. 

Presenta un grao de discapacidade do 33% por diminución da eficiencia visual (catarata 

conxénita). Descoñecemos a agudeza visual que posúe xa que non constan a penas 

informes médicos. No curso 2020-2021 foi valorado polo EOE.  

Presenta fala infantilizada e as veces inintelixible, baixos niveis de atención, dificultades 

na súa motricidade fina e en actividades óculo-manuais, acerca demasiado os obxectos 

aos ollos para recoñecelos,... Precisa axuda directa e permanente.  

 

 Resumo de alumnado atendido por especialistas 

 Pedagoxía Terapéutica Audición e Linguaxe  Auxiliar técnico educativo Outros 

4 5 0 Mestre 

ARCO 

8 
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As mestras de Pedagoxía Terapéutica, unha delas afín a AL atendeu ao alumnado que 

a continuación se relaciona:  

 G.S.M., 1º EP en seguimento por situación desfavorecida por condicións 

persoais/situación familiar. Ten seguimento de asuntos sociais e de menores. 

 E.E.M., 1º EP valorado pola orientadora no curso 2020-2021. Conclúense 

dificultades específicas de aprendizaxe, concretamente sospeita de dislexia 

audiolingüística e unha posible agnosia das cores. Recibiu apoio da PT. 

 A.R.P. (2º EP), valorada este curso pola orientadora. Concluíuse dificultades na 

percepción visual, na orientación espacial. Ademais de dificultades na conciencia 

fonolóxica e semántica polo que recibiu apoio da especialista en PT. 

 M.A.B.L. (2º EP), atópase en situación de desvantaxe socio-educativa, por ser un 

alumno sometido a medida de protección e tutela (Centro Social Residencia Cristo Rei 

en A Pobra do Brollón). Realizóuselle unha avaliación psicopedagóxica na que se 

concluíron dificultades na linguaxe oral expresiva e na linguaxe escrita. 

 M.F. de la C. (2º EP), atópase en situación de desvantaxe socio-educativa, por ser 

un alumno sometido a medida de protección e tutela (Centro Social Residencia Cristo 

Rei en A Pobra do Brollón). Presenta dificultades no comportamento. 

 

O mestre de do Programa ARCO, apoiou aos seguintes alumnos: 

 F.B.L. (3º EP), tópase en situación de desvantaxe socio-educativa, por ser un 

alumno sometido a medida de protección e tutela (Centro Social Residencia Cristo Rei en 

A Pobra do Brollón). Repetiu 1º de EP. No curso 2020-2021 mellorou significativamente 

pero non foi constante no traballo. 

 A.Z.A.  (3º EP),, procedente de Nicaragua. Alumna valorada pola orientadora. 

Repetiu 1º EP. Sospeita significativa de dislexia. Acode á psicóloga do SERGAS por falta 

de atención. Recibiu apoio do mestre de ARCO e do titor. Presenta dislalias por 

sigmatismo. 

 Z.CH.C. (4º EP), presenta ansiedade o que lle ocasiona numerosas patoloxías 

entre elas alopecia e gastritis. En seguimento polo D.O. 

 A.P.M. (4º EP), , repite 5º EP. Recibiu apoio polo mestre de ARCO. Valorada pola 

USMIX do Hospital de Monforte de Lemos, medicada por TDA. O curso 2020-2021 foi 

valorada polo EOE. Ten dificultades nas áreas instrumentais e nos procesos psicolóxicos 

básicos. 

 H.A.Z.A (5º EP): dislalia por sigmatismo. Procedente de Nicaragua. 

 4 alumnos de 6º EP con baixo rendimento escolar e baixa motivación escolar, dous 

deles non promocionaron en 4º de EP. 
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Ao longo deste curso foron atendidos na aula de AL un total de 4 alumnos con 

necesidades educativas vinculadas á comunicación e linguaxe, sendo a distribución no 

centro a seguinte: 

Ao longo do curso levouse a cabo por parte da mestra de PT afín AL, o programa de 

estimulación da linguaxe oral na etapa de Infantil en dúas sesións semanais, unha sesión 

co grupo de 4º de EI e outra con 5º e 6º de EI. Durante o desenvolvemento deste 

detectouse alumando con problemas na linguaxe, a meirande parte derivadas de dislalias 

que compre, de cara o vindeiro ano, valorar para determinar a necesidade de posibles 

apoios por parte da mestra de AL.  

Dous alumnos de 1º de EP con dislalias por rotacismo, o primeiro deles foi dado de alta 

no primeiro trimestre e o segundo, no terceiro. 

Unha alumna  de 2º Curso de E.P que presentan dislalias evolutivas (rotacismo), presenta 

moi boa evolución.  

Un alumno de 2º de EP con múltiples dislalias. 

Estes alumnos/as precisarán de medidas de reforzo de AL e PT de cara o vindeiro curso, previa 

avaliación inicial, coa finalidade de facilitar a automatización e consolidar as aprendizaxes 

iniciadas neste curso. 

 

 Resumo de realizacións: 

 

Dictames Aval. 

psicoped. 

Informes  Actividades ACS Outras 

Pais/nais Profes   

 

0 

 

5 

5 Inf. psicoped. 

3 Informes para 

menores,pediatría, 

psicóloga, etc 

1 Informe para IE 

Informes trimest. para 

a familia (PT) 

Informes finais do 

alumnado RE. 

4 informes de tránsito 

a secundaria. 

Reunións. 

Asesoram

ento 

Pautas. 

 

Reunións. 

Colaboraci

ón titorías. 

Pautas 

Asesoram

ento 

 

0 

 

 

 

(*) 
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(*) Ao longo deste curso tamén se levaron a cabo estas outras realizacións: 

(1) Constitución do Departamento de Orientación. 

(2) Actualización do Plan de Orientación. 

(3) Revisión do Plan de Atención á Diversidade e do PAT. 

(4) Asesoramento e colaboración na elaboración/revisión dos documentos de centro. 

(5) Asesoramento á comunidade educativa. 

(6) Proposta e posterior adquisición de material, para o Departamento de Orientación. 

(7) Tramitación dunha beca NEAE. 

(8) Participación na CCP. 

(9) Reunións cos titores. 

(10) Recepción/reunión/asesoramento as familias de alumnado con NEAE. 

(11) Realización de avaliacións iniciais por parte da mestra de AL, para determinar o nivel 

evolutivo da conduta lingüística do alumno/a e describir a natureza exacta do problema.  

(12) Recollida de datos e intercambio de información sobre o alumnado. 

(13) Búsqueda de material específico para o alumnado con NEAE. 

(14) Apoiar ao ACNEAE dentro e fóra da aula a través da realización de actividades activas 

e participativas, para que o alumnado sexa o principal protagonista da súa aprendizaxe 

e se cumpran os obxectivos propostos individualmente para cada alumno/a.  

(15) Participación en actividades complementarias, de lecer e no comedor. 

(16) Realización de avaliacións psciopedagóxicas, informes psicopedagóxicos, informes 

para solicitados por menores, pediatría, ... 

(17) Solicitar a intervención do EOE para aquel alumnado nos que se considera necesario o 

seu asesoramento, valoración e intervención. 

(18) Intercambio de información coa educadora social do concello sobre aqueles alumnos 

que teñen seguimento por parte de asuntos sociais. 

(19) Reunións cos educadores do centro de acollida Cristo Rei de A Ferrerirúa,  para 

consensuar pautas de actuación e coordinar o traballo de 4 alumnos que asisten ao 

cole. 

(20) Participación nas sesións de avaliación e valoración dos resultados das mesmas. 

(21) Asesoramento, selección e elaboración de materiais para o ACNEAE.  

(22) Elaboración dun díptico informativo para o alumnado de infantil que se incorpora ao 

centro o curso que ven.  

(23) Seguimento do alumnado no tempo de confinamento. 

(24) Asesoramento ao profesorado en materia lexislativa e medidas de atención á 

diversidade. 
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(25) Posta en marcha do Contrato-Programa EduemocionaT: selección de material, 

elaboración do mesmo, actuación co alumnado, elaboración do proxecto e da 

correspondente memoria. 

(26) Cubrir o DrdOrienta e o DrdAdi. 

(27) Revisión dos informes elaborados para o alumnado que recibiu RE. 

(28) Elaboracion da previsión de ACNEAE. 

(29) Redacción da memoria do Departamento de Orientación por parte da orientadora, e as 

mestras de PT e PT afín a AL. 

(30) Coordinación coa orientadora do IES e visita ao mesmo por parte do alumnado de 6º 

de EP, xunto coa titora e a orientadora. 

 

 Actividades de orientación previstas e non realizadas. Xustificación 

 

 ACTIVIDADES PREVISTAS E NON 

REALIZADAS                  XUSTIFICACIÓN 

Posta en práctica dun programa de Técnicas 

de Estudio co alumnado de 5º e 6º de EP 

Falta de tempo 

Participar na reunión das familias do 

alumnado que comeza en 4º de EI o curso 

que vén. 

Asistencia a outro centro. 

 

 

 Actividades de titoría previstas e non realizadas. Xustificación. 

 ACTIVIDADES PREVISTAS E NON 

REALIZADAS                  XUSTIFICACIÓN 

Realización dunha exploración 

psicopedagóxica ao alumnado de 5º e 6º 

E.P. no 3º trimestre. 

Falta de tempo 

 

Actividades non previstas e realizadas 

 ACTIVIDADES NON PREVISTAS E 

REALIZADAS                  XUSTIFICACIÓN 
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Valoración do DO por parte da IE Solicitude por parte da IE 

Participación na comisión de selección de 

dirección 

Ofrecemento no claustro. 

 

 Grao de satisfacción do funcionamento do Departamento. 

 

Durante este curso a resposta educativa dada aos diferentes alumnos/as intentou ser o 

máis axustada posible ás súas características, necesidades, intereses e ritmos de 

aprendizaxe, tal como recolle a lexislación referida á atención á diversidade e seguindo as 

pautas e acordos tomados dende o Departamento de Orientación, procurando así o seu 

maior desenvolvemento. 

Destacar a colaboración e intercambio de información cos diferentes titores e profesores 

especialistas, así como entre os integrantes do Departamento de Orientación, que fixeron 

posible unha boa organización na atención á diversidade e unha axeitada planificación da 

resposta educativa, para facer progresar e que acaden o máximo desenvolvemento das 

súas capacidades. 

Destacar a colaboración e intercambio de información cos diferentes titores e profesores 

especialistas, así como entre os integrantes do Departamento de Orientación, que fixeron 

posible unha boa organización na atención á diversidade e unha axeitada planificación da 

resposta educativa, para favorecer o progreso e que acaden o máximo desenvolvemento 

das súas capacidades. 

Como aspecto negativo, previsiblemente debido ao confinamento do curso pasado, había 

moitas valoracións sen realizar polo que a orientadora adicouse principalmente a isto, a 

dar pautas e a coordinarse cos diferentes axentes, tanto internos como externos, non 

podendo levar a cabo outras actuacións que estaban previstas. 

 

 Propostas de mellora para o próximo curso. 

 

Neste punto establécense algunhas propostas que poderán axudar a que o vindeiro curso 

se favorezan as accións educativas de atención á diversidade e favorecer o traballo 

coordinado entre os membros da comunidade educativa. 

 Mellorar na medida do posible a dotación de recursos do D.O.  
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 Necesidade de dotar a aula de PT/AL de material informático e manipulativo, así 

como comprar algúns materiais novos e repoñer outros que se atopan en mal 

estado. 

 Concienciar a todo o profesorado sobre a situación de ter un DO compartido e 

que a priorización das necesidades se realiza tendo en conta aos catro centros. 

 Intentar atender a tódalas demandas que xurdan ao longo do curso, realizar as 

distintas avaliacións psicopedagóxicas e, renovar as existentes en caso 

necesario. 

 Colaborar e orientar o profesor titor na elaboración das avaliacións iniciais.  

 Facer un seguimento do alumnado que foi valorado polo DO este  curso. 

 Continuar co programa de estimulación da linguaxe oral e prevención das dislalias 

a todo o alumnado de infantil, prestando especial atención ao alumnado que 

presenta ditas dificultades.  

 Continuar co programa de EduemocionaT. 

 Potenciar e favorecer a colaboración entre os titores/as e o profesorado de apoio. 

 Facer unha valoración do material prioritario para Pedagoxía Terapéutica e 

Audición e Linguaxe. 

 Seguir implicando ás familias como pilar vital na educación do seus fillos/as para 

favorecer unha mellora da xeneralización de aprendizaxes. 

 Colaborar na existencia dunhas relacións fluídas das familias co centro, a través 

de xuntanzas durante o curso. 

 Establecer relacións con organismos e asociacións vinculadas ás NEE 

coordinadas polos titores/as e orientación. 

 Motivar ao profesorado cara a formación permanente e fomentar a participación 

destes, en programas de innovación propostos pola Consellería. 

 Demandar a intervención do EOE sempre que se considere necesario. 

 Faise necesaria a continuidade da intervención dos especialistas en PT/AL dada a 

previsión de alumnado con NEAE. 

 Unha actuación máis ampla e unha maior dedicación que permitiría un traballo 

máis continuado cos alumnos, de xeito que non tiveran algún soamente unha 

sesión semanal, que en algúns casos resulta pouco produtiva. 
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A Pobra do Brollón, 25 de xuño de 2021 

 
A orientadora 

Sonia Sánchez Fernández 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA AL/PT 
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d. EQUIPO DE CICLO (Infantil) e NIVEL (Coordinador de ciclo ou de nivel) 

e. EQUIPO DE CICLO (Infantil) e NIVEL  
(Dadas as características do noso centro de 3 unidades non hai equipos docentes, a 

efectos de reunións remitímonos as celebradas polo claustro, CCP, EACEX, EDLG) 

 ciclo de Educación  

 Calendario de reunións celebradas polo equipo  

 Acordos máis significativos:  

 Actividades previstas e non realizadas. Xustificación: 

 

             Actividade                    Xustificación 

  

  

  

 

 Grao de satisfacción do funcionamento do equipo: 

 

 Propostas de mellora para o próximo curso: 

 

 Grao de cumprimento das  programacións. Xustificación dos 

incumprimentos. 

Na educación infantil a metodoloxía adaptarase ás necesidades dos nenos e nenas, tendo 

en conta o ambiente sociocultural e familiar, partindo de actividades globalizadas que lles 

permitan actuar e experimentar con todo tipo de experiencias para permitir ao mesmo 

tempo unha aprendizaxe significativa á vez que adquire ensinanza individualizada. 

Crearase un ambiente onde prevaleza a avaliación positiva e é fundamental mellorar as 

habilidades de pensamento do estudante, incluída a construción de novos lazos afectivos. 

Avaliando en todo momento a evolución dos nenos e a calidade educativa. 

 RECOMENDASE: 

 -Darlle os nenos e nenas unha serie de responsabilidades. 

-Procurar manter uns horarios estruturados.  

-Sempre temos que darlle un reforzo positivo.  

-Crear unhas rutinas 

 Propostas de mellora da programación 
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Esta programación é un documento flexible, aberto e susceptible de todas as 

modificacións que se podan considerar oportunas ao longo do seu desenvolvemento. 

Deste xeito, avaliarase tamén a nosa práctica docente así como distintas situacións que 

se nos poidan presentar, como por exemplo: estimular a aprendizaxe, atender á 

diversidade, organizar o alumnado, axudar ao alumnado no seu desenvolvemento 

persoal, regular comportamentos persoais e sociais, avaliar, distribuír tempos e espazos, 

os recursos utilizados e utilizar medios técnicos, entre outros. 

 Resultados da avaliación/promoción no ciclo: 

Grupo Nº alumnos                             Promocionan Repiten 

Tódalas mat.superadas Con mat. non superadas 

3 anos 6 5 1 0 

4 anos 2 1 1 0 

5 anos 3 2 1 0 

 
 

 
ANEXO MEMORIA. RESULTADOS DE AVALIACION 

  

    CURSO 2020/2021 
 

Alumnos % 

 
Número total de alumnos/as 6 100,00 % 

 
Con tódalos itens sen dificultade 5 83,33 % 

 
Con itens en proceso ou con dificultade 1 16,67 % 

 
Non promocionan 0 0,00 % 

    

    

 
AVALIACIÓN 4 ANOS Alumnos % 

 
Número total dealumnos/as 2 100,00 % 

 
Con tódalos itens sen dificultade 0 0,00 % 

 
Con itens en proceso ou con dificultade 2 100,00 % 

 
Non promocionan 0 0,00 % 

    

    

 
AVALIACIÓN 5 ANOS Alumnos % 

 
Número total dealumnos/as 3 100,00 % 

 
Con tódalos itens sen dificultade 2 66,67 % 

 
Con itens en proceso ou con dificultade 1 33,33 % 

 
Non promocionan 0 0,00 % 
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Infantil 
En infantil están matriculados 5 nenas e 6 nenos conformando un aula mixta. 

O grupo de 4º de infantil formado por 3 nenos e 3 nenas agrúpase na aula en dous 

grupos colaborativos, tendo en conta as recomendacións do protocolo COVID19. Non se 

atoparon dificultades con este grupo, a excepción de un alumno que non asistiu o colexio, 

debido en gran medida a situación vivida pola pandemia COVID19 e o  medo dos país, 

polo cal non se procede a súa avaliación. 
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No grupo de 5º de infantil atópanse 2 nenos, un deles con apoio por parte da AL e da 

orientadora debido a súa dificultade. 

No grupo de 6º de infantil atópanse 2 nenas e 1 neno. O neno asistiu o centro a partir 

do terceiro trimestre, debido a que nos dous primeiros viviu una situación dun familiar en 

sitación vulnerable, polo cal se segiu un proceso de ensinanza aprendizaxe a distancia 

coa colaboración dos país. Tamén unha das nenas recibe reforzó por parte da mestra de 

AL. 

 

f. TITORÍAS: 
 

Relación coas familias 
 

CURSO Grupo                TITOR/A Nº 
Reunións 
colectivas 

Nº 
entrevistas  

Comunicación
s escritas 

3 anos 

4 anos 

5 anos 

  A Óscar Gallardo Amiama 1 12 20 

  A 1 4 20 

  A 1 6 20 

1º 

2º 

  A Paula Lapido Sánchez/ 

Claudia Fuentes Alcaína 

1  3 

  A 1 4 5 

3º 

4º 

  A  

Pablo Camarero Pérez 

1 8 3 

  A 1 24 3 

5º   A  

Guadalupe Aldao 

Sánchez 

1 8 23 

6º   A 1 5 3 

OBSERVACIÓNS As reunións na súa maioría coas familias realizáronse a través de 

comunicación non presencial facilitando ás familias o medio: webex, 

abalar mobil, classroom, whatssap, vídeo chamada, ou telefónicas. 

Outras canles foron  os comunicados escritos tamén frecuentes, dada 

a situación especial deste curso e a páxina web. 

A comunicación foi fluída durante todo o curso. 

A principio de curso realizaouse unha reunión xeral presencial no 

pavillón a fin de garantir a distancia de seguridade e dar a coñecer o 

Protocolo de adaptación ao contesto da COVID-19 donde se recolle 

como nos imos organizar, as normas e medidas de proteccón, como 
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se organizan as aulas, os espazos, saídas e entradas….así como a 

súa  colaboración, os materirais necesarios, uso da máscara do 

alumnado, a actuación ante a posibilidade de ser un contacto estreito 

ou padecer a COVVID-19 algún membro da familia… 

 
 

1º e 2º 

 
Dificultades atopadas 

Un alumno de 1º ten dificultades á hora da escritura de grafías e da distribución do 

espazo á hora de escribir. Segue os contidos de forma ordinaria a pesar deste aspecto e 

non presenta problemas para seguir o ritmo académico. Oralmente ten moi boa expresión.  

Tamén en 1º, hai outro alumno que ás veces esquécese de cousas que xa sabe e 

desconcéntrase a miúdo á hora de traballar, reclama atención dos mestres cos exercicios 

ou problemas plantexados, segue o ritmo da clase pero é necesario reforzarlle certos 

contidos dentro da clase, por iso aplicouse a medida de reforzo dentro da aula. 

Dentro do grupo de 2º de educación primaria, hai dous alumnos con apoio. Un deles 

procede da casa de acollida do concello, as dificultades deste neno son tanto a 

pronunciación e comprensión dunha lectura e a resolución de problemas matemáticos. A 

pesar de que as operacións de cálculo as controla ben, presenta certas dificultades á hora 

de comprender un problema.  

Unha alumna precisa un reforzo xa que, aínda que segue o ritmo de aula, debe ter certo 

apoio á hora de realizar as actividades. Le e escribe de maneira moi correcta pero ten 

certa dificultade na comprensión lectora. 

 

Propostas de mellora 

Co alumno de 1º con dificultades na escritura, previa reunión coa familia, acordouse que, 

para o verán levaría traballo de caligrafía e escritura creativa. Desta maneira 

reforzaríamos a súa dificultade e a espera de ver como foi a súa evolución no curso 

seguinte. Ao ser un neno sen dificultades de contidos ou de ritmo de traballo, solicitamos 

a colaboración da familia para solventar este problema. Co outro alumno de 1º deberase 

ver a súa evolución o curso que ven, xa que o apoio dentro ou fóra da aula funcionoulle e 

se comprobará se esta medida é suficiente ou se precisa algunha medida a maiores. 

Comentar tamén que un neno de 1º que estaba en apoio de Audición e Linguaxe foi dado 

de alta tras unha entrevista coa orientadora do centro. 
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A nivel de grupo, plantéanse diferentes actuación encamiñadas á mellora da lectura, 

escritura e aspectos matemáticos: por unha banda, a elaboración de pequenos textos con 

diferentes intencións comunicativas, así como mellorar o hábito lector como fonte de 

enriquecemento persoal e social. Por outro lado, mellorar o cálculo numérico tanto mental 

como por escrito mediante distintos procedementos, así como por medio de problemas 

sinxelo que sexan do seu propio entorno.  

 

No grupo de 2º de educación primaria, os dous alumnos tiveron sesións de Audición e 

Linguaxe fóra da aula, individualmente, para poder traballar os aspectos máis débiles de 

cada un. Para o verán, aos dous mandóuselle unhas tarefas de reforzo e así, poder ver a 

evolución deles o curso seguinte. 

A nivel de grupo, as actuacións de mellora dentro do ámbito lingüístico son as seguintes: 

potenciar a comprensión lectora dende as dúas linguas cooficiais da nosa comunidade, 

así como motivar a lectura na lingua estranxeira, grazas a esta lectura poderán elaborar e 

organizar diferentes textos con finalidades moi diversas. Motivar por outro lado tamén o 

cálculo mental e o análise de datos dos problemas, así como a creación dos propios 

problemas a través dunha solución dada. Comentar tamén que deben traballar conceptos 

máis específicos sobre o entorno natural e social que nos rodea. 

 

3º,4º 

Dificultades atopadas 

O desenvolvemento deste curso académico foi complicado debido á situación sanitaria. 

Hai que destacar a colaboración das familias en todo, non se queixaron en ningún 

momento das condicións nas que estaba o alumnado nas clases (fiestras abertas, frío...).  

Moitas das titorías celebráronse por vía telefónica a fin de evitar o contacto e, cando foi 

imprescindible facelas de xeito presencial, ás veces celebráronse ao aire libre (cando a 

situación climatolóxica o permitíu). Non é a situación máis axeitada, pero coido que non 

houbo moitas opcións. 

Propostas de mellora 

A pesares de todo a comunicación coas familias foi fluída e moi satisfactoria. 

Sería interesante a elaboración dun curso na aula virtual para as familias no que poidesen 

entrar cun usuario e contrasinal para cada unha de xeito que houbese un foro no que 

poñer as inquedanzas das familias, no que pudesen comunicarse entre eles nun entorno 

seguro. Xa se fixo un apartado nun dos cursos para este fin coa idea de que estén nel os 
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materiais que se utilizan nas reunións coas familias e outros materiais interesantes para 

traballar co alumnado desde o entorno familiar. 

 

5º,6º 

 
Dificultades atopadas 

O clima xeral coas familias foi bo, pero houbo dificultades, sobre todo con respecto ao 

aspecto académico dalgúns nenos e nenas que acusaron as consecuencias post 

confinamento por mor da pandemia, foi un ano onde o nivel de traballo nos curso de 5º e 

6º foi un pouco superior ó desexable porque, despois de facer unha avaliación inicial, 

demostraron ter unha carencia de coñecementos básicos importante. Sobre todo no curso 

de 6º de educación primaria onde a desgana foi o clima xeral. Todo isto se transmitiu ás 

familias que reaccionaron de xeito adecuado, colaborando co centro para a mellora dos 

resultados. 

 

Propostas de mellora 

 

Debido á pandemia que nos tocou vivir, como xa dixen anteriormente, non foi o mellor ano 

para a comunicación presencial coas familias, para o seguinte curso escolar 2021-2022 

as propostas de mellora van encamiñadas cara unha comunicación frecuente centro-

familias antes de que surxan os problemas para atallalos xuntos con antelación. Outro 

punto que sería desexable tratar é reforzar o aprendizaxe, o traballo na casa debe 

complementar o realizado no centro, non só en canto ó estudo e os deberes, senon tamén 

na formación en valores, o interese pola cultura e arte e o fomento da lectura. Por outra 

banda a participación nas actividades do centro sempre que se requira a colaboración dos 

pais en celebracións ou actos especiais  que se desarrollan no entorno escolar. Por último 

falar cos pais para reforzar comportamentos, os docentes non debemos limitar as 

comunicacións coas familias ás situacións problemáticas ou negativas; sería 

recomendable destacar os aspectos positivos ou as melloras que experimentou o neno. 

 
Alumnado con NEE 
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Curs
o 

Grupo Nº 
Alumnos 
N.E.E.  

    Recibiron Alumnos que recibiron apoio doutros 
profesores/as 

Refor
zo 

A.C.
I 

Só dentro 
aula 

 Só fóra 
aula 

Dentro e fóra 

3 
anos 

  A 0      

   B       

4 
anos 

  A 1 X    X 

   B       

5 
anos 

  A 1 X   X  

   B       

1º   A 1/1AL X   AL  Reforzo 

   B       

2º   A 2AL     X 

   B       

3º   A 1 X  X   

   B       

4º   A 3* X  X   

   B       

5º   A 1 X  X   

   B       

6º   A 3 X  X   

   B       

OBSERVACIÓ
NS 

As sesións co alumnado que precisa apoio de AL realizáronse sempre 

fóra da aula de maneira individual. 

*Este curso comezou con 6 alumnxs de 4º curso. Un deles, por motivos 

familiares, tivo que se trasladar a outro centro (tratábase dun alumno 

con NNEE). 

 
1º, 2º 

Dificultades atopadas 

No tocante á 1º de Educación Primaria, os dous alumnos que tiveron reforzo durante este 

curso 2020/2021, responderon ben a esta medida. Un destes alumnos (que acudía ao 

reforzo fóra da aula por Audición e Linguaxe) foi dado de alta desta medida por parte de 

orientadora do centro. O outro volverá a ser avaliado o curso que vén, xa que non acadou 

todos os obxectivos para poder ser dado de alta desta medida (apoio dentro da aula). 

En 2º de Educación Primaria, os dous nenos levaron un traballo de reforzo para este 

verán, no curso seguinte volverán a ser avaliados xa que, aínda que responderon moi ben 

a esta medida, poderíase traballar máis con eles para que os seus resultados sexan 

verdaderamente satisfactorio. 
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Propostas de mellora 

Se deberían aumentar os recursos humanos de apoio para cubrir a demanda educativa 

que poida aparecer ao longo dun curso académico. Desta maneira, os nenos e nenas que 

precisen apoio, poidan ter máis horas semanais que farían que as dificultades foran 

solventadas o máis rápidamente posible. 

 

3º,4º 

Dificultades atopadas 

A primeira dificultade atopada ten que ver con que non todo o alumnado traballou do 

mesmo xeito perante o confinamento, polo que os ritmos de traballo, o grao con que se 

acadaran as competencias, etc, non eran, en moitos casos nin parecidos.  

Como medida polos posibles confinamentos, mantívose a aula virtual actualizada nas 

áreas instrumentais básicas. Houbo alumnado confinado e seguiu sen problemas o 

traballo diario desde a súa casa grazas a isto. 

Nas áreas de ciencias, como xa estaba previsto, traballouse desde a aula virtual e dentro 

do portafolio dixital “Agueiro” pero algunhas das actividades propostas tiveron que ser 

modificadas simplificándoas ao non ser soportadas por unha parte da equipación 

informática do centro que xa está obsoleta. 

Propostas de mellora. 

Sería bon mellorar os equipamentos informáticos (o traballo que se está a desenvolver 

non require do uso de equipos excesivamente potentes, pero sí que é necesario que 

soporten con soltura as maquetas abalar vixentes). 

Tamén é mellorable a aula virtual, aínda que xa se fixo máis “amigable” este curso, 

conviría continuar nesa liña e pasar da actual organización en forma de “unidades 

didácticas” a outra en “secuencias didácticas” na que o alumnado teña un maior 

protagonismo na súa formación. 

 

5º,6º 

No presente curso 2020-2021 non houbo ningún alumno con necesidades educativas 

especiais. Sen embargo sí houbo dous casos de NEAE, unha nena en 5º curso con 

necesidades específicas de apoio educativo por TDA, e un nenos en 6º curso NEAE por 

situación económica e familiar desfavorecida. 
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4. PROFESORADO: (Xefe de estudos) 

 
Absentismo do profesorado (% de ausencias sobre o total de horas lectivas) 

 

- 10% 10- 20% 20-30% 30-40% 40-50%  50-60% + 60 % 

4 2 0 1 0 0 0 

 
Formación 
 

MODALIDADES DE 
FORMACIÓN NºPROFESORES/AS 

 Cursos  

 Grupos de traballo Ferramentas para o ensino mixto. 

Participamos 6 profesores. 

 Seminarios  

 Programas e 
prox.investigación 

 

 Proxectos europeos  

 Licencias estudios  

 Cursos especialización Formación recursos dixitais I e II 

Curso de actualización da función 
directiva. 

Matemáticas divertidas. 

Aula invertida 

 Prox. Formación  Centros Realizamos un proxecto de formación en 
centros “ A aula virtual”.  

Prox. Innovación Educativa Encontros de bibliotecas escolares 

Realidade  aumentada. 

Outros Xornadas Radio na biblio e biblioteca 
creativa, dúas profesoras. 

Nivel C2, inglés EOI 

 
 
Dificultades atopadas na xestión do profesorado. 

Non houbo dificultades, pola contra o Claustro constitue un equipo de traballo. No 

desenvolvemento dos proxectos do centro implícase o 100%. 
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Este curso as ausencias estiveron motivadas en algúns casos pola pandemia sufrindo 

periodos de cuarentena por contactos estreitos. Incrementa a porcentaxe das ausencias a 

baixa por contacto estreito, de 15 días e unha licenza por materndiade. 

Ningún profesor acumula as 30 horas permitidas pola Orde 27/01/94.  

En relación á formación a prioridae consistiu en estar preparados para levar a cabo o 

ensino virtual nas mellores condicións polo que optamos por optimizar o uso da aula 

virtual, centrando a formación neste campo a fin de que o profesorado perfeccionase a 

competencia dixital e que esa mellora redundase no alumnado. 

Ao longo do curso intentamos que estas actuacións tivesen repercusión inmediata no 

alumnado, polo que inda que o ensino foi presencial maioritariamente, usamos a aula 

virtual para o alumnado en periodos de cuarentena, e en algúns casos colgando material 

e actividades complementarias para todo o alumnado a fin de enriequecer as súas 

aprendizaxes e familiarizalos co uso da aula virtual. 

Propostas de mellora 

Aproveitar as aptitudes e puntos fortes do profesorado para o reparto de 

responsabilidades na medida das posibilidades a fin de optimizar os puntos fortes de 

todos e aprender uns dos outros. 

A continua necesidade de formación  para o profesorado así como a familiarización con 

estas ferramentas e aplicacións tanto para o alumnado como familias  a fin de sentirnos 

máis seguros a principio do vindeiro curso. 

A formación necesaria do profesorado para  desenvolver no vindeiro curso o proxecto E-

DIXGAL. 

A incorporación a través de PLAMBE naqueles proxectos que favorecen a lectura dixital 

como E-ELBE.2 e ou bibliotecas inclusivas. 

 
 

5. ALUMNADO: (Xefe de estudos) 

 

a. A CONVIVENCIA NO CENTRO: 
 

Corrección de conductas por faltas que prexudican gravemente a convivencia. 
(Instrucción de expedientes disciplinarios): 
 Non houbo ningún caso 

 

1º Pr. 2º Pr. 3º Pr. 4º Pr. 5º Pr. 6º Pr. Observacións 
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Correccións de conductas que prexudican a convivencia (non graves)  

 

1º Pr. 2º Pr. 3º Pr. 4º Pr. 5º Pr. 6º Pr. Observacións 

       

 
Comentario xeral sobre os problemas de convivencia no centro. 

As correccións deste tipo tamén son mínimas. Algunhas discusíóns entre o alumnado 

derivadas da convivencia diaria e xogo nos periodos de lecer. En 2º de primaria contamos 

cun alumno procedente da Casa de acollida Cristo Rei que ás veces manifesta conductas 

agresivas hacia os compañeiros maís pequenos.  

Traballouse neste campo co asesoramento do DO. Esta situación foi reflexada nas 

observacións do seu curso. 

 Non houbo faltas de respecto ao profesorado. Este tipo de probláticas solventáronse 

Solventáronse case sempre coa chamada de atención dxs profesores de garda ou 

conversas cos profesores titores, reflexionando sobre o por qué deste tipo de conductas e 

a necesdade de respetar para que te respeten e axudar para sentirnos todos mellor e 

máis seguros. 

Na aula non houbo conductas disruptivas, nin faltas que mereza a pena destacar, sendo 

suficientes tamén as chamadas de atención do titor ou o profesor de área. 

 
Dificultades atopas na convivencia escolar 

Non hai faltas graves, as derivadas da convivencia no día a dia. Resolvéronse sempre a 

través do díalogo enfocado a recoñecer a falta, e reparar a situación a través da disculpa. 

Propostas de mellora 

Manter o recuncho de resolución de conflictos que este curso non funcionou dado que 

non se mezclaron alumnxs de distintos cursos. Os alumnos de 6º son mediadores. Cando 

hai un conlicto entre o alumnado no patio acoden ao recuncho un mediador e as persoas 

que teñen o conflicto para falar, expoñer o motivo do conlicto e buscar unha solución a 

través do dialogo e normalización sa situación entre eles. Case sempre o resolven sen ter 

que mediar o profesorado. 

  
ABSENTISMO ESCOLAR: 

 Alumnado que perdeu o dereito á avaliación continua 
 

1º Pr. 2º Pr. 3º Pr. 4º Pr. 5º Pr. 6º Pr. Observacións 
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 Número de faltas xustificadas 
 

1º Pr. 2º Pr. 3º Pr. 4º Pr. 5º Pr. 6º Pr. Observacións 

216 139 70 226 60 57 A maioría das faltas procuxéronse 

por situacións de posibles contactos 

ou contactos estreitos con contaxios. 

Tivemos dúas familias contaxiadas 

que non contaxiaron ao alumnado 

pero que gardaron cuarentena e 

unha familia cun contacto positivo en 

5º de primaria. 

 

 Número de faltas non xustificadas  
 

1º Pr. 2º Pr. 3º Pr. 4º Pr. 5º Pr. 6º Pr. Observacións 

12 24 4  7 1  

 

 Propostas de mellora 
 

Concienciar ás familias da importancia e obrigatoriedade da asistencia á clase, e de non 

faltar por motivos estrictaemnte necesarios. 

 Sentir e facerlles ver axs seus fillxs a importancia de xustificar as faltas, así como de 

facerlles ver aos seux fillxs que teñen obriga de asistir á escola e de que non se pode 

faltar por calquer motivo. 

 

b. AVALIACIÓN NA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 
1º e 2º de Primaria 
 
 

 
      

 

 

ANEXO MEMORIA. RESULTADOS DE 

AVALIACION     
 

 

      

 

CURSO 2020/2021 

                  AVALIACIÓN 1º/2º CURSOS 

PRIMARIA Alumnos % 
 

 

Número total dealumnos/as 10 100,00 % 
 

 

Con tódalas materias superadas 10 100,00 % 
 

 

Con materias non superadas 0 0,00 % 
 

 

Repiten 0 0,00 % 
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                                     1º y 2º: 

O grupo de 1º e 2º conta con 5 alumnos en 1º e 5 alumnos en segundo curso. 

 

1º de educación primaria 

O grupo está composto por cinco nenos cunha boa relación social entre eles. Ao comezo 

da 1º avaliación aparece un serio problema, pois o alumnado non sabe ler nin escribir 

como consecuencia da suspensión das actividades lectivas presenciais durante o curso 

anterior. Ante esta situación, tomouse a decisión de prescindir das áreas de Ciencias da 

Natureza e de Ciencias Sociais, para así, poder adicar o máximo tempo posible a 

solucionar este problema xeral. Esta situación acabouse normalizando en Outubro, onde 

o horario seguíase segundo o previsto e sen ter que prescindir de ningunha área.  

O segundo trimestre foi evolucionando con normalidade e cumprindo o establecido tanto 

curricularmente coma na programación docente. 

Na terceira avaliación observamos que un dos nenos segue sen ter un trazo correcto das 

letras, e tampouco emprega correctamente o espazo que se lle da para escribir. A pesar 

disto, como xa se comentou non houbo ningún problema no ritmo de traballo individual. 

Os nenos acadaron os resultados esperados a pesar desta situación. 

 

2º de educación primaria 

O grupo está composto por tres nenos e dúas nenas. Un destes nenos (procedente da 

casa de acollida do concello) está a vivir unha situación delicada, xa que, pasou a ser 

tutelado pola Xunta de Galicia, e cada vez ten menos relacións ou visitas dos seus 

100,00 % 

0,00 % 0,00 % 

AVALIACIÓN 1º CICLO 

Con tódalas materias 
superadas 

Con materias non 
superadas 

Repiten 
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proxenitores. Por isto, é un neno que non xestiona dunha forma correcta as súas 

emocións, polo que moitas veces, frústrase e acaba mantendo unha mala conducta. Para 

corrixir esta situación, poñémonos en contacto coa persoa responsable da casa de 

acollida para así poder traballar de forma conxunta e buscar unha metodoloxía acorde co 

neno. 

Démonos conta de que o castigo ante esas conductas no era unha boa vía para 

reconducir a conduta xa que el realmente non era consciente nin do porqué das súas 

actitudes. Puidemos comprobar que o neno respondía ben ante o reforzo positivo, polo 

que decidimos seguir en esa liña. 

Ante certas conductas que non son permitidas, tiña un tempo de pensamento e para 

poder reconducir o seu comportamento, desta maneira, puidemos ver certos avances, 

aínda que o curso que vén se seguirá mantendo as distintas medidas co neno e se verá a 

evolución ante as situacións delicadas que o rodean. A pesar disto, o resto dos 

compañeiros comprendían que o neno tiña unha realidade moi distinta e houbo unha 

convivencia correcta en xeral, aínda que con certos aspectos a mellorar pola parte 

comentada. 

As avaliacións neste nivel non tiveron adaptacións nin se tivo que tomar algunha medida 

para o grupo, senón que aconteceu seguindo o previsto na programación docente e 

tratando todos os contidos necesarios neste curso a nivel curricular. 

Dos dous alumnos que acuden a apoio de Audición e Linguaxe, comentar que, aínda que 

non foron dados de alta pola orientadora do centro, obteñen un gran progreso nas súas 

dificultades individuais, polo que consideramos satisfactorio o traballo. Os dous nenos, 

levan unhas tarefas de reforzo que deben de facer durante o verán, acordado 

previamente coas familias. 

 

 

 

 
3º,4º Primaria 
 

 
      

 
ANEXO MEMORIA. RESULTADOS DE AVALIACION     

 
      

CURSO 2020/2021                   AVALIACIÓN 1º/2º CURSOS PRIMARIA Alumnos % 

   
  

   
  

 
                  AVALIACIÓN 3º/4º CURSOS DE Alumnos % 
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PRIMARIA 

 
Número total dealumnos/as 7 100,00 % 

 
Con tódalas materias superadas 7 100,00 % 

 
Con materias non superadas 0 0,00 % 

 
Repiten 0 0,00 % 

  
    

 

  
  

   
  

   
  

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

 

 
 
 
 

  

100,00 % 

0,00 % 0,00 % 

AVALIACIÓN 2º CICLO 
Con tódalas materias 
superadas 

Con materias non 
superadas 

Repiten 
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5º Curso  

O grupo de 5º de educación primaria está composto por 8 alumnos (7 nenas e 1 neno) 

dos cales promocionan 7 sen dificultades destacables. Unha alumna non promociona, 

presenta dificultades de aprendizaxe que lle están impedindo o seu desenvolvemento e lle 

están interferindo de xeito negativo no proceso de ensino-aprendizaxe, tanto nas áreas 

instrumentais básicas (lectura, escritura e cálculo) como nas funcións executivas básicas 

(atención, memoria, percepción e organización). A alumna presenta un déficit no conxunto 

dos procesos cognitivos básicos e amosa baixo nivel de rendemento. O seu ritmo de 

aprendizaxe non é o esperado e presenta dificultade naquelas tarefas que esixen un 

esforzo mental sostido. 

A capacidade de atención da alumna é baixa, feito que repercute na realización das súas 

tarefas. 

6º Curso: 

O grupo do sexto nivel de Educación Primaria está composto por 4 alumnos  (todos eles 

nenos) e que levan xuntos varios anos. Non se sinalan problemas de adaptación. As 

relacións interpersoais son boas; é un grupo unido e manteñen boa relación co grupo de 

quinto. Promocionan todos ainda que ao longo de todo o curso poidemos observar que 

teñen dificultades de aprendizaxe en lectoescritura; len de maneira imprecisa, muy 

despacio e cústalles moito traballo, cústalles comprender o significado do que len, teñen 

5º,6º       

 
ANEXO MEMORIA. RESULTADOS DE AVALIACION     

 
      

CURSO 2020/2021       

   
  

   
  

  
    

   
  

 
                  AVALIACIÓN 5º/6º CICLO DE PRIMARIA Alumnos % 

 
Número total dealumnos/as 8 100,00 % 

 
Con tódalas materias superadas 7 87,50 % 

 
Con materias non superadas 1 12,50 % 

 
Repiten 1 12,50 % 

 

  
  

   
  

    

 

 

 
 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    : 

   

    

87,50 % 

12,50 % 
12,50 % 

AVALIACIÓN 3º CICLO 
Con tódalas materias 
superadas 

Con materias non 
superadas 

Repiten 
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moitas faltas de ortografía e engaden, omiten ou substitúen unha letras por outras. Teñen 

errores de gramática, puntuación…Non expresan as ideas de forma clara e os textos non 

teñen sentido. Precisan seguir traballando a lectura, a comprensión lectora, a escritura, o 

razoamento que lles fará progresar na resolución de problemas e a lingua inglesa. Por 

tanto, estes son os aspectos nos que máis se debe incidir no próximo curso.  

A implicación das familias no proceso de ensinanza – aprendizaxe dos seus fillos/as foi 

bastante alta. 

 

Propostas de mellora. 

A utilización na aula dunha metodoloxía motivadora para o alumnado, favorecendo o 

aprendizaxe cooperativo e a asimilación de contidos a través de aprendizaxes 

significativos.  

Despertando o interés do alumnado con desafíos intelectuais, unha exigencia adecuada, 

vínculos coa súa realidade. 

Que os alumnos aprendan a facer mediante a resolución de problemas, aprendizaxe 

integrado, situacións reais.. e o docente serva coma orientación e guía no proceso. 

Que aprendan a pensar con preguntas en lugar de respostas, solucións abertas, amplas e 

diversas, cuestionamentos de modelos mentais… 

Que aprendan facendo mediante metodoloxías activas, autonomía, secuenciación… 

Que os docentes aprendan a ensinar cunha reflexión sobre a propia docencia, interés 

pola mellora, novas tecnoloxías e, a opinión dos estudantes. 

 
 

MEMORIA DA AULA DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA AFÍN 

AUDICIÓN E LINGUAXE 

A aula de Pedagoxía Terapéutica ten como fin traballar todas aquelas cuestións 

derivadas das N.E.A.E. dos nosos alumnos e alumnas. Para iso establécense unha serie 

de obxectivos destinados a desenrolar as aprendizaxes que se consideran básicas para o 

desenvolvemento do proceso de ensinanza – aprendizaxe destes nenos e nenas. 

Ademais do seu desenrolo persoal como aprender a convivir xuntos, aprender a estar na 

sociedade, aprender a respectar os demais, aprender a aprender.  
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O apoio realizouse por parte da mestra de PT afín AL que impartiu apoio aos 

alumnos con necesidades de AL en EI, e 1º e 2º de EP, ademais de apoiar neste grupo a 

área de matemáticas. 

Partindo destas premisas leváronse a cabo os diferentes programas de 

intervención específicos para cada alumno e alumna, tendo en conta as necesidades 

educativas que presentan. 

A miña actuación no CEIP A Pobra do Brollón desenvolveuse dous días á semana ( 

martes e xoves), por ser mestra itinerante e ter como centro base o CEIP Rosalía de 

Castro (Bóveda). 

A valoración do traballo realizado, foi bastante positivo sacando a situación tan 

atípica que se viviu este curso debido a pandemia do COVID-19. 

 

OBXECTIVOS XERAIS:  

 Elaborar os programas de intervención así como os materiais didácticos para o 

traballo diario co alumnado. Adaptando o modelo de ensinanza- aprendizaxe as 

necesidades educativas do cada alumno/a.  

 Potenciar e afianzar as habilidades sociais e persoais básicas.  

 Desenrolar hábitos de autonomía para unha mellor aprendizaxe.  

 Fomentar unha imaxe positiva no alumnado, para favorecer unha maior 

autoestima.  

 Fomentar o desenvolvemento das capacidades básicas de atención, percepción, 

memoria, razoamento, comprensión e expresión tanto oral como escrita.  

 Desenrolar habilidades instrumentais básicas de lectura, escritura e razoamento 

lóxico- matemático.  

 Fomentar a colaboración dos pais nas actividades de apoio ao aprendizaxe.  

OBXETIVOS ESPECÍFICOS AL: 

 Recoñecer ruídos-sons e discriminar auditivamente fonemas, sílabas e palabras.  

 Acadar un control e coñecemento do propio corpo, mediante a relaxación para 

lograr unha boa articulación.  
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 Corrixir a respiración e o control do sopro para a correcta articulación dos fonemas. 

 Acadar unha maior mobilidade e axilidade dos órganos bucofonatorios, coa 

finalidade de mellorar a articulación dos diferentes fonemas. 

 Desenvolver o punto e modo de articulación dos fonemas a tratar para a correcta 

adquisición dos fonemas.  

 Mellorar a interacción entre o alumnado e a súa contorna para a estimulación e o 

desenvolvemento comunicativo.  

 Comprender a linguaxe escrita, oral e xestual , en función do seu nivel curricular.  

 Incrementar o nivel de vocabulario dos alumnos/as.  

 Asimilar e familiarizarse coas estruturas morfosintácticas, para poder entender e 

ser entendido/a polos demais compañeiros/as.  

 Iniciarse e perfeccionarse no proceso da lectoescritura. 

 

NECESIDADES DO ALUMNADO:  

Cada un dos casos cos que se estivo a intervir por parte da PT afín AL, tivo un plan de 

traballo personalizado así como se lle fixo un informe completo da intervención e 

avaliación ó rematar o curso escolar que está arquivado na súa carpeta/expediente 

persoal. 

Os alumnos/as atendidos pola mestra de Pedagoxía Terapéutica afín AL foron os 

seguintes:  

 

ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL: 

5º CURSO: 

CASO 1: 

- Alumno que presenta un grado de discapacidade do 33% por diminución da 

eficiencia visual (Catarata conxénita) . 

6º CURSO: 

CASO 1:  
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- Alumna con dificultades de aprendizaxe que presenta dificultades da linguaxe, sobre 

todo na articulación de sons.  

ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 

1º CURSO: 

CASO 1: 

- Alumno con dislalia evolutiva, é dicir, incapacidade para articular correctamente 

un fonema, neste caso o / rr/. 

2º CURSO: 

CASO 1: 

 Alumna con dificultades no proceso lectoescritor, concretamente dificultades na 

asociación fonema-grafema e nalgúns aspectos relacionados coa orientación 

espacial. 

CASO 2: 

 Alumno con graves dificultades de aprendizaxe no proceso lectoescritor. 

ACTIVIDADES E PROPOSTAS METODOLÓXICAS:  

Para dar resposta as necesidades deste alumnado realizáronse as seguintes actividades:  

 Valoración inicial das necesidades que presentan, antecedentes académicos e 

observación directa.  

 Elaboración dos programas de intervención tendo en conta o seu desenrolo e 

necesidades. Partindo de aprendizaxes significativos e funcionais, segundo os seu 

intereses e necesidades.  

 Favorecer a integración dos alumnados/as no centro e na aula, así como a 

participación nas diferentes actividades.  

 Gradación das tarefas segundo a súa dificultade, tendo en conta os éxitos para 

mellorar a autoestima e diminuír a frustración ó fracaso.  
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 Favorecer a participación activa do alumnado, elaborando materiais máis 

específicos, presentándoos en formatos máis visuais, utilizando as novas 

tecnoloxías (TICS).  

 Preparación de traballos manuais para unha maior motivación no traballo diario e 

en diferentes actividades programadas durante o curso (Samaín, Nadal, Entroido...) 

 Utilización de técnicas específicas como o reforzo positivo, modelado, rutinas, 

ensinanza titorada... e unha metodoloxía flexible segundo as súas necesidades.  

 Actividades para traballar cada obxectivo de maneira lúdica: relaxación, 

respiración, sopro, linguaxe oral, a través de contos, títeres…. 

 Colaboración entre os titores na elaboración de material de apoio, seguimento e 

avaliación do alumnado facendo os axustes necesarios.  

 Establecemento de relacións fluídas coas familias sobre o desenrolo escolar, social 

e afectivo dos seus fillos/as.  

AVALIACIÓN:  

A avaliación é global, continua e de carácter formativo tendo en conta os criterios de 

avaliación.  

Os instrumento de avaliación utilizados son: observación directa, traballos realizados 

polos alumnos/as, rexistro individual e autoavaliación dos alumnos/as.  

Infórmase periodicamente aos titores/as así como a orientadora ou pais que o requiran da 

evolución dos alumnos/as.  

O final do curso elabórase un informe de avaliación no que se recolle todas as actividades 

feitas nos trimestres, o grao de consecución dos obxectivos e as propostas de mellora dos 

programas de intervención.  

 

DIFICULTADES ATOPADAS:  

 A elaboración do horario e os grupos de traballo, para favorecer a atención directa 

e individualizada, así como o desenvolvemento dos programas de intervención 

específicos.  

 Debido a que se comparten dous centro, redúcese o número de horas de atención 

ó alumnado. 



  60 de 73 MEMORIA ANUAL:………………………….. 2019/20 

CEIP DA POBRA DO BROLLÓN MEMORIA ANUAL CURSO 2020-21 

 

 

 Pouca dispoñibilidade de tempo na aula, dado a carga horaria, para preparar e 

elaborar material personalizado para o alumnado.  

PROPOSTAS DE MELLORA:  

 Potenciar a coordinación entre todo o profesorado que incide no proceso de 

ensinanza- aprendizaxe.  

 Renovar material educativo como os xogos, mobiliario, libros de consulta...e 

adquisición de programas informáticos e material adaptado para o 

desenvolvemento das TICS. 

 

MEMORIA L.E. INGLÉS 2020-2021 (Guadalupe Aldao Sánchez) 

 

1. INTRODUCIÓN. 

O aprendizaxe dunha lingua estranxeira é cada vez máis necesario, 

particularmente na Unión Europea onde comunicarnos cos nosos veciños europeos 

é unha parte diaria da vida moderna. O noso traballo como docentes, debería ser 

axudar a desarrollar as habilidades de linguaxe do alumnado nesta sociedade 

internacional  e multicultural. 

A metodoloxía utilizada para o aprendizaxe da lígua inglesa estivo baseada 

na proposta teórica estipulada polo currículo da ensinanza do idioma estranxeiro 

inglés en educación primaria, baseado no enfoque da comunicación e centrado no 

alumno. 

 

2. OBXECTIVOS. 

Os obxectivos fixados neste curso 2020-2021 alcanzaronse 

satisfactoriamente na gran maioría dos casos. A actitude receptiva do alumnado 

propiciou un acercamento ao idioma estranxeiro e fixo do mesmo un vehículo de 

interación na aula. A práctica das distintas destrezas (listening, speaking, reading & 

writing) gozaron de maior ou menor protagonismo dependendo do nivel escolar do 

alumnado. A pizarra dixital é unha ferramenta chave na aula de ingés, en todos os 

ciclos de educación primaria. A metodoloxía baseouse na motivación do alumnado 

a través da técnica de “    y      g” e tamén se introduciu un Modelo Tecno-
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Pedagóxico de Aula Invertida. O libro de texto foi unha ferramenta máis de 

traballo, sen maior importancia que as demáis.  

3. METODOLOXÍA. 

o INFANTIL: 

O obxectivo principal nesta etapa foi motivar ao alumnado e facilitar unha aprendizaxe 

natural da língua estranxeira, facendoos concientes da existencia dun tipo de 

comunicación diferente ó da língua materna. Dito obxectivo alcanzouse de forma 

satisfactoria. Os 3 grupos de educación infantil mostraron unha actitude moi positiva con 

respeto ao aprendizaxe do idioma. A facilidade mostrada por prácticamente a totalidade 

do alumnado para asimilar contidos foi satisfactoria. A metodoloxía empregada nestes 

cursos baseouse no uso de cancións, contos, xogos, videos… ordes directas e concretas, 

asi coma rutinas básicas que se recalcaron con especial énfase. 

 

o 1º e 2º CURSOS: 

A técnica utilizada para o grupo de 1º e 2º foi a de “S   y      g”, que combina a 

narrativa tradicional, a tecnoloxía e as emocións para contar historias. Ó aplicar esta 

técnica na aula aumentou a motivación, a creatividade e entrenou a competencia dixital 

dos alumnos/as. 

O “Storytelling” utiliza as técnicas tradicionais da narrativa para construir relatos que 

conecten co alumnado. O obxectivo, é crear historias que os emocionen. 

Este tipo de proceso de ensinanza-aprendizaxe ten diferentes aplicación na aula: explicar 

unha historia ou contido de unha maneira atractiva pode facer que o estudante desarrolle 

a escoita activa, estimule a súa creatividade e fomente a motivación mediante o relato das 

experiencias do/da protagonista da historia. 

Con esta técnica, ademáis, traballase o aprendizaxe colaborativo, a motivación e a 

creatividade.  

A integración das habilidades lingüísticas (listening, sopeaking, reading and writing), son 

chave para as actividades comunicativas na aula. 

Utilicei un enfoque comunicativo na planificación das unidades didácticas. Tamén tiven en 

conta as necesidades do alumnado,  a experiencias e o conocemento previo, fomentando 

o aprendizaxe significativo. 
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As técnicas empregadas para captar a atención dos estudantes son ejercicios 

preparatorios motivadores, xogos, role-plays, cancións e o portfolio. 

o 3º e 4º CURSOS: 

A metodoloxía utilizada para 3º e 4º e tamén para o resto dos grupos, foi aberta, flexible e 

variada, axustándome ás súas necesidades. Para lograr isto, utilicei métodos variados 

para intoducir un enfoque ecléctico. 

As actividades nas miñas unidades didácticas foron variadas, motivadoras, flexibles, 

creativas e adaptadas aos intereses e necesidades dos estudantes. Todas seguiron unha 

serie de etapas considerando a maneira en que os alumnos interiorizan a información de 

forma natural:  

 Etapa de presentación: Introducindo o novo vocabulario. 

 Etapa de práctica: manipulando o vocabulario. 

 Etapa productiva: utilizando o vocabulario para comunicarnos. 

 Etapa de feedback e corrección: Revisando se os alumnos 

interiorizaron o vocabulario e facer modificacións necesarias. 

  

o 5º e 6º CURSOS: 

O modelo utilizado para o grupo de 5º e 6º foi  a Aula Invertida (Flipped Classroom) que 

é un modelo pedagóxico que transfire o traballo de determinados procesos de 

aprendizaxe para fóra da aula e utiliza o tempo de clase, xunto coa experiencia docente, 

para facilitar e potenciar outros procesos de adquisición e práctica de coñecementos 

dentro da aula. 

A idea básica é lograr unha transferencia de información fóra da clase co obxecto de 

conseguir máis tempo para a interacción persoal na clase. 

É máis una ideoloxía, un modelo no que caben múltiples metodoloxías. Non hai regras 

específicas que seguir, senón máis ben un conxunto de directrices básicas para 

aproveitar ao máximo posible o tempo de aula, mediante a interacción cos alumnos, esa 

transferencia de información fóra da clase.  

Para introducir o modelo “Flipped” a formación para coñecer as características dos 

contidos educativos requiridas para este modelo foi esencial. 

A formación consistiu na creación de vídeos educativos: Comprender os elementos que 

integran un vídeo educativo. Saber utilizar ferramentas específicas para elaborar vídeos 

educativos de diferente tipo con ferramentas como Powtoow, Animaker ou biteable 

foron de gran axuda. 
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Coñecer outras ferramentas como Genially para crear outros tipos de contidos 

educativos: Infografías, presentacións animadas, imaxes interactivas, liñas de tempo, etc. 

Toda a formación se practicou una aula obtendo excelentes resultados. 

 

4. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS. 

Seguindo o Decreto 229/2011, do 7 de decembro relacionado coa educación 

de alumnado con necesidades especiales. Deuse atención á diversidade na 

programación didáctica, na metodoloxía e nos materiais. 

Propuxen actividades de reforzo para aqueles estudantes que precisaron 

axuda extra, e tamén actividades de extensión para aqueles alumnos máis 

aventaxados. 

Tamén se atendeu á diversidade no uso da autoevaluación, e na formación 

de grupos na aula. 

 

5. AVALIACIÓN. 

De acordo co Decreto 105/2014, 4 de setembro e a Orde do 23 de novembro do 

2007, a avaiación será global. O proceso incluiu: 

- Avaliación inicial: Ó comenzo da unidade. 

- Avaliación formativa: Durante o proceso. 

- Avaliación sumativa: Ó final da unidade. 

- Autoavaliación: a través do portfolio. 

A avaliación realizouse a través do diario da docente, da autoavaliación dos 

alumnos/as, do portfolio, da avaliación das unidades didácticas e rúbricas. 

 

MEMORIA DE EDUCACIÓN MUSICAL 
INTRODUCIÓN: 

Ao longo do curso impartiuse unha sesión semanal de Educación Musical en cada 

un dos niveis de Educación Primaria. 

Os grupos de clase foron: 1º e 2º de EP, 3º e 4º de EP e 5º e 6º de EP. 

A COVID 19 E A CLASE DE MÚSICA: 

Por mor da pandemia houbo moitas actividades que non se fixeron, así non se 

compartiron insrumentos na aula de música desenvolvéndose as sesións na aula do 

grupo correspondente. Tampouco se utilizou a frauta doce nin se fixo nada relacionado co 

canto. 
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As clases desenvolvéronse arredor de diferentes pezas musicais nas que o 

alumnado tiña que recoñecer estruturas (debidamente traballadas con anterioridade), 

acompañar con diferentes patróns as diferentes estruturas, recoñecer instrumentos, etc. 

No caso do alumnado de 5º e 6º o traballo centrouse na historia da música 

(seguindo cos patróns traballados en cursos inferiores en canto a acompañamentos con 

instrumentos corporais, etc.), desde o barroco ata o século XX. Escoitamos e traballamos 

obras representativas de todas as épocas e estilos e en cada clase plantexouse un reto 

para a seguinte relacionado con averiguar a identidade dun músico a partires dunhas 

pistas. 

OBXECTIVOS E COMPETENCIAS CLAVE: 

A Educación Musical pretende contribuír á educación integral da persoa a través da 

súa contribución á adquisición, dentro dos niveis axeitados á madurez de cada alumno e 

alumna, de cada unha das competencias clave que aparecen reflectidas nos deseños 

curriculares básicos. Deste xeito traballouse desde a área de música na procura dos 

niveis de desempeño das competencias reflectidos na programación anual. 

Traballouse desde os bloques de contidos seguintes: 

 Bloque I: Escoita. 

a.-  Dentro do bloque de escoita, traballamos dentro dos seguintes apartados: 

I. Escoita activa de pezas musicais 

II. Recoñecemento de diferentes instrumentos e familias instrumentais a 

través de audicións musicais activas. 

 Bloque II: Interpretación e creación musical. 

a.- Dentro do bloque de interpretación e creación musical, traballamos dentro 

dos seguintes apartados: 

 Expresión corporal. (movementos resultantes do traballo con 

instrumentos corporais). 

 Expresión instrumental. (só con instrumentos corporais) 

 Canto (non se traballou por mor da pandemia e a emisión de aerosois 

nesta actividade). 

 Linguaxe musical. 

Consideramos que se acadaron os obxectivos da área, incluso os relacionados coa 

expresión corporal pensada para o terceiro trimestre do curso (concretamente o apartado 

de danzas do mundo), xa que se fixeron actividades relacionadas nos dous primeiros 



  65 de 73 MEMORIA ANUAL:………………………….. 2019/20 

CEIP DA POBRA DO BROLLÓN MEMORIA ANUAL CURSO 2020-21 

 

 

trimestres, e tamén que desde esta área se contribuíu á adquisición dos niveis axeitados 

de desenvolvemento das competencias clave. 

As actividades propostas para o terceiro trimestre do curso xa non puderon ser aquelas 

relacionadas coas danzas do mundo se non que tiveron que restrinxirse a audicións 

musicais activas de diversa índole, por mor da crise sanitaria. 

METODOLOXÍA: 

A metodoloxía empregada foi fundamentalmente activa e participativa, como non 

pode ser doutra maneira no caso dun área tan procedimental como esta. 

Cada clase dividiuse en dúas fases claramente diferenciadas: unha primeira de 

traballo psicomotriz e a segunda na que xa entramos en cuestións moito mais concretas 

relacionadas con estruturas musicais, estilos, xéneros, etc. Traballouse a lectoescritura 

musical, ou a expresión corporal e a sicomotricidade a través de interpretacións con 

instrumentos corporais de diferentes patróns rítmicos. 

MATERIAIS: 

Os materiais utilizados foron: 

(31) Partituras de cancioneiros escolares para ser interpretadas con 

acompañamento de instrumentos corporais. 

(32) Diversas gravacións musicais de diferentes estilos e épocas. 

(33) Vídeos con interpretacións das obras propostas. 

(34) Instrumental tocado polo profesor para o traballo de estruturas 

musicais, instrumentos, etc. 

AVALIACIÓN: 

No caso dun área tan procedimental como a música, que se basea na competencia 

do alumnado, o procedemento de avaliación foi a observación directa no caso da práctica 

instrumental (con instrumentos corporais), que foi consignada na documentación que se 

considerou pertinente para cada momento: rúbricas de avaliación feitas na aplicación 

iDoceo, listaxes de control, etc. 

 A avaliación foi continua ao longo de todo o curso sendo a cualificación o promedio 

de todas as avaliacións. 

ÁMBITOS DE MELLORA: 
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Aínda que se acadaron os obxectivos da área e que esta contribuíu ao 

desenvolvemento axeitado das competencias clave, cómpre dicir que hai aspectos 

metodolóxicos mellorables unha vez se normalice a situación sanitaria.  

A Pobra do Brollón, xuño de 2021. 

O Mestre de Educación Musical 

Asdo: Pablo Camarero Pérez 

 

MEMORIA EDUCACIÓN FÍSICA 

Neste curso 2020/2021 o proceso de ensino da área de Educación Física foi encamiñado 

cara o traballo das habilidades perceptivas, habilidades motrices básicas e a iniciación 

deportiva. Sen embargo, o traballo fíxose de forma individual e sen contacto directo cos 

compañeiros e compañeiras, polo que a programación docente viuse modificada cara esta 

realidade sanitaria. 

Seguindo o protocolo, a actividade física realizábase con máscara e gardando a distancia 

de seguridade. No tocante ao material reduciuse o seu uso. Se un curso empregaba algún 

material, se facía de maneira individual e previamente desinfectado. Posteriormente do 

seu uso, volvía a ser desinfectado e se deixaba apartado durante unha semana. 

Os contidos curriculares seguíronse durante todas as avaliacións sen problemas, 

centrándonos nas habilidades en cursos máis baixos e na iniciación deportiva nos cursos 

superiores. Debido ás diferenzas individuais existentes no desenvolvemento dos alumnos, 

fixéronse as adaptacións necesarias a cada situación, xa que se tiñan dous niveis (en 

educación primaria) ou tres (en educación infantil) na mesma sesión. 

Ao final de curso, fixemos unha actividade complementaria, onde visitounos unha 

entrenadora do clube de voleibol “Ribeira Sacra”, onde os nenos e nenas de 5º e 6º de 

educación primaria participaron. 

Cabe sinalar a importancia da relación da área de Educación Física co Proxecto Deportivo 

de Centro, enmarcado dentro do Plan Proxecta. As dúas sesións de educación física 

realizábanse xuntas un día da semana para cada curso, así, vendo a situación sanitaria, 

non estaríamos o mesmo día varios cursos no pavillón. 

As entrevistas exclusivas coas familias dentro de esta área foron escasas, aínda que 

sempre se informou aos titores dos diferentes aspectos a destacar con cada neno ou 

nena en caso de que fora necesario. 
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Non se sinalan problemas importantes dentro de esta área, aínda que o protocolo 

sanitario fixo que modificaramos a forma de traballar colaborativa, os alumnos acadaron 

os resultados esperados. 

 

 
MEMORIA VALORATIVA DOS OBXECTIVOS DA ÁREA DE RELIXIÓN  CATÓLICA 

CONSEGUIDOS DURANTE O CURSO ACADÉMICO 2020-21 

 

PROFESORA.- SARA MARTÍNEZ GALLEGO. 

Niveis e cursos nos que se  impartiu a área de formación relixiosa: 

EDUCACIÓN INFANTIL: 3,4 e 5 anos. Total de alumnos 11 dos cales 3 asistiron á clase 

de Relixión Católica: En 4º de E.I, dun total de 6 alumnos 2 estaban matriculados e 

Relixión Católica de, pero un deles non asistiu ao colexio en todo o curso académico; en 

5º de E.I dun total de 2 alumnos non asistiu ningún a Relixión Católica e en 6º de E.I. dun 

total de 3 alumnos asistiron 2 a clase de relixión. 

EDUCACIÓN PRIMARIA:  

-1º . Dun total de 5 alumnos asistiron á clase de Relixión  Católica 3  

-2º. Dun total de 5 alumnos asistiron a clase de relixión 3  

-3.Dun total de 2 alumnos asistiron á clase de Relixión Católica  os 2.. 

- 4º  . Dun total de 6 alumnos asistiron á clase de Relixión Católica 3. 

- 5º . Dun total de 8 alumnos asistiron a clase de relixión 5. 

-6º. Dun total de 4 alumnos asistiron a clase de relixión 1.   

Os alumnos e alumnas están por os  ciclos : Infantil, 1º e 2º, 3º e 4º e 5º e 6º. 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

  Intentouse un primeiro acercamento ás figuras de : 

          -   María como nai de todos nos. 

 Xesús como o noso amigo. 

 Deus Pai noso e credor. 

 

Así como o grande amor que Deus sinte por todos nos. 

Para eso  partimos sempre de experiencias próximas ós nenos, para así lograr 

unha mellor asimilación. 

 Utilizamos relatos de contos, cancións, xogos,  películas, partindo sempre da 

constante motivación que os nenos nesta etapa necesitan. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Apesares da non existencia de ciclos na lei vixente ata este momento, especifico por 

bloques de cursos segundo eran os ciclos: 

 

 Tanto os obxectivos como as competencias básicas trazadas, para 1º e 2º,   

cumpríronse satisfactoriamente. Como ampliación ó libro de texto da 

editorial ANAYA,   realizáronse exercicios de reforzo e ampliación desta 

mesma editorial, xogos diversos,  cancións, pase de películas videos  e en 

DVD relativos o tema de Relixión católica, como para descubrir distintos 

valores e a realización de murais de distintos temas. 

Ó mesmo tempo intentouse potenciar valores de      compañeirismo, 

amizade, perdón... 

 3º e 4º: Os obxectivos e as competencias básicas  propostos  cumpríronse 

axeitadamente.  Contouse coa axuda do libro da editorial ANAYA, fichas de 

reforzo e ampliación así como o pase de varios vídeos. Non se puido dar un 

primeiro achegamento ó manexo da Biblia debido a situación na que 

estivemos este curso xa que na aula soamente dispuñamos dun exemplar 

que é da miña propiedade. Explicouse, pero non puideron empregala os 

nenos e nenas. 

 5º e 6º: Nestes cursos os obxectivos e as competencias básicas  tamén se  

cumpriron. Contamos para elo co libro d da editorial ANAYA, e o pase de 

varios vídeos para repasar conceptos. Non se puido utilizar tampouco a 

Biblia para a adquisición, por parte dos alumnos, do seu  manexo  debido a 

situación de pandemia.. 

Ademais os alumnos realizaron actividades de reforzo.  

 

 Os nenos e nenas de 3º, 4º, 5º e 6ºe participamos nun concurso de Cáritas 

diocesanas de Lugo: “O teu compromiso mellora o mundo”. 
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6. PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS: (Secretario) 
 

O centro conta con comedor escolar de xestión directa, polo que ten para a súa 

xestión unha cociñeira, contratada pola consellería. 

Esncárgase da elaboración dos menús, rexistros da entrada dos alimentos, das 

temperaturas do conxelador e neveira. 

Elabora diariamente os menús e manten a punto a limpeza das instalacións do 

comedor e cociña así como as dependencias anexas: baño, almacén… 

No noso centro conta cunha limpiadora, contratada polo concello, que adica 4 horas á 

limpeza do centro entre o que tamén se inclúe o pavillón municipal. Este curos por mor 

da pandemia o concello aumentoulle unha hora de adicación ao centro, acundido 

polas mañás despois do recreo para desinfectar os baños dúas veces e cumpriri o 

protocolo e outras dependencias que se usaron mais asiduamente por distintos grupos 

como aula de inglés. 

 Dificultades atopadas na xestión deste persoal 
 

Non existen dificultades salientables que reseñar. 
 

 Propostas de mellora 
Este servizo funcionou con normalidade. É importante manter estas horas. 

 

7. SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: (Secretario) 
 

a. Comedor Escolar: 
 

O comedor escolar funcionou atendendo ao protocolo da COVID-19.  Agruparónse 

mantendo os grupos das aulas, separados entre eles  en zig-zag e separados os rupos 

1,5 m de distancia.  

 O encargado foi Óscar Gallardo Amiama e colaborar 1,5. 

O comedor faise nunha soa quenda dado que é un espazo amplo, que permite a 

colocación sinalada anteriormente.  

Solicitase á Consellería a modificación da distribución do horario a fin de suprimir o lecer 

despois do comedor e as sesións da tarde. Esta solicitude foi aprobada de xeito que se 

fará xornada continuada pasando a comida para as 14:30.  

A comida serviuse empratada en bandexas. O alumnado de infantil, 1º e 2º tiña a bandexa 

no seu posto na mesa pola  cociñeira. O alumnado de 3º,4º, 5º,e 6º recolleu a súa 

bandexa empratada pola cociñeira na mesa quente.  
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Na mesa non existiron utensilios de uso común, manipulonos o persoal colaborador que 

serviu a auga e se encargou da manipulación das bandexas para repetir. 

Quedou eliminado o cepillado de dentes, no centro. 

Na elaboración de menús  traballouse cara o aumento do consumo de verduras, froita e 

pescado a fin de colaborar na adquisición  dunha dieta o máis equilibrada posible. 

Os menús elaboranse mensualmente e envianse ás familias a fin de que estas coñezan 

os menús e poidan equilibrar o máis posible a dieta. 

O comedor é un espazo apropiado para desenvolver hábitos saudables tanto na 

variedade dos alimentos como nas cantidades, ou outros hábitos de hixiene durante a 

comida; polo que se traballan todo o curso. 

Foron usuarios deste servizo a totalidade do alumnado e do profesorado do centro, tendo 

autorizadas durante este curso 55 prazas de comedor.. 

En relación ao mobiliario do comedor resaltar a antiguedade do forno e o deterioro. 

Esá estropeado o regulador da temperatura polo que é moi difícil controlar as comidas. 

Deu  constantes problemas polo que se está a xestionar a solicitude dun á Consellería. 

A nevera que seguía a ter continuas avarías debido ao circuito do gas foi substituida a 

comezos deste curso por unha nova. 

Dificultades atopadas 

Funcionou con normalidade sen dificultades. 

Propostas de mellora 

Solicitouse a Equipamento centros mesas para o comedor e sillas, tendo como previsión 

as recomendacións de separación nesta nova normalidade. 

A reposición dun forno novo dado o deterioro do actual. 

 

b. Transporte escolar 
 

Funcionou con normalidade sen incidencias que resaltar. Hai un grupo considerable que 

conta coa autorización da consellería por contar co domicilio a menos de 2Km. Resaltar 

que o centro se atopa a uns 600m da localidade e dado o horario do centro xs alumnxs da 

localidade non terían tempo suficiente para ir  comer ao seu domicilio, polo que todxs 

contan coa autorización de transporte e polo tanto a beca de comedor. 

Contamos con tres autobuses que realizan tres rutas de transporte escolar.  Baixarán ao 

alumnado frente á cancela pequena, porta de acceso ao patio pola que accede todo o 

alumnado e persoal. Irán baixando na orde de chegada dos autobuses escalonadamente. 

mailto:alumn@s
mailto:tod@s
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No uso do transporte escolar séguense as seguintes medidas atendendo ao protocolo da 

COVID-19: 

 O uso da máscara é obrigatorio no transporte escolar. Os acompañantes do 

alumnado ata a parada tamén teñen a obrigación de usar a máscara. 

 Hixienizaranse as mans ao subir ao transporte escolar con xel hidroalcohólico. 

 Manterán o seu posto fixo diariamente. Agruparanse procurando os grupos de 

convivencia no centro e os conviventes como os irmáns irán xuntos. 

 Os acompañantes da empresa do transporte aos que lle corresponde a vixilancia 

do alumnado, velarán porque todxs xs ocupantes  do vehículo leven posta a 

máscara durante todo o traxecto e permanezan no seu asento en todo momento. 

 Usan o transporte os usuarios que solicitaron autorización expecional  dado que o 

transporte garante este servizo a todxs. 

Dificultades atopadas 

Non houbo dificultades que destacar 

Propostas de mellora 

Obras no centro:  

 
Nos últimos tres cursos fixéronse reformas por tramos que viñeron a renovar as 

instalacións do centro moi deterioradas. 

Este curso levouse a cabo un tramo da planta baixa, quedando pendentes os baños de 

todo o centro. 

Na primeira planta, unha parte da cuberta do edificio con tea asfáltica está rota  

ocasionando filtracións de auga dentro do edificio e deteriorando o pintado recente das 

paredes e afectando ata á instalación eléctrica.  Este problema foi posto en coñecemento 

da Xefatura Territorial a través dun escrito e unha memoria con fotos. Os responsables da 

unidade técnica visitaron o centro realizando un estudo das reformas pendentes que foi 

aprobado para rematar toda a reforma pendente durante este verán. 

 
 

 
 Esta MEMORIA foi informada polo Claustro de profesorado e aprobada polo Consello 
Escolar   con data...30 de xuño de 2021.  
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ANEXOS: 
 

I. INFORME DO CLAUSTRO 
 

II. Non se realizaron actividades por parte da ANPA para evitar mezclar alumnado de 
distintos grupo. 

 
 

III. MEMORIA ECONÓMICA (GASTO REALIZADO) 
 

         PREVISIÓN DE GASTO Presupostado Gastado 

1.Reparación/conservación de edificios e outras 
construcción 

Presupostado 
Consellería  
 

 

2.Reparación/conservación de maquinaria, 
instalacións e utensilios 

1.100,00€  

3. Reparación/conservación de mobiliario e enseres 500,00€ 
 

 

4. Reparación/conservación de equipos de proceso de 
información 

600,00€ 108,90 

5. Material de oficina 200,00€ 63,00 

6. Subministracións 4.000,00€ 1.929,06€ 

7. Comunicacións 50,00 48,60 

8. Axudas de custo e locomoción 909,72€ 505,40€ 

9. Primas e seguros   

10. Gastos diversos 200,00€  

11. Adquisición de equipos non contemplados nos 
programas centralizados 

1000,00  

12  COVID 1.800,00 821,38€ 

13.....................   

14....................   

TOTAL    

PRESUPOSTADO – GASTADO(a 30 e xuño)  6.883,38€ 

 
       A DIRECTORA: 
 
 
 
 
 
      Asdo._________________________ 
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DOCUMENTOS ANEXOS A ESTA MEMORIA 
 
MEMORIA PLAN MELLORA DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

MEMORIA PLAN PROXECTA 

MEMORIA PROXECTO DE FORMACIÓN EN CENTROS 

MEMORIA PROXECTO VOZ NATURA 

MEMORIA PLAN LECTOR 

MEMORIA PROXECTO PARA O FOMENTO DO USO DO 

GALEGO. 

 

 


