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DATOS XERAIS DO CENTRO:

Código

27010155

Denominación
oficial
Tipo de centro

C.E.I.P. da Pobra do Brollón

Domicilio

Avda. Outeiro, s/n.

Localidade

A Pobra do Brollón

Concello

A Pobra do Brollón

Código Postal
Provincia

27330
Lugo

Nº Teléfono

982 870637/38

FAX

982870639

NIF

Q 7755229 G

E.mail/Pax. web

Ceip.pobra.brollon@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/

Público

Número de unidades:
Número de unidades:
Catalogadas
Funcionando

E.Infantil
1
1

E. Primaria
2
3
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Composición do centro durante o curso 2019/2020
Educación Infantil

1

Dirección/Gal 5º,6º; L.Cast, C. Nat
1º,2º ; Apoio PT 3º,4º

1

Educación Primaria: 1º, 2º

1, Inglés

Educación Primaria: 3º,4º

1, Música

Educación Primaria: 5º,6º

1, EF

Relixión
centro
base
(nomeado polo Bispado)

Bóveda

1 compatida con Currelos, Bóveda, Sober

Orientadora compartida centros zona

1 (martes e venres todo o día e mércores
polas tardes)

AL- PT

Necesidades AL/ PT/1º,2º; 3ºe 4º,5º

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.- 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 3

C.- Potenciar o uso e a dotación do material didáctico do centro,
optimizando o uso e aproveitamento dos recursos, das infraestructuras e
materiais dispoñibles.

Obxectivo 4

D.- Favorecer o apoio e a recuperación dxs alumnxs con NEAE

Obxectivo 5

E.- 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...
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F. 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 7

G. 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 8

H.- Conquerir unha maior coordinación nos criterios de avaliación e as
porcentaxes de valoración, traballando paralelamente contidos, destrezas
e adquisición de valores.

Obxectivo 9

I.- Concienciar ao alumnado sobre o respeto e coidado do material e
instalacións do centro en coordinación cos pais/nais/titores/as

Obxectivo 10

J.- Fomentar a actitude de conservación, valoración e protección da
contorna

Obxectivo 11

K.- Conquerir un maior

nivel de comunicación, participación e

colaboración dos binomios mestres/familias e mestres/alumnxs.
Obxectivo 12

L.- 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 13

M.-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 donde todxs
aportamos e todxs medramos. A biblioteca será un espazo atractivo e un
recurso vital no centro.

Obxectivo 14

N.- Fomentar a participación naquelas actividades extraescolares ou
complementarias de interés didáctico ou naqueles concursos que
supoñan experiencias enriquecedoras para os alumnxs e que sexan
factibles coas nosas características: tempo, número de alumnxs e
recursos.
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Obxectivo 15

Ñ.- Revisar e actualizar as programacións de aula.

Obxectivo 16

O.- Manter os documentos que forman parte do PE actualizados.

.

b. Comentario sobre o Grao de consecución deses obxectivo
Os obxectivos cúmplense en xeral en boa medida se ben, dada a súa amplitude son
graduais, avanzando no traballo do día a día.
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 seguir a traballar 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
O noso centro caracterízase por 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. A raíz do estado de alarma vivimos
momentos duros, de illamento evitando as relación persoais, a interacción que se
promoven en circunstancias normales. Dende o DO facilitouse ás familias e alumnado
material que se colgou na páxina web: contos, cortos que axudan a xestionar ben as
emocións.
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. Será preciso traballar protocolos que nos fagan sentir
ben mantendo o distanciamento social recomendado polas autoridades sanitarias, dificil
nxs nexs. Estableceranse no centro protocolos de distancia, e medidas de hixiene: lavado
de mans, uso de xabóns, mascarilla… estamos á expensa das decisións da consellería
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para establecer un protocolo de hixiene e distanciamento, que facilete a convivencia no
centro e nos axude a sentir protexidxs.
2.- As liñas de traballo polas que opta o centro: buscar aquelas actividades que favorecen
a aprendizaxe significativa como saídas, conmemoracóns a través das que se accede ao
currículo, obradoiros… propician o desenvolvemento destas destrezas no alumnado. A
adquisición avanza cos cursos comprobando nos cursos 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 a 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: Neste campo faise preciso 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.
3.- Nas reunións procuramos coñecer o material e o uso especialmente das ferramentas
TIC emerxentes a fin de optimizar o seu uso. Este curso moitas actividades.
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 aula de informática.
Cada profesor organiza a súa aula e informa dos recursos prioritarios que necesita.
Partindo do consenso e da análise faise a soliciude a Equipamentos Centro. Este curso
recibimos material de equipamento para a biblioteca e algunha pizarra blanca. O centro
mercou dúas. Tamén mercou dous portátiles, xogos diversos e fondos para a biblioteca
coas partidas destinadas para este fin.
Proposta de Mellora: Dotar a aula de informática de recursos.Será preciso seguir
substituindo algúns ordenadores que van quedando absoletos, e teñen continuas avarias.
Facer o traslado da biblioteca para o seu novo espazo, previsto para o mes do xullo para
o que contaremos coa colaboración do concello. Estaba prevista a colaboración das
familias pero dada esa situación provocada pola COVID-19 non se pedirá a colaboración.
En relación ás infraestructuras, estanse a realizar xestións para dar outro paso este verán
na planta baixa e continuar coa tenovación do centro.
En relación ao equipamento seguir a renovar as mesas, sillas e armarios
deteriorados.Combinar a organización de todos os recursos, humanos, materiais, e
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6 de 80

CEIP DA POBARA DO BROLLÓN

MEMORIA ANUAL

CURSO 2019-20

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.
4.- A orientadora con base no noso centro, está compartida co CEIP Rosalia de Castro de
Bóveda, Monte Valiño 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.
Cada curso a finais realízase unha valoración sobre as previsións do curso vindeiro
partindo dos resultados acadados no presente 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 Mellorairo: Cntar cos recursos humanos que nos permitan manter os
agrupamentos actuais e atender as NEAE. O DO realizou as previsións de necesidades
para o vindeiro curso.
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.
5.- 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 nas que se toman
acordos para o deseño e realización das actividades.
Somos un centro pequeno, polo tanto a implicación de todxs é importante. Moitas das
actividades foron adaptadas ou suspendidas dende o decreto do estado de alarma.
Proposta de Mellora: Retomar aquelas actividades suspendidas e con posibilidades de
realizar como algunhas saídas. Seguir no traballo coordinado entre os distintos equipos
do centro: Extraescolares, EDLG, Equipo biblioteca.
6.- Seleccionamos aqueles proxectos que conideramos 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.
Formamos parte do 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
MEMORIA ANUAL:………………………….. 2019/20
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que favorecen a alfabetización múltiple, convertindo a biblioteca nun laboratorio creativo
das aprendizaxes.
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….
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. Na nosa biblioteca integrouse en poxectos como o de radio escolar, biblioteca
creativa e biblioteca solidaria.
Moitas actividades foron adaptadas para traballar conmemoracións dende a distancia e
ata os programas de radio. Outras non se puideron realizar por mor do confinamento.
En canto á catalogación queda moito para facer, reseñado tamén na memoria do
PLAMBE, realizando esta tarefa moitas veces fóra de horario lectivo.
Propostas de Mellora: Contar a ser posible con máis disponibilidade horaria para a
catalogación a fin de informatizar o servizo de préstamo e optimizar tamén as
posibilidades que ofrece o programa Meiga.
Plan Proxecta: Estaba prevista a distribución de leite e de froita fresca a partires do 2º
trimestre.. Este curso dado o confinamento so se realizou unha distribución de leite.
Desenvolveuse un Proxecto deportivo de centro que dinamizou e favoreceu a actividade
deportiva inculcando valores de cooperación esforzo e os beneficios do deporte na nosa
saúde. Realizáronse ligas de tenis de mesa e baloncesto e almorzo saudable. Algunhas
actividades adaptáronse na aula virtual co programa móvome na casa, pero as de xogo
en equipo, semana do deporte non se realizaron por mor do estado de alarma.
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.
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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.
Este curso traballouse sobre o o tratamento do plásticobaixo o proxecto titulado: “Mais
Guímaros, menos plásticos”.
Algunhas actividades realizáronse dende as casas, no confinamento, outras non foron
poibles.
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.
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.
7.- 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
esixen a actualización do profesorado.
Este curso seguimos traballando para mellorar a competencia lectora e entroncar a
biblioteca, os libros e as conmemoracións co currículo. Formámonos baixo o título
“celebrando cos libros”. Creamos recunchos temáticos facendo selección de contos en
torno ás conmemoracións. Selecionamos contos e desenvolvemos Unidades Didácticas,
dende os que abordamos o currículo. Unha das medidas para desenvolver este tipo de
traballo foi a creación do obradoiro de linguas.
Proposta de Mellora: Dada a situación que vivimos este curso e a necesidade de impartir
formación con recursos dixitais dende a distancia, iniciamos a formación na aula virtual
como opción para seguir traballando co alumnado. Cara o vindeiro curso seguirémonos
formando no uso da aula virtual, a fin de optimizala.
8.- Na CCP acordamos os criterios e porcentaxes de valoración que se recollen nas
programacións de aula e no caderno dx titxr. Este curso na 3ª avaliación modificáronse os
criterios de avaliación seguindo as intruccións da consellería. Elaborouse unha rúbica
para valorar o traballo do alumnado durante o terceiro trimestre.
Proposta de Mellora: Consensuar os criterios, instrumentos e porcentaxes de valoración
e creación de rúbicas como instrumento para avaliar.
MEMORIA ANUAL:………………………….. 2019/20
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9.- 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. Nembargantes, apreciamos que algúns non teñen moito coidado co seu
material escolar, e persoal, tendo en conta que contamos cun recuncho no que se atopa a
roupa esquecida e no que sempre hai prendas a pesar da insistencia do profesorado de
recollelas tanto ao alumnado como recordatorios ás familias nos festivais ou reunión
colectivas.
Proposta de Mellora: Establecer actividades que sensibilicen ao alumnado na
colaboración de coidado do colexio e do seu material e roupa.
10. - 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
material ordenado e recollido, e 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…
11.- 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 falar cos titores ou profesores de área sobre os progresos dos
seus fillxs.
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Durante o confinamento mantivemos relación tanto dende a dirección para coñecer as
posibles necesidades de ferramentas dixitais, ou medios para acceder á formación como
cos titores e profesores de área para solventar as dificultades de aprendizaxe.
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.
12.- As relacións co Concello foron fluidas realizando o mantemento do centro
Participamos en diversas actividades promovidas por esta entidade, concursos de Nadal,
Letras Galegas…e outras actividades organizadas conxuntamente, coa biblioteca
municipal, cultura, Servizos sociais, Medio ambiente…
Propostas de Mellora: Manter fluidez na relación. Seguir Organizando actividades de
forma conxunta, ben con cultura, medio ambiente, ou a biblioteca municipal.
13.- A biblioteca foi a protagonista das celebracións e conmemoracións seleccionando
lecturas relacionadas coa temática da celebración e promovendo actividades. Estivo
intimamente relacionada coas TICs, o EDLG 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. Realzamos 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 e a inclusión do noso centro no proxecto
biblioteca creative.
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 fóra…
Este obxectivo non se pode pechar. Dados os bos resultados seguiremos a traballar nesta
dirección.
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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.
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.
14.- Organizamos actividades relacionadas coas actitudes de respecto e tolerancia
aproveitando as diverass conmemoracións. Este curso non se realizaron unha parte das
actividades extraescolares a partir do mes de marzo debido ao confinamento do estado
de alarma.
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 pero sempre e cando non haxa riscos para ninguén.
15.- As programacións revisadas a inicio do curso foron adaptadas á nova situación
segundo a instrucción do 27 de abril de 2020 da Dirección Xeral de Educación e
Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do 3º trimestre do
curso académico 2019-20 e as instruccións do 28 de maio de 2020 pola que se amplian e
concretan algúns aspectos da orde do 27 de abril.
Propostas de mellora: Adaptar as programacións do vindeiro curso tendo en conta as
adaptacións feitas neste trimestre así como o plan de recuperación que figura nos
informes do alumnado.
16.- Este curso iniciaronse accións e a elaboración do Plan de Igualdade que non se
rematou, debido a interrupción da xornada lectiva presencial
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)
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2. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN NO CONTROL E XESTIÓN:
a. O CONSELLO ESCOLAR (Secretario/a)
Calendario de reunións celebradas/ acordos máis importantes.
Reunións
17/10/019

% asistencia
100%

30/01/2020 100%

30/05/2020

Acordos e decisións
.- 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.
.- Proxectos do centro: PLAMBE, formación, Voz
natura e plan proxecta, proxecto deportivo do centro.
.- Trámites para continuar a reforma do centro que
continúa este curso: Demolición da escaleira interior e
contrución da Aula de infantil.
.- Balance do 1º cuatrimestre do comedor escolar.
.- Aprobación do Gastos de Funcionamento do
exercicio 2019.
.- Información reforma no centro que vai continuar e
reparación da biblioteca, asumindo esta o centro dada
a ineficacia do constructor que a repararon por
segunda vez e sigue quedando mal.
.
.- Balance do 2º trimestre e anual do comedor escolar
.- Aprobación da memoria e anexos do curso 2019/20
.- Memoria do Plan lector e do Plan TIC, Memoria
Formación en centros, Memoria Proxecto Voz Natura
Memoria Plan Proxecta
.- Memoria PLAMBE
.- Liñas prioritarias PLAMBE para o curso 2020-21
.- Formación do profesorado para o vindeiro curso.
.- Previsión de necesidades para o vindeiro curso.
.- Continuidade Reforma do centro planta baixa

Acordos máis significativos (Reflexados no cadro)

Dificultades atopadas para o seu funcionamento
As reunións do consello escolar funcionaron con normalidade, sen especial dificultade. De
feito os acordos prácticamente nasúa maioría foron tomados por unanimidade.
Non se realizou a reunión prevista para o segundo trimestre, na que se aprobaría o
balance de comedor do segundo trimestre debido á suspensión da actividade educativa
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presencial a partir do 14 de marzo por mor do estado de alarma decretado polo Goberno
Central.

Propostas de mellora para o próximo curso
Para o vindeiro curso toca a 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.
Dende o centro anímanse a que participen. Sería bo que que participasen máis familias.
b. O CLAUSTRO DE PROFESORES (S
ecretario/a)
Calendario de reunións celebradas e acordos máis significaitvos

Reuni.

% asiste.

Decisións ou acordos máis importantes

3/09/2019

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
7.- Asistencia Sanitaria. Protocolo para un alumno incluido no
programa Alerta Escolar.
8.- Saídas do centro
9.- Plan de evacuación. Actualización das responsabilidades
por plantas.
10. Actualización Programacións
11. Organización dos espazos docentes mentras convivimos
coa obra da reforma do cnetro. Despacho Orientación
trasladado a secretaría. Acomodación da aula de infantil para
a aula de AL/PT. Esta compartirá coa aula de relixión,
biblioteca e aulas libres. (Posiblemente vivamos con este
reaxuste o primeiro trimestre).

9/09/2019

100%

1.- Inspector para o centro durante o primeiro trimestre.
2.- Constitución do Equipo de biblioteca. Proxectos Horarios
3.- Aula TIC. Horarios. Responsable Dinamización das TICs
4.- Plan Proxecta. Proxecto Deportivo. Responsable
5.- Proxecto Voz Natura. Responsable. Desenvolvemento.
6.- 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.
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11.- Actividades complementarias e extraescolares.
12.- Data reunión coas familias de inicio de curso. Dúas partes;
unha de carácter Xeral co Claustro. 2ª parte reunión por
grupos cos titores.
13.- Organización do primeiro día de curso
29/01/2020 100%

1.- Balance do 1º Cuatrimestre do Comedor Escolar.
2.- Gastos de funcionamento correspondentes ao ano 2019
3.- Solicitude prórroga dirección.
4.- Reforma do centro. Reubicación do despacho de dirección.
Estreamos a aula de informática e a aula de infantil

30/06/2019

1.-Balance do 2º trimestre de comedor escolar e final
2.-Gastos de funcionamento ata xuño
3.-Formación para o vindeiro curso
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.

Dende o 14 de marzo mantivemos reunións virtuais a través de Webex todos os martes
agás o periodo de Semana Santa coa asistencia do 100%
Acordos máis significativos
.- Seguimento do alumnado.
.- Acordos modalidade de traballo durante o periodo lectivo non presencial por mor do
confinamento. Infantil a través de grupos de whatsapp e contacto coas familias.
Primaria aula virtual, para o que nos formamos cos recursos dixitais ofertados pola
Consellería na rede.
.- Xestión de recursos. Distribución dos libros ás familias para o que se xestiona a
colaboración do concello .
.- Xestións para coñecer as necesidades de recursos dixitais cos das familias para poder
acceder e traballar na aula virtual a fin de garantirlles a todxs os recursos.
.- Xestións co concello (Servizos sociais) para enviar o material fotocopiable ás familias
que non teñen impresora.
.- Manternos informados acerca das instruccións da Consellería e inspección
.- Acordos para realizar as adaptacións das programacións no terceiro trimestre.
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.- Adaptación dalgunhas actividades en torno a conmemoracións como o Día do Libro,
Letras Galegas, Actividades dende as casas para o Proxecto voz Natura, a edición da
Revista Outeiro…
.- Libros de Texto para o vindeiro curso
.- Acordo rúbica criterios e a puntuación máxima para engadiller a media da 1ª e a 2 º
avaliación ao alumnado polos traballos realizados durante a cuarentena para realizar a
avaliación final.
Dificultades atopadas para o seu funcionamento
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 todxos
sumamos e aprendemos uns dos outros.
Repartir as responsabilidades, na medida do posible, atendendo aos puntos fortes dos
profesores a fin de que todxs nos atopemos agusto que indudablemente influirá tamén no
ensino de calidade.
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.

3. ÓRGANOS DE COOORDINACIÓN:
a. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA (Secretario Comisión)
Calendario de reunións celebradas
Mes

Setembro

Nº
reunións

Días

%
Asistencia

Duración

Acta s/n

1

16

100%

1h

si

1

29

100%

1 h.

Sí

1

26

100%

1h

Sí

28

100%

1h

Sí

Outubro
Novembro
0
Decembro
1
Xaneiro
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100%

1h

Si

100%

1h

Si

28

100%

55m.

Sí

26

100%

55´/1h

Sí

Febreiro
Marzo
Abril
1
Maio/Xuño

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 entregan a cada profesor nun Claustro.
- 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.
.- Pautas xerais e propostas para a elaboración da PXA e da presente memoria.
-Solicitude participación no Plan de Convivencia que promove o corpo da Garda civil na
modalidade de charlas no centro.
.- Coordinación do desenvolvemento dos proxectos do centro, PLAMBE; Voz Natura,
Proxecto Deportivo.
.- Fíxanse as datas de avaliación
.- Proxecto de formación do profesorado en centros no que se incluiu un grupo de traballo.
“Celebrando cos libros” Formación na elaboración de UDIS para acceder ao currículo
traballando con contos temáticos das distintas conmemoracións. 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 2020/21 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. Este curso non se participou nas xornadas dado que foron suspendidas por
mor da pandemia da COVID-19.
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.- Establecéronse estratexias tanto de acollida para alumnado que chegou ao centro no
segundo trimestres como medidas de apoio para un destes alumnos que se incoroporou a
1º sen a adquisición da lectoescritura .
.- O traballo por proxectos deste curso estivo relacionado coa temática de Voz Natura
sobre o tratamento dos plásticos. Inda que se levaron a cabo actividades dende as casas
moitas das programadas adaptáronse ou non se levaron a cabo por mor do confinamento.
Dificultades atopadas para o seu funcionamento.
Non houbo dificultades que destacar no seu funcionamento. Este equipo funciona a
nivel de claustro. As reunións de abril e maio celebráronse a través de Webex.
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. e manter no centro os agrupamentos de
primaria nas tres unidades.
.- 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.
Mes

Nº reunións

Días

% sistencia

Setembro

1

5

100%

Outubro

1

15

100%

Novembro

1

19

100%

17

100%

21

100%

Decembro
Xaneiro

1
1
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1

Marzo

1

100%

Maio

1

100%

Xuño

1

100%

18

CURSO 2019-20

100%

Abril

Acordos máis significativos
.-Continuidade no PLAMBE para o curso 2020/21 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 Salcedo, na nosa
localidade
.-. Desenvolvemento das actividades que favorecen e melloran a competencia lectora.
Actividades previstas e non realizadas. Xustificación

ACTIVIDADES PREVISTAS E NON REALIZADAS

XUSTIFICACIÓN

Participación no III festival do brindo

COVID-19

As actividades do Día do libro: contacontos presenciais

COVID-19

dos maiores aos máis pequenos e outras actividades
desta conmemoración.
Semana das Letras Galegas

COVID-19

Festival das Letras Galegas e XXIX Certame Letras

COVID-19

Galegas.
Encontro coa escritora Olga Novo

COVID-19

. Convivencias con colexios da zona: CEIP Ribas de Sil, COVID-19
Rosalia de Castro e Virxe do Carme de Sober
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Club de lectura co centro de día: ao longo do curso

COVID-19

compartimos expereincias e lectura co centro de día.
Vivencias das que todxs sacamos . partido: dos maiores
recopilamos a súa sabiduría, eles séntense útiles por que
nos enseñan moito
-Proxecto

de

traballo:

“Ecoguímaros1”.

Algunhas

COVID-19

actividades adaptáronse facendoas dende as casas. O
proxecto sufriu modificacións.
-Xornada informativa para o alumnado de 5º e 6º do Plan

COVID-19

de convivencia promovida pola Garda Civil.

Actividades non previstas e realizadas
ACTIVIDADES
REALIZADAS

NON

PREVISTAS

Audiocontos e vídeo contos

XUSTIFICACIÓN
Adaptación da conmemoración do día
do libro de forma virtual.

Programas de radio Contos tradicionais

Adaptación da conmemoración do día
do libro de forma virtual.

Programas de Radio, Quedo na casa, Mi

Seguir

a

traballar

buscando

a

primer día sin Covid

motivación do alumnado na situación de
confinamento e illamento.

O grao de satisfacción na realización da maioría das actividades é alto.Este curso por mor
da pandemia da COVID-19 e a suspensión da actividade educativa presencial, así como
o desenvolvemento de actividades previstas

como cnsecuencia suspendeuse a

subvención prevista para o desenvolvemento dos Proxectos de Fomento do Uso do
Galego.
Posto en coñecemento da SXPL, a edición do Nº 36 da revista Outeiro, financiada con
esta subvención asumiu unha porcentaxe do custe da revista como se viña facendo en
cursos anteriores.
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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.

c. EQUIPO
DE
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
EXTRAESCOLARES (Xefatura do Equipo.)

E

Calendario de reunións celebradas.
Este equipo ao igual co de DLG funcionou a nivel de claustro dadas as características do
centro asumindo a súa coordinación a directora.
Celebráronse reunións o primeiro martes de cada mes.
MES

Nº REUNIÓNS

DATA

DURACIÓN

% Asistencia

Setembro

1

5

1h

100%

Outubro

1

8

45 min

100%

Novembro

1

12

1h

100%

Decembro

1

10

45min

100%

Xaneiro

1

14

30 min

100%

Febreiro

1

4

1h

100%

Marzo

1

3

1h

100%

Abril
Maio
Xuño
Acordos máis significativos
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.- Elaborar o programa anual destas actividades para o que se terán en conta as
propostas te todos os mestres, as orientacións dos pais, do claustro e da comisión de
coordinación pedagóxica.
.- 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 do
equipo.
- Promover e coordinar as actividades culturais e deportivas en colaboración co claustro, a
comisión de coordinación pedagóxica…
- 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.
- Participar noutras actividades organizadas por entidades locais que axuden a completar
a formación do alumnado.
Actividades extraescolares e complementarias
DATA

ACTIVIDADES

PARTICIPANTES

MEMORIA

IV Andaina polo camiño de inverno

Td@s

http://www.edu.xunta.gal/centr
os/ceippobrabrollon/node/749

Out.
16.10

Excursión

pola

localidade

para 5º,6º

coñecer o románico do Concello
acompañados

do

técnico

http://www.edu.xunta.gal/centr
os/ceippobrabrollon/node/751

de

cultura.
24.10

Día Mundial da Biblioteca escolar. Tod@s
Presentación da biblioteca, que xa
está

organiada,

parte

http://www.edu.xunta.gal/centr
os/ceippobrabrollon/node/754

dos

biblioaxudantes que farán xornadas
de portas abertas.
Circuito

de

4

estacións

para

coñecer a biblioteca
30

Halloween e Samaín. As familias Todxs

Out.

contan contos de medo na hora de
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cabazas

plásticos

de

refugallo.
16/11

Un día de cine. Achegámonos a Todxs
coñecer unha nova linguaxe o cine,

http://www.edu.xunta.gal/centr
os/ceippobrabrollon/node/753

vemos pelis, a cámara, o equipo de
grabación e montaxe…
25.11

Día Mundial da Non violencia de Todxs
xénero.

Lectura

de

contos

e

http://www.edu.xunta.gal/centr
os/ceippobrabrollon/node/758

traballos con libros en relación a
este tema.
Asistencia a casa da Cultura a unha
sesión

de

contacontos

da

igualdade.
Nov.

Xornada micolóxica con Silvia, a Todxs
mamá de Dani.

Dec.

En decembro conmemorarmos o Todxs
dereito da infancia, os dereitos das

http://www.edu.xunta.gal/centr
os/ceippobrabrollon/node/757
http://www.edu.xunta.gal/centr
os/ceippobrabrollon/node/765

persoas
19-12

Festival de Nadal. Teatro, baile e Tod@s
panxoliñas. XIX certame de contos

http://www.edu.xunta.gal/centr
os/ceippobrabrollon/node/766

de Nadal.
2º tri.

Conmemoramos a necesidade de Todxs
Paz, con versos, contos creacións...

2º Tri

O entroido: compadres e comadres, Todxs
investigamos en

radio

Guímaro

http://www.edu.xunta.gal/centr
os/ceippobrabrollon/node/768
http://www.edu.xunta.gal/centr
os/ceippobrabrollon/node/773

para coñecer mellor o entroido de
Salcedo. Desfile pola localidade.
2º Tri.

Día

da

coñecemos

Muller
mellor

e

Rosalia: Todxs e 5º e 6º

a

Rosalia,

http://www.edu.xunta.gal/centr
os/ceippobrabrollon/node/780

recitamos versos da autora de
viuvas do s vivos, asistimos á casa
da Cultura para escoitar a Estefania
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de Padullés, investigamos sobre
mulleres pioneiras e contamos as
súas vidas.
3º Tri.

contamos 5º e 6º Contan http://www.edu.xunta.gal/centr
os/ceippobrabrollon/node/782
contos a través de Guimaralia Teve para os demáis
Xa

no

confinamento,

e Radio Guímaro.
3º Tri.

Investigan e coñecen a Ricardo 5º e 6º Contan http://www.edu.xunta.gal/centr
os/ceippobrabrollon/node/787
Carvalho Calero a través de Radio para os demáis
Guímaro.

Actividades complementarias previstas e non realizadas. Xustificación
ACTIVIDADES
REALIZADAS

PREVISTAS

E

NON

Magosto

XUSTIFICACIÓN
Por mor das condicións climatolóxicas
adversas. Cando o tempo acompañou
xa non había castañas.

Saída micolóxica ao campo

Por mor das condicións climatolóxicas
adversas.

Saídas para actuacións do proxecto Voz
Natura: recollida e selección do lixo
Actividades extraescolares previstas e non realizadas. Xustificación
ACTIVIDADES PREVISTAS E NON REALIZADAS

XUSTIFICACIÓN

Excursións: Convivencia co CEIP Virxe do Carme de
Sober, Excursión á Coba das Choias,

COVID-19

Festival do Brindo

COVID-19

Carreira Solidaria

Excursión fin de curso.

Excursión fin de curso.Posibilidade de ir dous días á
neve

COVID-19

Comentario:
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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…
En xeral, facemos unha avaliación positiva de todas as actividades realizadas. Moitas
forman parte dos principios do noso centro (convivencia con outros, valores como a paz, a
tolerancia…) 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 teñen 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.
Como propostas de mellora de cara ao próximo curso, debemos seguir fomentando a
participación de todo o profesorado e alumnado. 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 non previstas e realizadas
ACTIVIDADES
REALIZADAS

NON

PREVISTAS

E
XUSTIFICACIÓN

Actividades de biblioteca escolar previstas e non realizadas

ACTIVIDADES
REALIZADAS

PREVISTAS

E

NON

Festival do Brindo. Obradoiro de brindos e

XUSTIFICACIÓN
COVID-19

regueifas
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lectores, COVID-19

Coñecemos os libros favoritos, e os mellores
lectores deste curso. Creación dun conto viaxeiro
Semana das Letras Galegas. Obradoiro Ricardo

COVID-19

Carvalho Calero, Festival Letras Galegas. XXIX
Certame de contos Letras Galegas

Outros proxectos e programas nos que participou o centro
PROGRAMA OU PROXECTO
Contratos/ programa
Proxecta

Nº ALUMNOS

OBSERVACIÓNS

41

Este proxecto ten moi boa acollida polo
alumnado
Adaptáronse

e

o
algunhas

profesorado.
actividades

propostas dende a consellería para
realizar dende a casa. Suspendéronse
outras como a carreira solidaria, a
celebración da semana do deporte.
Tamén participamos na modalidade de
distribución de leite e froita fresca . So
se fixo unha entrega de leite no centro
das 4 aprobadas.
E/dixgal
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
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
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d) DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN /ATENCIÓN ACNEAE
(Xefatura Dpto./PT/AL)


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 todos os mércores ás 15:00h.
Durante o tempo de confinamento mantiveron contacto a través das reunións Cisco
Webex e por medio do grupo de WhatsApp do claustro e do creado para o Departamento
de Orientación e o correo corporativo.


Acordos máis significativos.

Os acordos tomados nestas reunións estiveron relacionados coa:
-

Análise da situación das necesidades educativas do alumnado

seguindo os

informes elaborados polos especialistas do curso pasado e a previsión das
necesidades elaborada pola orientadora.
- Elaboración de horarios e valoración dos mesmos.
- Estudo das necesidades que ían xurdindo ao longo do curso.
- Intercambio de información e seguimento do alumnado que recibía apoio por parte
das mestras de PT.
- Conveniencia da continuidade ou non dos apoios das mestras de PT/AL.
- Valoración final do ACNEAE.


Resumo da atención aos centros adscritos.

Adxúntase memoria do Departamento de Orientación de cada centro compartido, na
memoria anual de cada un deles.


Resumo de alumnado con NEE atendido polo Dpto.

Motóricos Sensoriais Conducta

Psíquicos
Autismo Plurideficientes

Al. extranxeiros
(1)

(2)

1
(1)

Descoñecemento das linguas (2) Desfase curricular (3) Problemas socioculturais.
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Dende o DO do CEIP da Pobra do Brollón atendeuse neste centro a un alumno de 4º de
EI, con grao de discapacidade do 33%, por diminución visual.
A orientadora do centro apoiou neste curso a aula de infantil 2 sesións semanais para
poder levar a cabo unha mellora da atención á diversidade da aula, dado que este alumno
precisa atención individualizada e atópase nun aula mixta de educación infantil con
alumnado de 3, 4 e 5 anos.
Realizóuselle avaliación psicopedagóxica e o correspondente informe psicopedagóxico do
que se conclúe que 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. Solicitase ao EOE para que nos asesoren dos recurso e materiais que
necesita o alumno coa fin de que alcance o máximo desenvolvemento das súas
capacidades.


Resumo de alumnado atendido por especialistas

Pedagoxía Terapéutica

Audición e Linguaxe

Auxiliar técnico educativo

5

5

0

Outros
0

A mestra de Pedagoxía Terapéutica afín a AL atendeu ao alumnado que a continuación
se relaciona:
No grupo de 1º e 2º incorporáronse no segundo trimestre dous alumnos, o de 1º sen
escolarización previa, presentando un nivel inferior ao grupo clase derivado da non
escolarización en EI na lectoescritura, cálculo e integración de normas e rutinas.
Observadas as dificultades e o seu retraso escolar, acordáronse cambios nos apoios
establecidos no curso para poder apoiar a este alumno que cara o vindeiro curso
precisará máis apoios. Recibiu así, apoio na área de Lingua Galega e Lingua Castelá. En
2º alumno chegado ao centro no 2º trimestre de cara o vindeiro curso valorarase a
conveniencia de apoio por parte da mestra de PT/AL unha vez realizada a avaliación
inicial.
En 4º alumno con dificultades de atención, recibiu por parte da PT dúas sesión semanais
dentro da aula ordinaria, apoiando os contidos dados por parte do titor e reforzando a
atención e hábitos de traballo na casa e escola.
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En 5º alumno con trastorno da lectoescritura e outro con TDAH recibiron 4 sesións
semanais de apoio por parte da mestra de PT dentro da aula ordinaria, reforzando os
contidos nas áreas de Lengua Castellana e Matemáticas.
Ao longo deste curso foron atendidos na aula de AL un total de 5 alumnos con
necesidades educativas vinculadas á comunicación e linguaxe, sendo a distribución no
centro a seguinte:
Dous alumnos de 6º Curso de Ed. Infantil . Un deles presentaba alteracións na fala,
fundamentalmente un parasigmatismo e foi dado de alta no segundo trimestre una vez
superadas ditas dificultades, e o outro alumno dislalia por rotacismo que deberá seguir co
apoio de cara o ano que ven. Unha alumna de 1º Curso de E.P que presentan dislalias
evolutivas (rotacismo), presenta moi boa evolución.
Unha alumna de 4 º de Ed. Primaria: É unha alumna con rasgos compatible con TDAH de
tipo combinada. Presenta dificultades: nas instrumentais básicas (lectura, escritura e
cálculo). Nas función executivas básicas (atención, memoria, razoamento…)
Un alumno de 5º de Ed. Primaria: Presenta un tratorno na lecto-escritura que lle está a
xerar problemas na aprendizaxe. Ten unha lateralidade mal afianzada, fai sospeitar un
trastorno de lateralidade cruzada, que se pode agravar polos problemas visuais que
presenta. Neste curso notouse certa melloría.
A mestra de Pedagoxía Terapéutica con horas de dedicación a dirección do centro e
horas de docencia nos grupos de 1º- 2º e 5º-6º, realizou os seguintes apoios:
Alumno de 3º de EP, procedente da Casa de acollida Cristo Rei da Ferreirúa tutelado pola
Xunta. A titora legal e coidadores manteñen contacto co centro para coñecer a súa
evolución e amosan afectividade hacia este alumno que amosa unha carencia grande de
afecto e unha apatía total hacia o traballo.
Antes de comezar calquer tarefa, compre buscar a motivación, traballando a autoestima e
a actitude de ser capaz. Non sempre é doado.
Con frecuencia amósase ademáis cansado soñolento, o que nos fixo preguntar aos titores
se durmía as horas suficientes. Unha vez dito que sí aconséllase unha revisión médica,
pois ao seu cansancio únese o seu aspecto pálido, sen a vitalidade propia dos nenos da
súa idade.
Preséntase como un alumno moi tímido, pasando desapercibido na aula. Non presenta
conductas disruptivas, nin molesta aos compañeiros, pola contra é agradable e demanda
afectividade.
Se non se lle pide o traballo, pode telo feito e manterse illado, ausente na aula
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ou sen facelo sen máis desconectando da interacción da aula.
Demanda afectividade e atención individualizada continuamente, sendo preciso animalo
constantemente para que siga o ritmo da aula.
Cando traballa, con supervisión individualizada continua, é capaz de realizar as tarefas.
Normalmente atende ás explicacións do profesor, e entende non presentando dificultades
de razoamento ou comprensión para facelas e cando se lle explica algo entende con
axilidade.
A súa dificultade é a apatía, a desmotivación ante o traballo, facéndoo só can-do conta
coa atención individualizada dun profesor.
Alumna de 4º de EP, é aceptada no grupo con certas reticencias. Ás veces tende a illarse
por non sentirse ben aceptada. É unha alumna tímida, que tenta facer sempre aquelo que
lle apetece, inda que se lle esté indicando que non é o correcto.
Manifesta certo grao de inferioridade, sendo preciso aclararlle que é bo preguntar as
dúbidas, e sobre todo non distraerse e atender ás explicacións do profesor.
Foi vista polo DO, e solicitado este curso a intervención do EOE. Presenta dificultades
específicas de aprendizaxe que lle están a interferir de xeito negativo no proceso de
ensinanza aprendizaxe,

nas áreas instrumentais (lectura, escritura e cálculo) e nas

funcións executivas básicas (memoria, atención, percepción, organización).
Normalmente é preciso reforzar a explicación do profesor.
Non interioriza as aprendizaxes tendo picos

significativos. Ás veces parece que o

entende e o sabe facer, pero unicamente aprendeu a mecánica pois non o utiliza para
construír novos coñecementos ou simplemente uns días máis tarde xa non o sabe facer.
Trabállase con ela tratando de que siga o ritmo da aula, reflexionando continua-mente,
sobre porqués da execución e enlazando os novos contidos cos anteriores.
Nas aprendizaxes, realiza as operacións sen moitas dificultades, inda que ás veces a
falta de atención a leva a cometer erros. A maior dificultade desta alumna é a
comprensión dos problemas e a relación coas operacións que debe realizar.
Traballase a recollida de datos, a reflexión sobre o problema secuenciando os pasos,
realizando esquemas e debuxos da situación, as posibilidades de resolución…
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:
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Informes
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Pais/nais

Profes

Reunións.

Reunións.

para Asesora-

menores,pediatría,

mento.

Acis

Colaboracin

Outras

0

(*)

titorías.

psicóloga, etc

Asesorame

Informes alumnado

nto.

RE

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

Constitución do Departamento de Orientación.

-

Actualización do Plan de Orientación.

-

Revisión do Plan de Atención á Diversidade e do PAT.

-

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

-

Asesoramento á comunidade educativa.

-

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

-

Tramitación dunha beca NEAE.

-

Participación na CCP.

-

Reunións cos titores.

-

Recepción/reunión/asesoramento as familias de alumnado con NEAE.

-

Realización de avaliacións iniciais por parte da mestra de AL, para determinar o
nivel evolutivo da conducta lingüística do alumno/a e describir a natureza exacta
do problema.

-

Recollida de datos e intercambio de información sobre o alumnado.

-

Búsqueda de material específico para o alumnado con NEAE.

-

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

Participación en actividades complementarias, de lecer e no comedor.

-

Realización de avaliacións psciopedagóxicas, informes psicopedagóxicos,
informes para solicitados por menores, pediatría, ...

-

Solicitar a intervención do EOE para aquel alumnado nos que se considera
necesario o seu asesoramento, valoración e intervención.

-

Intercambio de información coa educadora social do concello sobre aqueles
alumnos que teñen seguimento por parte de asuntos sociais.

-

Reunións c@s 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.

-

Participación nas sesións de evaluación e valoración dos resultados das
mesmas.

-

Asesoramento, selección e elaboración de materiais para o ACNEAE.

-

Elaboración dun documento con material sobre o Coronavirus e a xestión de
emocións durante o confinamento.

-

Asistencia as reunións virtuais dos martes dende a suspensión das clases
presenciais.

-

Seguimento do alumnado no tempo de confinamento.

-

Asesoramento ao profesorado en materia lexislativa e medidas de atención á
diversidade.

-

Cubrir o DrdOrienta e o DrdAdi.

-

Revisión dos informes elaborados para o alumnado que recibiu RE.

-

Elaboracion da previsión de ACNEAE.

-

Redacción da memoria do Departamento de Orientación por parte da
orientadora, e as mestras de PT e PT afín a AL.


Actividades de orientación previstas e non realizadas. Xustificación

ACTIVIDADES PREVISTAS E NON REALIZADAS

Participación

no

proceso

de

Avaliación

XUSTIFICACIÓN

Estado de alarma (COVID-19)

individualizada de 3º de EP.
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Estado de alarma (COVID-19)

Que o vindeiro curso fará 1º da ESO en dito centro.



Actividades de titoría previstas e non realizadas. Xustificación.

ACTIVIDADES PREVISTAS E NON REALIZADAS

Realización dunha exploración psicopedagóxica ao

XUSTIFICACIÓN

Estado de alarma (COVID-19)

alumnado de 5º e 6º E.P. no 3º trimestre.



Actividades non previstas e realizadas

ACTIVIDADES NON PREVISTAS E REALIZADAS

Seguimento e apoio do alumnado telemáticamente

XUSTIFICACIÓN

Estado de alarma (COVID-19)

ao longo do 3º trimestre.



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 diversidad 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.
Así mesmo, todos os membros do DO queremos destacar neste curso que, a implicación
de toda a comunidade educativa durante o confinamento foi positiva. Toda ela implicouse
de forma satisfactoria ante esta nova e difícil situación, existindo un fluído intercambio de
información que facilitou o traballo, toma de decisión e acordos ante as circunstancias
sobrevidas polo COVID-19.
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Se hai algo negativo que resaltar foi, o non poder seguir con aquelas evaluacións
psicopedagóxicas que aínda se estaban

levando a cabo durante os meses de

confinamento, por non existir o contacto directo e ser moi difícil levar a cabo as probas
estandarizadas a nivel indiviual e persoalizado.
As mestras de PT/AL tamén sinalan que, a falta dese contacto directo co alumnado no 3º
trimestre, fixo que a labor da atención á diversidade fose un pouco máis complicada do
normal.


Propostas de mellora para o próximo curso.

Neste punto establécense algunas propostas que poderán axudar a que o vindeiro curso
se favorezan as acción 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.



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.



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.
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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.

d. EQUIPO DE CICLO (Infantil) e NIVEL (Coordinador de ciclo ou de nivel)
(Dadas as características do noso centro de 3 unidades non hai equipos docentes)
 (1º/2º/3º)---- ciclo de Educación (Infantil ou primaria)........
 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.
Propostas de mellora da programación

Resultados da avaliación/promoción no ciclo:
Grupo

Nº alumnos

3 anos
4 anos
5 anos

3
2
5

Tódalas
mat.superadas
2
2
5

Promocionan
Con mat. non superadas
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ANEXO MEMORIA. RESULTADOS DE AVALIACION
CURSO 2019/2020

AVALIACIÓN 3 ANOS
Número total de alumnos/as
Con tódalos itens sen dificultade
Con itens en proceso ou con dificultade
Non promocionan

Alumnos
3
2
1
0

%
100,00 %
66,67 %
33,33 %
0,00 %

AVALIACIÓN 4 ANOS
Número total dealumnos/as
Con tódalos itens sen dificultade
Con itens en proceso ou con dificultade
Non promocionan

Alumnos
2
2
0
0

%
100,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %

AVALIACIÓN 5 ANOS
Número total dealumnos/as
Con tódalos itens sen dificultade
Con itens en proceso ou con dificultade
Non promocionan

Alumnos
5
5
0
0

%
100,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %

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

Non promocionan;
0,00 %; 0%

Con tódalos itens sen
dificultade

Con tódalos
itens sen
dificultade;
66,67 %;
67%

Con itens en
proceso ou con
Non
promocionan;
dificultade;
0,00 %;
0,00 %;
0%0%

Con itens en proceso ou
con dificultade

Non promocionan

Con tódalos itens sen
dificultade

Con itens en proceso ou con
dificultade

Con tódalos itens
sen dificultade;
100,00 %; 100%
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Con tódalos itens sen
dificultade

Con
en proceso
Nonitens
promocionan;
ou con
dificultade;
0,00 %; 0%
0,00 %; 0%

Con itens en proceso ou con
dificultade

Con tódalos itens
sen dificultade;
100,00 %; 100%

Non promocionan

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.
Coa cehgada do COVID19 e seguindo as instrucións do 27 de abril de 2020, da
dirección xeral de educación, formación profesionale innovación educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros
docentes da comunidade autónoma de galicia, tendo en conta esto vólvese fundamental a
colaboración das familias, todas estas propostas e se levan a cabo mediante a aplicación
whatsapp. Recalcar que o concello fíxolle chegar os nenos os materiais do terceiro
trimestre os nenos, co cal traballamos nos libros de prematemáticas e prelectura facendo
en papel actividades relacionadas cos criterios de avaliación.
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.

e. TITORÍAS:
Relación coas familias
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Nº
Reunións
colectivas
1

Nº
entrevistas

Comunicación
s escritas

6

20

3 anos

A

4 anos

A

1

4

20

5 anos

A

1

8

20

1º

A

1

3

6

1

4

5

2

16

2

2

16

2

1

8

23

1

5

3

2º

A

3º

A

4º

A

5º

A

6º

A

OBSERVACIÓNS

Óscar Gallardo Amiama

CURSO 2019-20

Francisco Pardo Capón/
Sonia Gómez Naya

Pablo Camarero Pérez

Paula Lapido Sánchez

5º, 6º: Período de alerta sanitaria por COVID-19: Dende o 13 de
marzo, momento no que comezou o confinamento, fíxose un
seguimento períodico do alumnado co fin de favorecer a correcta
evolución, o envío de tarefas, a adecuación destas ao grado de
motivación do alumnado, etc... Dito seguimento foi feito tanto pola
titora como polos demais mestres que imparten materias cos grupos
clase. A periocidade foi semanal, se ben esta diminui cando se
observaron dificultades ou dúbidas por calqueira das partes. Para a
comunicación coas familias durante este período usouse como
ferramenta o teléfono, mensaxería instantánea e o Abalar Móbil para
as comunicacións xerais.

Dificultades atopadas
1º e 2º:
 Un alumno de 1º, incorpórase á escola no segundo trimestre. Procedente da casa
de acollida que hai no concello. Debido a súa situación familiar e non asistencia
regular a escola en educación infantil e no primeiro trimestre de primeiro,
atopámonos cun neno con carencias académicas (non sabe ler nin escribir agás
facendo copia directa). Polo que lle resulta difícil seguir o ritmo da clase.
Observase unha fala tipo bebé, non adecuada para idade que ten.


Unha alumna de 2º, procede dun país sudamericano. Apreciase un uso excesivo
do “S” levándolle a un seseo. Consecuentemente a nena escribe con “s” tamén as
palabras que teñen que ser c. Non fai unha distinción na escrita nin na fala pero si
na lectura.
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Propostas de mellora


Co alumno de 1º decídese comezar cos libros do 1º trimestre tanto de lengua como
de lingua, xa que son dúas asinaturas que van á par. Aparte de traballar con él na
aula, enviaselle a casa todolos días tarefas de lectoescritura tanto de lengua como
de lingua así como de matemáticas para poder acadar o ritmo da clase. Co motivo
da fala, solicitase autorización a titora legal, para poder sacar o neno unha hora a
semana ca mestra de audición e linguaxe para poder correxir os erros na fala.



Coa alumna de 2º fálase coa orientadora para poder correxir este erro. Debido ó
estado de alarma e a parada das clases presenciais mandaselle unhas fichas
aparte das tarefas da clase para poder correxir o uso da “s” e da “c”. Previo aviso a
familia de que se lle vai mandar a nena fichas a maiores dende o departamento de
audión e linguaxe

Alumnado con NEE
Curs
o

3
anos
4
anos
5
anos

Grupo

A

Nº
Recibiron
Alumnos
N.E.E.
Refor A.C.
zo
I
1

B
A

0

B
A

2 AL

X

X AL

1/1 AL

X AL
X

1

X
X
X

1

X

X

1/1 AL

X

X

1

X

X

B
A
B
2º
A
B
3º
A
B
4º
A
B
5º
A
B
6º
A
B
OBSERVACIÓ
NS
1º

Alumnos que recibiron apoio doutros
profesores/as
Só dentro Só
fóra Dentro e fóra
aula
aula
1

X

XAL

As sesións co alumnado que precisa apoio de AL realizáronse sempre
fóra da aula.

MEMORIA ANUAL:………………………….. 2019/20

39 de 80

CEIP DA POBARA DO BROLLÓN

MEMORIA ANUAL

CURSO 2019-20

Dificultades atopadas
Non houbo dificultades no desenvolvemento do apoio ou reforzo. Inda que dada a
incorporación de novo alumnado ao centro nos cursos de 1º e 2º con necesidades de
reforzo e o comezo de curso cun neno cunha dificultade visual severa en 3 anos fixo que
houbese que axustar máis o reparto das sesións de apoio, sendo necesarias máis sesións
de apoio no alumnado.
Propostas de mellora
Aumentar os recursos humanos de apoio para cubrir a demanda educativa de forma
completa.
4. PROFESORADO: (Xefe de estudos)
Absentismo do profesorado (% de ausencias sobre o total de horas lectivas)
- 10%
6

10- 20%
0

20-30%
0

30-40%
0

40-50%
0

50-60%
0

+ 60 %
0

Formación
MODALIDADES
FORMACIÓN

DE
NºPROFESORES/AS

Cursos
“Celebrando cos libros”.

Grupos de traballo

Participamos 6 profesores.
Seminarios
Programas
prox.investigación

e

Proxectos europeos
Licencias estudios
Cursos especialización
Prox. Formación Centros

Realizamos un proxecto de formación en
centros “Mellorar a competencia lectora”.
Participamos 6 profesores.

Prox. Innovación Educativa
Outros

Xornadas Radio na biblio e biblioteca
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creativa, dúas profesoras.

Dificultades atopadas na xestión do profesorado
Non houbo dificultades, pol acontra o Claustro constitue un equipo de traballo. No
desenvolvemento dos proxectos do centro implícase o 100%.
Ningún profesor acumula as 30 horas permitidas pola Orde 27/01/94.
A pandemia do coronavirus vue a levarnos ao estado de alarma e suspender a actividade
educativa presencial o que desetabilizou por uns días a marcha xeral do curso.
Ante o comunicado do presidente da xunta da suspensión das clases, cada titor e
profesor de área púxolle traballo de repaso ao alumnado para os 15 días que restaban
para as vacacións de semana Santa.
Ante a situación que vimos se ía desarrollando, formámonos dende a distancia para dar
comenzó ao seguimento do curso a través da distancia. Infantil optou por grupos de
whatasapp titorizados coas familias.
Primaria optamos pola aula virtual, que intentamos coñecer a través dos recursos dixitais
que a Consellería puxo ádisposición do profesorado.
Este traballo desenvolveuse moi favorablemente, informando ao alumnado e familias de
destrezas básicas para o uso da aula virtual. Dende este momento traballouse dende a
aula virtual, contnado coa inestimable implicación e colaboración das familias.
O reparto dos libros do terceiro trimestre fíxose a través do persoal do concello, na
primeira semana despois de semana Santa. Así mesmo puxo á disposición do colexio a
través de servizos sociais a posibilidade de fotocopiar os materiais para aquelas persoas
que non tiñan impresora na casa facéndolle chegar tamén estes materiais.
Dende servizos sociais tamén contamos coa colaboración para xestionar recursos e o
seguimento do traballo coas familias máis desfavorecidas a fin de que ninguén quedase
descolgado nesta situación de incertidume.
Foi posible un bo traballo, gracias a implicación de todxs.
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.
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A necesidade de formación tanto para o alumnado como familias no manexo da aula
virtual a fin de sentirnos máis seguros a principio do vindeiro curso.
A formación máis profunda do profesorado no uso da aula virtual a fin de optimizar esta
ferramenta.
A incorporación a través de PLAMBE naqueles proxectos que favorecen a lectura dixital
como E-ELBE.2

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

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 tampouco merece a pena resaltar. Algunhas discusíóns entre o
alumnado derivadas do xogo nos periodos de lecer. Non houbo faltas de respecto ao
profesorado. Solventáronse case sempre coa chamada de atención dxs profesores de
garda.
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 conlictos. 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.
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ABSENTISMO ESCOLAR:
 Alumnado que perdeu o dereito á avaliación continua
1º Pr.

2º Pr.

3º Pr.


1º Pr.
6

2º Pr.
22

1º Pr.

2º Pr.
2

5º Pr.

6º Pr.

Observacións

Número de faltas xustificadas

3º Pr.
140


4º Pr.

4º Pr.
126

5º Pr.
14

6º Pr.
18

Observacións

Número de faltas non xustificadas

3º Pr.
37

4º Pr.
53

5º Pr.
18

6º Pr.

Observacións

 Propostas de mellora
Concienciar ás familias da 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
AVALIACIÓN 1º/2º CURSOS
CURSO 2019/2020

PRIMARIA
Número total dealumnos/as
Con tódalas materias superadas
Con materias non superadas
Repiten
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AVALIACIÓN 1º CICLO
Con tódalas materias
superadas

0,00 %
Con materias non
superadas

Repiten

100,00 %

1º y 2º:
O grupo de 1º y 2º comezou o curso cun total de 5 alumnos, unha circunstancia que foi
variando ao longo do curso.
1º Educación Primaria.
O grupo está composto por un neno e unha nena que levan xuntos dende 3 anos. A finais
do primeiro trimestre incorpóranse unha parella de irmáns un para 1º e o outro para 2º os
dous procedentes da casa de acollida que hai no concello, concretamente na Ferreirúa. A
incorporación dos irmáns a semana antes das vacacións de nadal non permitiu un
coñecemento académico dos nenos pero si unha adapatación cos compañeiros.
Unha vez comezado o segundo trimestre déspois das vacacións de nadal, os mestres
comezamos a notar certas deficiencias académicas no neno de 1º.

Observadas as

necesidades a titora e a mestra de lengua chegan o acordo de comezar co neno os libros
dende o primeiro trimestre nas áreas das linguas.
A titora fala co equipo de orientación e unha vez solicitada a autorización da titora legal,
chegase o acordo de sacar da aula o neno unha vez a semana ca mestra de audición e
linguaxe para correxir a súa fala. Apreciase, unha fala de bebe non adecuada para nenos
de 1º.
Durante o trancurso da terceira e última avaliación, notase unha melloría académica no
neno, non sí na fala, xa que non tivemos ocasión de ver o rapaz dende o 13 marzo ata o
remate do curso, debido a situación excepcional do curso.
Durante o confinamento (estado de alarma), por motivo do COVID-19, incorporouse un
neno para 1º, exactamente nas primeiras semanas do tercer trimestre, procedente da
casa de acollida do concello. As mestras aprecian que o alumno pode seguir o ritmo da
aula sin ningún problema académico.
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2º Educación Primaria
O grupo de 2º está composto por tres nenas, levan xuntas varios cursos, dúas son irmás
xemelgas A outra nena é procedente de Sudamérica. Debido a súa orixe mezcla o uso da
“s” e “c”. Deixando claro que na escrita ten un error gramatical grave. A titora fala ca
mestra de lengua e pedimos o equipo de orientación a súa valoración. Unha vez dada a
valoración, solicitase a autorización da familia, para darlle o apoio necesario para súa
corrección pero que non chegou debido o estado de alarma.
O rapaz que se incorporou na última semana do primeiro trimestre, non mostrou
problemas académicos que dificultasen segui-lo ritmo normal acadado na aula.
Finalmente o grupo consta de oito nenos, catro en primeiro (unha nena e tres neos) e
catro en segundo (tres nenas e un neno). No pouco tempo de convivencia na aula non se
aprecian problemas de adaptación. As relacións interpersoais son normais, a excepción
do neno de segundo que comeza a ter problemas actitudinais cos compañeiros de outros
cursos. Pero que son arranxadas no día a día da escola.
Debido o confinamento, temos que facer uso da aula virtual, e seguense as clases
virtualmente, tendose que modicar a programación. O alumnado comeza a traballar a
través de fichas facilitadas polas mestras polo aula virtual. Finalmente, o concello ponse
dacordo ca escola para facilitarlles os libros a cada alumno. Grazas o concello os nenos
continúan o curso virtual coa axuda dos seus libros e a aula virtual.
CURSO: 1º

Escala 1-2-3-4 ( 1_nunca; 2_regular; 3_ bastante; 4_totalmente)
1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente
(Indicadores de logro)
Proceso de ensino:

Escal
1

2

3

4

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?

X

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?
3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e
física?

X

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?
5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do
alumnado?
6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?
7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con
NEAE?
8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con
NEAE?
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9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?

X

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?

X

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?
12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado
dentro do grupo?
Práctica docente:

X
X
1

2

1.- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado
2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que
precisa?
3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade
4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os
alumnos con NEAE?
5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a
tratar?
6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?
7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e
expresión oral?
8.- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe
9.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada
estándar?
10.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das
probas/exames,etc?
11.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas
/exames, etc?
12.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus
fallos?
13.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do
profesorado?
14.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?
15.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos
estándares
16.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación,
ampliación,.. ?

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica
(Indicadores de logro)
1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do
currículo?
2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades
didácticas/temas/proxectos?
3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e
temporalización?
4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?
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X
X
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5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?
6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas
7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a
materia?
8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?
9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?
10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?
11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?
12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?
13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?
14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o
alumnado?
15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da
mesma?
16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?
17.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas,
exames, etc.
18.- Fixáronse criterios para a avaliación final?
19.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?
20.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos
estándares?
21.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con
NEE?
22.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares
previstas?
23.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e
instrumentos?
24.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso
25.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?
26.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

CURSO: 2º
Escala 1-2-3-4 ( 1_nunca; 2_regular; 3_ bastante; 4_totalmente)
1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente
(Indicadores de logro)
Proceso de ensino:

Escala
1

2

3

4

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?

X

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?
3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e
física?

X
X

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?
5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do
alumnado?

X

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?

X
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7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con
NEAE?
8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con
NEAE?
9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?

X

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?

X

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?
12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado
dentro do grupo?
Práctica docente:

X
X
1

2

1.- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado
2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que
precisa?
3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade
4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os
alumnos con NEAE?
5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a
tratar?
6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?
7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e
expresión oral?
8.- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe
9.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada
estándar?
10.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das
probas/exames,etc?
11.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas
/exames, etc?
12.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus
fallos?
13.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do
profesorado?
14.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?
15.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos
estándares
16.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación,
ampliación,.. ?
2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica
(Indicadores de logro)
1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do
currículo?
2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades
didácticas/temas/proxectos?
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3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e
temporalización?
4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?
5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?
6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas
7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a
materia?
8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?
9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?
10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?
11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?
12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?
13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?
14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o
alumnado?
15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias?
16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?
17.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas,
exames, etc.
18.- Fixáronse criterios para a avaliación final?
19.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?
20.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos
estándares?
21.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con
NEE?
22.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares
previstas?
23.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e
instrumentos?
24.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso
25.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?
26.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

3º,4º Primaria
ANEXO MEMORIA. RESULTADOS DE AVALIACION
CURSO 2019/2020

AVALIACIÓN 3º/4º CURSOS DE
PRIMARIA
Número total dealumnos/as
Con tódalas materias superadas
Con materias non superadas
Repiten
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A cualificación fíxose co promedio das cualificacións das dúas
primeiras avaliacións ao que se lle sumou o resultado da aplicación
da rúbrica publicada na páxina web do centro e feita para valorar o
traballo do alumnado durante o terceiro trimestre.

AVALIACIÓN 2º CICLO

0,00 %

100,00 %

Con tódalas materias
superadas

Con materias non
superadas

Repiten

MEMORIA DE
3º e 4º DE E.P

1. INTRODUCIÓN:
O equipo docente fixo, en termos xerais, unha valoración favorable do curso académico
2019-2020.


O Pablo Camarero Pérez- Titor e especialista en E. Musical.



Francisco Pardo Capón e Sonia Gómez Naya- Especialistas en inglés.



Paula Lapido Sánchez- Especialista en E. Física e profesora de plástica neste
grupo.



Félix Gómez Gómez- Especialista en Relixión.



Adoración Fernández González- Especialista en PT. Apoio en matemáticas en 3º e
4º cursos.



Silvia Pérez Rivas- Orientadora.



Mª Elena Penelas Rivas- Especialista en Audición e Linguaxe, ademáis de apoio
en lingua castelá en 3º e 4º cursos.

profesorado implicado no ciclo estivo distribuído do seguinte xeito:Os cursos 3º e
4º conformaron un grupo mixto, durante este curso, debido ao número de alumnos e
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alumnas que o integran: 6 (en 3º de E. P.) e 8 (en 4º de E.P). Por este motivo a atención
foi moi individualizada. A cohesión do grupo foi boa, desenvolvéndose a actividade
académica nun ambiente fantástico debido, en grande medida, á actitude xeral do
alumnado.
O modelo elixido potencia a reflexión-acción fronte ao coñecemento, a
comunicación horizontal fronte á vertical, o pensamento crítico fronte á memorización, a
transformación da información fronte á súa reprodución, a cooperación fronte á
competitividade, a solidariedade fronte ao individualismo e a autonomía fronte á
dependencia.
2. OBXECTIVOS E COMPETENCIAS CLAVE:
Ao longo dos dous primeiros trimestres:
Para acadar o nivel de desenvolvemento axeitado das diferentes competencias
clave, traballamos os contidos con diferentes ferramentas que permitiron o traballo
cooperativo nunhas ocasións, sen descoidar o traballo individual imprescindible para
dotar ao cooperativo de contido. Tamén se fomentou o traballo baseado nas TIC
(Tarefas Integradas por Competencias), integrando diferentes materiais tanto clásicos
como libros, xornais, revistas, etc, como outros de corte mais innovador (o traballo en
plataformas dixitais como a aula virtual, o portafolio dixital, a elaboración de diferentes
documentos escritos e outros materiais sempre relacionados cos contidos que se están a
traballar en cada momento do curso, etc).
Con todas as tarefas deseñadas con estes materiais, consideramos que sí se
acadou un nivel axeitado de adquisición das competencias clave na maioría dos casos,
non en todos, como se verá no apartado destinado á avaliación.
Terceiro trimestre. No terceiro trimestre fíxose unha selección de contidos (publicada na
páxina web do centro). Para o desenvolvemento destes contidos utilizáronse as
actividades do libro de texto secuenciadas dun xeito similar a como se faría no día a día
da aula. O alumnado devolvía as actividades feitas e eran corrixidas pola titoría ou o
profesorado especialista no seu caso. Destacar a implicación das familias xa que todo o
alumnado, en maior ou menor medida, traballou como se de clases normais se tratase.
Neste sentido consideramos que sí foron acadados os obxectivos propostos para este
terceiro trimestre.
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3. DIFICULTADES ATOPADAS
Ao longo dos dous primeiros trimestres:


Detéctanse problemas de comprensión oral e escrita (no desenvolvemento das
diferentes actividades e tarefas).
Ante as dificultades atopadas óptase por traballar a competencia lingüística desde

todas as áreas de coñecemento promovendo a lectura en voz alta das instrucións de
traballo (enunciados en matemáticas e exercicios de castelán e galego…) As propostas
de traballo na aula virtual tamén son lidas antes do seu desenvolvemento e as instrucións
das actividades e tarefas, ademáis de ser lidas, son comunicadas oralmente.
Tamén se aportan explicacións individualizadas para cada actividade e/ou tarefa
de xeito que se garanta a comprensión da mesma por parte de todo o alumnado e moitas
das actividades realízanse oralmemte antes que por escrito.
Recoméndaselle a todo o alumnado que lea todos os días na casa, en voz alta, en
presencia dun adulto, polo menos 15 minutos respectando as pausas de xeito que baixen
a entonación nos puntos e a manteñan arriba nas comas (se non son capaces pídeselle
que alonguen a derradeira sílaba) para así comprender mellor os textos (esta actividade
foi consensuada coas familias).
Terceiro trimestre.
No terceiro trimestre, por mor da situación sobrevenida, o traballo fíxose
íntegramente a través da aula virtual do centro con algúns traballos no portafolio dixital
“Agueiro”.
Destacar que non se atoparon excesivas dificultades para implementar este
sistema xa que o alumnado en xeral xa coñecía a plataforma e traballou dun xeito moi
similar a como o viña facendo na aula.
Só houbo dous casos con certa dificultade no envío das tarefas a través da aula:
Nun dos casos foille enviado o plan semanal de traballo os domingos pola noite e
entregaba as tarefas os venres pola noite ou os sábados. A canle utilizada foi o correo
electrónico corporativo.
No outro caso os envíos por parte do alumno foron de algo menos do 60% do total do
traballo proposto. Para tentar solventar esta situación a titoría púxose en contacto
telefónico coa familia en repetidas ocasións. Deste xeito conseguíuse que os envíos
acadasen un 59% do total.
Para a comunicación co alumnado utilizáronse os recursos da aula virtual: tarefas, probas
e foros fundamentalmente, así como algún paquete de contidos IMS utilizado tanto para
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as instrucións das tarefas a realizar como para a información sobre como realizar
algunhas das tarefas (para estas cuestións técnicas elaboráronse varios videotitorias que
están aloxados no curso). A comunicación foi moi fluída (case 400 mensaxes nos
diferentes foros) sendo o tempo de resposta a cada cuestión plantexada inferior a unha
hora na maioría dos casos. Cando foi necesario utilizouse o teléfono para resolver
cuestións que nos foros non quedaron o suficientemente claras.
Para a comunicación coas familias utilizouse a aplicación “Clasdojo” na que cada familia
ten unha conta cun seudónimo para preservar a privacidade de alumnado e familias.
Para evitar que durante o verán o alumnado perda os seus hábitos, propónselle que
realicen actividades relacionadas coas áreas troncais de matemáticas e língua. Estas
actividades fóronlles facilitadas a través da aula virtual do centro agás nun caso no que,
por non dispor de internet na casa, lle foron fotocopiados e encadernados.
Tamén se recomendou o uso das competencias acadadas en situacións da vida cotiá
como son a compra, a realización de receitas de cociña coa medición dos ingredientes,
etc.
3. AVALIACIÓN
Fíxose, no mes de setembro, unha avaliación inicial para coñecer o nivel de
desenvolvemento das competencias clave do alumnado, no que se constata o baixo
nivel de desenvolvemento dalgúns alumnos. A destacar na competencia linguística e na
matemática con problemas de lectura (en velocidade, exactitude e comprensión) que
repercuten no desenvolvemento normal de todas as outras competencias. No caso das
matemáticas obsérvase un baixo nivel xeral en resolución de problemas.
Nos dous primeiros trimestres
O seguimento ao longo do curso realizouse mediante unha avaliación continuada e
formativa, realizándose para a mesma unha táboa de observación diaria, entrevistas
periódicas individuais coas familias, realización de probas obxectivas, a propia
realización das diferentes tarefas, reflectindo este proceso nas actas de avaliación e nos
boletíns de información aos pais.
A avaliación realizaouse desde tres ópticas complementarias:


Autoavaliación das tarefas integradas por competencias,



Coavaliación realizada entre iguais e



Heteroavaliación.
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Neste curso usouse con notable éxito a ferramenta “taller” de moodle con
interesantes resultados. Os traballos presentados no portafolio dixital son, en moitos
casos, dunha calidade sorprendente destacando o desenvolvemento da competencia
dixital acadado polo alumnado.
Destacar tamén a actitude favorable do alumnado en xeral desenvolvéndose as
sesións nun ambiente moi agradable de colaboración e traballo.
A valoración que facemos do desenvolvemento deste curso académico é favorable
xa que se acadou, finalmente, un ambiente de clase fantástico e unha actitude cada vez
mais favorable cara ás diferentes formas de traballar por parte dun alumnado que é quen
de comprender a metodoloxía de traballo e a importancia de respectar as normas de
clase e as instrucións das TIC.
Apréciase unha mellora considerable na competencia linguística, o que favorece a
posibilidade de mellora na competencia de aprender a aprender. Tamén se aprecia
mellora na competencia dixital.
No terceiro trimestre
Como se dixo mais arriba, a situación deste derradeiro trimestre do curso levouse
con certa normalidade, dentro do que cabe, xa que o alumnado recibía cada mañá as
tarefas do día por áreas de coñecemento tratando de manter o horario de clases habitual
dentro do posible. Cada día a titoría avaliaba as tarefas enviadas polo alumnado
devolvéndolle a este, de selo caso, indicacións para as correccións e deixando as tarefas
abertas para que o alumnado poidese devolver esas correccións. Neste senso a
avaliación foi contínua. É necesario destacar que todo este traballo sería imposible sen a
colaboración estreita das familias que se preocuparon de acompañar ao alumnado en
todo o proceso.
Esta titoría estivo moi atenta a todos aqueles indicadores que dan certa
información sobre o estado psicolóxico do alumnado tales como os erros cometidos na
realización das tarefas, os cambios nos horarios de envío ou na frecuencia dos mesmos,
etc. Deste xeito, cando se detectou algún cambio nalgún destes indicadores, púxose en
contacto coa familia afectada para intercambiar información con ela. Tamén as familias
guiaron á titoría sobre a cantidade de traballo a realizar (excesiva nalgunha ocasión) ou
os erros cometidos noutras ocasións, sempre desde un profundo respecto por ambas
partes.
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A avaliación das actividades do terceiro trimestre fíxose cunha rúbrica que está
publicada na páxina web do centro e na que se tiveron en conta catro criterios: a
cantidade de actividades e tarefas entregadas, o número de tarefas valoradas
favorablemente, a presentación das actividades e tarefas e a calidade na realización das
tarefas (en relación ao vocabulario, redacción, ortografía e puntuación). Seguindo as
instrucións recibidas, a puntuación obtida na terceira avaliación (definida perfectamente
na rúbrica) foi destinada a mellorar, de ser o caso, a nota media das dúas primeiras
avaliacións. Como xa se dixo anteriormente, prácticamente todo o alumnado mellorou
nalgunha das valoracións do traballo deste trimestre grazas á seriedade do traballo
realizado.
4. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
No primeiro e segundo trimestres


En terceiro curso un alumno con moi baixa autoestima e moitos problemas de ritmo
de traballo que precisa inicialmente da presenza dun adulto para poñerse a
traballar. Outro alumno con problemas de pronunciación dos fonemas oclusivos.



Hai unha alumna en cuarto curso con moitos problemas de atención que dificultan
moito o seu rendemento escolar.
O alumnado que o necesitou recibíuno dentro da aula coa mestra de A. L. con

perfil PT regularmente ao longo de todo o curso nas clases de castelán (dúas horas á
semana) e coa especialista de PT nas clases de matemáticas (dúas sesións á semana).
O traballo realizado foi o mesmo que o realizado co outro alumnado.
Tamén se fixo un estudo por parte do departamento de orientación do alumno de
terceiro curso ante unha posible dislexia e da alumna de 4º curso polos problemas de
atención xa mencionados.
Tentouse traballar o reforzo positivo con actividades do tipo de “economía de
fichas”, tentando premiar os resultados, intentando acadar unha maior estimulación,
predisposición ao traballo...
A súa evolución da alumna de 4º presenta momentos moi favorables con
constantes voltas atrás, polo que se considera necesario darlle continuidade a este apoio
específico no vindeiro curso. Con respecto ao alumnado de 3º, o que presenta
desmotivación mellorou pero considerase que a súa situación persoal non lle permite
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aínda o despegue definitivo polo que cremos que precisará de apoio o vindeiro curso. Ao
alumno con problemas de pronunciación das oclusivas e posible dislexia, tralo estudo
pertinente, considérase que non ten indicios de padecer esa dislexia e que ten o
problema de pronunciación solucionado aínda que non interiorizado de todo.
A utilización da aula virtual por parte do alumnado fai posible un maior nivel de
individualización no uso dos diferentes materiais curriculares, o que contribúe
indudablemente á mellora na atención das necesidades educativas de cada alumno e
alumna.
No terceiro trimestre
Convén destacar que a atención a todo o alumnado foi moi individualizada ao
longo deste terceiro trimestre dada a metodoloxía de traballo implementada. Neste
sentido, o alumnado con necesidades específicas tivo as indicacións pertinentes sobre a
realización das tarefas e, en moitos casos, devolvéronselle con indicacións de mellora
para que as devolvesen novamente corrixidas tras unha fase de reflexión.
5. AVALIACIÓN DE 3º.
A avaliación diagnóstica deste curso foi suspendida.
5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
Elaboráronse variadas actividades para as diferentes celebracións do curso, xunto
co resto do alumnado do centro, así como diferentes saídas pedagóxicas. En todas as
propostas do centro o alumnado desta titoría participou.
Con respecto ás actividades complementarias e extraescolares, ver o apartado da
memoria correspondente.
6. REUNIÓN COS PAIS/NAIS
Fíxose unha reunión titorial grupal no primeiro trimestre e outra ao finalizar o curso,
e varias reunións individuais, por requerimento dos pais ou dos mestres.
O motivo das reunións foi informar ás familias da progresón do alumnado e das
medidas tomadas para melloralo e o apoio que este necesita no entorno familiar.
No terceiro trimestre as reunións foron substituídas por titorías telefónicas e
consultas a través da aplicación “Clasdojo” sen mencionar, en ningún caso, os datos
personais nin do alumnado nin das familias.
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Estas reunións realizáronse nun clima de colaboración excelente.
Destacar a cordialidade na relación coas familias.
O profesor.
Asdo: Pablo Camarero Pérez
Escala 1-2-3-4 ( 1_nunca; 2_regular; 3_ bastante; 4_totalmente)
1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente

Escala

(Indicadores de logro)
Proceso de ensino:

1

2

3

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?

x

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?

x

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?

x

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?

x

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?

x

4

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?

x

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?

x

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con
NEAE?

x

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?

x

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?

x

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?

x

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do
grupo?

Práctica docente:

1

x

2

3

4

1.- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado

x

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que
precisa?

x

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade

x

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os
alumnos con NEAE?

x

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a
tratar?

x

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?

x

7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e
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expresión oral?
8.- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe

x

9.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada
estándar?

x

10.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das
probas/exames,etc?

x

11.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas
/exames, etc?

x

12.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus
fallos?

x

13.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do
profesorado?

x

14.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?
15.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos
estándares

x

16.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación,
ampliación,.. ?

x

Periodicidade de revisión:
Trimestral, ao comezo de cada trimestre.
Modificacións introducidas:
Introdúcense modificacións na temporalización para facer coincidir os temas similares nos dous cursos
(3º e 4º).Así mesmo, trabállase sobre secuencias didácticas comúns en Ciencias Naturais e en Ciencias
Sociais cando o currículum así o permite.
Motivo das modificacións:
Facilitar o traballo con dous grupos de diferentes niveis. Garantir un grao axeitado de consecución dos
obxectivos propostos.

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica
(Indicadores de logro)

Escala
1

2

3

4

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do
currículo?

x

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades
didácticas/temas/proxectos?

x

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e
temporalización?

x

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?

x

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?

x

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas
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7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a
materia?

x

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?

x

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?

x

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?

x

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?

x

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?

x

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?

x

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o
alumnado?

x

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da
mesma?

x

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?

x

17.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas,
exames, etc.

x

18.- Fixáronse criterios para a avaliación final?

x

19.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?

x

20.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos
estándares?

x

21.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con
NEE?

x

22.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares
previstas?

x

23.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e
instrumentos?

x

24.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso

x

25.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?

x

26.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?

x

Análise do resultado das avaliacións:
Parece necesario continuar co traballo coa mellora da competencia lingüística (é clave
para o desenvolvemento das outras), xa que o grao de consecución desta pode
mellorarse e facilitaría moito o desenvolvemento do curso a todos os niveis. Neste sentido
en todas as áreas traballouse a lectura comprensiva en común e en voz alta. Nesta
actividade tívose en conta tanto a exactitude lectora como a velocidade, a entonación e a
respiración.
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Os materiais dixitais elaborados para as clases de Ciencias Naturais e Ciencias Sociais
foron modificados e ampliados para que se adapten mellor aos estándares de
aprendizaxe presentes na programación e para que se poda traballar con eles dun xeito
escalar. Así mesmo, e debido á especial situación sofrida no terceiro trimestre, tamén se
elaboraron outros materiais necesarios para o desenvolvemento do proceso educativo do
modo máis axeitado posible. Estes materiais son ODEs (Obxectos Dixitais Educativos)
utilizables a modo de “píldoras” informativas modulares e incorporables a futuras
Secuencias Didácticas a traballar en entornos dixitais.Consideramos importante traballar
nun entorno híbrido (analóxico-dixital) no que o alumnado se familiarice aínda máis coa
Aula Virtual, cos portafolios dixitais, en previsión do que poda suceder no futuro.

5º,6º Primaria
ANEXO MEMORIA. RESULTADOS DE AVALIACION

AVALIACIÓN 5º/6º CICLO DE PRIMARIA
Número total dealumnos/as
Con tódalas materias superadas
Con materias non superadas
Repiten

AVALIACIÓN 3º CICLO

0,00 %

Alumnos
8
8
0
0

%
100,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %

Con tódalas materias
superadas

Con materias non superadas

Repiten

100,00 %

Escala 1-2-3-4 ( 1_nunca; 2_regular; 3_ bastante; 4_totalmente)

1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente
(Indicadores de logro)
Proceso de ensino:
1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?
2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?
3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e
física?
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4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?
5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do
alumnado?

x
x

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?
7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con
NEAE?
8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con
NEAE?

x

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?

x

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?

x

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?
12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado
dentro do grupo?

x

Práctica docente:
1.- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado
2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que
precisa?
3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á
diversidade
4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os
alumnos con NEAE?
5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas?
6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?
7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e
expresión oral?
8.- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe
9.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada
estándar?
10.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das
probas/exames,etc?
11.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas
/exames, etc?
12.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os
fallos?
13.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do
profesorado?
14.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?
15.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos
estándares
16.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación,
ampliación,.. ?

x
x

x

1

2

3
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2.- Avaliación da programación didáctica
1.- Mecanismo revisión
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Periodicidade de revisión Mensual.
Modificacións introducidas Coas materias de Ciencias levouse a cabo unha
modificación horaria, de xeito que se traballou o horario de ciencias completo nunha
materia para despois pasar á outra, se ben a carga horaria sempre se respectou. As
familias foron informadas na reunión de principio de curso, manifestando o seu acordo.
Realízase esta modificación co fin de simplificar a temática a traballar e permitindo que os
nenos e nenas profundicen máis nun tema, adquiran mellor o vocabulario, reflexionen e
investiguen, antes de pasar ao seguinte.
Na área de Lingua Galega e Lingua Castelá levamos a cabo a creación dos “Obradoiros
de linguas”. Estes tiveron lugar os luns durante o período presencial do curso, na cuarta e
quinta hora. Cada semana, adicamos o obradoiro a unha lingua de xeito alterno,
mantendo e respectando a carga horaria do curso. Estes obradoiros permitíronnos
traballar de un xeito integrado contidos das linguas, podendo adicar maior horario,
adaptando as metodoloxías e os recursos de forma máis eficaz. Sen dúbida, a valoración
das mestras que participamos no desenvolvemento dos obradoiros foi moi positiva,
propoñendo o seu mantemento de cara a futuros períodos lectivos.
Período non presencial: O 13 de Marzo, e con motivo da alerta sanitaria por COVID-19,
comezou un período novo e diferente tanto para os docentes como para o alumnado, polo
que houbo que adaptar a metodoloxía, os contidos, as formas de comunicación... co fin de
garantir que o alumnado conseguise avanzar pese a situación de confinamento.
O último día de clase presencial, e ante o anuncio da Consellería, os nenos e nenas
levaron un dossier de cada unha das materias instrumentais (matemáticas, lingua galega,
lingua castelá, e ámbalas dúas ciencias) con traballo de REPASO pautado para as dúas
seguintes semanas. Durante ese tempo, o profesorado do centro puxemos en marcha o
traballo a través da aula virtual, que deu comezo na semana anterior á Semana Santa.
A ferramenta fundamental empregada foi a aula virtual. Alí fóronse colgando diariamente
tarefas das diferentes materias, respectando os horarios, se ben se adaptou o número de
tarefas co fin de non sobrecargar ao alumnado. Pode accederse aos contidos publicados
no seguinte enlace:
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/aulavirtual2/course/index.php?categor
yid=4
 Usuario: convidado.
 Contrasinal: 1223334444
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O alumnado enviou as tarefas feitas para a súa corrección e posterior reenvío, subíndoas
á aula virtual ou a través de whatsapp cando lle resultou difícil subir as imaxes coas
tarefas feitas no caderno.
Outro medio empregado foi o correo electrónico.
Existiu comunicación fluída con todas as familias do grupo a través de teléfono, whatsapp
ou Abalar móbil.
En ocasións, as dúbidas resólvense por chamada telefónica e a resolución de dificultades
a través de vídeos titoriais.
Determinados avisos realizáronse a través da aplicación Abalar móbil, á que accederon
todas as familias do grupo.
Progresivamente introduciuse o servizo de videoconferencia a través de Webex, se ben
non foi un medio demasiado utlizado debido as características técnicas da conexión de
alumnxs e profesores.
Por tanto, empregamos unha metodoloxía comunicativa, inclusiva, activa, participativa,
individualizada, centrándonos no desenvolvemento de tarefas relacionadas coa resolución
de problemas en contextos da vida real a través dun enfoque competencial e do deseño
de actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos
resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmos tempo. Baseámonos
así nunha perspectiva construtivista da aprendizaxe.
Os materiais empregados a partir do terceiro trimestre foron:


Os libros de texto do alumnado. Para o seu reparto contamos coa colaboración do
concello. Unha vez empaquetados no centro co nome e dirección do alumnado
foron entregados ás familias por parte dos traballadores de esta entidade.



Caderno do alumno e seu material de aula.



Recursos dixitais sinalados anteriormente, nos que para o seu uso como a aula
virtual, Webex, o profesorado realizou formación a través dos manuais e
videotitoriais ofrecidos pola Consellería.



Outros recursos dixitais da rede: vídeos, repositorio abalar, xogos interactivos,
páxinas web, recursos fotocopiables na rede…..

Todos os estándares, contidos e competencias clave traballados durante este terceiro
trimestre, atópanse recollidos nas adaptacións das programacións que o profesorado
elaboramos de cada unha das materias e que se atopan publicadas na web do centro.
Non se sinalan contidos esenciais que quedasen sen traballar durante este terceiro
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trimestre, se ben é certo que convén facer unha avaliación incial para comprobar o grado
de consecución destes obxectivos.
Todas as valoracións e especificacións sobre o desenvolvemento de cada un dos nenos
durante este terceiro trimestre atópase recollido nos informes individualizados que se
inclúen nos expedientes de cada un.

Motivo das modificación O motivo das modificacións levadas a cabo durante os dous
primeiros trimestres foi facilitar o acceso dos nenos e nenas ao currículo, promovendo a
significación das aprendizaxes e optimizando os recursos cos que contamos no centro,
fundamentalmente os relacionados co tempo e a carga horaria das materias.
A partir do 13 de Marzo, todas as modificacións producidas viñeron derivadas pola alerta
sanitaria por COVID-19.

(Indicadores de logro)
1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do
currículo?
2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades
didácticas/temas/proxectos?
3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e
temporalización?
4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?
5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?
6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas
7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a
materia?
8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?
9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?
10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?
11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?
12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?
13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?
14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o
alumnado?
15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da
mesma?
16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?
17.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas,
exames, etc.
18.- Fixáronse criterios para a avaliación final?
19.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?
20.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos
estándares?
21.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con
NEE?
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22.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares
previstas?
23.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e
instrumentos?
24.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso
25.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?
26.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?

x
x
x
x
x

Análise do resultado das avaliacións:

O grupo de 5º e 6º estivo formado por un total de 8 alumn@s, 7 nenos e 1 nena. Todo o
alumnado se coñecía con anterioridade, e 6 deles, xa compartiran grupo clase en cursos
anteriores, polo que non houbo problemas significativos de adaptación nin relación entre
eles.
O grupo de 6º xa fora alumnado desta titoría o pasado ano e non presentaba dificultades
significativas en ningunha das materias, tan só se prestou especial atención a un alumno
no que se observaran xa no curso anterior pequenas dificultades en aspectos moi
concretos.
Unha vez realizada a avaliación inicial, observouse a necesidade de establecer apoios
para o grupo de 5º fundamentalmente na área de linguas e matemáticas, tendo catro
horas de apoio semanais, dúas en lingua castelá e dúas en matemáticas. Ditos apoios
foron levados a cabo dentro da aula por parte da mestra especialista en Audición e
Linguaxe.
En canto ao alumnado con NEAE, observáronse dificultades en varios dxs alumnxs:


Un neno presentou problemas de inatención, baixa productividade e abstracción.



Un neno presentou inatención, dificultades no proceso de lecto-escritura e
problemas na adquisición de hábitos relacionados coa escola (organización de
libretas, uso de axenda, organización dos traballos....)



Un neno presentou serias dificultades de motivación durante a terceira avaliación,
período no que o alumnado e o profesorado estivo confinado con motivo da alerta
sanitaria por Covid-19.



Un neno de 6º presentou dificultades no proceso de lectura, que xa se observaran
e se traballaran en anos anteriores. Estes consistían en dificultades específicas na
mecánica, cometendo repeticións, omisións.... se ben a comprensión nunca se viu
afectada.



Un neno de 6º presentou numerosas ausencias, todas elas xustificadas, derivadas
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dun problema de saúde dende o mes de decembro. Estas ausencias víronse
solapadas ademais co confinamento, polo que a súa presenza no centro de
estudios foi minguada durante o curso.
Cos dous primeiros nenos traballouse en conxunto todo o profesorado en coordinación co
equipo de orientación, observando lixeiras mellorías durante os dous primeiros trimestres.
Na última avaliación, se ben participaron activamente na maior parte das tarefas
propostas, resultou máis complexo facer un seguimento exhaustivo dos aspectos que
precisasen traballar debido á falta de observación directa por parte do profesorado, ao
reforzo, a corrección inmediata... Ambos alumnos, continuaron realizando o traballo que
se lles propuxo dende a titoría e o DO.
Co seguinte alumno desenvolveuse un programa de apoio por parte das mestras e do DO
para intentar establecer patas de traballo, horario, hábitos,.... se ben o confinamento
xogou en contra e non permitiu conseguir os obxectivos no grado previsto. Na fin de
curso, mantívose unha reunión co alumno e a súa nai na que estivemos presentes titora,
directora (tamén mestra do neno) e a Orientadora. En dita reunión o neno explicou os
motivos da súa falta de compromiso e resposta ante o traballo, acordando que
deixaríamos a aula virtual con todas as actividades e materiais dispoñibles para que el
puidese traballar durante o verán. Ademais, e dado que o principal material de traballo
foron os libros de texto, acordouse que se mantería o seu préstamo ata o mes de
setembro para continuar co seu uso.
En canto a sexto, co neno con problemas na mecánica lectora traballouse con materiais
aportados dende o departamento de Orientación. A evolución foi moi favorable dende o
inicio ata final de curso en parte motivada pola actitude de compromiso e
responsabilidade do alumno.
E por último, co neno con ausencias derivadas da enfermidade, cómpre sinalar que en
ningún momento estas ausencias foron impedimento para continuar co seu traballo,
mantendo un forte compromiso con todas as actividades que se propoñían dende o centro
e que derivaron na consecución dos obxectivos previstos para o curso cun bo nivel.

5º Educación Primaria
O grupo do quinto 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
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sexto, se ben ao longo do curso foron aparecendo pequenos problemas de relación que
se subsanaron coas intervencións do profesorado.
Os 4 alumnos promocionan ao seguinte nivel.
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.
6º Educación Primaria.
O grupo do 6º nivel de Educación Primaria está composto por 4 alumnos (tres nenos e
unha nena). Son un grupo unido polo que a adaptación foi boa aínda que foi necesaria a
intervención por parte do claustro na resolución de pequenos conflitos que xurdiron nos
primeiros momentos fundamentalmente co alumnado do anterior nivel. Ditos conflitos
foron solucionándose chegando a unha boa convivencia.
Os catro alumn@s acadan os obxectivos de etapa e un desenvolvemento óptimo nas
competencias clave. Todos o fan cun nivel excelente.
A implicación das familias no proceso de ensinanza – aprendizaxe do alumnado do 6º
nivel foi óptima na súa maioría. Asistiron ás reunións ás que foron convocados,
participaron nas actividades do centro, manifestaron interese pola evolución dos fillos,
ademais de manter comunicación constante e preocupación e responsabilidade polas
tarefas do alumnado durante o confinamento.
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.
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:
1. Bloque I: Escoita.
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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.
2. Bloque II: Interpretación e creación musical.
a.- Dentro do bloque de interpretación e creación musical, traballamos dentro
dos seguintes apartados:
I.

Expresión corporal.

II.

Expresión instrumental.

III.

Canto.

IV.

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
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 co canto, o conxunto instrumental, a práctica instrumental, a lectoescritura
musical, ou a expresión corporal a través de danzas coreográficas sinxelas e movementos
improvisados en función de consignas máis ou menos pechadas.
MATERIAIS:
Os materiais utilizados foron:


Partituras de cancioneiros escolares para ser cantadas e/ou interpretadas con
instrumentos musicais escolares.



Danzas do mundo en formato vídeo.



Diversas gravacións musicais de diferentes estilos e épocas.
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Instrumental Orff para a interpretación das músicas propostas e elaboradas para a
adquisición dos axeitados niveis de desempeño das competencias básica
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
tanto instrumental como vogal, que foi consignada na documentación que se considerou
pertinente para cada momento.
A avaliación foi continua ao longo dos dous primeiros trimestres do curso sendo a
cualificación o promedio das dúas primeiras avaliacións coa mellora prevista en función
da rúbrica proposta para a terceira avaliación (publicada na páxina web do centro).
ÁMBITOS DE MELLORA:
Aínda que se acadaron os obxectivos da área e que ésta contribuíu ao desenvolvemento
axeitado das competencias clave, cómpre dicir que hai aspectos metodolóxicos
mellorables. Unha vez desenvolta a programación deste curso, dámonos conta de que
sería moito mais interesante traballar cunha metodoloxía ABP plantexando diferentes
proxectos de área relacionados coa interpretación de obras musicais pensadas para as
diferentes celebracións que hai ao longo do curso.
Como elemento motivador fixeronse diferentes gravacións destas obras musicais,
algunhas delas publicadas na Aula Virtual do centro.
O Mestre de Educación Musical
Asdo: Pablo Camarero Pérez

EDUCACIÓN FÍSICA.

Memoria final. Curso 19/20

Neste curso 2019/2020, o proceso de ensino na área de Educación Física, foi
encamiñado fundamentalmente cara o traballo das habilidades perceptivas e básicas, e a
iniciación deportiva, se ben se viu alterado con motivo da alerta sanitaria que supuxo o fin
das

actividades

presenciais

dende

o

13

de

Marzo

de

2020.

Durante os dous primeiros trimestres, a programación cumpriuse case na súa totalidade.
Durante o terceiro trimestre houbo que realizar adaptacións dadas as circunstancias de
confinamento. Así, unha vez por semana, colgábanse recursos de Educación Física na
Aula virtual do centro, a cal se atopa no seguinte enderezo:
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/aulavirtual2/
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Estas actividades tiñan como finalidade promover a actividade física nxs nenxs nunha
situación que impedía salir da casa, o que facía que fose máis importante aínda. Así,
buscáronse actividades que se adaptasen as dimensións e circunstancias das casas,
utilizando materiais habituales e que se podían atopar en calqueira das casas (botellas,
pezas de roupa, periódicos....)
Durante as dúas primeiras avaliacións non houbo adaptacións curriculares nesta materia,
sen embargo, debido ás diferenzas individuais existentes en canto ás súas capacidades
motrices, tivéronse que facer as modificacións necesarias para ir adaptándose ás
circunstancias motivadas por ter dous e tres niveis nos agrupamentos.
Tamén por este motivo, as actividades programadas foron fundamentalmente lúdicas,
primando o aspecto cooperativo e participativo, aínda que en ocasións xurdiu a rivalidade
e os enfrontamentos, como é habitual nestas situacións..

No terceiro trimestre sí foi

necesaria adaptar o currículo ás necesidades específicas causadas pola alerta sanitaria.
Ditos cambios atópanse recollidos nas adaptacións das programacións que se atopan
publicadas na web do centro no seguinte enderezo:
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/
Se ben todo o alumnado acadou os obxectivos previstos durante o curso, convén facer
unha avaliación inicial ao comezo do próximo curso co fin de coñecer o grado de
consecución dos obxectivos e contidos previstos.
As entrevistas exclusivas coas familias nesta área foron escasas, se ben se informou aos
titores puntualmente cando así preguntaron e ante a solicitude de titorías xerais por parte
das familias.
Cabe sinalar a importancia da relación da área de Educación Física co Proxecto Deportivo
de Centro, enmarcado dentro do Plan Proxecta. A realización deste programa fai que o
alumnado practique actividade física durante máis días ao longo da semana,
producíndose así unha mellor adaptación. Ademais, permite que se afiancen os contidos
que se explican e se traballan dentro do horario da materia, así como cambiar o escenario
para ver a aplicación do aprendido e promover a relación entre o alumnado.
Durante o confinamento, dende o Plan Proxecta e tamén dende a área de EF, o alumnado
participou na iniciativa #móvetenacasa.
Non se sinalaron problemas importantes dende a área de Educación Física, se ben é
certo que o período de confinamento supuxo un desafío importante na busca de materiais
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que o alumnado puidese aplicar dende a casa. Manter o seguimento do alumnado foi
quizais o maior reto do presente curso.

Propostas de mellora:
Non se sinalan.

AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE

CURSO: Inf.-6º

Indicadores de logro

Escala

Proceso de ensino

1

2

3

1.- Adecuáronse os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe ás
características e necesidades do alumnado?

4
X

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?

x

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?

X

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?

X

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?

X

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?

X

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender ao alumnado con NEAE?

X

8.- Tomouse algunha medida organizativa para atender ao alumnado con NEAE?

X

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?

X

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?

X

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?

X

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?

X

13.- Aproveitáronse os recursos dos que dispón o centro?
Práctica docente

X
1

2

3

4

1.- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado

X

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?

X

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade

X

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?

X

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?

X

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?

X

7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?

X

8.- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe

X

9.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?

X

10.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames, etc.?

X

11.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc.?

X

12.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?
13.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?
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14.- Realizáronse as AC propostas e aprobadas?
15.- As medidas de apoio, reforzo, etc. establécense vinculadas aos estándares
16.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,…?
17.- Cal é o grao de coordinación cos mestres/as do nivel?

X

AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CURSO: Inf-6º

Periodicidade da revisión: anual

Modificacións introducidas: temporalización e secuenciación de contidos e metodoloxía.

Motivo das modificacións: adaptación ao calendario escolar, as actividades extraescolares
e complementarias e ao alumnado así como a situación de alerta sanitaria por COVID19

VALORACIÓN ESCALA
1 = nunca. 2 = regular
3 = bastante
4 = totalmente

Indicadores de logro

Escala

Proceso de ensino

1

2

3

4

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?

X

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?

X

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e temporalización?

X

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?

X

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?

X

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas

X

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?

X

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?

X

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?

X

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?

X

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o nivel?

X

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?

X

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?

X

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?
15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?

X

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?

X

17.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.

X

18.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación

X

19.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?
20.- Definíronse plans específicos de reforzo ou recuperación e apoio para o alumnado
que permanece un ano máis no mesmo curso?
21.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?
22.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?

X

23.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?

X

24.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Art.º 12º, 6 do D.105/14)

X

25.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso

X
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26.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?

X

27.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?

X

ANÁLISE DO RESULTADO DAS AVALIACIÓNS: Todo o alumnado acadou os obxectivos e contidos
previstos, se ben con diferencia nos grados, todos acadan un bo nivel.

MEMORIA DE RELIXION CATÓLICA 2019-20
Memoria valorativa dos obxetivos da área de relixión católica acadados durante o curso
académico 2019/2020
A área de Relixión durante o curso 2019/20 foi impartida polo mestre Félix Gómez
Gómez.
Niveis e cursos nos que se impartiu a área de formación relixiosa:
Educación infantil: 3,4,5 anos.
Educación primaria: 1º-2º,3º-4º,5º,6º.
Educación infantil:
Intentouse un primeiro acercamento as figuras de :
María como nai de todos nós.
Xesús como o noso amigo.
Deus,pai noso.
Para iso partimos de experiencias próximas os nenos/as ,para asi lograr una mellor
asimilación.
Utilizamos relatos de contos,escenificacións,cancións,xogos,películas partindo sempre da
constante motivación que necesitan os nenos nesta etapa.
Educación primaria:
1º e 2º
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, e de outras. Representación de relatos, xogos diversos
tanto de mesa como en CD`s para o ordenador, cancións, pase de películas en vídeo e en
DVD, relativos o tema de relixión católica; como para descubrir distintos valores e a
realización de murais de distintos temas.
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Ó mesmo tempo intentouse potenciar valores de compañerismo, amizade, perdón,
tolerancia.
Realizáronse distintos murais, en distintas épocas do curso: Nadal, Día da Paz.
3º, 4º CURSO.
Os obxectivos e as competencias básicas propostas cumpríronse axeitadamente.
Contouse coa axuda do libro de texto da editorial ANAYA fichas de reforzo e ampliación
da mesma editorial e de outras. Así como o visionado de varios vídeos e DVDs.
En 4º deuse un primeiro achegamento o manexo da Biblia.
Tamén se empregaron xogos de ordenador en CD´s proporcionados polo profesor ou
buscados en internet. Realizáronse varios murais en distintas épocas do curso: Nadal, Día
da Paz.
5º, 6º CURSO.
Nestes cursos obxectivos proposto tamén se cumpriron satisfactoriamente.
Contamos para elo co libro de texto da editorial ANAYA fichas de ampliación e reforzo así
como o pase de varios vídeos.
Traballouse sobre o manexo da Biblia, fundamentalmente o Novo Testamento.
En 5º curso nos dous primeiros trimestres centrámonos no manexo do Antigo
Testamento, presentado as personaxes principais da Biblia e do pobo de Israel, e no
último trimestre traballamos no Novo Testamento.
En 6º curso fíxose mais fincapé no Novo Testamento pero relacionando co Antigo
testamento.
Ademais os alumnos realizaron actividades de reforzo e traballos en grupo:
-En 5º sobre as personaxes de Abrahan, Moisés e os profetas.
-En 6º sobre momentos da vida de Xesús e as súas ensinanzas.
Empregáronse tamén os ordenadores, con xogos en CD`s e tamén xogos en
internet relacionados coa área de relixión católica.
Fixéronse distintos murais en distintas épocas do ano: Nadal, Día da Paz.
Todos os alumnos do centro agás educación infantil posúen libro de texto. A maiores do
libro de texto tamén empreguei unha metodoloxía baseada na elaboración de fichas de
traballo con actividades, visionado de vídeos, elaboración de murais, concursos de
preguntas e respostas e pequenos traballos de investigación.
Á hora de realizar a avaliación baseieme no traballo na aula, na observación directa e
indirecta, na revisión de cadernos e tamén nun concurso de preguntas e respostas para
comprobar así o nivel de coñecementos adquiridos.
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Cabe destacar que todos os alumnos foron mellorando ao longo do curso. Esta mellora
supón un esforzo por parte do alumnado o cal hai que valorar positivamente.
En xeral, todos os alumnos do centro en maior ou menor medida acadaron os obxectivos
propostos a principio de curso.

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.
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.


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 sen incidencias ata o momento da suspensión da educación
presencial por mor da alerta sanitaria da COVID-19. O encargado foi Óscar Gallardo
Amiama e colaboraron na vixianza a totalidade do profesorado.
Na organización do servizo colaboran @s nen@s de 5º e 6º que poñen as mesas e sirven
e recollen durante a comida, axudando aos máis pequenos.
Participamos na campaña de distribución de froita escolar do Plan Proxecta, contando coa
subvención para catro semanas das que só se realizou unha debido ao confinamento.
Seguiremos a modificar todos os aspectos

da súa organización que nos axuden a

mellorar este servizo.
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.
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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.
Dificultades atopadas
Non houbo dificultades que destacar
Propostas de mellora

Obras no centro:
contamos cunha partida de 15.000€ de Gastos de Funcionamento complementarios para
continuar coa reforma no centro. Solicitouse autorización aá unidade técnica para rematar
a planta baixa, acondicionando as dependencias destinadas a almacén, reubicación do
despacho de orientación, e sala de comunicacións seguindo as instrucións de amtega.
Tamén se solicitou colaboración do concello para completar a reforma dado que é preciso
cambiar a tela asfáltica da placa da primeira planta e cambiar as ventás.
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8. ........
Esta MEMORIA foi informada polo Claustro de profesorado e aprobada polo Consello
Escolar con data...30 de xuño de 2020....

ANEXOS:
I. INFORME DO CLAUSTRO
II. MEMORIA DE ACTIVIDADES DA APA (OPTATIVA)
III. MEMORIA ECONÓMICA (GASTO REALIZADO)
PREVISIÓN DE GASTO

Presupostad
o
outras 15.000,00

1.Reparación/conservación de edificios e
construcción
2. Reparación/conservación de maquinaria, instalacións e
utensilios
3. Reparación/conservación de mobiliario e enseres
4. Reparación/conservación de equipos de proceso de
información
5. Material de oficina
6. Subministracións
7. Comunicacións
8. Axudas de custo e locomoción
9. Primas e seguros
10. Gastos diversos
11. Adquisición de equipos non contemplados nos
programas centralizados
12.....................
13.....................
14....................
TOTAL
PRESUPOSTADO – GASTADO(a 30 e xuño)

Gastado
0

600,00

0

1500
1000

1100
313,86

500
4500
50,00
909,72

1689,56

250,00
1120,00

303,24

1120,00

O Secretario/a:

Asdo._________________________
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DOCUMENTOS ANEXOS A ESTA MEMORIA
MEMORIA PLAN MELLORA DA BIBLIOTECA ESCOLAR
MEMORIA PLAN TIC
MEMORIA PLAN PROXECTA
MEMORIA PROXECTO DE FORMACIÓN EN CENTROS
MEMORIA PROXECTO VOZ NATURA
MEMORIA PLAN LECTOR
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