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1.- DATOS XERAIS DO CENTRO. 

 

Código 

 

27010155 

 

Nome 

 

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 

 

27330 

 

Nº Teléfono  

 

982 870637/38 

 

FAX 

 

982870639 

 

N I F 

 

Q 7755229 G 

E.mail/Pax. web 
Ceip.pobra.brollon@edu.xunta.es 

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

  

 

Composición do centro durante o curso 2017/2018 

 

 

          Educación Infantil 

 

1 

 

Dirección/Gal 5º,6º/ L.Cast, C. Nat 

1º,2º /PT 

 

1 

 

          Educación Primaria: 1º, 2º 

 

1, Inglés 

 

          Educación Primaria: 3º,4º 

 

1, Música 

 

          Educación Primaria: 5º,6º 

 

1, EF 

 Relixión centro base Bóveda 

(nomeado polo Bispado) 

 

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 
 

mailto:Ceip.pobra.brollon@edu.xunta.es
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Comentario: 

Inda que somos un centro de tres unidades priorizamos o criterio  de agrupar a nivel 

interno os cursos en dous niveis,  mantendo  tres unidades e non dúas  como nos 

marca oficialmente a consellería co compromiso de buscar un ensino de calidade. 

Cara o vindeiro curso solicitamos o mantemento do AL con PT a fin de solventar as 

demandas de AL e PT no centro. Este curso a diferencia dos pasados tivemos a 

AL/PT afín compartida co CEIP de Bóveda. Soventamos os apoios porque impartiu 

reforzo educativo outro profesorado como a orientadora e a directora. Sería 

necesario para o centro contar con este recurso humano a tempo completo, para 

poder seguir a involucarnos en proxectos importantes para o centro como Plan 

Proxecta, Plan Mellora de bibiotecas e os proxectos que se desenvolven dentro 

deste programa como bibliotecas solidarias, biblioteca creativa ou radio na biblio.  

Ou outros de  innovación educativa como contratos programa….  

Para manter inicialmente tres grupos de primaria establecemos as seguintes 

estratexias  de organización curricular : Adoración Fernández compartiu a dirección 

do centro e a coordinación da biblioteca escolar co  galego no grupo de 5º e 6º; L. 

Castelá e C. da Natureza no grupo de 1º e 2º e dúas horas de apoio en 3º,4º 

A orientadora no centro, compartida con Bóveda, Pantón e Sober, Pamela Reguera 

López. Dadas as necesidades indicadas, propúxose a posibilidade de permanecer 

máis tempo neste centro que é o base. Así, ademáis da labor de orientación, 

impartiu  dúas horas de apoio en 3º e 4º e dúas en 5º e 6º. 

En E. Física agrupamos 3º,4º,5º, e 6º. Medida que ademáis de aforrar horario do 

especialista, permite favorecer certas actividades lúdicas desta disciplina. 

As gardas son compartidas coas horas de dinamización e coordinacións. 

O Equipo de biblioteca fórmase do mesmo xeito, compartindo esta responsabilidade 

coas gardas do profesorado. 

2.- OBXECTIVOS 

A.- Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia. Aprender a obrar de 

acordo con elas. Respectar aos demáis e sentirse respetado fomentando un 

ambiente de respecto, convivencia e solidariedade. 

B.- Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 
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responsabilidade ante o estudo e as súas obrigas, así como actitude de confianza 

en si mesmo, de sentido crítico, iniciativa persoal, creatividade, e afán por superar 

as dificultades. 

C.- Potenciar o uso e a dotación do material didáctico do centro, optimizando o uso 

e aproveitamento dos recursos, das infraestructuras e materiais dispoñibles. 

D.- Favorecer o apoio e a recuperación d@s alumn@s con necesidades específicas 

de apoio educativo. 

E.- Potenciar o funcionamento do Equipo de Dinamización da Lingua Galega, 

Equipo de Actividades Extraescolares, Comisión de Coordinación 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... 

F. Favorecer a implicación e participación do profesorado en  proxectos de 

innovación educativa, procurando unha oferta educativa de calidade, e un centro 

con identidade propia, dinámico e  responsable, en consonancia coas demandas e 

novos retos da sociedade. 

G.-Canalizar as necesidades de formación docente a través de grupos de traballo 

reflexionando sobre os aspectos máis débiles para afrontar o ensino  implicando ao 

profesorado na formación destes espectos, a fin de que nos permita convertir o 

débil nun punto forte. 

H.-Conquerir unha maior coordinación nos criterios de avaliación e as porcentaxes 

de valoración, traballando paralelamente contidos, destrezas, actitudes e valores. 

I.-Concienciar ao alumnado sobre o respecto e coidado do material e instalacións 

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

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

K.-Conquerir un maior nivel de comunicación, participación e colaboración dos 

binomios mestres/pais e mestres/alumn@s. 

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. 
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M.-Potenciar o uso da biblioteca, convertindoa no lugar axeitado para o 

desenvolvemento de actividades de dinamización da lectura ou búsqueda de 

información en calquer soporte de xeito que a biblioteca sexa un recurso vital no 

noso centro.  

N.-Fomentar a participación naquelas actividades extraescolares ou 

complementarias de interés didáctico ou naqueles concursos que supoñan 

experiencias enriquecedoras para os alumnos/as  e que sexan factibles coas nosas 

características: tempo, número de alumn@s, recursos… 

Ñ.-Revisar e actualizar as programacións atendendo a implantación da LOMCE 

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

 

2.1 Análise da consecución dos obxectivos. 
 

 

A. -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 compiten o esforzo, a 

loita, o compromiso 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…por iso somos un ente aberto, 

ás experiencias compartidas con outros centros, ás entidades próximas como o 

Centro de día, o concello, promovemos saídas, conmemoracións nas que colaboran 

as familias ou persoeiros relevantes…sempre no intento de enriquecer o alumnado, 

ofrecer contextos reais, nos que se xoga máis que contar unha lección ou contestar 

un control. Pola contra, favorecemos situacións reais, nas que se poñen en xogo 

destrezas, habilidades, tarefas e competencias. 

Propostas de mellora, Camiñar n aliña de mellorar as relacións, favorecer a 

adquisición dun bo autoconcepto do alumnado, de respecto e inclusión entre todas 



CEIP DA POBRA DO BROLLÓN                                MEMORIA CURSO 2018/19 

 

7 

 

as persoas que conviven no día a día. Para mellorar a convivencia tratarase de 

desenvolver algún programa de habilidades sociais para o alumnado.  

 

B.- Inda que igual que o anterior  este obxectivo trabállase día a día en todas as 

materias, seguimos a insistir na competición coa perda de valores. Por iso podemos 

dicir que nos atopamos no tramo dun camiño no que queda moito por percorrer. 

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

grupo de inicio de curso os procedementos para avaliar, nos  que se valoran os 

contidos, as destrezas, o traballo diario, a actitude… a capacidade de  buscar e 

analizar información  de verter opinións e crear textos creativos, coherentes…. 

As conmemoracións, saídas ofrecénnos a oportunidade para crear, para 

reflexionar e verter reflexións, para aprender coa aportación de tod@s. 

As saídas, convivencias coas entidades próximas tamén favorecen a 

madurez, a oportunidade de por en práctica os valores que ás veces quedan en 

palabras. 

O alumnado conta cunha axenda escolar, que sirve de canle de 

comunicación coas familias. 

Proposta de Mellora: Neste campo faise tamén preciso traballar coas 

familias, para buscar a colaboración e traballar na mesma dirección pois son o 

mellor exemplo para o alumnado xunto co profesorado para  medrar adquirindo 

responsabilidades en relación coa idade e madurez.  

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

acompañada pola cultura do esforzo e o compromiso. 

 En relación ao grao de cumprimento  é un obxectivo no que habería que 

traballar sempre gradualmente a través dos cursos.  

 

C.- 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. 

Cada profesor organiza a súa aula e informa dos recursos prioritarios cos 

que non conta. Partindo do consenso e da análise faise a soliciude a Equipamentos 

centro. Outras veces, merca o centro coas súas posibilidades orzamentarias para 

Gastos de Funcionamento ou derivados dalgún proxecto. 
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É importante coordinar o uso dos recursos a fin de optimizalos sacándolle o 

máximo rendemento. As necesidades prioritarias céntranse en ordenadores, pois a 

maioría dos da aula de informática son reciclados da propia consellería. 

Proposta de Mellora: Dotar a aula de informática de recursos  é importante 

para traballar abordando as aprendizaxes dende prácticas innovadoras e 

motivadoras. Moitas veces esta proposta vese dificultada pola lentitude con que 

funcionan algúns ordenadores que están a quedarse absoletos. 

Tanto a biblioteca, como a aula de informática e abalar son recursos sempre 

abertos, á disposición de quen precise usalos. 

En relación ás infraestructuras do centro decir que este curso seguimos 

traballando a par que continua reforma do cesentro. Nas vacacións de verán 

construiuse a nova aula de informática na planta baixa que en principio será a aula 

de infantil. No primeiro construiuse a nova biblioteca dependencia anexa á aula de 

informática. 

Unha vez rematada a construcción destas dependencias foi necesario 

soliciatar a conexión a internet a uac, que comunicou que se faria no tereiro trimstre, 

así que trasladamos de novo a aula de infantil para a aula de PT quedando este 

servizo un tanto ambulante, alí donde hai unha aula libre ou a biblioteca. Na última 

semana de xuño farase o desaloxo do material de infantil. Trasladarase a aula de 

informática e desaloxaranse os espazos destinados ao despacho de orientación e 

secretaría xa que no verán rematarase a reforma desta planta baixa. Posponse o 

traslado da biblioteca para setembro pois esta aula necesita reparación datarima 

flotante que se levantou ademáis de evitar o pó que invadirá as aulas próximas á 

reforma. 

A maioría .dos mobles das aulas, sillas, mesas e espazos están deteriorados, 

precisando renovación. Este curso recibimos material, así que seguiremos no 

cambio a medida que tamén se continua coa reforma do centro. Este verán estase 

a realizar a nova aula de informática que en principio se habilitará para infantil ata 

que non fagan a aula de infantil totalmente nova na pranta baixa contigua a esta. 

Propostas de Mellora: Continuar coa reforma na que se leva moito andando  na 

procura de  que este centro  se convirta nun espazo aproveitado e máis acollledor, 

con infraestructuras axeitadas, sen luxos, pero que nos permitan desenvolver a vida 

escolar con normalidade. 



CEIP DA POBRA DO BROLLÓN                                MEMORIA CURSO 2018/19 

 

9 

 

Seguir a aproveitar as reunións dos grupos docentes no vindeiro curso para 

coñecer máis en profundidade o material existente e as posibilidades do mesmo. Ao 

inicio do vindeiro curso os grupos do nivel elaborarán un informe coas necesidades 

de material intentando despois adquirilo  baixo o consenso no que se acordan as 

prioridades  en función do orzamento dispoñible.  

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

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

metodoloxias e estratexias ou formas de abordar o curriculum que nos permitan 

acadar os mellores resultados posibles. 

 

D.- 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 Mellora: Despois da análise de avaliación final reflexada na 

reunión da CCP e na propia avaliación procurarase manter as medidas de AL co 

alumnado de infantil e 1º e 2º .  

Manteranse  horas de apoio no grupo de 3º e 4º para unha alumna que pasa a 4º 

con materias suspensas. 

Estableceranse tamén medidas de apoio en primeiro mentras as alumnas non 

adquiran o proceso lectoescritor. 

 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. 

E.- 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  decisións, se revisaron  as 

programaciónse se fai seguimento  das actividades ao longo do curso. 
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Funcionaron ao longo do curso activamente, desenvolvendo un bo número  

de actividades  compartindo a responsabilidade e a interrelación dende o Equipo da 

biblioteca, a DLG e as actividades complementarias e extraescolares. 

Somos un centro pequeno, polo tanto a implicación de tod@s é moi 

importante. Valórase positivamente: o profesorado, o  alumnado e a colaboración 

das familias. 

 

F.-  Seleccionamos aqueles proxectos que favorecen a formación do profesorado e 

a posibilidade de abordar as aprendizaxes dende a innovación e o uso de 

ferramentas motivadoras na procura de ofrecer un ensino de calidade. 

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 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. Consideramos que estamos no bo camiño, aínda que o traballo neste 

campo pode mellorar, quizáis establecendo os tempos adicados a esta tarefa con 

máis precisión. Consideramos que hai que seguir camiñando para que a biblioteca 

lidere con máis claridade unha metodoloxia por proxectos e propostas de carácter  

interdisciplinario que é necesario afianzar. 
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A alfabetización múltiple: O uso de ferramentas con novas linguaxes  que se 

integran no currículum faorecrndo o acceso a este de forma motivadora e 

innovadora. Na nosa  biblioteca integrouse en poxectos como o de radio escolar, 

biblioteca creativa e biblioteca solidaria. 

Os obxectivos de dinamización cumplíronse amplamente, máis son retos que 

hai que marcarse todos os cursos. Comprobamos como aumenta gradualmente ao 

longo dos cursos o uso da biblioteca,  a formación lectora o aumenta o disfrute coa 

lectura. 

En canto á catalogación queda moito traballo 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: Desenvolvéronse actividades de distribución de leite a partires do 2º 

trimestre e de froita fresca para escolares durante dúas semanas no terceiro 

trimestre, favorecendo o consumo de froita. 

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, baloncesto, brilé, 

xornadas de xogos tradicionais, almorzo saudable, semana do deporte.. 

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: Seguir a participar deste proxecto 

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

o que nos rodea, sensibilizámonos e buscamos o compromiso de intervención 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 noso bosque, o seu coidado e  aproveitamento.  

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. 
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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. 

 

G.- Formación do profesorado. Consideramos importante estar no tren da 

actualidade e da tecnoloxia, tanto para a actualización do profesorado como para a 

dotación de recursos que favorezan o proceso do ensino-aprendizaxe.  

A incorporación de novos recursos metodolóxicos ás prácticas educativas e 

os cambios que se están a producir na forma de acceder á información, de 

comunicarse e de realizar as aprendizaxes esixen tamén actualización do 

profesorado.  

Este curso formamos un grupo de traballo que nos achegou a coñecer  estratexias 

para mellorar mellorar a lectura do alumnado. Recibimos formación neste campo e 

reflexionamos para tomar decisións importantes. como traballar máis con contos 

seleccionados nas distintas temáticas en torno aos que desenvolveríamos proxectos 

de escritura. Introducir outros contidos gramaticales, de vocabulario ou doutras 

áreas para ir relegando algún libro de texto. 

Proposta de Mellora: Seguiremos a traballar nesta liña cara o vindeiro curso 

para actualizar as programacións e  ir incrementando o acceso ao currículo a través 

dos distintos contos segundo as temáticas a celebrar. Pretendemos introducir as 

celebracións no currículo evitando así a sensación de que as conmemoracións 

poidan ser unha carga que dificultan rematar as materias dalgunhas áreas. 

 

H.-A revisión e actualización das programacións lomce brindounos a oportunidade 

de novo para consensuar os criterios de avaliación e analizar os indicadores de 

logro e mínimos esixibles. 

Este obxectivo cumpliuse sen dificultade. 

Propostas de mellora: Actualizar cada curso as programacións  

 

I.-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 



CEIP DA POBRA DO BROLLÓN                                MEMORIA CURSO 2018/19 

 

 
 13 

estado como o atopamos nós. 

 

Cando se destroza ou estropea algo intencionadamente hai que asumir antes 

de nada a responsabilidade de reparalo ou repoñelo.  

Isto aplícase especialmente co coidado dos libros de texto pedindo 

colaboración ás familias. 

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. 

 

J.-.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. 

O proxecto Voz Natura bríndanos unha oportunidade estraordinaria para 

traballar neste campo. No colexio establécense medidas de reciclaxe. Este curso 

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… 

 

K.-Insístese sempre na importancia da relación coas familias e do traballo na 

mesma dirección dende principios de curso. Nas reunións de caracter xeral coas 

familias invítanse ao diálogo permanente co centro, a colaboración e aportación. 

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

 

Realizaronse tres reunións colectivas coas familias do grupo de 5º e 6º de 

primaria  para informar e organizar  a excursión de fin de curso de varios días a 

Cantabria para este curso. 

Realizouse tamén outra reunión coas familias de 3º e 6º para informalos 

sobre a avaliación individualizada e avaliación final que este curso foi seleccionado 

o noso centro. 

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

recibiron facilidades para manter canles de diálogo sobre os progresos dos seus 

fill@s  cos respectivos titores, ou de área.  

A páxina web e o blog da biblioteca a día de hoxe son unha canle de 

comunicación coas familias ou calquer usuario que se achegue. Atópanse aloxados 

nela os documentos do centro, a composición dos órganos, información xeral  ou as 

reportaxes das actividades máis salientables.  

Dende o centro mantense unha actitude aberta á escoita e á invitación a falar 

de calquer problema que detecte o máis axiña posible a fin de resolvelo coa mellor 

rapidez e eficacia posibles. 

 

L.- As relacións co Concello foron fluidas colaborando ademáis do mantemento do 

centro na preparación dos espazos destinados aos traballos de Voz Natura. 

Participamos en diversas actividades promovidas por esta entidade, concursos de 

Nadal, Letras Galegas…e outras actividades organizadas dende o Concello sempre 

que no lo propoñen: obradoiro de regueifas, convivencia co IES Vila de Cruces para 

coñecer as regueifas e os brindos, Festival conxunto de regueifas e brindos. 

Asistimos tamén a actividades propostas dende esta entidade: charla sobre roslaia 

para conmemorar o seu día, sesión de contacontos da igualdade para conmemorar 

o día da muller.. 

O Concello tamén colabora nas actividades propostas dende o centro: mantemento 

das instalacións, colocación das aulas de novo despois das obras, desaloxo das 

aulas, aporte económico para a excursión de 5º e 6º ou para acondiconar os 

espazos exteriores ao centro. 

Propostas de Mellora: Manter fluidez na relación. Organizar algunha 

actividade de forma conxunta, ben con cultura, medio ambiente, ou a biblioteca 
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municipal. 

M.- Este obxectivo cumpliuse amplamente. Cada professor conta dentro do seu 

horario cunha hora para usar a biblioteca coordinadamente. 

Foi a protagonista das celebracións e conmemoracións seleccionando lecturas 

relacionadas coa temática da celebración e promovendo actividades. Estivo 

intimanmente relacionada coas TICs, o EDLG e as actividades Complementarias e 

Extraescoalres incidindo ás veces na programación de saídas como a de Vilachá 

para coñecer o traballo da vendima en Vilachá, da súa historia, da Riveira sacra, ou 

coñecer máis do Castro de San Lourenzo que visitamos acompañados de Xosé 

Gagoe co CEIP Virxe do Carme de Sober.  

Na biblioteca, lemos investigamos, creamos traballos e reflexións. 

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

Guímaro. Entrevistamos a Olga Novo, Xurxo Ayán Vila, divulgamos a vida do centro, 

contamos contos..e participamos nun 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. 

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. 

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

aproveitando as diverass conmemoracións. Nas actividades diarias traballáronse 

moito estas actitudes, por consideralas de importancia vital na formación d@s 

alumn@s. 

A maioría das actividades extraescolares ou complementarias están 

encamiñadas á posta en práctica deste obxectivo. Este curso carecterizouse, como 

en cursos anteriores  pola apertura e convivencias con centros próximos, 

participación ao longo do curso en activiades cos maiores do centro de día,  

convivencia,  saídas,  excursión fin de curso de catro días a Cantabria para o grupo 

de 5º e 6º: visita a Altamira, Santillana do Mar, o parque de Cabárceno, o museo de 

Guggenheim en Bilbao, museo Xurásico en Asturias. Ademáis destas visitas 

culturais establecese unha relación máis intensa entre o grupo de alumnxs, asi 

como co profesorado que os acompañaron. 

Proposta de mellora: Reseñar que a consecución plena dos anteriores 

obxectivos é utópica, aínda que sempre se conquiren resultados positivos 

parcialmente. 

Seguiremos a incidir na necesidade da recuperación dos valores, A súa falta  

estase a reflexar na sociedade. Somos conscientes  de que o centro e a dinámica  

de traballo adoptada pode ser  un espazo propicio para traballar neste senso e 

consideramos que deben camiñar a par do currículo. 

 

Ñ.- A comezo de curso, no primeiro trimestre rematáronse as programacións 

lomce e remitíronse a inspección.  

Proposta de mellora: revisión a inicio de cada curso tendo en conta as 

modificacións que se foron introudcindo ao longo do curso. 

 

O.- Actualización Plan de convivencia, do NOFC, e do plan de evacuación. 

Proposta de mellora. Actualizar o PE e outros documentos que lles corresponde 

como o Proxecto Lector e o Proxecto Lingüístico do centro. 

 A medida máis necesaria é a de contar cos recursos humanos necesarios. 

Inda que é un centro pequeno existen grupos difíciles, con problemas de conduta, o 

que conleva medidas de apoio, estratexias para obordar este problema, establecer 

pautas de intervención que requiren tempo e formación. 
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Engadimos a involucración en proxectos que nos permiten traballar cara a 

innovación e lle dan singularidade ao centro e mellores recursos ao alumnado, pero 

isto tamén será posible se contamos cos recursos humanos necesarios. 

Seguiremos a traballar no coidado, a valoración e  na importancia do 

desenvolvemento sostible do noso medio así como os valores que fomenten a 

igualdade e o respeto entre as persoas independentemente de relixión, raza, sexo... 

Incidir na importancia da implicación e colaboración das familias para 

Compartir a  tarefa de educar formando persoas para a vida. Procurarase que o 

alumnado coñeza e aprecie os valores e as normas de convivencia,  adopte 

actitudes coherentes de acordo con elas e se prepare para o exercicio activo da 

cidadanía responsble. 

3.  ÓRGANOS DE GOBERNO 

3.1.Órganos colexiados 

 
3.1.1 Claustro  de profesores 

Reuni. % asiste. Decisións ou acordos máis  importantes 

4/09/018 

 

 

 

 

 

 

 

10/09/018 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Adscripción do profesorado/ Titorias 

Distribución de aulas.Titorías Gardas de transporte,entradas, 

saídas e recreo. Organización do comedor escolar;  

Equipos docentes: Dinamización lingüística, extraescolares, 

CCP. Normas xerais do centro 

Saídas do centro e asistencia sanitaria 

Plan de evacuación. Programacións de aula 

 

2.-Constitución Equipo biblioteca, PLAMBE 

Proxecto Abalar. Proxecto Voz Natura. Plan Proxecta  

Coordinador Dinamización TICs. Responsable páxina web, 

Formación do profesorado. Días non lectivos. Solicitude de 

material a Equipamento Centros. Material escolar para o 

alumnado, data reunión inicial coas familias, organización do 

primeiro día de curso. Horario informática, horario biblioteca. 

Activiades complementarias e extraescolares 
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18/09/018 

 

 

 

 

23/09/018 

 

 

 

 

 

23/11/018 

 

27/11/019 

 

 

29/01/019 

 

 

 

23/04/019 

 

 

 

13/06/019 

 

 

28/06/019 

100% 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

Reaxustes nos agrupamentos e horarios. Material para o 

centro procedente do concello solicitado pola ANPA. Saídas 

extraescolares e actividades conmemorativas. Proxecto de 

traballo para este curso. Organización do comedor escolar. 

Reunión xeral coas familias e por titorias. 

Programación Xeral Anual do curso 2018-19 e anexos: Plan 

lector, proxecto Voz Natura, Proxecto deportivo do centro, e 

Plan TIC. 

Plan de Orientación e anexos: Plan de acción titorial, plan de 

atención á diversidade. 

Plan de formación do profesorado. Desenvolvemento proxecto 

biblioteca creativa. Renovación parcial do Consello Escolar. 

 

Claustro extraordinario; elección dos Representantes do 

Consello Escolar. 

Participación contratos programa. Modalidade 5. Excursión fin 

de curso. Programacións lomce para remitir a inspección. 

Festival de Nadal. Excursión fin de curso de varios días 5º e 6º  

Balance 1º cuatrimestre de Comedor Escolar.  G. Func. Ano 

2018. Biblioteca escolar solidaria, voluntariado de 

lectura.Información sobre a reforma do centro.  

 

Balance do 2º Tri. Comedor Escolar. Organización festival de 

Letras Galegas para o día un de xuño por mor das obras do 

centro. Selo de biblioteca solidaria. Excursión fin de curso par 

a5º e 6º de catro días a Cantabria e organización dunha cea 

para recaudar fondos para a excursión. 

Libros de Texto para o curso 2018/19. Convivencia con Sober. 

Convivencia con Bóveda. Reforma do centro. 

 

Balance do 3º trimestre de comedor e final 

Formación para o vindeiro curso 

Aprobación da presente memoria e Anexos: Plan de 

orientación, plan TIC, memoria para o Proxecto de Fomento 

do Uso do Galego, memoria do Plan Lector. Previsión de 

necesidades para o vindeiro curso. 

Reforma do centro no verán. 
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3.1.2 Consello Escolar 

Reunións % asistencia Acordos e decisións 

24/10/018 

 

 

 

 

 

 

28/11/2018 

 

 

 

29/01/019 

 

 

 

24/04/019 

 

 

 

 

 

28/06/019 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

.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. 

Elección dun día non lectivo.  

Renovación parcial do consello escolar. 

 

Constitución do consello escolar. 

Proxecto Contratos programa 

Reparacións de mantemento e obras no centro 

 

 

Gastos de Funcionamento exercicio 2018 

Balance 1º cuatrimestre do Comedor Escolar. 

Reforma do centro. 

 

Balance do 2º trimestre do comedor escolar. 

Información  reforma do centro. 

Semana cultural das Letras Galegas. 

Excursión fin de curso de varios  días a Cantabria para 

o alumnado de 5º e 6º. 

 

Balance do 3º trimestre e anual do comedor escolar 

Aprobación da memoria e anexos do curso 2018/19 

PAT; PAD, Plan de Orientación, Memoria do Plan 

lector e do Proxecto para o Fomento do Uso do 

Galego. Plan TIC 

 Formación do profesorado para o vindeiro curso. 

Previsión de necesidades para o vindeiro curso. 

Comentario: 

A participación nos órganos colexiados pódese estimar como alta, non 

atopándose especiais dificultades no seu funcionamento. De feito, a maioría dos 
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acordos foron tomados por unanimidade. 

 

3.2.- Órganos unipersonais. 
O equipo directivo está constituído únicamente pola directora. 

O traballo do equipo directivo foi levado a cabo sen especiais dificultades. A 

directora contou con sete horas de adicación, que tendo en conta que non hai máis 

membros no equipo directivo, e a carga de tarefas administrativas que está a 

requerir a consellería, non son suficientes para todas  as tarefas de tipo 

administrativo que require un centro. Destacar polo tanto, a necesidade de apoio 

nestas tarefas, como un secretario con horario de adicación.   

 

O horario de adicación ao cargo foi compartido con clases no grupo de 1º e 2º de 

Ciencias da Natureza e Lingua castelá; galego no grupo de 5º e 6º;  apoio en 

matemáticas no grupo de 3º e 4º e a coordinación da biblioteca escolar. 

O desenvolvemento deste proxecto, unido á dirección require tempo para a 

planificación das actividades e a xestión o que ocasiona que ao longo do curso  se 

acumulen as  tarefas constantemente. 

 

As decisións e aspectos relevantes de xestión do centro así como as iniciativas 

surxidas ao longo  do curso son tomadas a través das reflexións e consenso nas 

diversas reunións, evitando deste xeito, unilateralidade e implicando activamente á 

súa vez ao Claustro tanto na toma de decisións como nun mellor coñecemento da 

dinámica do centro. 

 

Dado que non hai nin secretario nin xefe se estudos e que non somos un claustro 

numeroso, outra estratexia é a de distribuir as responsabilidades de proxectos e 

formación ou tarefas que requiren adicación como a páxina web entre  o 

profesorado na medida do posible tendo en conta os puntos fortes de cada un de 

xeito  que se atopen o máis agusto posible na súa labor e a súa vez aproveitemos 

as aptitudes de cada un, acadando así un equipo heteróxeno  que se complementa. 

 

Unha vantaxa de ser un centro con pouca matrícula é a de coñecer mellor ao  

alumnado, así como ás familias, podendo moitas veces, dar resposta ás súas 

necesidades  con máis axilidade, sen necesidade de moitas indagacións previas ou 

incluso algunhas veces, previndo algunha  posible situación problemática. 
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A convivencia é boa, baseada no respecto mutuo  entre todos; nun traballo de 

equipo donde todos temos responsabilidades, e moito que aportar. É unha 

prioridade a escoita de calquer iniciativa, problema ou proposta, analizando  e 

reflexionando as solucións ou as posibilidades e camiños para levar a cabo aquelas 

iniciativas que acordamos importantes e viables no noso centro. 

 

A relación coas familias é boa. Participan nas actividades que se lle 

proponen de moi bo grado, acuden aos festivais ou actividades complementarias, a 

contar contos, ou dar algunha charla sobre un tema coñecido. Colaboran aportando 

información ou nos traballos de investigación dos rapaces. Normalmente valoran 

positivamente os proxectos que desenvolvemos no centro. 

 

A relación co alumnado é cordial baseada no respecto. Considero 

fundamental transmitirle a seguridade de que serán escoitados sempre. Ante 

situacións de faltas de respecto ás normas de convivencia deben explicar ou aclarar 

o por qué da súas actuacións para buscar a comprensión e a análise do feito. De 

igual maneira a medida correctora será aplicada buscando o consenso co alumnx. 

 

Podemos dicir que formamos unha gran familia, especialmente  alumnado e 

mestres que convivimos no día a día cinco horas no colexio no que abordamos 

aprendizaxes, compartimos momentos de lecer,  moitas experiencias e actividades  

que en xeral se desenvolven nun bo ambiente. 

 

A relación co Concello foi fluída e de colaboración, incentivando sempre o 

centro á apertura ás institucións da localidade e a relación estreita e o máis directa 

posible con todos os recursos próximos: tanto a nivel institucional como 

participando nas actividades que nos ofertan como propoñendo  iniciativas  dende o 

centro. 

A colaboración tanto do persoal docente como  non docente é moi positiva 

acadando no centro un equipo de traballo donde tod@s estamos involucrados  

porque tod@s temos parcelas de responsabilidades nas que todos nos implicamos. 

En xeral, o traballo foi desenvolto satisfactoriamente. 

4. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
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4.1.- Equipo de Dinamización da Lingua Galega 
 

4.1.1.- Obxectivos: 
 

  
3º 

 
2º 
 

 
1º Obxectivos propostos 

1.- Presentar, a través do claustro, propostas ó equipo directivo 

para a modificación, se fora considerado necesario, dos 

obxectivos do EDLG. incluidos na Programación Xeral Anual. 

 

X 

 

 

 

 

    

2.- Propoñer á Comisión de Coordinación Pedagóxica 

modificacións no PL do plan xeral para o uso do idioma. 

 

  

 

X 

 

  

3.- Elaborar e dinamizar un plan anual de actividades.  

X 

 

 

 

  

4.- Presentar para a súa aprobación no consello escolar o 

orzamento de investimento dos recursos económicos dispoñibles 

para este fin. 

5.- Elaborar o Plan Socilingüístico do centro 

6.- Elaborar o Proxecto de planificación Sociolingüístico do centro 

7.- Elaborar o Proxecto de Fomento do Uso do Galego e a 

memoria correspondente. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

  

 
 
4.1.2.- Actividades previstas 
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Actividades previstas 3º 2º 1º 

1.- Celebracións de festas populares: Magosto, Samaín, Nadal, 

Entroido. 

X   

2.- Convocatoria do XXVIII Certame de Contos de Nadal e do 

XXVIII Certame de Contos das Letras Galegas 

X   

3.- Representación de varias obras de teatro durante os festivais 

de Nadal e das Letras Galegas ou o día das bibliotecas. 

X   

4.- Celebración da Semana cultural das Letras Galegas 

.centradas na figura de Antón Fraguas. 

X   

5.- Participación do alumnado e o profesorado na presentación do 

libro de poemas de Olga Novo “Feliz Idade” recitando nun acto 

público poemas creados por eles para este evento 

   

6.-Elaboración de folletos con recomendacións lectoras  

7.-Desenvolvemento do Plan Lector  

X   

8.-Actividade conta un conto apadriña/amadriña un lector. Polo 

día do libro. 

X   

9.-Día de Rosalía e da muller. Coñecemos un chisco máis a 

Rosalía e a súa obra recitando poemas a través de Radio 

Guímaro. O alumnado de 5º e 6º recitou poemas de Rosalia na 

Casa da cultura acompañando unha charla sobre Rosalia da 

escritora Mónica Sánchez. 

X   

10.-Continuidade no PLAMBE para o curso 2019/20  

Desenvolvemento das actividades e memoria do correspondente 

a este curso. 

X   

11. Elaboración de Slogans animando a ler.  X   

12. Desenvolvemento das mochilas viaxeiras a partires do 2º 

trimestre. Funcionaron seis mochilas. 

X   

13. Colaborar Co colectivo Estiño para a elaboración  dos  

debuxos para a elaboración do Calendario. 

X   
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14. Excursión a Lugo para coñecer  o parque de San Clodio 

donde os habitantes son formigas elaborado con materias de 

refugallo 

X   

15. Percorrido dun tramo do camiño de inverno promovido pola 

asociación amigos do camiño  cos centros da zona para estudiar 

os vestixios da nosa historia. 

 X  

16. Saídas para recoller información sobre o noso patrimonio e a 

nosa historia: visita ao castro de San Lourenzo, a Vilachá 

   

17. Convivencias con colexios da zona: CEIP Ribas de Sil,  

Rosalia de Castro e Virxe do Carme de Sober 

X   

18.-. Edición do número 35 da revista Outeiro.    

19.- Colaboración co colectivo Lemos Le para ilustrar o conto 

sobre unha muller da nosa zona que versará sobre Inés 

Fernández,, unha abadesa do concello de Pantón. 

X   

19.- Achegámonos ao coñecemento dunha forma de 

improvisación oral cantada con arraigo no noso concello: os 

brindos. Convivencia co IES Vila de Cruces e de Cangas que 

están a traballar sobre as regueifas. Investigación para elaborar 

un artigo sobre os brindos. Participación na casa da cultura no II 

Festival do brindo. 

   

20. Club de lectura co centro de día: ao longo do curso 

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 

X   

20. -Proxecto de traballo: “A poesía forma parte da nosa vida”Veu 

a falarnos de poesía a través dunha entrevista en radio Guímaro 

Olga Novo. Coñecemos algúns poetas: Manuel María, Rosalía de 

Castro, Antonio Garcia Teijeiro….e creamos os nosos poemas: 

polo día da Paz, para recitar na presentación de Olga Novo…. 

 

X 
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4.1.3.- Reunións: 

 

 Mes 

 

Nº reunións 

 

 Días 

 

% sistencia 

 

 Duración 

 

 Actas s/n 

Setembro 1 10 100% 45 m  

 

 Outubro 

1 

16 

100% 1h  

 

 Novembro 

1 13 100% 1h  

 

 Decembro 1 

19 100% 1h  

 

 Xaneiro 
1 21 100% 1 h  

 

 Febreiro 

1 18 100% 1h  

 

 Marzo 
1 12 100% 1h  

 

Abril 

1 23/ 100% 

 

1h 

 

 

Maio 1 8/23 100% 1h  

Xuño 1 24 75,00% 1h  

 

Comentario: 

Funcionou a nivel de Claustro dadas as características do centro de tres 

unidades, asumindo a súa coordinación a directora. 

Para o desenvolvemento do Proxecto de Fomento do uso do Galego contamos 

cunha dotación orzamentaria de 333€. 

a) Dificultades atopadas. 

A subvención de 333€ para o desenvolvemento das actividades non é suficiente. 

b) Traballo desenvolvido e grao de satisfacción.  

O traballo desenvolvido para normalización e uso da nosa lingua é moi 

satisfactorio, contando coa colaboración das familias e institucións así como a 

implicación da totalidade do profesorado e do alumnado. 

c) Propostas de mellora. 
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Aumentar o presuposto 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. 

4.2 Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares     

4. 2. 1. Composición  

Funcionou a nivel de Claustro dadas as características do centro de tres unidades 

asumindo a súa coordinación a directora. 

4.2. 2. Funcións e obxectivos  

- 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 a utilización da biblioteca de 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 

4. 2. 3 .Actividades 

Cumplíronse os obxectivos propostos realizando case todas as actividades 

reseñadas na PXA.  

As actividades complementarias deste curso amósanse a continuación: 
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1º TRIMESTRE 

DATA ACTIVIDADES PARTICIPANTES MEMORIA 

28.9 Excursión a Vilachá: coñecemos un 

traballo e un produto da nosa zona 

a vendima. 

Td@s http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipp
obrabrollon/node/681 
 

16.10 Ruta O camiño de inverno. 

Promovido pola asociación Amigos 

do Camiño 

3º,4º,5º e 6º http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipp
obrabrollon/node/682 
 

24.10 Día Mundial da Biblioteca escolar. 

Presentación da biblioteca, que xa 

está organiada, colocada e 

preaparada para ser usada por 

parte dos biblioaxudantes que farán 

xornadas de portas abertas.  

Os biblioaxudantes contan o conto 

“Os bolechas queren saber como é 

unha biblioteca”. 

Creación da nosa historia do 

principiño coas imaxes da historia 

que serán distribuidas polas aulas e 

irá viaxando dende infantil a 6º de 

primaria. 

Tod@s http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipp
obrabrollon/node/683 
 

30 

Out. 

Halloween e Samaín. As familias 

contan contos de medo na hora de 

ler. Concurso de cabazas 

elaboradas con materiais de 

refugallo. 

Tod@s http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipp
obrabrollon/node/686 
 

16/11 Magosto. Creamos unha árbore 

que logo vestimos con adiviñas, 

refráns e ditos populares en torno 

ao magosto. Asado de castañas. 

Xogo de pistas en equipos mentras 

se asan as castañas. 

Tod@s http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipp
obrabrollon/node/692 
 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/681
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/681
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/682
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/682
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/683
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/683
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/686
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/686
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/692
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/692
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25.11 Día Mundial da Non violencia de 

xénero. Selección de cancións con 

esta temática para escoitar e cantar 

na hora de ler. 

Os biblioaxudantes contan un conto 

a cada curso con esta temática. 

Realización dun mural coas 

reflexións de todxs. 

Tod@s http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipp
obrabrollon/node/698 
 

Nov. Xogo de pillabans: O alumnado 

asistiu a un concerto didáctico no 

multiusos de Monforte. 

3º,4º,5º,6º http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipp
obrabrollon/node/695 
 

Nov. Saída micolóxica:saímos polo 

monte cercano á nosa contorna a 

recoller cogumelos.Despois Paco e 

a mamá de Dani clasificáronnos e 

contáronnos moito sobre os 

cogumelos. 

Tod@s http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipp
obrabrollon/node/690 
 

21.12 Festival de Nadal. Teatro, baile e 

panxoliñas. XXVIII certame de 

contos de Nadal. 

Tod@s http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipp
obrabrollon/node/699 
 

1º tri. Actividades do plan Proxecta: ao 

longo do primeiro trimestre 

desenvolvéronse actividades do 

plan proxecta: liga de baloncesto, 

merendas saudables. 

Primaria http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipp
obrabrollon/node/696 
 

1º Tri Club de lectura co centro de Día: 

celebramos cos nosos amigos do 

centro de día o día do maior  

5º,6º http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipp
obrabrollon/node/679 
 

 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/698
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/698
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/695
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/695
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/690
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/690
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/699
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/699
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/696
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/696
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/679
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/679
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2º TRIMSTRE 

DATA ACTIVIDADES PARTICIPA. MEMORIA 

30.01 Día da Paz. Durante esa semana 

Visionado na aula virtual de 

curtametraxes con esta temática. 

Recuncho de lectura. 

Os biblioaxudantes contan o conto: 

“A manchas ou a raias” 

Creación dun poema que logo o 

profesor de música convertirá nunha 

canción que cantamos todos. 

Tod@s http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipp
obrabrollon/node/703 
 

12.02 Excursión a Lugo: visitamos o Gadis 

e coñecemos os distintos grupos de 

alimentos. 

Visitamos o parque deSan Clodio 

feito con materiais de refugallo  

Tod@s http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipp
obrabrollon/node/710 
 

7.02 Entrevista a Olga Novo: os nexs   de 

5º e 6º entrevistaron en radio 

Guímaro a Olga Novo que nos falou 

moito da poesía e dos libros. 

5º,6º http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipp
obrabrollon/node/706 
 

14.02 Cartas por San Valentín: escribimos 

cartas que metemos nunha 

caixa.Logo repartímolas e todo o 

mundo tivo unha carta. 

Primaria http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipp
obrabrollon/node/708 
 

2º Tri. Plan proxecta: Almorzo saudable, 

Liga de tenis de mesa 

Liga de Brilé 

Primaria http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipp
obrabrollon/node/702 
 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipp
obrabrollon/node/721 
 

Abril Formación Radio na biblio: tivemos 

dúas xornadas de formación con 

Luis Losada de Rede espora para 

mellorar o noso uso da radio. 

5º,6º http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipp
obrabrollon/node/727 
 

8.03 Día de Rosalía/ Día da muller. Tod@s http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipp
obrabrollon/node/720 
 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/703
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/703
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/710
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/710
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/706
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/706
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/708
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/708
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/702
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/702
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/721
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/721
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/727
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/727
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/720
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/720
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Recitamos poemas de Rosalía en  

radio Guímaro e narramos a súa 

biografía. 

Asistimos á casa da cultura a unha 

charla impartida por Mónica 

Sánchez, donde tamén 

compartimos os nosos poemas. 

Marzo Entroido: Os xoves anteriores 

comadres e compadres. 

Elaboración dos compadres e das 

comadres e queima. Desfile  pola 

localiddade baixo a temática  de 

super heroes 

Tod@s http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipp
obrabrollon/node/718 
 

30.03 Presentación “Feliz Idade” 

Alumnado do centro asistiu á 

presentación do libro de Olga Novo 

“Feliz Idade”. O alumnado de 5º e 6º 

Recitaron poemas creados por eles 

para este evento. Os demais 

recitaron un poema escrito por Olga 

para os nexs guímaros. 

Tod@s http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipp
obrabrollon/node/725 
 

10.04 II Festival do brindo: Convivencia co 

IES de Vila de Crueces e de 

Cangas para.  Clebrar o II festival do 

brindo na casa da Cultura. 

5º,6º http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipp
obrabrollon/node/728 
 

11.04 Convivencia con San Clodio: 

Visitamos os museos etnográfico, o 

xeolóxico e o alumnado de 3º,4º,5º 

e 6º parque xeolóxico que está 

proposto para ser declarado 

patrimonio mundial da humanidade. 

Tod@s http://www.edu.xunta.gal/cent

ros/ceippobrabrollon/node/729 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/718
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/718
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/725
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/725
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/728
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/728
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/729
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/729
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3º TRIMSTRE 

DATA ACTIVIDADES PARTICIP. MEMORIA 

Abril Actividades co centro de día: 

acudimos á súa celebración dos 

dez anos de funcionamento. 

5º e 6º 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceip

pobrabrollon/node/731 

 

23.04 Semana do Libro: Contamos 

contos aos mais pequenos. 

Convertíronse en booktoubers e 

fixeron as  recomendacións do 

libro que máis lles gustou. 

Os biblioaxudantes recitaron 

poemas. 

Tod@s 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceip

pobrabrollon/node/733 

 

9-13. 

04 

Charla sobre sexoloxia: foron 

dúas sesións moi proveitosas 

nas que, un médico 

especializado, lles axudou a 

coñecer os cambios e as 

condutas adecuadas. 

5º,6º http://www.edu.xunta.gal/centros/ceip

pobrabrollon/node/734 

 

Maio Plan Proxecta: Semana do 

deporte: levouse a cabo nas 

sesións despois do recreo: 

miniolimpiadas, sobre rodas con 

circuitos de Educación vial, 

partido de futbol entre nexs e 

profes. 

Xornadas de xogos tradicionais 

no patio nas horas de lecer. 

Tod@s 

 
 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceip

pobrabrollon/node/735 

 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceip

pobrabrollon/node/741 

 

16.05 Festival das Letras Galegas: 

Teatro, baile, a figura de Antón 

Fraguas  

 

Tod@s http://www.edu.xunta.gal/centros/ceip

pobrabrollon/node/737 

 

Maio Centro de Día: lecturas 

compartidas “Coas alas de 

Kovar” 

Tod@s 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceip

pobrabrollon/node/738 

 

20.04 Entrevista eb Radio Guímaro a 

Xurxo Ayán Vila que coñeceu 

persoalmente a Antonio 

Fraguas. 

5º,6º 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceip

pobrabrollon/node/740 

 

23/04 Cea fin de curso: para recaudar 

fondos para a realización da 

viaxe de varios días de 5º e 6º 

Tod@s http://www.edu.xunta.gal/centros/ceip

pobrabrollon/node/742 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/731
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/731
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/733
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/733
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/734
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/734
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/735
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/735
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/741
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/741
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/737
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/737
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/738
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/738
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/740
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/740
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/742
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/742
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realizouse unha cea no 

comedor do colexio. Estivo 

organizada polo profesrado e as 

familias do alumnado de 5º e 6º. 

Asistiron moitas familias co que 

foi unha estupenda convivencia. 

4.06 Premio aos biblioaxudantes: O 

centro inscribiuse no 

voluntariado de lecturas sendo 

seleccionad e Recibiron un 

premio polo traballo realizado 

entorno ábiblioteca: un diploma 

e unha xornada de formación 

acerca de como crear un 

booktrailler 

5º,6º http://www.edu.xunta.gal/ce

ntros/ceippobrabrollon/node

/743 

 

 

17-

20.06 

Excursión fin de curso a 

Cantabria: visitaron e disfrutaron 

do Parque multiaventura 

Forestal  en Santander. Martes: 

visita a Cabáceno e a unha 

praia. 

Mércores: Santillana do Mar e 

covas de Altamira pola mañá. 

Pola tarde museo de 

Guggenheim en Bilbao. 

Xoves: visita ao palacio da 

Magadalena e ao entorno. Pola 

tarde visita ao museo xurásico 

de Asturias e regreso. 

5º,6º  

    

 

Outras actividades realizadas neste curso 2019 / 2020 foron xornadas de 

portas abertas para o alumnado que comeza en 4º de Educación Infantil o próximo 

curso, actividades de Voz Natura (semilleiros, mantemento do horto, investigación 

sobre o noso bosque…), actividades promovidas dende a Biblioteca (contacontos, 

mochilas viaxeiras, hora de ler, Certames de contos en Nadal e Letras Galegas, 

actividades promovidas polo proxecto deportivo de centro:  recreos saudables, 

merendas saudables, liga de ténis de mesa, baloncesto, brilé.. 

Outras actividades moi ben acollidas e proveitosas son as xuntanzas co 

centro de día e o alumnao de 5º e 6º nas que compartimos lecturas, manualidades

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/743
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/743
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/743
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  4. 2. 4. Reunións 

O equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares reúnese o primeiro 

martes de cada mes. Ao igual que o EDLG funcionou a nivel de claustro asumindo 

a coordinación a directora. 

MES Nº REUNIÓNS DATA DURACIÓN % Asistencia 

Setembro 1 10 1h  min  

Outubro 1 3 45 min  

Novembro 1 6 1h  

Decembro 1 4 45min  

Xaneiro 1 8 30 min  

Febreiro 1 5 1h  

Marzo 1 12 1h  

Abril 1 9 1h    

Maio 1 8 1h    

Xuño 1 14 35   

 

4. 2. 5. Conclusión / valoración 

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 aquelas actividades das 

que falamos anteriormente; moitas delas forman parte dos principios do noso centro 

(convivencia con outros, valores como a paz, a tolerancia…) Non nos podemos 
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esquecer das datas conmemorativas como as Letras Galegas ou o entroido, 

imprescindibles na formación dos nenos/as. 

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. 

4.3.- Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

4.3.1.- Obxectivos: 

  
3º 

 
 2º 
 

  
1º Obxectivos propostos 

1.- Elevar propostas ao Claustro sobre a revisión e modificación 

das Programacións. 

 
 X 

 
 

 
  

2.- Velar polo cumprimento do Plan de Acción Titorial  
X 

 
 

 
  

3.- Asegurar a coherencia entre o  o PE, as programacións e e a 

PXA 

 
X 

 
 

 
  

4.- Establecer as directrices xerais para a elaboración das 

programacións didácticas de aula. 

 
X 

 
 

 
  

6.- Canalizar as necesidades de formación do profesorado, 

analizar e establecer os puntos débiles do centro para demandar 

formación e propostas de mellora nestes sensos. 

 
X 

 
 

 
  

7.- Velar pola correcta detección das necesidades de aprendizaxe 

educativo  e a resposta educativa adecuada. 

 
 
X 

 
 

 

8.- Realizar propostas para o Plan de atención á diversidade  
X 

  

9.- Manter criterios de seguimento,  de avaliación  para elaborar 

as propostas de mellora. 

X  
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10.- Coordinar a revisión e actualización dos programas de 

intervención. 

 
 

 
X 

 

11. Constituír a comisión de avaliación e coordinar o proceso. 

13.- Análise das estratexias e medidas de apoio e proposta de 

previsión para o vindeiro curso 2019/20 

14.- Seguir a promover o traballo por Proxectos 

 
X 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
  

15.- Análise e reflexión dos resultados da Avaliación 

Indiviudalizada 

  

 

X 

 
 

4.3.2.- Reunións: 
 
 Mes 

 
 Nº 
reunións 

 
 Días 

 
 % 
Asistencia 

 
 Duración 

 
 Acta s/n 

 

 Setembro 
2 10/25 100% 1h si 

 

 Outubro 

1 9 100% 1 h. Sí 

 

 Novembro 

1 27 100% 1h Sí 

 

 Decembro 

0     

 

 Xaneiro 

1 29 100% 1h Sí 

 

 Febreiro 

1 26 100% 1h Si 

 

 Marzo 

1 26 100% 

 

1h 

 

Si 

 

 Abril 

1 30 100% 55m. Sí 

 

 Maio/Xuño 

1 28/14 100% 55´/1h Sí 

 

Dificultades atopadas: 

Escasa liberación horaria de todo o profesorado.  

4.3.3 Traballo desenvolvido e grao de satisfacción. 

o Leváronse a cabo a maioría das actividades programadas.  

o Elaboración de normas xerais do centro: organización de entradas, saídas, 
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cambios de clase...que se entregan a cada profesor nun Claustro. Ao longo 

do curso incídese na vixianza e orde das entradas, saídas. 

o Elaboraciónn dun boletín informativo para as familias para entregar na 

reunión xeral a comezo de curso. 

o 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. 

o Pautas xerais e propostas para a elaboración da PXA e da presente 

memoria. 

o Coordinación do desenvolvemento dos proxectos do centro, PLAMBE; Voz 

Natura, Proxecto Deportivo Contrato-programas para a mellora do ensino de 

calidade 

o Fíxanse as datas de avaliación  

o Proxecto de formación do profesorado en centros no que se incluiu un grupo 

de traballo. Formación na  selección de recursos e elaboración de materiais 

para mellorar a competencia lectora do alumnado tanto na lecura como na 

escrita. Toma de decisión en canto a un menor uso dos libros de texto a 

favor da selección de contos e lecturas en torno ás temáticas das 

conmemoracións e elaboración de pequenas secuencias didácticas en torno 

aos contos elixidos. Formación no uso de novas ferramentas como os 

códigos QR ou o croma. 

o Previsión,  estratexias e medidas de apoio para o curso 2019/20  

o Elaborouse e desenvolveuse o Plan Lector do centro e o Proxecto do 

PLAMBE. 

o Leváronse a cabo actividades de formación en relación coa biblioteca 

participando nos encontros e nas xornadas para coordinadores de bibliotecas 

escolares. 

o Establecéronse estratexias tanto de acollida para alumnado que chegou ao 

centro no segundo trimestres como   medidas de apoio para os que o 

precisaron: alumnado de infantil con demandas de AL;alumnado de 1º con 

demanda de AL e dificultades na adquisición do proceso lector. 
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o O traballo por proxectos deste curso estivo relacionado tendo en conta a 

formación na búsqueda de estratexias para mellorar a competencia lectora e 

a temática de bibliotecas escolares en torno á poesía. 

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 d@s alumn@s. e 

manter no centro os agrupamentos de primaria nas tres unidades. 

 En relación aos resultados da avaliación individualizada, aínda non se 

recibiron 

4.4.- Memoria PT 

Temos en conta o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, que regula a atención á 

diversidade; baseámonos nos principios de normalización e inclusión. 

O apoio realizouse por parte de tres profesoras do centro: a profesora de AL con PT 

afín que impartiu apoio aos alumnxs con necesidades de AL en infantil, en 1º e 2º 

ademaís de apoiar neste grupo as áreas de lengua castelá e matemáticas. 

No grupo de 5º e 6º  

Incorporáronse no segundo trimestres dous alumnos procedentes da casa de 

acollida Cristo Rei. O alumnos matriculado en 5º  presenta dificultades de 

aprendizaxe. No expediente figura unha ACI en cursos anteriores. Unha vez 

superada xa non se lle contemplou neste curso. Observadas as dificultades de 

aprendizaxe, e o seu retraso esclar, acordáronse cambios nos apois establecidos 

no curso para poder apoiar a este alumno que cara o vindeiro curso precisará máis 

apoio. Recibiu apoio en matemáticas e ligua castelá pero non acadou os contidos 

do seu nivel. 

O seu irmán xemelgo, que está en 6º presenta menos dificultades de aprendizaxe, 

pero si manifesta problemas de conduta, tanto na relación cos seus compañeiros 

como hacia o profesorado. 

mailto:alumn@s
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O centro do que proceden os dous irmáns está rexido por dous membros dunha 

comunidade relixiosa, que fan as funcións de coidado e atención durante as horas 

en que os nenos/as non están no colexio e que fan as funcións de titoras e 

representantes legais no centro. Loxicamente e, a pesares de que estas dúas 

relixiosas están facendo unha labor orientada a encher o espazo falto de 

afectividade dos citados nenos/as, observamos nestes alumnos unha grande 

demanda de agarimo e atención, que se traduce nalgúns casos en condutas 

agresivas, e case sempre amosan unha falla de motivación cara o estudo, o que 

leva a retrasos escolares considerables.  

O obxectivo máis importante que nos plantexamos cara a estes educandos é o de 

conquerir a integración social sen atrancos e en igualdade de condicións cos 

demais. É importante resaltar que a actitude do resto do alumnado respecto a estes 

nenos é positiva. 

Grupo de 3º,4º 

Unha  alumna de 3º saíu da aula coa mestra de A. L. con perfil PT regularmente 

ao longo de todo o curso en dúas sesiòns  de galego,  e coa especialista de PT en 

dúas sesións nas clases de matemáticas. E coa orientadora con apois de Pt nas 

clases de L. Castelá. Nas clases das linguas tamén saiu un alumno de 4º. 

Comezou o curso saíndo tamén nas clases de matemáticas pero dendo o 2º 

trimestre seguiu o traballo da aula ordinaria aprobando a materia. 

Considerouse que o traballo fóra da aula resultaría moito máis efectivo que dentro 

dela, polo que se tomou esta decisión. O traballo realizado fóra foi o mesmo que o 

realizado dentro da aula, en coordinación co profesor titor, nun ambiente mais 

centrado, debido á dispersón amosada por este alumnado. 

A súa evolución foi favorable, aínda que este alumno segue a presentar 

dificultades na grafomotricidade impropias do curso no que está, así como un ritmo 

de traballo moi lento con constantes despistes, polo que se considera necesario 

darlle continuidade a este apoio específico no vindeiro curso. 

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. Destacar a este nivel que resultou moi difícil o traballo na aula 

de informática por mor da actitude do alumnado, aínda que consideramos que se 

construíron as bases para unha mellora neste eido para o vindeiro curso. 
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En consonancia, tomamos as seguintes medidas específicas de atención á 

diversidade: 

□ Medidas de orientación e acción titorial: alumnado/familia/centro (PAT)• 

Asesoramento, información e coordinación. 

• Mellora da educación emocional (habilidades sociais).  

 Mellora da autoestima 

   • Condutas socialmente hábiles que se poden traballar:  

□ Medidas de atención escolar:  

   • A nivel curricular: Adaptación do currículo ás capacidades, ao estilo de 

aprendizaxe e ás súas necesidades:  

 dosificación das actividades, establecendo  tramos para realizar as tarefas a 

fin establecer pautas de razoamento,  buscar a comprensión e que se sintan 

capaces de realizalas. 

 Supervisión individual para comezar e realizar as tarefas. 

 Explicacións individuais e aclaracións despois de propoñer as actividades a 

todo o grupo. 

 Pautas de organización e reflexión para levar a cabo as actividades 

propostas. ( Leo, penso que me  preguntan, cal é o problema plantexado, 

qué sei, .penso como vou a  resolver e contentar…contesto, reviso…) 

 Actividades de reforzo. 

   • A nivel organizativo: Están integrados na aula ordinaria. A medida de apoio 

adoptada foi apoio en dúas sesións de matemáticas e unha de lingua castelá en 5º 

e 6º. En terceiro e 4º dúas sesións de matemáticas, dúas de galego e dúas de L. 

Castelá- 

• Estes apoios realizáronse fóra da aula, na aula de PT, unha vez informada a 

familia por consideralo máis proveitoso para o alumnado. 

• No desenvolvemento dalgunhas unidades utilizouse a estratexia de  traballo 

colaborativo en grupos heteroxéneos ou  titoría entre iguais. 

-Reunións semanais entre titores, especialistas e mestres das materias. 
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ALUMNADO CON NEE 

-Intercambio de información diaria ante calquera  aspecto importante. 

No grupo de 1º e 2º  

Dúas alumnas non tiñan adquirido o proceso lectoescritor con dificultades na 

aprendizaxe ademáis da demanda de AL por parte dunha delas. 

4.5.- Memoria de AL 

Ao longo  deste  curso foron atendidos  pola mestra de PT afín AL, na aula de AL 

un total de 4 alumnos/as, fundamentalmente por patoloxías referidas a dislalias 

simples e múltiples , levando a cabo un programa de estimulación da linguaxe en 

Ed. Intantil e aplicando medidas de reforzo como PT a 4 alumnos. 

A miña actuación no Ceip A Pobra de Brollón desenvolveuse dous días a semana 

(xoves e Venres), por ser mestra itinerante e ter como centro base o Ceip Rosalía 

de Castro (Bóveda). 

 

Estando orientada a miña intervención, ao tratamento dos procesos expresivos e 

comprensivos da linguaxe, tanto a nivel oral como escrito e no traballo sobre os 

distintos compeñentes da linguaxe (fonética, fonolóxica, semántica, morfosintáctica 

e pragmática) 

Na aula de AL atendense actualmente un total de 8 alumnos/as con necesidades 

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

seguinte: 

Dous alumnos de 5º Curso de Ed. Infantil (4anos). Un deles presenta alteracións na 

fala, fundamentalmente un parasigmatismo e o outro alumno dislalia por rotacismo 

Unha alumna e un  alumno de 6º Curso de Ed. Infantil (5anos), que presentan 

dislalias evolutivas (rotacismo) 

Dúas alumnas de 1º de Ed. Primaria: Unha  que en Ed. Infantil presentaba un 

mutismo selectivo, sendo unha nena timida e insegura, custándolle expresarse 

verbalmente. Tamén presenta dificultades na pronunciación sobre todo do fonema 
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OBXECTIVOS  PLANTEXADOS 

/r/. Este curso iniciouse na lectoescritura. E outra alumna que recibiu medidas de 

reforzo  nas Áreas das linguas, por estar iniciándose este curso na lectoescritura. 

Unha alumna de 3º de Ed. Primaria:É  unha alumna con rasgos compatible con 

TDAH de tipo combinada. Presenta dificultades: 

- Na articulación do fonema /r/  

- Nas instrumentais básicas (lectura, escritura e cálculo) 

- Nas función executivas básicas (atención, memoria, razoamento…) 

Un alumno de 4º de Ed. Primaria: Presenta un tratorno na lecto-escritura que lle 

está a xerar problemas na aprendizaxe. Ten unha lateralidade moi mal afianzada, 

fai sospeitar un trastorno de lateralidade cruzada, que se pode agravar polos 

problemas visuais que presenta. 

Un alumno de 5º de Ed. Primaria: Presenta dificultades nos procesos cognitivos 

básicos (atención, memoria, razoamento) e nas Áreas das linguas , referidas a  

organización , análisis e síntesis da información e a expresión e comprensión das 

ideas de xeito oral ou escrito. 

Todos 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. 

 

Os obxectivos plantexados para o funcionamento da aula de Audición e Linguaxe 

perante este curso, foron os seguintes: 

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

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

lograr unha boa articulación. 

Correxir a respiración e o control do sopro para a correcta articulación dos fonemas. 

Acadar unha maior movilidade e axilidade dos órganos bucofonatorios, coa 

finalidade de mellorar a articulación dos diferentes fonemas. 

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

adquisición dos fonemas. 

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

desenvolvemento comunicativo. 

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

Incrementar o nivel de vocabulario dos alumnos/as. 
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ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

METODOLOXÍA 

Asimilar e familiarizarse coas estructuras morfosintácticas, para poder entender e 

ser entendido/a polos demais compañeiros/as. 

Iniciarse e perfeccionarse no proceso da lectoescritura. 

 

Neste curso adicámoslle unha hora semanal na aula de AL, á linguaxe oral en Ed, 

Infantil. Dacordo co titor decidimos dividir o grupo-clase en dous pequenos grupos 

(4º e 5º de Ed. Infantil e 6º de Ed. Infantil), traballando de xeito individualizado con  

aqueles alumnos/as que requiren unha atención máis específica (os tres 

alumnos/as citados anteriormente para traballar as dislalias correspondentes) 

As sesións correspondentes ao alumnos/as de Primaria quedan distribuidas do 

seguinte xeito: 

 

 

 

A metodoloxía estará orientada ao desenvolvemento integral do alumno/a, 

adaptándoa aos diferentes ritmos de aprendizaxe, partindo do seu nivel de 

desenvolvemento evolutivo e das súas capacidades, tendo en conta os intereses 

do alumno/a, realizando aprendizaxes mediante a súas propia actividades, 

reforzando aquelas tarefas que teñan máis dificultade e tratando sempre de que o 

alumno/a  poida interiorizar e xeneralizar o aprendido. 

O tratamento ten un enfoque pluridimensional, dirixido non só á corrección das 

dificultades concretas detectadas, senón a todos os aspectos nos que éstas poden 

influir, tanto na linguaxe oral como na escrita; priorizando as vertentes funcionais, 

ALUMNADO 
SESIÓNS 

Dúas alumnas 1º E.P 4 Sesións 

Unha alumna de 3º E.P e un alumno 

de 4º de E.P 

2 Sesións 

Un alumno de 5º E.P 1 Sesión 
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ACTIVIDADES 

RECURSOS MATERIALES 

comunicativas e pragmáticas, como mellor instrumento para acadar as 

aprendizaxes significativas. 

Así, a miña intervención abarca os siguientes aspectos: 

− Unha avaliación inicial, para determinar o nivel evolutivo da conducta 

lingüística do alumno/a  e describir a natureza exacta do problema. 

− Actuación indirecta, ofrecendo pautas e asesoramento a través 

de actividades dirixidas á mellora das funcións que inciden na 

linguaxe oral e escrita. 

− Actuación directa, incidindo directamente no problema, coa 

finalidade de acadar unha adecuada articulación, 

automatización e integración na linguaxe espontánea oral ou 

escrita. 

É necesaria a coordinación coa mestra de pedagoxía terapéutica, a 

orientadora, os titores , así como do resto dos profesionais implicados 

na atención destes alumnos. 

 
Plantexáronse actividades específicas para traballar cada obxectivo, 

tendo en conta os seguintes aspectos: 

 Secuencias de actividades de corta duración para evitar o 

agotamento do alumno/a. 

 Utilización de materiais lúdicos para captar a atención do 

alumnado. 

 Actividades activas e participativas, para que o alumnado sexa 

o principal protagonista do seu aprendizaxe. 

 Actividades para traballar cada obxectivo: relaxación, 

respiración, sopro, praxias, linguaxe oral : prototipo de 

actividade ( baseada no material de “Ensiname a falar” 

 

 Entre outros materiais, usáronse os seguintes: 

− Pruebas de avaliación: Rexistro fonolóxico inducido. 

Pruebas de avaliación UDICOM. Prueba de avaliacion do 

vocabulario. 

− Ordenador e radiocasete. 
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AVALIACIÓN 

PROPOSTAS DE MELLORA 

− Materiais de elaboración propia. 

− Espello, depresores, guantes. 

− Globos, palliñas, peloltas de ping-pong, matasuegras, 

papeliños de cores, candeas… 

− Tesoiras, pegamento, cartulinas, bonecos, xogos de 

memory, puzzles, encaixables, bloques lóxicos… 

− Material de intervención logopédica; Ciceron, fichas de 

recuperación para dislalias, vocabulario básico en 

imágenes, lotos fonéticos, aprendo a pronunciar la erre. 

 

       A  avaliación está centrada en: 

* Os obxectivos propostos individualmente para cada alumno/a. 

* O tempo marcada para cada obxectivo. 

* O proceso de aprendizaxe de cada alumno/a segundo as súas 

necesidades. 

      Tivéronse en conta para a valoración: 

* As necesidades educativas de cada alumno/a. 

* As actitudes do alumno/a de esforzo e interese. 

* Asimilación do ensinado e uso espontáneo na súa contorna. 

 

 

 Necesidade de dotar a aula de AL de material informático 

e manipulativo, así como comprar algúns  materiais 

novos e repoñer outros que se atopan en mal estado. 

Algúns materiais que se poden comprar son: Fonodil, 

Aprendo a pronunciar o erre, Praxias de Nathan… 

 Unha actuación máis ampla  e unha maior dedicación 

permitiría un traballo máis continuado cos alumnos, de 

xeito que non tiveran algún somentes unha sesión 

semanal, que en algúns casos resulta pouco productiva. 

 

Mª Luz Rodríguez Freire 

4.6 Informe sobre a avaliación individualizada do 3º curso de 

Educación Primaria 2017/2018Guía de intervención para a 

mellora do CEIP A POBRA DO BROLLÓN 

Avaliación individualizada de 3º curso de Educación Primaria 
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2017/2018 

Propostas de mellora 

A avaliación individualizada de 3º curso de Educación Primaria está recollida no 

Decreto 105/2014 do 4 de setembro no Artigo. 12.7 compróbase o grado de 

dominio das capacidades, habilidades e destrezas en expresión oral e escrita, 

cálculo e resolución de problemas, en relación co grado de adquisición da 

competencia en comunicación lingüística e da competencia matemática 

   Trátase dun recurso metodolóxico complementario dentro da  avaliación 

continua, un elemento máis de reforzo educativo que sirve (no caso de que os 

recultados sexan desfavorables) para implementar Plans Persoalizados para a 

Mellora do Aprendizaxe colectivos ou individuais que permitan solventar as 

dificultades en colaboración coas familias e mediante recursos de apoio educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A avaliación individualizada de 3º curso, en maio de 2017 foi realizada 

por un alumno. 

Visto o informe do alumno que participou nesta avaliación, no curso 

2017/2018, os resultados denotan que o alumnado participante 

acadou un nivel de 3 na competencia matemática destacando o nivel 

de resolución de problemas, e un nivel de 2 na competencia 

lingüística, destacando a destreza de comprensión lectora con 

respecto as outras destrezas avaliadas (expresión escrita e 

comprensión escrita.  

Tanto na competencia matemática como na competencia lingüística o 

participante acadou un nivel medio, tal como se pode observar na 

seguinte táboa: 

Unha vez feitas as probas da avaliación individualizada de 3º curso de Educación 

CUALIFICACIÓNS DO ALUMNADO 

 Competencia 

en 

comunicació

n lingüística 

Competenci

a 

matemática 

Alumn

o 1 

medio medio 
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Primaria e obtidos os resultados do centro en relación as competencias avaliadas, 

elaborase a seguinte guía de intervención para a mellora. 

2.-Propostas de mellora 

De conformidade cos apartados 7 e 8 do artigo 12 do Decreto 105/2014, do 4 de 

setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia, a avaliación individualizada de terceiro curso 

de educación primaria ten como finalidade comprobar o grao de dominio das 

destrezas, capacidades e habilidades do alumnado en expresión e comprensión 

oral e escrita, cálculo e resolución de problemas en relación coa adquisición da 

competencia en comunicación lingüística e da competencia matemática. 

Tendo en conta os resultados obtidos polos alumnos de 3º consideramos 

fundamental seguir traballando no fomento das diferentes competencias avaliadas; 

polo que establecemos as seguintes propostas de mellora: 

Respecto ao currículo 

● Competencia matemática: 

- Analizar os obxectivos xerais das áreas non lingüísticas desde a perspectiva da 

competencia matemática.  

- Centrar máis o currículo na consecución das Competencias Clave, adaptar máis as 

necesidades á vida cotiá, insistencia no cálculo, exercicios prácticos e que fagan 

razoar. 

- Mellorar a habilidade para utilizar os números e as súas operacións básicas, os 

símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático para producir e 

interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos ou 

espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria e o 

mundo laboral. 

- Desenvolver destrezas de cálculo e de razoamento e mellorar a competencia na 

resolución de problemas. 

- Fomentar a identificación das situacións problema, a aplicación do coñecemento, o 

uso de estratexias e a argumentación e a xustificación. 

● Competencia en comunicación lingüística: 

- Centrar máis o currículo na obtención das Competencias Clave, mellorar a 

comprensión oral e lectora, e a expresión escrita. Incidir na lectura, escritura e 

ortografía. 

- Identificar nos obxectivos xerais de Educación Infantil e Educación Primaria as 
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capacidades relacionados coa Competencia en comunicación lingüística. 

- Mellorar a expresión oral e escrita nas linguas do currículo. 

- Fomentar e aproveitar as ocasións que se presentan na convivencia escolar para 

mellorar a comprensión e a expresión oral. 

- Mellorar e afianzar o hábito lector e o gusto pola lectura. 

- Fomentar a adquisición de vocabulario 

- Mellorar o uso da linguaxe de forma que contribúa a transmitir unha visión 

igualitaria da realidade. 

- Implicar aos alumnos/as nas habilidades metacognitivas e planificar a transferencia 

de destrezas lingüísticas, para aprender dos erros. 

  ● Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

-  Centrar máis o currículo na obtención das Competencias Clave, proporcionar un 

acercamento ao mundo físico e a interacción responsable con él.  

- Analizar os obxectivos xerais desde a perspectiva das competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía. 

- Fomentar accións, tanto individuais como colectivas, orientadas á conservación e 

mellora do medio natural. 

- Aplicar métodos propios da racionalidade científica e das destrezas tecnolóxicas.  

- Impulsar a adquisición de coñecementos, o contraste de ideas e a aplicación dos 

descubrimentos ao benestar social. 

- Fomentar destrezas para desenvolver o pensamento científico. 

- Promover a protección e o mantemento da calidade de vida e do progreso dos 

pobos.  

Respecto á práctica docente 

● Competencia matemática: 

- Traballar desde un proxectos interdisciplinares con outras áreas. 

- Presentar as matemáticas dun xeito atractivo e motivador. 

- Levar as matemáticas a casos prácticos que permitan aos alumnos manipular e 

practicar en diferentes situacións e contextos. 

- Evitar, sempre que sexa posible, o abuso de exercicios mecánicos e repetitivos. 

- En todo momento dar sentido e contexto ao que se traballa.  

● Competencia en comunicación lingüística: 

- Ensinar con eficacia e equidade. 

- Respetar a disparidade de niveis dentro da aula. 
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- Priorizar as actividades comunicativas e o uso social da linguaxe. 

- Fomentar o hábito e o gusto pola lectura.  

- Reforzar o uso das TIC´s como recurso e soporte. 

- Aumentar as situacións de produción oral dos alumno/as. 

- Fomentar o desenvolvemento da comprensión lectora. 

  ● Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Fomentar xuízos críticos sobre feitos científicos e tecnolóxicos.  

- Reforzar á interacción responsable e respetuosa co medio natural.  

- Impulsar o desenvolvemento do contraste de ideas e das situacións 

interconectadas.  

- Fomentar o interese pola ciencia e a tecnoloxía. 

-Priorizar a racionalidade científica e as destrezas tecnolóxicas.  

Actividades de mellora das diferentes competencias 

Competencia matemática: 

- Actividades que integren o coñecemento matemático con outros tipos de 

coñecemento. 

- Tarefas nas que se manexen as operacións matemáticas básicas basadas en 

situacións funcionais da vida diaria. 

- Inventar e formular problemas matemáticos utilizando correctamente a expresión e, 

resolverlos. 

- Actividades de interpretación de información en gráficas e de solución de 

problemas.  

- Tarefas para aplicar estratexias de resolución de problemas. 

- Potenciar xogos para reforzar o cálculo. 

- Proporcionar ao alumnado pasatempos matemáticos que estimulen a lóxica e o 

razoamento. 

Competencia lingüística: 

- Tarefas nas que os alumnos/as expresen  e interpreten  de forma oral e escrita, 

pensamentos, emocións, vivencias, opinións e creacións usando  un rexistro 

lingüístico  adecuado ao contexto e dotando aos seus discursos da coherencia e 

cohesión necesarias. 

- Actividades de posta en común sobre temas de actualidade para potenciar a súa 

expresión oral e escrita. 

- Tarefas que impliquen buscar, recopilar, comprender e analizar diversas 
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informacións na biblioteca (enciclopedias, xornais,...), na aula de informática 

(Internet). 

- Actividades que supoñan aplicar as regras do sistema da lingua para mellorar os 

discursos orais e escritos. 

- Tarefas que sirvan para comprender e disfrutar de textos literarios adecuados á 

idade e ao nivel. 

- Producir textos que impliquen reflexión sobre intención comunicativa, destinatario/s, 

finalidade, … por exemplo a través de: 

- Relatos colectivos (elaboración dun conto viaxeiro, facer un taller de escritura onde 

se lle ofrecen pautas de redacción...) 

 -  Exposicións na clase, traballos, proxectos, etc. 

-  Elaborar narracións, contos, descripcións, etc. 

- Xogos e actividades lúdicas para traballar a gramática e a ortografía. 

  ● Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

-Tarefas que permitan utilizar e manipular ferramentas e máquinas tecnolóxicas.  

- Actividades de utilizar datos e procesos científicos para alcanzar un obxectivo 

(identificar preguntas, resolver problemas, chegar a unha conclusión ou tomar 

decisións basadas en probas e argumentos). 

- Potenciar actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos 

asociados á ciencia e a tecnoloxía.  

- Actividades motivadoras e lúdicas que fomenten o interese pola ciencia e a 

valoración do coñecemento científico.  

- Tarefas que aborden os coñecementos científicos relativos á física, química, 

bioloxía e xeoloxía.  

- Actividades orientadas á conservación e mellora do medio natural. 

 

5. PROXECTOS DO CENTRO 

5.1  Plan Porxecta: Proxecto Deportivo do centro. 

Desenvolveuse ao longo do curso contando coa participación do claustro e dirixido 

a todo o alumnado. Este proxecto estivo coordinado pola profesora de E.Física 

Paula Lapido Sánchez. 

Consideramos importante que hábitos que se adquiriron ao longo deste ano, 

perduren nos próximos cursos. 
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Un ano maís, e por cuarto ano consecutivo, participamos no Plan Proxecta co noso 

Proxeto Deportivo de Centro, dándolle así continuidade a unha actividade moi 

importante no noso centro. 

O Plan Proxecta é unha iniciativa que busca a innovación educativa mediante 

programas que desenvolvan as competencias clave como eixo do currículo e os 

elementos transversais, entre os que se atopa a educación en valores. Con esta 

premisa fundamental plantexamos o noso Proxecto Deportivo de Centro, unha 

iniciativa que ten numerosas actividades curriculares ao longo do curso e co que 

alumn@s e profesorado disfrutamos ao máximo.  

O Proxecto Deportivo de Centro ten como obxectivo fundamental planificar, 

desenvolver e avaliar actividades que permitan o fomento e afianzamento da 

actividade física nos alumnos e alumnas. É moi importante que as persoas 

adquiramos hábitos de vida saudables, hábitos que deben comezar dende que 

somos novos, combatindo o sedentarismo, a mala alimentación ou a falta de 

actividade.  

Para conseguir todos estes obxectivos é fundamental que exista unha progresión 

continuada e resulta difícil facelo coa carga horaria que presenta a materia de 

Educación Física, polo que o Proxecto Deportivo permítenos avanzar e conseguir 

unha boa adaptación dende a escola.  

Foron moitas as actividades desenvoltas ao longo do curso: almorzo saudable, ligas 

de tenis de mesa, de brilé, de baloncesto, a semana do deporte, convivencias cos 

colexios veciños, a semana dos xogos tradicionais…. Todas elas leváronse a cabo 

en relación con outras actividades do centro e cos contidos e obxectivos traballados 

na área de Educación Física, co fin de que se produza unha maior significación das 

aprendizaxes por parte dos nenos e nenas do colexio.  

En todas as actividades contamos coa participación non só do alumnado, se non 

que tamén estiveron presentes as familias coa súa colaboración, e os mestres e 

mestras que non só planificaron e organizaron as actividades, senon que 

participaron activamente en moitas delas.  

 Os que se citan a continuación eran os obxectivos do proxecto deportivo; foron 

adquiridos na súa totalidade: 

• Converter o centro educativo nun espazo dinamizador e promotor de 

actividade física e hábitos de vida saudables. 

• Mellorar a nosa condición física e adoptar uns hábitos de vida máis activos. 
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• Afianzar hábitos deportivos saudables nos escolares de tal xeito que a 

necesidade de practicar deporte se estenda máis alá da idade escolar. 

• Promover a educación en valores a través do potencial educativo do deporte / 

actividade física. 

• Dar información e asesoramento ao alumnado e as familias de cómo 

incorporar no seu día a día a actividade física, o deporte…  

• Loitar contra o sedentarismo, a obesidade… creando hábitos que perduren no 

alumnado fóra do horario lectivo. 

• Desenvolver unha formación integral da persoa na que se contemplen todas 

as súas capacidades: motrices, cognitivas, sociais e afectivas, mediante a 

participación en diferentes e variadas actividades deportivas.  

• Adaptar a práctica da actividade física e o deporte, ás finalidades e 

necesidades da etapa de primaria. 

• Ofrecer unha actividade física e deportiva inclusiva. 

O desenvolvemento foi o seguinte: 

- Outubro: RECREOS SAUDABLES 

www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/689 

Realizouse dende o mes de outubro e ata o final do curso. A zona do recreo esta 

distribuída en 3 zonas os luns, mércores e venres; martes e xoves libre. O material 

do que dispón o alumnado en cada zona é o seguinte: 

Zona 1: Patio cuberto pequeno e cancha de voleibol → 1 Pelota baloncesto, 1 

pelotas espuma, 1 pelota de voleibol, 2 cordas, mariolas pintadas neste curso. Zona 

2: Pista polideportiva descuberta → 1 Pelota de fútbol, 1 pelota de baloncesto, 1 

pelota balonmán. Zona 3: PArte descuberta → 1 pelota espuma (brilé), 2 aros 

grandes. Nesta zona contan coas pistas de atletismo e cun 3 en raia, pintados 

tamén ao comezo deste curso. Zona infantil: (Columpios e areeiro) → 1 Pelota 

espuma, 3 pelotas plástico, 5 aros pequenos. 

- Novembro: LIGA DE BALONCESTO 

www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/696 

Disputouse durante todo o mes os martes e xoves no tempo de lecer da maña. 

Tivemos 2 grupos: Alumnado de 1º, 2º e 3º e por outra banda o alumnado de 4º, 5º 

e 6º. Os equipos son mixtos, contando polo menos cun neno e cunha nena; 

ademais deberán ter un participante de cada curso (por exemplo, un neno/a de 1º, 

un neno/a de 2º e un neno/a de 3º). En cada recreo xogáronse dous partidos de 10 
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minutos. O sistema que levamos a cabo foi o de liga, onde todos os equipos se 

enfrontaron entre si. O último martes e xoves do mes, fixemos un partido libre para 

despedir a terceira liga de baloncesto do colexio. 

- Decembro: MERENDAS SAUDABLES 

www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/700 

Ao longo do 10 ao 15 de decembro, realizamos un calendario de merendas durante 

o período de lecer. - Luns: Froita - Martes: Bocadillo ou sándwich - Mércores: 

Lácteos ou derivados - Xoves: Froita - Venres: Libre 

Con esta actividade tratamos de concienciar ao alumnado da importancia dunha 

dieta suficiente e variada; que sexan conscientes de que alimentarse ben é 

fundamental para a práctica de actividade física, entre outras cousas. 

- Xaneiro: LIGA DE TENIS DE MESA 

www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/707 

Durante os meses de xaneiro e febreiro xogamos unha liga de tenis de mesa no 

tempo de lecer dos martes e xoves. Tivo éxito este deporte durante o curso pasado, 

polo que seguimos con esta iniciativa. É unha maneira de achegalos aos deportes 

de raqueta, unha nova posibilidade. Amosaron gañas de disfrutar, de compartir 

momentos lúdicos cos seus amigos/as, de esforzarse, de superarse… Xogamos en 

tres grupos: 

- 1º e 2º: Pretendemos que se inicien, que coñezan o tenis de mesa, que disfruten 

xogando. - 3º e 4º:Buscamos que o pasen ben , que sexa un momento de 

divertimento. - 5º e 6º: Incidindo un pouco máis nas regras, en algún aspecto 

técnico sinxelo. 

- Febreiro: Liga de Brilé.  

www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/721 

Durante o mes de febreiro unha liga de brilé nos tempos de lecer do martes e o 

xoves. Despois de introducir este xogo nas clases de Educación Física, sobre todo 

nos primeiros cursos de primaria, os nenos e nenas dividíronse en equipos e 

puxéronse a xogar.  

Houbo dúas liguillas:  

· 1º, 2º e 3º de Educación Primaria. 

· 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.  

Os equipos fixéronos os propios nenos e nenas coa condición de que fosen mixtos 

e co alumnado de diferentes cursos mesturados. Fomentamos así a 
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responsabilidade e que sexan xustos á hora de distribuir aos seus compañeitrxs 

para que sexan equipos igualados.  

- Marzo: ALMORZO SAUDABLE 

www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/724 

Compartimos mestres e alumn@s, un almorzo saudable É a comida máis 

importante do día xa que pasa un período bastante longo dende que inxerimos 

alimentos por última vez. Vainos permitir obter os nutrientes necesarios para 

afrontar todas as actividades que realizamos durante a mañá. Por tanto, debe ser 

un almorzo saudable, variado e equilibrado. 

Nun almorzo saudable non pode faltar a froita (uvas, melón, fresas, kiwi), torrada 

con tomate e xamón, zume de laranxa, leite con cereais… 

Ademais, e en relación con outros proxectos de centro, desenvolvimos actividades 

para traballar a pirámide alimentaria, deseñamos xogos cos escornaboots, etc… 

- Abril: SEMANA DO DEPORTE 

www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/735 

semana comezou o luns cas miniolimpiadas, onde o atletismo se elixiu protagonista. 

O deporte rei combina habilidades que facemos de forma innata xa dende 

pequenos: correr, saltar e lanzar. porta un alto grado de coordinación.Salto de 

lonxitude, lanzamento de peso e carreilas de valados. O martes, foi o momento de 

facer carreiras de velocidade, carreiras de resistencia e carreiras de valados 

novamente. O xoves todos/as con bicicletas, patinetes, patíns ao colexio... 

actividade “sobre rodas” buscou fomentar o uso da bicicleta, de patíns... medios de 

transporte sans, que son moi recomendables para os nosos nenos/as. proveitamos 

para traballar a educación viaria. Os maiores, cos seus carnés por puntos, 

concienciáronse da importancia de adquirir uns bos hábitos viarios. 

O venres repetimos a actividade do parque de tráfico debido a grandísima 

aceptación que tivo. Ademais, o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º disfrutou da visita de 

Manuel e Susana, entrenadores do Clube de Voleibol Ribeira Sacra de Monforte, 

que nos deron unha charla acerca desta especialidade e fixeron un pequeño 

entreno con todo o alumnado. Finalmente, disputamos un partido Mestres alumn@s 

de fútbol sala no que tamén participaron antigos Mestres do cole. Unha xornada 

para compartir e disfrutar. 

- Maio: SEMANA DOS XOGOS TRADICIONAIS.  

No mes de maio e seguindo coa celebración do día das Letras Galegas, 



CEIP DA POBRA DO BROLLÓN                                MEMORIA CURSO 2018/19 

 

54 

 

celebramos as Xornadas de Xogos tradicionais Galegos, dentro do noso proxecto 

deportivo de centro. Coñecer os xogos da nosa comunidade, os que xogaron nosos 

pais e avós, e respectar e fortalecer a cultura galega son obxectivos que se 

perseguiron con esta actividade, sen esquencer a práctica de exercicio habitual 

durante os tempos de lecer. Os nenos e nenas de quinto e sexto foron os 

encargados da actividade.  

Os xogos tradicionais dos que disfrutamos todas e todos foron: birlos, Mariola, 

petanca, ra, zancos, buxaina e goma.  

A semana dos xogos tradicionais foi toda unha experiencia que nos permitiu 

descubrir xogos novos que en moitos casos estaban esquecidos, e ampliar o 

abanico á hora de disfrutar dos tempos de lecer.  

Realizamos unha avaliación continua e global (inicial, formativa e final ou 

sumativa). 

Con respecto aos obxectos de avaliación destacamos: o alumnado (se logrou uns 

obxectivos e saberémolo empregando criterios e estándares) ; os docentes (en 

relación coa adecuación ao alumnado, co logro dos obxectivos do proxecto, coas 

competencias clave; o proceso de ensinanza – aprendizaxe (avaliarase o grao de 

adecuación dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, así como das 

aprendizaxes acadadas polo alumnado). 

Como instrumentos empregamos rúbricas para algunhas actividades, a observación 

sistemática (rexistro anecdótico, escalas de observación, diario do mestre…), 

probas específicas (obxectivas, abertas, resolución de tarefas, produción 

persoal…). 

Empregamos os os seguintes criterios de avaliación: 

Mellora a súa condición física. 

Adopta uns hábitos de vida máis activos. 

Adquire a necesidade de practicar actividade física fora do horario lectivo. 

Amosa valores, actitudes adquiridas coa práctica do exercicio físico. 

Sabe como incorporar no seu día a día a actividade física e pode darlle consellos a 

outros nenos/as. 

Coñece os beneficios de practicar exercicio (saúde, relacionarse…) e os efectos 

prexudiciais dunha vida sedentaria. 

Disfruta na realización das actividades propostas.Todas as actividades que se 

realizaron foron contando cos recursos dos que dispón o centro 
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5.2  Proxecto Voz Natura 

Anexo VIII 

5.3.-PFPP: Formación do profesorado. 

É moi importante que sigamos formándonos ao longo de toda a vida porqueo mund

o vai mudando pouco a pouco, nós ímonos facendo maiores e xsnenxs seguen a te

r a mesma idade, pero con diferentes maneiras que xs danosa   nenez,   así  que   a 

  nosa   situación   laboral   e   mesmo   persoal vaise complicando cos anos. 

Antigamente pensabamos que o coñecemento está nos lugares nos que seestuda, 

o profesorado estaba en posesión do saber... e hoxe xa sabemos quenon é así. Est

á en todas partes: nas redes, nas rúas, nos medios, na xente...Si, tamén na xente q

ue nos rodea. Por iso ás veces contamos cos pais e as naisprofesionais para que n

os ensinedes no colexio cousas que sabedes moitomellor ca nós. É moi certo aquel 

dito: “Un equipo de xente sabe mais ca sumado que sabe cada un dos membros”.B

ueno,   pois   nós   decidimos   formarnos   ao   longo   deste   curso   para   

tentarmellorar   a   lectura   e   a   escrita   do   alumnado   como   destrezas   

básicas   para  acadar moitas outras cousas.  

Comezamos un pouco perdidos cun curso de 10horas que afrontamos como unha f

ormación necesaria para nos pór a andar.Fomos collendo ideas grazas á intervenci

ón dxs relatorxs e a aquilo de “Unequipo...”. Así fomos dándolle un sentido dentro d

o noso contexto, do nosocentro. Entre todxs.Neste proceso prantexámonos aproveit

ar aquelas actividades “obrigatorias”que   aparecen   dentro   do   currículum   

escolar   e   que   coñecemos   como “Celebracións”   para   elaborar   tarefas   

articuladas   en   diferentes   actividades con elas facendo visibles os diferentes 

elementos   do   currículum.   Para   entendernos:   aproveitalas   para   ensinar   

através delas.O froito dalgunha delas implica tamén ás familias, noutros a outros ax

enteslocais. Todos eles contribuíron en grande medida ao éxito das mesmas. Cones

tas   actividades   conseguimos   que   o alumnado  lese   escribise...   Fixéronse 

outras moitas actividades relacionadas coa violencia de xénero, co día dolibro, co dí 

da muller traballadora, algunha de educación vial... 

Para o seu desenvolvemento contamos cun orzamento de 300,00€ 

O  proxecto de formación e o grupo de traballo estiveron coordinados polo profesor 

coordinador da formación Pablo Camarero Pérez. 
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5.4 PLAMBE (Enviase  copia da memoria do PLAMBE enviado á asesoria ) 

Formamos parte deste proxecto PLAMBE dende o curso 2009/10. Pouco a pouco a 

biblioteca foi dando pasos ata convertirse na aula  de referencia  que dinamiza a 

vida do centro. 

 Os piares básicos para que hoxe contemos cunha biblioteca  acolledora, ben 

dotada en recursos, foron a dotación económica que se recibiu por formar parte 

deste proxecto así como a formación  do profesorado e a oportunidade de compartir 

e coñecer múltiples experiencias e ferramentas nos encontros e xornadas que cada 

ano convoca a Asesoría de Biblioteca  Escolares. 

 A día de hoxe a biblioteca é o centro de recursos do centro, o espazo no que  

que  se reunen todos os fondos documentais,  e multimedia do centro, catalogados 

con criterios estandarizados a fin de facilitar o uso a toda a comunidade educativa. 

 A biblioteca apoia e dinamiza todos os proxectos do centro, estraeitamente 

vinculada tamén aos departamentos: Activi. Compl. E Estraescoalres, Voz Natura, 

ou  Plan Proxecta, sendo  o  espazo donde se atopan os recursos para 

desenvolvelos. 

Dotación orzamentaria para desenvolver este proxecto e os proxectos de PLAMBE 

nos que nos integramos 

Biblioteca escolar fondos:1.100,00€ 

Mercamos fondos de lectura para todas as idades actualizando novidades, en 

relación coa poesia temática central do plambe deste curso e diverso material de 

consulta 

Biblioteca escolar Equipamento: 900,00€ 

Mercamos a lámpada e a tela verde para o Croma Kei. Un sofá para formar no novo 

espazo da biblioteca o recuncho do club de lectores ou lectura informal. 

Biblioteca escolar inclusiva fondos: 1.300,00€ 

Biblioteca escolar inclusiva equipamento: 700,00€ 

 Mercamos dous Ipad para traballar con Chroma Kei e outras actividades 

innovadoras como Booktouber ou Booktraillers. 

Voluntariado de Lectura: Dado o traballo que desenvolve o noso alumnado ao 

longo do curso en relación á xestión da biblioteca e á súa dinamización 
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inscribímonos no proxecto de Plan Lia bibliotecas solidarias sendo o noso un dos 

dous centros seleccionados da provincia de Lugo. O alumnado recibiu como premio 

un diploma pola súa participación e un obradoiro de formación acerca das 

montaxes de booktraillers. 

Biblioteca escolar creativa: Este curso incorporámonos a este proxecto polo que 

recibimos formación e 4 escornabots. Ao longo do curso elaboramos diversos 

materiais para ofrecer aos rapaces a posibilidade de usar estas ferraemntas e 

abordar as aprendizaxes de forma lúdica.  Crearonse xogos para sensibilizarnos 

cara as boas condutas de convivencia,  para área de matemáticas afundir a frota, 

para xeografía, C. da Natureza e traballar cos osos e músculos e cos animáis, 

alimentación saudable. 

A responsable deste proxecto foi Paula Lapido Sánchez. 

Outro proxecto que seguiu a ter éxito no noso centro  é o de radio escolar. Unha 

ferramenta moi potente, e motivadora que implica un traballo  competencial  moi 

diverso: gravar un programa de radio é un produto final que implicou un traballo 

previo de indagación, organización da información, redacción a través dunha 

escaleta para logo ser capaces de contalo e desenvlover  destrezas  en 

competencia dixital para gravar…. 

 Ao longo do curso gravamos  programas diversos: entrevistas a Olga Novo, 

Xurxo Ayán, programas informativos como o de Rosalía polo día da muller, de 

fomento da lectura contando contos ou recitando poemas, divulgando a vida do 

centro… contar co laboratorio de radio escolar e contar cunha ferramenta útil para 

traballar as competencias clave do noso alumnado,  que ademáis se vai integrando  

no currículo. 

Recibimos 500,00€ destinados integramente á formación para o alumnado no uso 

da radio escolar. .Desenvolvemos dúas xornadas de formación co alumnado de 5º e 

6º por parte de Rede Espora. 

5.5 Contratos programa. Mellora do nivel de coñecementos para 

acadar a excelencia. 

Para desenvolver este proxecto contamos con 800,00€ 

Obxectivos que plantexamos 

1. Atender ao alumnado buscando a maior motivación de cada un para aprender 
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ofrecéndolle respostas adaptadas ás súas posibilidades e os seus intereses para 

que avancen na súa aprendizaxe e na adquisición de competencias.  

2. Mellorar os niveis de rendemento e os resultados deste alumnado desenv 

olvendo ao máximo o seu potencial de aprendizaxe.  

3. Potenciar a adquisición de competencias a través do traballo por proxectos.  

4. Impulsar o interese do alumnado polo traballo coperativo.  

5. Compensar as desigualdades socioculturais e económicas de orixe do alumnado 

ao por á disposición materiais actualizados e de calidade. 

Medidas para o seu desenvolvemento. 

1. Promover e dinamizar un espazo fedelleiro na biblioteca escolar, dado que 

formamos parte do proxecto de biblioteca creativa. Creamos mateirias para abordar 

de forma lúdica as aprendizaxes de diversas materias: C. da natureza sobre o tema 

dos animais, o corpo humano: osos e músculos e alimentación saudable en 1º e 2º. 

C. Sociais: As provincias e comunidades autónomas en 5º e 6º. Matemáticas xogo 

afundir a frota para traballar os eixos de coordenadas en 5º e 6º. 

Crearonse outros materiais de temática transversal para traballar os bos modales e 

normas de convivencia. 

Estas actividades irán dirixidas a todo o alumnado adaptando os xogos aos niveis e 

ao curriculun.  

2. Promover a creación de recunchos no centro e na biblioteca que será un centro 

de recursos fundamental: recunchos temáticos con selección de lecturas segundo 

as celebracións: contos de medo por Samain, temas de non vilencia de xénero, 

sobre valores, a paz….a  poesía, acordes co tema que se está a traballar 

Esta actividade irá dirixida a todo o alumnado propoñendo actividades adaptadas a 

cada nivel.  

3. Traballos de investigación e creación de portafolios na aula virtual por parte do 

alumnado de 3º e 4º nas áreas de C. da Natureza, C. Sociais, valores....nas que se 

desenvolverá parte dos proxectos.  

4. Traballos a través da aula abalar por parte do alumnado na aula de 5º e 6º.  

7. A partires do 2º trimestre levouse a cabo un proxecto colaborativo de radio 

escolar co CEIP plurilingüe Virxe do Carme de Sober. A través de programas de 

radio escolar de ida e volta o alumnado foi presentando os seus concellos 

respostando as preguntas que nos faciamos sobre aspectos dos concellos. Así  

indagamos, investigamos, fixemos saídas para coñecer distintos aspectos sobre os 
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que nos preguntaron os compañeiros de Sober para dar resposta a través da 

gravación de programas de radio escolar e facer á súa vez as nosas preguntas. 

Coñecemos pois máis profundamente sobre o noso concello: a súa historia, puntos 

de interés, patrimonio, relevo.... e tamén o de Sober.. Deste xeito, eles 

presentarannos o concello de Sober e nós o de Pobra do Brollón  

6. Implicar as familias, e as persoas do concello que enriquezan coa súas achegas: 

recollida de información sobre tradicións, celebracións, entrevistas a persoas que 

nos aportan información. 

Facemos unha valoración moi positiva deste proxecto que ademáis nos permitiu 

mercar novos recursos para acceder ao currículo dun xeito máis innovador, así 

como as saídas que se realizaron para recadar información: visita a Vilachá, visita 

ao Castro de SanLourenzo en Cereixa…. 

5.6 Implementación da Aula Virtual do centro: 

Neste curso implementouse esa aula virtudal do centro como instrumento de apoio, 

motivación e traballo para o alumnado quen, desde esta ferramenta ten a 

posibilidade de acceder a moitos materiais que se atopan na rede e que son 

utilizados como complemento do traballo de aula nalgúns casos, ou como materiais 

curriculares noutros. Nas áreas como ciencias sociais ou ciencias naturais permitiu 

a utilización de materiais empaquetados con eXeLearning nos que se combinan 

diferentes actividades orientadas a tarefas e que deben ter como resultado unha 

evidencia nun portafolio dixital (Agueiro), tamén implementado neste curso. 

A idea orixinal era que o alumnado aprendese divertíndose con materiais atractivos 

e ao mesmo tempo que desenvolvese a súa competencia dixital (ademáis doutras). 

Tamén se pretende que, noutras áreas, teña unha batería de actividades 

relacionadas coas tarefas sobre as que se está a traballar. Deste xeito é moito mais 

efectivo atender á diversidade da aula. 

O feito de utilizar un portafolio dixital ten un dobre obxectivo: 

● Por unha banda a aprendizaxe “mecánica” para implementar os diferentes 

contidos dentro das ferramentas do portafolio (vídeos,infografías, imaxes…) 

● Por outra, a aprendizaxe necesaria para saber buscar, asimilar e redactar os 

contidos solicitados nas instrucións das diferentes actividades (sempre 

seguindo unhas pautas marcadas). 
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Moitas veces os materiais de consulta son proporcionados pero outras, preténdese 

que sexa o alumnado quen busque e “cure” eses contidos co conseguinte 

desenvolvemento da competencia de aprender a aprender. 

Dentro das actividades propostas, o alumnado aprendeu a utilizar os ODEs 

(Obxectos Dixitais Interactivos) segundo as licenzas coas que se comparten,  así 

aprenderon onde buscar imaxes con licenzas BY-SA ou Domínio Público, que 

permiten a súa reutilización sen restricións, respeitando as condicións das mesmas. 

Tamén se levou a cabo no centro unha actividade formativa sobre o uso da aula 

virtual e a preparación de materiais para a mesma. 

6.- TITORÍAS. 

6.1.- Obxectivos: 
  

3º            
 
2º 

 
1º Obxectivos propostos 

1.- Participar no desenvolvemento do plan de acción titorial... X       

3.- Coñocer as características persoais de cada alumno... X   

4.- Coñocer os aspectos da situación familiar e escolar.... X   

5.- Efectuar un seguimento global dos procesos de ensinanza-

aprendizaxe ... 

X   

6.- Coordinar as adaptacións curriculares necesarias para 

alumn@s do seu grupo. 

X   

7.- Facilitar a integración do alumnado... X   

8.- Orientar @s alumn@s dunha materia directa e inmediata no 

seu proceso formativo 

X   

9.- Informar ao equipo de profesores do grupo de alumnos das 

características destes... 

X   

10.- Coordinar o axuste das diferencias metodolóxicas e 

principios de avaliación. 

 

 

X  

11.- Organizar e presidir as sesións de avaliación. X   

12.- Coordinar o proceso de avaliación dos alumnos do seu 

grupo. 

X   
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13.- Atender xunto co resto do profesorado @s alumn@s. X   

14.- Colaborar co equipo de orientación educativa e profesional. X   

15.- Orientar as demandas e inquedanzas d@s alumn@s  X   

16.- Informar @s alumn@s, pais e profesores de todo aquelo 

que lles afecte... 

X   

17.- Facilitar a  cooperación educativa entre os profesores e 

pais/nais de alumn@s. 

X   

18.- Cubrir os documentos oficiais...  
X 
 

  

19.- Controlar a falta de asistencia ou puntualidade d@s 

alumn@s... 

 
X 

  

20.- Fomentar a colaboración das familias nas actividades de 

apoio á aprendizaxe... 

 
X 

  

21.- Aqueloutras que se lles puidese encomendar para o mellor 

desenvolvemento... 

  
X 

 

 

6.2.- Actividades previstas: 

6.3.- Reunións colectivas 

 

CURSO TITOR/A DATA Nº FAMILI. Nº ASIST. 

E. I. 

1º,2º 

Óscar Gallardo Amiama 

Francisco Pardo Capón 

9/10/018 

9/10/018 

9 

7 

8 

6 

  
 3 

 
2 

 
1 Actividades previstas 

1.- Reunións colectivas  
X 

  

2.- Entrevistas individuais X 
 

  

3.- Información por escrito ás familias 

4.- Organización das actividades complementarias e extraescolares 

5.- Participación nos proxectos do centro 

X 
 
X 
 

 
 
 
X 

 

6.- Plan de adaptación para os novos alumnos de Educación Infantil  
X 

  



CEIP DA POBRA DO BROLLÓN                                MEMORIA CURSO 2018/19 

 

62 

 

3º,4º 

 

5º,6º 

 

TODOS 

Pablo Camarero Pérez 

 

Paula Lapido Sánchez 

 

Directora 

9/10/018 

21/06/19 

9/10/018 

12/06/19 

21/06/2019 

10 

12 

7 

9 

35 

9 

7 

7 

8 

8 

6.4.- Entrevistas individuais: 

 Curso TITOR/A Nº alumn. Ning 1 2  + 2 
 
 E.I. 

 
Óscar Gallardo Amiama 
 

 
9 
 

 
0 

 
0 

 
1 

 
8 

 1º ,2º Francisco Pardo Capón  
8 

 
1 

 
 

 
 

 
7 

 
 3º,4º 

 
Pablo CamareroPérez 

 
12 

 
0 

 
0 

 
0 

 
12 

 
 5º,6º 
 

 
Paula Lapido Sánchez 

 
10 

 
 

 
 

 
1 

 
9 

6.5.- Plan de adaptación de Educación Infantil.  

Organizase no centro un período de adaptación nun único grupo, que permitirá a 

incorporación progresiva do neno e nena a un novo ambiente na súa vida. 

O período de adaptación non se poderá prolongar mais de 10 días lectivos. 

Tendo en conta esto no centro elaborouse o período de adaptación ata o 21 de 

setembro. 

En canto a colaboración e participación dos pais, fíxase unha reunión con eles. 

Permítese a permanencia en estancias curtas dos pais cos nenos. 

Por outro lado, o agrupamento e horario é moi flexible. As nenas inicianse no cole 

na hora do recreo, e mentres os compañeiros de 4 e 5 anos permanecen no recreo, 

este pequeño grupo permanece na aula coa finalidade dunha primeira toma de 

contacto. Pouco a pouco iranse incorporando en espazos de tempo cada vez máis 

amplos. Co paso dos días xuntaranse cos demais para que se coñezan entre eles, 

e do mesmo xeito aumentase o tempo de permanencia no centro. 

En canto as actividades, estarán encamiñadas a coñecer o colexio, os mestres, 
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aseos, o patio de xogo, os materiais de traballo da aula, os xoguetes, as normas da 

aula e do colexio, as rutinas diarias, etc. 

6.5.1: Obxectivos 

. Adaptarse ás rutinas e os horarios da aula. 

. Recoñecer a pertenza a un grupo-clase. 

. Coñecer e aceptar as normas básicas de convivencia na aula. 

. Coñecer os membros da clase. 

. Recoñecerse parte integrante dun grupo. 

. Recoñecer onde está a propia aula no centro escolar. 

. Identificar os espazos que hai na aula. 

. Identificar a linguaxe oral como medio de expresión e comunicación. 

. Expresar verbalmente sentimentos, necesidades e ideas. 

6.5.2 Contidos 

. A aula: espazos significativos. 

. Os membros da clase: profesor e compañeiros. 

. Espazos máis habituais do centro: a aula e a zona de recreo. 

. Hábitos relacionados co coidado da aula e coa convivencia nesta. 

. Normas básicas de convivencia do grupo-clase. 

6.5.3 Avaliación 

. Acode contento á escola. 

. Acepta a separación familiar. 

. Vai desenvolvendo un sentimento de apego cara ao mestre ou a mestra. 

. Busca a compañía doutros nenos. 

. Coñece os seus nomes. 

. Relaciónase cun grupo progresivamente maior de compañeiros/ás. 

. Entretense só. 

. Xoga con outros compañeiros da clase. 
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. Necesita cada vez menos a presenza do adulto durante os xogos. 

. Mostra interese por participar activamente nos xogos. 

. Manifesta axeitadamente os seus sentimentos ante a derrota. 

. É capaz de esperar cando non se lle pode atender. 

. Móvese con autonomía polo espazo. 

. Atende sen interromper o ritmo de clase durante as actividades. 

. Interésase polos obxectos da clase. 

. Coida os obxectos da clase. 

. Móstrase independente do mestre/a. 

. Chama cada vez menos a atención. 

. Achégase con naturalidade. 

. Expresa coas súas palabras as dúbidas ao mestre ou a mestra. 

. Pide axuda cando a necesita. 

a)Dificultades atopadas. 

* Consideramos que non se atoparon ninguna dificultade de relevancia. 

b) Traballo desenvolvido e grao de satisfacción. 

En xeral cremos que levamos a cabo, en canto a titorías, un traballo satisfactorio, 

aínda que , como é lóxico, é susceptible de mellora. A asistencia de pais a festivais, 

reunións ou entrevistas é satisfactoria, aínda que queda algún con certa reticencia a 

acudir ao colexio. 

c) Propostas de mellora 

Continuar fomentando a participación das familias nas actividades do centro. 

7.- ALUMNADO 

7.1.- A convivencia no centro. 

 

7.2.1.- Relacións interpersonais: 
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 NIVEL DE CONVIVENCIA 

 

 Moi bó 

 

 Bó 

 

 Regular 

 

 Malo 

 

   Relación entre alumnado e profesorado 

  

X 

 

 

 

 

 

   Relación cos compañeiros do mesmo nivel 

  

X 

 

 

 

 

 

   Relación co resto dos compañeiros 

  

X 

 

 

 

 

 

  Relación co resto da comunidade educativa 

  

X 

 

 

 

 

 

7.2.2.- Disciplina: 

 

Comentario: 
Este curso disminuron as situacións de indisciplina e faltas de respeto ás normas de 

convivencia. A diferenza do pasado, inda que houbo faltas consideradas graves, 

tendo en conta a situación persoal do alumnado evitouse o expediente sancionador, 

facendo traballos nos periodos de lecer. 

No transcurso do curso a boa convivencia  foi mellorando. 

  
FRECUENCIA 

SITUACION DE INDISCIPLINA 
 
 ALTA 

 
 MEDIA 

 
 BAIXA 

 
   Desorde e alboroto nas aulas 

 
 

X 
 
 

 
   Desorde e alboroto fóra das aulas 

 
 

X 
 
 

 
   Falta de respeto @s compañeir@s 

 
 

  
X 

 
   Falta de respeto aos profesores 

 
 

 X 

 
   Agresión moral ( motes, insultos, etc ) 

 
 

  
X 

 
   Agresións físicas 

 
 

 
 

 
X 

 
   Violencia 

 
 

 
 

 
X 
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7.2.-Resultados da avaliación 
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8.-PROFESORADO 

8.1 Análise da programación 
CURSO: INFANTIL 

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 4 

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   

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?        X 

 

Práctica docente: 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?        X 

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

14.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?  X       

15.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares     X    

16.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?     X    
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2.- Avaliación da programación didáctica 

 

  

 

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica   Escala   

                                              
 (Indicadores de logro) 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 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 

 
 
 

Periodicidade de revisión 

  

Modificacións introducidas 

  

Motivo das modificación  

1.- Mecanismo revisión 
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CURSO: 1º,2º 
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 4 

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   

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

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?        X 

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

Práctica docente: 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?         

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?        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 
 

 

2.- Avaliación da programación didáctica 

  
 

 

 
1.- Mecanismo revisión 
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Periodicidade de revisión 

 

Modificacións introducidas 

 

Motivo das modificación  

 

 

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica   Escala   

                                              (Indicadores de logro) 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 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?         

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: 

 

 

 

 
 

Análise do resultado das avaliacións: 
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CURSO: 3º,4º 
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 4 

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   

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?      x   

 

Práctica docente: 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?        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 
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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 modificación  
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   Escala   

(Indicadores de logro) 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 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 

2.- Avaliación da programación didáctica 

1.- Mecanismo revisión 
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26.-  Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?        x 

 

CURSO: 5º e 6º 
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 4 

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   

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?      x   
 

Práctica docente: 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  

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. 
Os materiais dixitais elaborados para as clases de Ciencias Naturais e Ciencias Sociais foron modificados para que se 
adapten mellor aos estándares de aprendizaxe presentes na programación e para que se poda traballar con eles dun xeito 
escalar. O alumnado comeza cun traballo no seu portafolio que, no caso de materiais comúns nos dous cursos, será 
ampliado no curso seguinte. 
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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?        x 

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   Mensual. 

Modificacións introducidas Coas materias de Ciencias levouse a cabo 

unha modificación horaria, de xeito que se traballou o horario de 

ciencias completo nunha material 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.  

Motivo das modificación O motivo desta modificación foi simplificar 

a organización e o traballo do alumnado así como do profesorado, 

optimizando os tempos e a metodoloxía, e que así se favoreza a 

adquisición das aprendizaxes.  

 

 

   Escala   

                                              (Indicadores de logro) 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 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  

1.- Mecanismo revisión 

  

2.- Avaliación da programación didáctica 
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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: 
 
O grupo de 5º e 6º comezou o curso cun total de 7 alumn@s, unha circunstancia que foi 

variando ao longo dos meses: a finais do primeiro trimestre incorporouse  a 6º un neno 

procedente da casa de acollida que hai no concello, o cal estivo no centro ata o 07/01/2019; 

o 08/01/19 incorporouse un neno ao grupo de 5º procedente de Inglaterra (estivo uns meses 

do anterior curso estudando en Vigo); e o 09/01/19 incorporáronse dous irmáns xemelgos 

procedentes da casa de acollida da Ferreirúa, un para 5º curso (repetidor en 4º de primaria) 

e outro para 6º. Estas circunstancias fixeron que nen@s e mestres tivésemos que 

adaptarnos e promover unha boa acollida para o novo alumnado, se ben non se sinalan 

maiores dificultades. Durante o segundo e terceiro trimestre o grupo clase estivo formado 

por dez alumnos e alumnas, cinco en cada curso.  

Unha vez realizada a avaliación inicial, observouse a necesidade de manter algún apoio co 

alumnado fundamentalmente na área de linguas, tendo dúas horas de apoio semanais. 

Unha vez realizada a avaliación inicial aos nenos que se integraban ao grupo, e observadas 

as necesidades que presentaba un deles, os apoios empregáronse no traballo con este 

alumno, tanto en matemáticas como en lingua galega e castelán.  

En canto ao alumnado con NEAE, observáronse dificultades en un dos nenos que se 

incorporou, sendo proposta para o vindeiro curso unha avaliación por parte do centro para 

atender ás necesidades que se lle plantexan. Ademais, e a petición da pediatra do Centro de 

Saúde da vila, realizouse unha avaliación psicopedagóxica por parte do equipo de 

Orientación de un neno de 6º EP, se ben os resultados obtidos non mostraron ningunha 

necesidade. Unha vez realizado o informe, citouse á familia para recoller o informe ata en 4 

ocasións, acordando dúas reunións coa titora e a orientadora nas que non se presentaron. O 

informe atópase no arquivo do expediente de orientación.  

 
5º Educación Primaria 
O grupo do quinto nivel de Educación Primaria está composto por 5 alumnos  (catro nenos e 

unha nena) , tres deles levan xuntos varios anos, se ben dous deles se incorporaron no 

segundo trimestre. Non se sinalan problemas de adaptación. As relacións interpersoais son 

moi boas; é un grupo unido e manteñen moi boa relación co grupo de sexto, a excepción dos 

irmáns xemelgos (un en quinto e outro en sexto) que mostran problemas actitudinais e de 

relación persoal entre ambos. Como medida levouse a cabo un programa de modificación de 

conduta en positivo que tivo bos resultados.  
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Os 5 alumnos promocionan ao seguinte nivel, se ben un deles o fai por imperativo legal e 

con catro materias suspensas (lingua galega, castelá, matemáticas e ingles). Os demais 

promocionan con todas as materias aprobadas.  

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 é 

bastante alta.  

6º Educación Primaria.   
O grupo do 6º nivel de Educación Primaria está composto por 5 alumnos (tres nenos e dúas 

nenas). A maior partes deles coñécense dende que comezaron a etapa de educación infantil 

e son un grupo unido, se ben unha das nenas se incorpora en setembro e un dos nenos no 

segundo trimestre. A adaptación foi boa aínda que foi necesaria a intervención por parte do 

claustro na resolución de pequenos conflitos que xurdiron nos primeiros momentos. Ditos 

conflitos foron solucionándose chegando a unha boa convivencia.  

Os cinco alumn@s  acadan os obxectivos de etapa e un desenvolvemento óptimo nas 

competencias clave, se ben é certo que con ritmos diferentes. Un dos alumnos promociona á 

Educación Secundaria Obrigatoria coa materia de lingua estranxeira suspensa.  

A implicación das familias no proceso de ensinanza – aprendizaxe do alumnado do 6º nivel 

foi óptima na súa maioría, agás casos puntuais. Asistiron ás reunións ás que foron 

convocada, participaron nas actividades do centro, manifestaron interese pola evolución dos 

fillos... 

 

MEMORIA DE 3º e 4º DE E.P. 

1.INTRODUCIÓN:O equipo docente fixo, en termos xerais, unha valoración favorable 

docurso académico 2018-2019.O profesorado implicado no ciclo estivo distribuído do 

seguinte xeito:-Pablo Camarero Pérez- Titor e especialista en E. Musical.-Francisco Pardo 

Capón- Especialista en inglés.-Paula Lapido Sánchez- Especialista en E. Física e profesora 

de plásticaneste grupo.-Félix Gómez Gómez- Especialista en Relixión.-Adoración 

Fernández González- Especialista en PT. Apoio enmatemáticas en 3º e 4º cursos.-Pamela 

Reguera López- Orientadora. Apoio en língua castelá e línguagalega neste grupo.-Mª Luz 

Rodríguez Freire- Especialista en Audición e Linguaxe, ademáisde apoio en Lingua galega 

en 3º e 4º cursos.Os cursos 3º e 4º conformaron un grupo mixto, durante este curso,debido 

ao número de alumnos e alumnas que o integran: 8 (en 3º de E.P. doscales dous son 

repetidores) e 4 (en 4º de E.P). Por este motivo a atención foimoi individualizada. A 

cohesión do grupofoi boa, desenvolvéndose aactividade académica nun ambiente 

fantástico debido, en grande medida, áactitude xeral do alumnado.O modelo elixido 
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potencia a reflexión-acción fronte ao coñecemento, acomunicación horizontal fronte á 

vertical, o pensamento crítico fronte ámemorización, a transformación da información fronte 

á súa reprodución, acooperación fronte á competitividade, a solidariedade fronte ao 

individualismoe a autonomía fronte á dependencia. 

2.OBXECTIVOS E COMPETENCIAS CLAVE: Para acadar o nivel de desenvolvemento 

axeitado das diferentescompetencias clave, traballamos os contidos con diferentes 

ferramentas quepermitiron o traballo cooperativo nunhas ocasións, sen descoidar o 

traballoindividual imprescindible para dotar ao cooperativo de contido. Tamén sefomentou 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 dixitaiscomo a aula virtual, o portafolio dixit, a 

elaboración de diferentes documentosescritos e outros materiais sempre relacionados cos 

contidos que se están atraballar en cada momento do curso, etc).Con todas as tarefas 

deseñadas con estes materiais, consideramos quesí se acadou un nivel axeitado de 

adquisición das competencias clave namaioría dos casos, non en todos, como se verá no 

apartado destinado áavaliación. 

3.DIFICULTADES ATOPADASProdúcese unha grande demanda de atención por parte do 

alumnado de3º curso, o que provoca, inevitablemente, un menor grao de atención 

noalumnado de 4º curso, a pesares dos esforzos realizados para que istonon ocurra. As 

causas desta situación poden deberse a: ◦O grupo de 3º é moito mais numeroso e activo ca 

o de 4º.Tamán se detectan problemas de comprensión oral e escrita (detectadosno 

desenvolvemento das diferentes actividades e tarefas).Ante as dificultades atopadas óptase 

por traballar a competencialingüística desde todas as áreas de coñecemento promovendo a 

lectura en vozalta das instrucións de traballo (enunciados en matemáticas e exercicios 

decastelán e galego...) As propostas de traballo na aula virtual tamén son lidasantes do seu 

desenvolvemento e as instrucións das actividades e tarefas,ademáis de ser lidas, son 

comunicadas oralmente. 

Tamén se aportan explicacións individualizadas para cada actividadee/ou tarefa de xeito 

que se garanta a comprensión da mesma por parte de todoo alumnado e moitas das 

actividades realízanse oralmemte antes que porescrito.Recoméndaselle a todo o alumnado 

que lea todos os días na casa, envoz alta, en presencia dun adulto, polo menos 15 minutos 

respectando aspausas de xeito que baixen a entonación nos puntos e a manteñan arriba 

nascomas (se non son capaces pídeselle que alonguen a derradeira sílaba) paraasí 

comprender mellor os textos (esta actividade foi consensuada coasfamilias).Para evitar que 

durante o verán o alumnado perda os seus hábitos,propónselle que realicen actividades 

relacionadas coas áreas troncais dematemáticas e língua. Estas actividades fóronlles 

facilitadas a través da aulavirtual do centro agás nun caso no que, por non dispor de 
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internet na casa, lleforon fotocopiados e encadernados.Tamén se recomendou o uso das 

competencias acadadas en situaciónsda vida cotiá como son a compra, a realización de 

receitas de cociña coamedición dos ingredientes, etc 

4.AVALIACIÓN Fíxose, no mes de setembro, unha avaliación inicial para coñecer onivel de 

desenvolvemento das competencias clave do alumnado, no que seconstata o baixo nivel de 

desenvolvemento dalgúns alumnos. A destacar nacompetencia linguística e na matemática 

con problemas de lectura (envelocidade, exactitude e comprensión) que repercuten no 

desenvolvementonormal de todas as outras competencias. No caso das 

matemáticasobsérvase un baixo nivel xeral en resolución de problemas.O seguimento ao 

longo do curso realizouse mediante unha avaliacióncontinuada e formativa, realizándose 

para a mesma unha táboa deobservación diaria, entrevistas periódicas individuais coas 

familias, realizaciónde probas obxectivas, a propia realización das diferentes tarefas, 

reflectindoeste 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. Neste curso usouse con 

notable éxito a ferramenta “taller” de moodlecon interesantes resultados. Os traballos 

presentados no portafolio dixital son,en moitos casos, dunha calidade sorprendente 

destacando odesenvolvemento da competencia dixital acadado polo alumnado.Destacar 

tamén a actitude favorable do alumnado en xeraldesenvolvéndose as sesións nun ambiente 

moi agradable de colaboración etraballo.A valoración que facemos do desenvolvemento 

deste curso académicoé favorable xa que se acadou, finalmente, un ambiente de clase 

fantástico eunha actitude cada vez mais favorable cara ás diferentes formas de traballarpor 

parte dun alumnado que é quen de comprender a metodoloxía de traballoe a importancia 

de respectar as normas de clase e as instrucións das TIC.Apréciase unha mellora 

considerable na competencia linguística, o quefavorece a posibilidade de mellora na 

competencia de aprender a aprender.Tamén se aprecia mellora na competencia dixital.  

4.ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: O alumnado que o necesitou saíu coa mestra de A. L. con 

perfil PTregularmente ao longo de todo o curso nas clases de galego e coaespecialista de 

PT nas clases de matemáticas, así como coa orientadora nasclases de castelán. 

Considerouse que o traballo fóra da aula resultaría moitomáis efectivo que dentro dela, polo 

que se tomou esta decisión. O traballorealizado fóra foi o mesmo que o realizado dentro da 

aula, en coordinación coprofesor titor, nun ambiente mais centrado, debido á dispersón 

amosada poreste alumnado.Tentou traballarse o reforzo positivo con actividades do tipo 

de“economía de fichas”, tentando premiar os resultados, intentando acadar unhamaior 

estimulación, predisposición ao traballo...A súa evoluciónfoifavorable, aínda que un dos 

alumnos presentadificultades na grafomotricidade impropias do curso no que está, así 
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como unritmo de traballo moi lento con constantes despistes, polo que se 

consideranecesario darlle continuidade a este apoio específico no vindeiro curso.Outra 

alumna do grupo de 3º presenta moitos problemas de baixorendemento neste curso e 

solicitouse o estudo do seu caso ao departamentode orientación. Dadas as súas 

características considérase oportuno darlle unapoio específico nas áreas dinstrumentais 

básicas.A utilización da aula virtual por parte do alumnado fai posible un maiornivel de 

individualización no uso dos diferentes materiais curriculares, o quecontribúe 

indudablemente á mellora na atención das necesidades educativasde cada alumno e 

alumna. Destacar a este nivel que resultou moi difícil otraballo na aula de informática por 

mor da actitude do alumnado, aínda queconsideramos que se construíron as bases para 

unha mellora neste eido parao vindeiro curso. 

5.AVALIACIÓN DE 3º.Preséntase, o primeiro día todo o alumnado agás unha alumna e 

osegundo día, todo o alumnado de 3º curso á avaliación diagnóstica. Aínda noncoñecemos 

os resultados da mesma. 

6.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES Elaboráronse variadas 

actividades para as diferentes celebracións docurso, xunto co resto do alumnado do centro, 

así como diferentes saídaspedagóxicas. En todas as propostas do centro o alumnado desta 

titoríaparticipou.Con respecto ás actividades complementarias e extraescolares, ver 

oapartado da memoria correspondente.6.REUNIÓN COS PAIS/NAISFíxose unha reunión 

titoriail grupal no primeiro trimestre e outra aofinalizar o curso, e varias reunións individuais, 

por requerimento dos pais oudos mestres.O motivo das reunións foi informar ás familias da 

progresón doalumnado e das medidas tomadas para melloralo e o apoio que este 

necesitano entorno familiar.Estas reunións realizáronse nun clima de colaboración 

excelente.Destacar a cordialidade na relación coas familias. 

Asdo: Pablo Camarero Pérez 

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 
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programación anual. 

Traballouse desde os bloques de contidos seguintes: 

Bloque I: Escoita. 

a.-  Dentro do bloque de escoita, traballamos dentro dos seguintes apartados: 

I. Escoita activa de pezas musicais 

II. Recoñecemento de diferentes instrumentos e familias instrumentais a través de 

audicións musicais activas. 

Bloque II: Interpretación e creación musical. 

a.- Dentro do bloque de interpretación e creación musical, traballamos dentro dos 

seguintes apartados: 

I. Expresión corporal. 

II. Expresión instrumental. 

III.  Canto. 

IV.  Linguaxe musical. 

Consideramos que se acadaron os obxectivos da área e tamén que desde esta 

área se contribuíu á adquisición dos niveis axeitados de desenvolvemento das 

competencias clave. 

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. 

- Instrumental Orff para a interpretación das músicas propostas e elaboradas 
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para a adquisición dos axeitados niveis de desempeño das competencias básicas. 

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 de todo o curso. 

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. 

Asdo: Pablo Camarero Pérez 

MEMORIA DE RELIXIÓN CATÓLICA  

Memoria valorativa dos obxetivos da área de relixión católica acadados durante o 

curso académico 2018/2019 

A área de Relixión durante o curso 2018/19 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,para asi lograr una mellor 
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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. 

Ó mesmo tempo intentouse potenciar valores de compañerismo, amizade, perdón, 

tolerancia. 

 Realizáronse distintos murais, en distintas épocas do curso: Nadal, Día da 

Paz, Maio mes de María. 

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 

DV´s. 

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, Pascua, Maio mes de María. 

5, 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. 
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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, Pascua, 

Maio mes de María. 

 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 baseeime 

 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. 

 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. 

                                  

                         

8.5.- HORARIOS. 
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8.5.1.- Horario do profesorado. (Anexo I) 

 

8.5.2.- Absentismo do profesorado 

 (Incidencias no horario) 

Profesorado Set. Out. Nov. Dec. Xan. Feb. Mar. Abr. Mai. Xuñ. 

Camarero Pérez Pablo        6 6  

Fedez Gzlez, Adoración  7 2 7   7 7   

Gallardo Amiama Óscar 6    20  6 14 3  

Lapido Sánchez Paula  7 7     8   

Reguera López Pamela  6 9  9    43  

Pardo Capón Francisco  2       6  

Gómez Gómez Felix           

Rodríguez Freire Mª Luz         6  

Tato Creijido Beatriz 
          

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

8.2.3.- Grao de cumprimento da 6ª hora. 

Durante este curso o grao de cumprimento da 6ª hora foi alto. Faise os martes dúas 

horas nas que se fan as reunións dos equipos docentes e as titorias. 

9.- SERVIZOS COMPLEMENTARIOS. 

9.1.- Transporte Escolar. 

Dificultades atopadas.  

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 

os alumn@s da localidade non terían tempo suficiente par air a comer ao seu 

domicilio, polo que tod@s contan coa autorización de transporte e polo tanto a eca 

de comedor. 

mailto:alumn@s
mailto:tod@s
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9.2.- Comedor Escolar. 

 O comedor escolar funcionou sen incidencias. 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. 

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. 

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. 

Comunicouse a Comedores a disponibilidade dunha marmita e dunha fritidora en bo 

estado a fin de poder ser reutilizadas por  outros centros que as precisen dado que 

no noso centro non se usan e coa construcción do almacén únicamente ocuparian 

espazo. 

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 tamén foi preciso a revisión dun técnico que por segundo curso 

consecutivo perdeu gas. O custe para saber por donde o perde é moi elevado 

ademáis de non garantir atopar a perforación do circuito, polo que tamén se 

precisaría unha nova. 

  

mailto:nen@s
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10.- INSTALACIONS E EQUIPAMENTOS. 

10.1.- Obras realizadas pola Consellería. 

REFORMA DO CENTRO 
No curso pasado comezaba a reforma profunda do centro. Foi un curso no que 

convivmos coas obras, inda que como o centro ten dúas alas, nos instalabámonos e 

organizabámonos na que non había obras. E así paso a comezos deste curso 

instalabámonos na ala xa reformada, coas aulas prácticamente novas. Fómolas 

acondicionando pouco a pouco e o mes de setembro foi un pouco iso: organización, 

distribución e traslado...asó como desaloxo da ala B que quedou desafectada para 

o concello. 

Trasladamos tamén pendente do curso anterior a aula abalar e por fin actualizouse 

a ´conexión na nova aula. 

O concello tamén empezou a facer uso das súas instalacións na ala desafectada, 

trasladando para a 2ª planta a Escola Municipal de Música, antes na segunda 

planta da outra ala, donde se realizou a reforma e para a primeira outras 

actividades. 

No primeiro trimestre deste curso, continuaron as obras e na planta baixa da ala B, 

baixo as dependencia agora do Concello creouse a aula de informática e o espazo 

da nova biblioteca, que promete unha aula acolledora, con cabida aos recursos e 

ferramentas que indudablemente convertirán a nosa biblioteca nun espazo 

moderno, concebida como un laboratorio creativo das aprendizaxes….un espazo en 

consonancia perfecta coas novas tendencias e necesidades actuais. 

Para continuar e rematar a reforma desta planta baixa faise preciso que o Concello 

leve a cabo o seu compromiso de construir unha escaleira que permita o aa cceso 

ás súas plantas por un espazo independente ao docente e ademáis poder demoler 

a escaleira interior pola que entran nestes momentos e que nos permitirá a nós 

poder continuar e finalizar a reforma da planta baixa e con ela prácticamente a do 

centro, quedando únicamente o acondicionamento dos baños das dúas plantas. 

Vén de comunicarnos o Sr. Alcalde que o proxecto da construcción da escaleira foi 

presentado á Deputación Provincial  e foi aprobado recentemente, co que darán 

prioridade á execución desta obra. Comunicouse esta boa nova, pola que 

levábamos esperando á Consellería de Educación, que decidiu comezar os trámites 

para rematar entón a reforma da planta baixa no verán. 
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Unha vez máis agradecemos á Consellería de educación o seu compromiso e 

seriedade co noso centro, no que leva a invertir unha suma considerable que 

permitiu o acondicionamento das infraestructuras do centro. 

Nestes intres estamos a facer os traslado dos mobles e equipamentos para a nova 

aula de informática desaloxando a actual donde se continuará coa reforma. Tamén  

a desaloxar o espazo de secretaria donde se atopan archivos e material para o 

profesorado e o departamento de Orientación. Contaremos coa colaboración dos 

operarios do concello. 

 Rematada esta obra, segundo as súas previsións no verán, contaremos cun centro 

acolledor, innovador un espazo preparado  e ben dotado para o medrar dos nosos 

rapaces. 

10.2.- Obras realizadas polo Concello. 

Respecto ó sinalado na Programación Xeral Anual, Quedan temas 

pendentes, por parte do concello: a instalación dun pequeno sistema de regadio no 

xardín e a instalación dun porteiro automático para a entrada por donde accede o 

alumnado.  

O concello levou a cabo as tarefas de mantemento.  Colaborou como reflectimos no 

punto anterior no desaloxo das aulas así como na recolocación. A principo de curso 

pintou varios xogos de mariolas, unha pista de atletismo e  un tres en raia no patio 

que quedaran pendentes do curso anterior. 

Tamén `participou no acondicionamento dos espazos axardinados, aportando 300€ 

para esta tarefa. 

10.3.- Dotación de mobiliario e material didáctico. 

Este curso  recibimos por parte da consellería  material solicitado para equipamento 

dos centros: dous encerados brancos, mesas e sillas para o profesorado e dous 

armarios moi necesarios para as aulas agora novas. 

Dende o centro mercamos: Dous encerados brancos,. 

A biblioteca seguiu a renovarse: a dotación do PLAMBE destinouse á adquisición 

de fondos.e equipamento:  dous Ipads, lámpadas e tea para traballar co chroma kei, 

un sofá, e estanse a facer estantes adecuados á nosa biblioteca. 
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11.- MODIFICACION DO CALENDARIO ESCOLAR 

DATAS Prevista no P.X.A. Causas da modificación 

18/0372019 

16/05/2019 

 

SI 

SI 

Elección días non lectivos 

 

12. OUTRAS ACTIVIDADES LEVADAS A CABO NO CENTRO

 Ademáis das actividades do periodo lectivo no noso centro realizáronse 

durante todo o curso actividades extraescolares, fóra do horario lectivo propiaciadas 

pola Escola  Municipal de Música, que ten a súa sede no colexio, unha vez que 

contamos con aulas vacías. 

 Consideramos estas actuacións moi valiosas e positivas, pois tendo en conta 

o medio rural no que nos atopamos, a dispersidade de poboación, e a baixa ratio de 

poboación infantil, ven a favorecer indudablemente a igualdade de oportunidades 

para tod@s, prolongando os periodos de socialización dos rapaces. 

 A escola de música é un gran dinamizador social para o noso concello 

independentemente das aportacións persoais que  conleva. Conta con un centenar 

de matriculados de todas as idades e unha boa porcentaxe dos nen@s do noso 

colexio forman parte dela. 

Impartiu actividades os luns, xoves,  e sábados. Dentro da súa oferta para 

nen@s conta con: música e movemento, percusión, gaita, piano, danza e acordeón 

Con esta  entidade existe unha estupenda relación e coordinación, xa que 

forman parte dese complemento que enriquece ou forma parte dese obxectivo tan 

amplio como é a formación integral dos rapaces e rapazas. 

 Tamén se desenvolveron actividades organizadas pola Anpa e outras 

subvencionadas polo Concello os luns contaron con baloncesto, os martes con 

patinaxe, e os venres con baile moderno. 

O alumnado do centro contou con alguna actividade  extraescolar no recinto 

escolar prácticamente todos os días da semana. 

13.- CONCLUSIÓN XERAL. 

En xeral, estimamos que temos cumprido a Programación Xeral de Centro 

nun grao  satisfactorio aínda que somos conscientes de que todo se pode mellorar. 
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O traballo desenvolvido no curso podemos consideralo  intenso. A 

involucración en proxectos, a programación de festivais e actividades extraescolares  

require de tempo do que moitas veces non dispoñemos dada a carga  lectiva 

organizando e  facendo moitas destas tarefas fóra do horario lectivo. Nembargantes 

somos conscientes da súa importancia e da relación estreita que debe haber entre 

as aprendizaxes e a súa aplicación na vida que rquire o  desenvolvemento das 

competencias.  

 A involucración en actividades que enriquecen e confiren un centro con 

identidade persoal inda que  foi selectiva seleccionando aquelas máis viables para o 

noso centro mantivo ao Claustro en plena actividade sentíndonos moitas veces algo 

desbordados. Este curso mantivemos a páxina web, actualizada e dende o 2º 

trimestre o blog da biblioteca.  A dedicación á actualización da páxina web levouse a 

cabo na maioría das veces fóra do horario lectivo. 

As actividades Extraescolares, os proxectos de traballo, se ben somos 

conscientes do traballo que implican  ademáis de poder pensar que restan  tempo 

para o curriculo ás veces,  só é unha apariencia porque non seguimos a orde 

rigurosa do temario do libro de texto. Cada día estamos máis convencidos de que é 

unha alternativa para abordar o currículo dende unha perspectiva máis motivadora, 

no que hai que poñer en práctica o aprendido: coñecementos, actitudes e destrezas.   

Traballando nesta liña estamos a favorecer  o desenvolvemento das 

competencias clave. Este é o mellor camiño para que a escola camiñe a par da 

realidade, a conexión coas demandas dos rapaces e da innovación. Isto implica 

máis compromiso e carga lectiva, pero a pesar de sentir o cansanzo nesta época do 

curso, consideramos que é altamente positivo para o alumnado e para o 

profesorado que sentimos tamén a sensación dun traballo feito con ilusión e cun 

alto grado de consecución dos obxectivos. 

Nos diferentes apartados da memoria recollemos  aqueles aspectos que non 

deron os resultados esperados así como as propostas de mellora. Serán a base das  

propostas e modificacións  da Programación Xeral Anual do vindeiro curso 2017/18 

a fin de manternos no tren da innovación e seguir traballando no intento de ofrecer  

un contexto axeitado para o desenvolvemento das aprendizaxes e a convivencia no 

respeto á diversidade así como unha proposta educativa de calidade. 
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ANEXOS 

1. Listas libros de texto para o 

curso 2019/20. 

2. Horario do profesorado. 

3.Previsión de NEAE para o 

vindeiro curso. 

4.Memoria do Departamento de 

Orientación. 

5.Memoria do Proxecto de Fomento 

do Uso do Galego. 

6.Memoria do Plan Lector. 

7.Memoria do PLAMBE 

8.Memoria do Proxecto Voz Natura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


