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I. INTRODUCIÓN: 

 Remata o curso 2017-2018 despois de vivir un curso cheo de experiencias, 

proxectos, actividades complementarias, celebracións, obradoiros e moitas vivencias. 

 A incoproración  no Claustro dunha profesora especialista para PT con praza 

definitiva, unha vacante de apoio en EI, unha 2ª especialista de Inglés itinerante e as 

especialistas de AL e DO compartidas co CEIP Mestres Goldar como ten estructurado 

a administración, aínda que lles seguimos a reclamar estabilidade e dedicación 

completas nestas especialidades dende fai tempo polas nosas necesidades específicas. 

Cumplir os obxectivos marcados na PXA, polo fomento das innovacións e 

melloras educativas e a seguir a traballar polos principios básicos da nosa 

comunidade: aprender a ser cidadáns concienciados e cívicos e traballar os valores de 

maneira directa ou transversal. Este ano continuamos tratando de que o noso 

alumnado mellore as súas competencias en matemáticas coa materia de Libre 

Disposición na Aula de Informática, con equipos de traballo FPFF para o método 

ABN e a introducción dun Proxecto de Innovación Educativa de Robótica de gran 

éxito, mellorar as destrezas de Lectura, tamén en inglés a través das seccións bilingües, 

co proxecto de educación viaria e con actividades  puntuais  en inglés,  potenciar o 

Plambe, a dinamización de actividades de Fomento da Lectura e a partir de 

obradoiros que se xeraron dende a Biblioteca vinculados co slogan deste curso: 

“Explorando Africa”, que foron moi exitosas, interesantes, participativas e didácticas. 

            Queremos agradecer a boa relación e colaboración entre os diferentes 

estamentos da comunidade  educativa, os equipos, departamentos e profesorado, 

servizos complementarios, dende ás familias dos alumnos  ate as ANPAs  que 

colaboraron  de diferentes xeitos, a través de actividades, propostas e obradoiros. 

Consideramos que é unha iniciativa altamente positiva para o alumnado as 

clases de voleibol dadas polo especialista en EF nos recreos e os fins de semana. 

Salientando que o profesor Uxío se xubilou fai 2 anos pero seguiu colaborando con 

clases de entrenamento nos recreos de comedor e dinamizando as xornadas de 

VoleiBol os fins de semana con Deporte Escolar no noso Pavillón Polideportivo. 

 Destacar o traballo das diferentes titorías, especialidades e tamén o traballo 

na área do Fomento da Lingua Galega. Agradecer e felicitar polo traballo realizado, 

polas tarefas e actividades que suman o esforzo e aportacións de todo o profesorado. 
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   A ANPA organizou e xestionou as actividades extraescolares, continuou coa 

excursión de fin de etapa do alumnado de 6º, o festival de fin de curso, obradoiros 

alternativos nos recreos de comedor para facilitar actividades de lecer e facer máis 

aproveitable este espazo. E sen esquecer diversas actividades complementarias. 

Queremos animalos a que sigan con ilusión traballando nesa liña sendo coñecedores 

de todas as dificultades e inversión de tempo que esta labor require e que enriquecen 

o noso centro con experiencias e vivencias educativas que benifician ao alumnado. 

Tivemos un curso de moito traballo e dedicación que nos levou tempo resolver ás 

veces e aproveito o momento para pedir disculpas polos erros ou imperfeccións 

cometidos pero deixar claro que dende o equipo directivo puxemos toda a nosa 

enerxía, traballamos acotío, investimos moito tempo e esforzámonos para mellorar e 

sobre todo que actuamos de boa fé dende tódolos equipos e organigramas. 

Pero agora é o momento de pór fin a un ano de xestión  e despedímonos  

agradecendo novamente aos que colaboran, aportando diálogo, consenso, ideas, 

tempo, esforzo, dedicación e animar a todos a seguir traballando en prol dunha 

escola pública de calidade; e como novas de última hora a despedida dunha 

compañeira que tivo praza definitiva ademáis das especialistas de Inglés, EI e a 

Orientadora que levaban tempo con nós aportando o seu traballo.  Grazas a todas.                    

    A DIRECCIÓN 
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2.-VALORACIÓN dos PROXECTOS e  ACTIVIDADES FEITAS E 
PROPOSTAS DE MELLORA PARA OS OBXECTIVO XERAIS. 

      Entendemos a avaliación dos obxectivos prantexados dende a perspectiva da 

súa adecuación á práctica educativa e aos resultados da aprendizaxe do noso 

alumnado. A súa adecuación ás características do centro, ás necesidades e 

particularidades do alumnado así como a forma en que se reflicten as finalidades 

educativas. E de tódolos elementos que conforman a nosa comunidade educativa. 

 O procedemento esencial para a valoración é a autoavaliación, enfocada 

como proceso de reflexión conxunta do profesorado sobre o deseño e 

desenvolvemento do currículo, sobre os acordos tomados, e as dificultades atopadas. 

As finalidades, os principios e as señas de identidade do centro establecidas no 

P.E.C  xa actualizado e na P.X.A. e axustados á normativa e lexislación da LOMCE. 

Os nosos alumnos reciben unha educación integral e individualizada que 

potencie o seu espírito crítico e fomentalos  hábitos democráticos, para ser cívicos, 

creativos e solidarios, seguindo unha metodoloxía activa que asegura a súa 

participación no proceso de ensino aprendizaxe como parte fundamental. Sen 

rexeitar as metodoloxías sistemáticas e académicas coerentes coa lexislación actual. 

A continuación recordaremos cada un dos obxectivos que plantexamos ao 

principio do curso e comentaremos todos aqueles aspectos que teñamos que salientar: 

 Desenvolvemos as actividades educativas segundo os principios e fines da Lei 

de Educación LOMCE e o Estatuto de Autonomía de Galicia. 

 Non esquecemos os principios que rixen  a LOMCE e o Estatuto de Autonomía, 

e Regulación de Centros no desenvolvemento das nosas prácticas educativas. 

 Potenciar o Departamento de Orientación educativa para unha orientación 

persoal, emocional, e de intervención educativa e profesional dos alumnos. 

 Este obxectivo podemos decir que está bastante traballado xa que a través do 

Departamento de Orientación artellamos a atención axeitada  á gran diversidade do 

noso alumnado. O noso centro comparte orientadora co CEIP Mestres Goldar e o feito 

de que só acuda dous días a semana fai máis dificultoso o seu traballo, e cada ano 

colle o posto unha persoa diferente é aínda máis difícil realizar esta tarefa.  
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Polo que como proposta de mellora cremos que sería convinte ter unha continuidade 

de orientador/a para poder levar a cabo  unha mellor atención á diversidade. 

 Fomentar o pleno desenvolvemento das capacidades dos alumnos e alumnas 

e estimular a convivencia na liberdade, tolerancia, respecto e solidariedade 

como valor enriquecedor da persoa. Superar dificultades puntuais. 

A tolerancia, o respecto e a solidariedade son valores que tratamos de inculcar 

sempre nas nosas aulas e tratamos de solucionar  os conflitos que xorden nelas a 

través do diálogo ou de estratexias e terapias para pulir conflictos e resolvelos. 

Mais no contexto de multiculturalidade que presenta o noso centro, día a día 

tratamos de mellorar a convivencia, aínda que  ás veces xurden problemas, non 

podemos sinalar casos de discriminación e intolerancia, polo que cremos que estamos 

a traballar na dirección correcta pero sin baixar a garda para aínda mellorar máis. 

 Facilitar e posibilitar os medios necesarios para que o alumnado con 

necesidade específica de apoio educativo alcance o máximo 

desenvolvemento persoal, intelectual, académico, social e emocional. 

Para darlle unha especial atención ao alumnado con necesidade específica de 

apoio educativo, planificouse a principio de curso realizar reunións mensuais entre a 

orientadora, o DO e as titoras para programar as medidas de atención propostas. 

Parte do profesorado con disponibilidade horaria reforzou ao alumnado con 

dificultade, ademáis do traballo dos especialistas de AL e PT. Proponse que para o 

curso que ven seguir tentar de mellorar esta atención para ofrecer unha maior 

calidade de educación aos nenos/as que teñen necesidade específica de apoio 

educativo para o que é necesario realizar ditas reunión de forma sistemática. 

 Unificar unha metodoloxía didáctica axeitada interciclos e intraciclos, 

realizando máis reunións periódicas para concretar e puntualizar aspectos 

que permitar unha continuidade nas dúas etapas que abarca o noso centro. 

Aínda que existe unha comunicación fluida entre os diferentes niveis 

educativos pensamos que temos que fomentar e procurar sistematizar máis esta 

comunicación en reunión para tratar diferentes aspectos: tarefas e deberes, 

avaliacións, seguimento do alumnado, reforzos, apoios, NNEEs, planificacións, etc. 
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 Formar no respecto á pluralidade lingüística de todas as comunidades, países 

e diversidade de culturas. Potenciar o plurilingüismo. 

 O respecto no contexto do noso centro cobra especial importancia dada a 

multiplicidade racial e étnica coa que todavía contamos. Esta multiculturalidade 

aporta un enriquecemento especial aos nosos alumnos/as que teñen a oportunidade 

de coñecer de preto moitas e moi diversas culturas de maneira directa e con “feeling”. 

 No presente curso, como motivo do lema no proxecto común de centro , que 

foi “ Explorando África” ” propuxemos realizar diversas actividades como  invitar aos 

familiares de alumnos  para que nos conten historias e experiencias, asociación, ONGs 

obradoiros, proxectos, costumes, tradicións, múscia, bailes, fauna, gastronomía…. 

 Actualización do proxecto anual de Fomento da Lingua Galega por parte do 

Equipo de Normalización e Dinamización da Língua Galega (ENLG), así como 

revisión e axeitamento do Proxecto Lingüístico de Centro. 

           Este curso o ENLG presentou o proxecto de Fomento do Galego  co que 

conseguimos unha aportación económica duns 300 euros e planificou diversas 

actividades que procuraron  fomentar o  emprego do galego entre o noso alumnado.  

 Respectar as normas convivencia tódolos membros da comunidade educativa. 

 Este obxectivo é básico e está presente en todas as nosas actuacións. Ao longo 

do curso insistimos moito neste punto cada vez que viamos perigar este respeto a 

calquera membro da comunidade. Este curso non foi necesaria ninguna sanción. 

 Cubrir e aplicar os distintos rexistros de incidencias e convivencia para os 

distintos espacios: transporte, clases, patios, comedor e recreo do comedor. Con 

eles podemos levar un control daqueles problemas que poidan xordir en cada 

un deles e valorar as consecuencias para actuar asegún as circunstancias. 

 Levamos un rexistro de faltas leves e graves nas aulas que a xefa de estudos 

recolle ao finalizar o mes. Tamén no comedor  e nas actividades extraescolares hai  

rexistros que se revisan onde a xefatura de estudos e dirección levan a cabo as 

actuacións pertinentes ante cada caso. Aquelas condutas que non se axustaran ás 

normas de convivencia serían convenientemente sancionadas, todo co fin de que os 

nosos alumnos aprendan a importancia do respeto e cuidar pola convivencia mutua. 

 Revisión e actualización do Documento NOF axeitado á nova normativa. 
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Neste curso aplicáronse as Normas de Funcionamento de centro (NOF) 

aprobado o curso pasado e dito documento colgouse na páxina web do centro para 

que as familias do alumnado o coñezan e sirva de referencia e actualizado. 

 Promover as normas de organización e funcionamento nas que se garantan o 

cumprimento asegún a Lexislación vixente do Plan de Convivencia. 

En todo momento tivemos presente na organización do centro e na 

planificación de actividades que se puidera aplicar o Plan de Convivencia sendo moi 

conscientes da necesidade de ensinar ao alumnado habilidades sociais nas interacións 

interpersonais evitando conflitos ou aprendendelos a resolverlos e melloralos.   

 Desenvolver e potenciar o hábito lector do alumnado a través de 

actividades de motivación como as bolsas viaxeiras, a hora de ler,  actividades 

e proxectos de Fomento da Lectura, Lecturas Colectivas e outras suxerencias. 

 Para desenvolver o obxectivo de potenciar o hábito lector empregamos a 

hora de ler (todos os días trinta minutos despois do recreo), as bolsas viaxeiras, a 

mochila viaxeira…. Cremos que son actividades moi motivadoras e imos 

comprobando como pouco a pouco van mellorando o seu nivel lector e escritor.  

 

 Aplicar os contidos e as estratexias recollidos no PLAMBE e titulado 

 “ Explorando África”  no que participamos tod@s un curso máis. 

 A  continuidade este curso no PLAMBE (Proxecto de Mellora de Bibliotecas) 

facilitou a labor que dende a biblioteca se viña facendo, dándolle un novo sentido. 

Todas as actividades que dende ela se plantexaron baixo o lema anual artellaron 

unha liña común no centro da que partiron todas as actividades que no colexio se 

desenvolveron e participando todos os departamentos. A valoración é moi positiva 

esforzouse na dotación e mellora da biblioteca  cunha inversión duns 800 euros.   

 Dinamizar a biblioteca e completar a súa informatización ate facer o 

préstamo e cun lector de código de barras que funcionan de maneira óptima. 

Este ano continuouse a facer o préstamo e os resultados foron  satisfactorios, 

tamén se rexistrarom moitos libros e iniciouse a utilización do código de barras, esto 

fai que se vaia máis rápido a hora de rexistralos. Tamén a biblioteca estivo aberta 

todos os recreos,  para que os nenos/as puideran visitala e facer uso dela: lendo, 

buscando información en Internet, facendo algún traballo conxunto…  
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 Reforzar a mutua colaboración entre o contorno, a ANPA, profesores e 

o equipo directivo dentro do marco legal e mellorar o ambiente colaborativo. 

 Este obxectivo foi amplamente conseguido e  animando a todas as familias ao 

chegamento ao centro cada un dende a súa aportación. Este curso tivemos unha 

gran colaboración tanto de pais/nais/avós e avoas / familias/ institucións etc… co noso 

centro.  Non podemos esquecer a colaboración COLEXIO-ANPA e o  apoio mutuo 

nas actividades organizadas. Desexamos seguir nesta liña de colaboración. 

 Potenciar as actividades extraescolares, inserindo novidades, na medida do 

posíbel e continuar coa colaboración establecida coas administración e o 

concello no referente ás escolas deportivas e outras actividades ofertadas. 

Dende as ANPAs, asociación locais de barrio como Moledo F.C. e o Sárdoma 

F.C,  Deporte Escolar da XUNTA, Xefatura Terriotrial e o Concello de Vigo. 

 

 Participar e colaborar con todas aquelas institucións, ONGs, o Barrio 

organizacións e asociacións que redunden nun beneficio para tod@s. 

 Este obxectivo foi satisfactoriamente acadado xa que dende o centro estamos 

abertos a todas aquelas iniciativas que redunden nun beneficio para o noso 

alumnado, do centro e en definitiva toda a nosa comunidade educativa. 

 Dinamizar as TICs tanto na Educación Infantil como en Primaria 

dotando ao centro dos medios para adecuar ás novas tecnoloxías. 

 A web do centro e os blogues do centro estiveron actualizados e a eles se 

subiron os videos e fotos das celebracións acontecidas, así como todas aquelas 

actividades e informacións importantes que dende o centro se pretenderon difundir. 

Cada mestre ten na súa aula un proxector e un portátil para fomentar o 

emprego das novas tecnoloxías como unha ferramenta  de traballo motivadora.  

 Dinamizar Proxectos vinculados coas Novas Tecnoloxías: 

Iste curso iniciamos un novo Proxecto de Robótica que ten moito pulo que vai ter 

continuidade para o próximo ano co alumnado de 4º + 5º e 6º de primaria. 
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 Descubrindo O Norte. No CAMPUS de Vigo e Xogos de Orientación. 

Un curso máis desenvolvimos este proxecto de experiencias sanas e moi 

ineteresantes para o alumnado de 5º e 6º nas instalacións e facultades do 

Campus Universitario de Vigo e nos espazos naturais do entorno con 

actividades e xogos de orientación e potenciando a colaboración en equipo. 

 Plan Proxecta de Patios Dinámicos e Saudables. 

Tamén participamos nun Plan Proxecta para optimizar e rentabilizar os 

espazos dos centro, patios, instalación como o pavillón e aproveitamento dos 

bosques do entorno e descubrir os roteiros naturais do río Lagares.  

Estamos moi satisfeitos coas experiencias e esperamos seguir a traballar. 

 Impartir de forma anticipada a área de Lingua Inglesa en Ed. Infantil 

2º ciclo fomentando o seu uso na práctica e nos diferentes niveis de primaria. 

Este obxectivo materializouse como se ven facendo dende hai anos. Toodo o 

alumnado de educación infantil participa na área de inglés para que fomente a súa 

adquisición e potenciar destrezas orais e de percepción na 1ª lingua estranxeira. 

 Seguir a traballar no Proxecto Plurianual de Educación Viaria: 

O noso Proxecto Plurianual sobre Educación Viaria seguimos a levalo adiante, 

a mellorar e ampliar experiencias, a disfrutar de actividades de maneira directa ou 

transversal utilizando recursos diversos tanto en traballo de campo como coas TICs e 

un dos obxectivos inmediatos conseguir máis dotación material para os próximos 

cursos e a colaborar coa Policía Municipal de Tráfico dende Educación do Concello. 

A modo de conclusión establecer que en liñas xerais os obxectivos, se cumpliron 

na súa maior parte. Ademáis sempre invitamos a un colexio do barrio ou contorna 

que disfruta das nosas instalación e teñan unha experiencia didáctica e divertida. 

Este curso invitamos ao CEiP Chans – Bembrive a disfrutar do circuito. 

 Potenciar actividades no menudo Proxecto de Horto Escolar: 

 

Este curso suxerimos diversas propostas que se levaron adiante dun xeito moi 

satisfactorio e divertido: Empezamos a principios do outono co soterramento de 

bulbos de Tulipáns que floreceron a principios de primavera e axudaron a embelecer  

os xardíns do centro.  Na primavera fixemos plantacións de  fresas e frambuesas que 

os alumnosde Infantil degustaron continuamente, e cultivar máis herbas aromáticas. 
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3.-VALORACIÓN E PROPOSTAS DE MELLORA NO 
FUNCIONAMENTO DOS ÓRGANOS DE GOBERNO. 

 3.1.-AVALIACIÓN DO ÓRGANOS COLEXIADOS 

 3.1.1.-   CONSELLO ESCOLAR:   

Ao longo do curso fixéronse as reunións preceptivas, tentamos que este órgano 

colexiado funcione de xeito que permita mellorar a calidade educativa que oferta o 

noso centro e valoramos positivamente o seu funcionamento e as iniciativas. 

Aparte convocatorias ordinarias  realizamos Consellos Escolares Extraordinarios:  

- No mes de setembro para aprobar un convenio de uso do pavillón por parte das 

Concellerías Deportes e de Educación, criterios e planificación dun calendario. 

Outro Consello Escolar Extraordinario para a aprobación do proxecto PLAMBE. 

E  Consellos Escolares Extra para aprobación das Contas de Comedor cada trimestre. 

PROPOSTAS DE MELLORA: 

  Continuar nesta liña participativa, de construcción e colaborativa. 

 3.1.2.-   CLAUSTRO DE PROFESORES 

O claustro do centro celebrou as reunións establecidas no calendario. Ademáis, 

como somos un claustro de 15 membros, propio dun centro dunha liña, as reunión das 

CCP e titorías as celebramos todo o claustro, polo que nos reunimos todos os meses.  

PROPOSTAS DE MELLORA:  

 Propoñemos continuar nesta liña de aportación de ideas, oportunidades 

para propostas ou enmendas,  que é enriquecedora e ten de ser operativa. 

3.1.3.-   EQUIPO DIRECTIVO: 

O equipo directivo celebrou reunións puntuais, e de colaboración permanente 

marcadas no horario, para coordinar e planificar todas as tarefas habituais ou 

alomenos sempre tivo unha actitude aberta ás suxerencias e iniciativas propostas. 
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Como estaba programado na PXA ademáis de revisar, actualizar ou elaborar 

os documentos perceptivos: PXA, PEC,  Memorias, Xestión e Protocolo do Comedor, 

apoiou e animou o desenvolvemento do Plan de Mellora da Biblioteca (PLAMBE), 

Plan de Convivencia e Departamento de Orientación e outros Proxectos de Centro 

como Educación Viaria, e outros como Plan Atención á Diversidade e Plan Lector. 

A elaboración de horarios foi complicada; se prioriza deixar as primeiras horas 

ás áreas de linguas e matemáticas, que EF e Música en educación infantil foran dúas 

medias horas; compaxinar os horarios dos profesoras itinerantes, planificar para ter 

que realizar reforzos, dinamizacións, gardas, tarefas do equipo directivo e outras. 

 Con respecto ás medidas de atención á diversidade  organizáronse os reforzos 

en coordinación co Departamento de Orientación e coa disponibilidade horaria. 

A xestión do Pavillón resultou satisfactoria tanto para o centro como para as 2 

Concellerías que cumpliron co establecido respectándose os acordos iniciais e con 

permiso de Xefatura Territorial, aínda que houbo certos malentendidos e falta de 

organización a principio de curso. Imos mellorando para levar a cabo a idea de que é 

un espazo do centro para compartir, fora da xornada escolar e do horario lectivo. 

Podemos valorar o funcionamento do equipo directivo con dignidade debido 

a boa comunicación, coherencia e disposición, a pesares da sobrecarga de traballo 

que temos de maneira habitual e puntual,  e que aínda estamos a sobrelevar neste 

mes de xuño debido ás instruccións da Consellería, as Probas Diagnóstico de 3º 

Primaria e os Programa de Axuda de Libros e Fondo Social, Xestión de Comedores, e 

as xestións ordinarias habituais de final de curso, documentacións, actas, papeleos, etc 

PROPOSTAS DE MELLORA:  

 Desexamos continuar coa mesma dinámica e entusiasmo de traballo. 

 Tamén desexamos mellorar unha coordinación real e máis eficaz do 

profesorado dentro dos diferentes niveis, cursos, equipos e departamentos. 

 Seguir a mellorar e darlle pulo á colaboración coas entidades do noso barrio. 
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3.2. AVALIACIÓN DO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGANOS E 
EQUIPOS DE COORDINACIÓN DOCENTE... CCP: 

3.2.1.  Neste curso realizamos as pertinentes reunións da CCP: 

 Planificación das reunións da CCP e actualización dos puntos da orden 

do día asegún as necesidades inmediatas, atención á nosa realidade. 

Planificamos de xeito ordinario as reunións os últimos martes de mes. 

  Revisión e contacto co DO, protocolo de medidas sancionadoras, 

xestións cos servizos sociais, familia, e análise e toma de decisións sobre 

casos concretos de faltas de convivencia e de disciplina puntuais. 

 Apoios a alumnado con dificultades por parte do profesorado con 

disposición horaria: seguimento e  revisión e subsanación das NNEEs.  

 Avaliacións: establecemento de datas de avaliación, revisión de 

documentos de avaliación, análise dos resultados das diferentes 

avaliacións, estratexias para abordar a AVALIA de 3º de primaria. 

  Adaptacións curriculares: CronoGramas por cada trimestre, toma de 

decisións sobre a realización de ACs ao alumnado con NEE. 

 Becas a ACNAE: seguimento do alumnado que era beneficiario destas 

becas e coordinación cos gabinetes externos nos que se desenvolveron. 

 Coordinación dos diferentes proxectos, equipos e comisións de traballo e 

outras actividades que se desenvolveron ao longo do curso. 

 Traballo na casa por parte do alumnado: chegada a acordos sobre a 

unificación de criterios que o centro asume respecto do traballo persoal 

do alumno fora do horario lectivo. Valorar a sobrecarga dos deberes. 

 Avaliación e seguimento do traballo desenvolvido por esta comisión. 

 Atención á necesidade de tratar asuntos nas CCPs e orde do día. 

DIFICULTADES ATOPADAS:  

 O feito de que a Orientadora e a mestra especialista de AL sexan 

persoal compartido con outro centro, dificulta moito o establecemento 

de datas para levar a cabo as xuntanzas que establece a lei. Así mesmo, 

que este persoal mude cada ano, tamén dificulta a continuidade no 

traballo desenvolvido ao longo dos cursos. Dende Inspección educativa e 

as administracións deberían ter en conta esta dificultade e carencia. 
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PROPOSTAS DE MELLORA: 

 Seguir a manter dende o principio de curso as datas de realización das 

xuntanzas dunha maneira sistematizada e que se respetaron bastante. 

 Retomar e revisar os criterios de promoción do alumnado. 

 Revisión o próximo curso de novo, no plan de convivencia. 

 Convocatorias asegún as necesidades que vaian xurdindo. 

 Seguir demandando e reivindicando á Inspección Educativa que os 

especialistas de DO + AL sexan  prazas defintivas ou de máis dedicación 

 Seguir presentando Informes da realidade e das nosas necesidades á 

Inspección Educativa para que o noso centro se base de DO + AL. 

 

 COORDINACIÓNS DO 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL E os  

DIFERENTES NIVEIS DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Como somos un centro dunha soa liña cun claustro pequeno decidimos que as 

reunións de coordinación de niveis as celebraríamos todo o claustro para ter a 

oportunidade de estar todos xuntos e así planificar actividades e saídas, recibir as 

propostas dos diferentes equipos, poñer en común aqueles aspectos que se abordaron 

na CCP, atentos á coordiación de equipos e departamentos e outras necesidades. 

3.1.-MEMORIA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

O curso 2017-2018 iniciouse con 50 alumnos /as de E.I: 

Un  4º nivel  con 17 nenos/as 

- Un 5º nivel con 16 nenos/as. 

- Un 6º nivel con 18 nenos/as e que no mes de outubro diminuíu en un , polo 

que pasou a ter 17.  

 En canto ao profesorado, este ano incorporouse unha mestra interina que 

será a encargada de realizar os apoios a infantil, impartir as  TICS e as sesións de  

Psicomotricidade. 

 Como novidade destacar, que despois de crear un grupo de traballo no 

centro, no que se profundizou no método ABN, decidiuse implantar dito método 

para traballar as Matemáticas  en Educación Infantil e Primer ciclo de Primaria. 
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    Como en anos anteriores, continuouse coa dinámica de traballo por proxectos, 

que este ano xirou en torno o lema “Culturas do Mundo: África” e que transcurriu da 

seguinte maneira: 

 4º de E.I: 

Nesta clase contamos dende un principio con 17  nenos/as en total (11 nenos e 6 nenas ) 

  E o curso desenrolouse da seguinte maneira: 

   No primeiro trimestre:  

- “Comeza o cole” 

Levouse a cabo o período de adaptación dacordo como se plantexou na 

programación do curso. 

Adaptáronse moi ben  aínda  que nalgún caso costoulle un pouquiño máis.  

-De Safari por África  

Tras un primeiro contacto no bloque terráqueo introducimos o continente con 

material audiovisual : videos  , algunha pelicula, contos (que se contaron ao longo do 

curso) e outras cousas.  traballamos os animais do deserto e da sabana baixo o lema    

. “De safari por Africa”, en concreto en Kenia e Tanzania ,  no que 

traballamos os animais máis representativos utilizando diferentes materiais como : 

témpera sólida, líquida , ceras , acuarelas , rotuladores,  pincel , bastoncillos , esponxa 

, colaxe  ,  papel arrugado  , e outros . 

No Nadal disfrazámonos de  Cocodrilos ao ritmo de “Drilo , Drilo el cocodrilo” 

     No segundo trimestre:   “ Exipto “ 

Foi un proxecto moi amplio e moi interesante. Elaborouse un sarcófago para as clases 

de infantil . Coñeceron o máis representativo como  Os Faraóns , as Pirámides , o 

Río Nilo , as Momias , os sarcófagos , a vexetación típica ou máis representativa e 

cousas moi curiosas desa cultura.  
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Elaboraron puzzles , sarcófagos coas súas momias con paus de madeira  , palmeiras  e 

cuadros no que  sobrepuxeron técnicas diferentes dende témpera a papel de 

aluminio. 

No entroido todo infantil foi de Faraóns e fíxose un taller  de cociña,  nos días 

anteriores , no que elaboraron minipizzas con formas de momia. 

Tamén se fixo un “Obradoiro de pan “  no que amasaron , déronlle forma e , 

despois de metelo no forno , levárono para casa 

       No terceiro trimestre  

                                 “Navegamos a Madagascar”,  

 Onde aparte de localizar o país   e recoñecer unha illa , identificamos os animais 

exclusivos de alí como os lemures , suricatos e camaleón pantera e especialmente a 

árbore máis representativo de alí : o Baobab. 

Deste fixeron nun cadro “ O Baobab “ no que libremente dispuxeron de cores e 

texturas 

  Ao longo do curso elaboramos un pasaporte  no que plasmamos a Bandeira  de 

eses catro países que visitamos . Tamén  asi como o Río Nilo, o Monte 

Kilimanxaro . 

 Estamos neste trimestre cos “Vermes de seda”  no que eles, aínda que non os tocan 

xeralmente,si que lles botan a moreira e observan ao chegar a evolución do proceso.    

   5º de E.I:   

Ó longo de todo o ano traballamos arredor dun proxecto, Culturas do Mundo: África. 
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No primer trimestre: 

 Comezamos traballando o país de Kenia: localización, bandeira, animáis, 

costumes, vestimenta, música... 

 Fixemos un mural da sabana onde aparecían os animáis máis representativos 

de áfrica: O elefante, o león, a xirafa, etc. 

 Os nenos/as construiron a súa propia cabaza feita de papel para conmemorar 

a chegada do outono. 

 Fixemos unha representación na festa do nadal, dunha canción típica 

africana: “SI MA MA KA”, onde os nenos/as aprenderon a letra desta canción e 

a interpretaron cunha danza sinxela e se vestiron coas súas roupas típicas. 

No segundo trimestre: 

 Traballamos o país de Exipto: localización, bandeira, animáis, monumentos, 

ríos, pirámides, clases sociais... 

 Debido a amplitude de contidos deunos para traballar moitísimos aspectos: 

elaboramos muráis, as familias aportaron todo tipo de materiais (contos, 

maquetas coas pirámides máis significativas, caixas simulando os sarcófagos, etc.). 

Todo ísto o tivemos ó longo do ano exposto nun recuncho para que os nenos/as o 

puideran observar e manipular. 

 Fixemos un “Obradoiro de cociña” onde os propios nenos e nenas elaboraron a 

súa propia pizza en forma de momia para posteriormente degustala. 

 Ademáis vestímonos de exipcios na festa de carnaval e os nenos e nenas 

interpretaron unha canción coa temática exipcia. 

 Tamén participamos dos obradoiros de África  por todo o colexio. 

No tercer trimestre: 

 Comezamos traballando a illa de Madagascar: localización, bandeira, animáis 

e vexetación... 

 Tamén participamos na festa do “Día da Paz” facéndolle mención á figura de 

Wangari Maathai, elaborando xunto con todo o colexio un mural do “bosque de 

Wangari Maathai” e facendo ibriños cos momentos máis relevantes da súa vida. 

 Fixemos un “Obradoiro de Pan” no cal os nenos/as foron os cociñeiros 

protagonistas, elaboraron pan que logo puideron degustar no colexio e nas súas 

casas, elaborando previamente a súa receta. 

 Ademáis fixemos mandalas propias da primaveira. 
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 Colaboramos os tres trimestres nun proxecto desenvolvido polo colexio sobre a 

educación vial no cal os nenos/as puideron experimentar os deberes dos peatóns, 

dos conductores e dos gardas de tráfico. 

6º de E.I:         
     Seguimos co proxecto “ Culturas do mundo:  este ano toca “África” . Nesta ocasión, 

e tomando nota das melloras propostas do ano pasado, decidín que en lugar de traballar 

enfocándonos a países concretos (xa que os nenos e nenas se cansaban moi pronto de 

cada país e perdía a esencia do proxecto), pareceume boa idea dividir o curso por 

trimestres e á vez por paisaxes xa que neste continente descubrimos que existen tres moi 

marcados. 

1º TRIMESTRE: COÑECEMOS ÁFRICA E A SABANA. 

- Comezamos achegándonos a cultura africana de maneira xeral, pedimos axuda ás 

familias para que acheguen materiais do continente africano. A acollida foi moi 

boa e ó ver a cantidade de cousas que trouxeron, decidimos que imos traballar 

por partes. Comezando pola sabana. 

- Animais da sabana. 

- Características da paisaxe e o clima. 

- Cidades importantes (KENIA), bandeira. 

- Costumes e tribos africanas máis coñecidas. 

- No Nadal representamos unha canción ambientada en África (En mi tribu) 

disfrazados de tribo africana. 

2ºTRIMESTRE: O DESERTO: EXIPTO. 

- Empezamos a coñecer Exipto como cultura especial e importante a ter en conta. 

Para introducir o tema, recibimos unha carta de alguén que se perdera no deserto 

e que coa nosa axuda quería volver. Coas pistas que íamos enviando nas cartas, 

fomos descubrindo que se atopaba en Exipto así como varias cousas a ter en conta 

deste lugar como: 
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- Deserto como paisaxe característico. Dunas de area, tormentas, calor, oasis, 

nómadas, animais que viven no deserto... 

- Traballamos a escritura característica dos exipcios: o Xeroglífico. 

- Coñecimos as pirámides: Kefrén, Keobs, Micerinos. Así como a súa función como 

tumbas de faraóns, tesouros e momias. Construímos un sarcófago. 

- Os faraóns e personaxes máis importantes : Tutankamón, Nefertiti.... Fixemos 

retratos, murais.... 

- Tamén traballamos o río Nilo e a importancia que tiña para a xente que vivía 

preto del. 

- No Entroido representamos unha canción Exipcia e fixemos os traxes de faraóns. 

3º TRIMESTRE: O LIBRO DA NOSA SELVA: 

- Tras coñecer as outras dúas paisaxes adentármonos na selva e plantexamos o 

tema cun mural da selva . No seu inicio soamente estaba a vexetación sen mais, e 

o trimestre desenvolveuse coñecendo características dalgúns dos distintos animais 

que viven na selva. Cada vez que investigábamos e coñeciamos un, ese animal 

pasaba a formar parte do mural. 

- Ademais neste terceiro trimestre continuamos avanzando na lecto-escritura a 

través do construtivismo, e na lóxica matemática avanzando nos conceptos que 

introducimos este ano coa implantación do método ABN.  

- Por outro lado tamén continuamos traballando as emoción a través da película 

“El libro de la selva”, na cal se expresan perfectamente as emocións traballadas e 

de paso afondamos na parte do proxecto que nos ocupou neste último trimestre. 

- Por último, o derradeiro mes de curso nos adicamos practicamente  por completo 

a preparar a festa de graduación entre todos xuntos, xa que o ser o último curso 

de Infantil, decidimos preparar un vídeo clip, os birretes, as bandas, cancións...todos 

xuntos para disfrutar destes últimos momentos. 
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 Ademais destes proxectos de aula, leváronse a cabo a nivel de ciclo: 

- Actividades relacionadas co samaín: cociñamos pizas “terrorificas” e festa 

de disfraces de bruxas, esqueletes, momias...  

- Nadal: elaboración de adornos, postais, festa, festival  e disfraces africanos. 

- Entroido : elaboración de disfrace: exipcios. 

- Obradoiro de cociña no que todos os nenos elaboramos pan 

- Letras galegas: Quebracabezas e dinámica de grupo coñecendo a vida da 

homenaxeada. 

- Día da muller traballadora: confeccionouse un mural e teatro por parte de 

dúas mestras do cole (conto “Maruxa”) 

E participouse en proxectos e actividades a nivel de centro:  

- Día da paz: se conmemorou a nivel de centro traballando a figura de 

Wangaari Mathai. 

- Obradoiros de África: Todo o centro xunto participa á vez (con grupos 

mesturados) en distintas estacións preparadas anteriormente. 

Con respecto á animación á lectura en E.I. continuamos como o ano pasado coa 

hora de ler. Na que os mestres len contos os nenos/as nun pequeno tempo (30 min 

como máximo) despois do recreo, ou eles mesmos gozan dun ratiño de lectura 

autónoma, sexa en grupos ou individualmente. Este ano tamén continuamos co 

servizo de préstamo semanal (as bolsas viaxeiras). 

          

Ademais do traballo coas titoras, cómpre destacar a presenza da  mestra de apoio 

nas tres aulas de infantil. Durante toda a etapa de Infantil os nenos/as dos distintos 

niveis reciben apoio na aula por parte dunha mestre, con 2 medias sesións á semana 

por clase, e tres sesións completas coa mestra titora; ademáis doutra sesión de 

informática. 

Coa mestra de apoio os nenos e nenas realizaron diferentes actividades: 

- En 3 anos: as actividades ian encamiñadas a mellorar a coordinación e a 

psicomotricidade dos nenos. Por outo lado levouse a cabo pequenos 

obradoiros de reciclaxe. 

- En 4 anos Levamos a cabo a realización dun obradoiro de reciclaxe, 

obradoiros plásticos para elaborar animais africanos, e xogos na PDI para 

mellorar a lectoescritura. 
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- En 5 anos: realizamos diferentes obradoiros con materialde refugallo para 

realizar diferentes animais africanos. 

- En canto á hora de informática traballamos tanto coa  coa pizarra dixital 

como cos ordenadores, empregando para elo programas axeitados a cada 

nivel dos neno: Buho Boo, Lobo Matias, Retomates, Planeta Animado… 

Aprendimos a acender e apagar o ordenador, a manexar o rato (sobre 

todo o alumnado de tres anos), e a empregar os diferentes xogos ou 

programas cos que traballamos. 

O horario de E. I. complétase co profesorado especialista do seguinte xeito: 

- 1 sesión semanal de música repartidas en dúas pequenas sesións, co 

obxetivo de aproveitar mellor o tempo.  

- 1 sesión semanal de inglés, repartidas en dúas pequenas sesións, co obxetivo 
de aproveitar mellor o tempo.  
 

- 1 sesión semanal coa mestra de relixión, para os que optaran por esta 

especialidade. 

- 2 medias sesións de psicomotricidade a semana coa mestra de apoio a 

etapa de Educación Infantil  

- Algúns nenos/as con dificultades de linguaxe.reciben apoio e reforzo 

específico por parte da especialista de A.L.  

 

A relación coas familias dos nenos e nenas de educación infantil fomentouse a 

través de : 

- Reunión xeral de ciclo a principio de curso. 

- Reunións individuais de aula. 

- Entrevistas individuais para casos particulares cando foi preciso. 

- Entrevistas coas familias e a orientadora para casos puntuais. 

- Colaboración das familias desde a casa aportando materiais diversos ( 

Entroido, Nadal, aniversarios, proxectos…) 

- Participación das familias en contacontos, experiencias persoais,  

presentación de instrumentos africanos,... 
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CUARTO DE EDUCACIÓN INFANTIL  

Os primeiros quince días do  mes de setembro levouse a cabo o período de 

adaptación, tendo en conta as seguintes pautas:  

- Incorporación progresiva do alumnado: luns 11 e martes 12 viñeron en dous 
grupos (9:45-11:45 e 12:15-14:15); mércores 13 e xoves 14 (o primeiro grupo 
pasou á segunda quenda e o segundo grupo pasou á primeira quenda); 
venres 15, luns 18 martes 19, e mércores 20 viñeron tódolos nenos/as de 
10:00-13:00. A partir do día xoves 21 tódolos nenos/as asistiron ó colexio a 
xornada completa de 9:30-14:30. 

- Estreita colaboración coas familias. 
- Progresiva presentación de espazos, materiais, actividades e profesorado. 
- Rutinas e hábitos. 
 En xeral, os nenos/as adaptáronse sen ningún problema, tanto cando viñan 

en pequeno grupo, como cando veu a clase completa, (excepto unha nena  que 

presentou problemas de adaptación pero solucionouse ao longo do 1er trimestre). En 

poucos días chegaban e marchaban contentos, participaban nas actividades 

propostas, integráronse perfectamente co seu grupo e co profesorado, interesábanse 

por xogar, por aprender, etc. 

Este grupo de 3 anos desenvolveu actividades das tres áreas acadando, en 

xeral, resultados moi satisfactorios. 

Na área de Coñecemento de sí mesmo e Autonomía Persoal, os nenos/as 

adquiriron unha autonomía, tratamos hábitos da rutina diaria (hixiene, limpeza, 

orde,...) Tiveron moi boa relación entre eles, coas profesoras e cos alumnos doutros 

niveis de educación infantil cos que se relacionan a cotío. 

Na área de Coñecemento do contorno acadaron todos os obxectivos sinalados, 

participando activamente e de forma autónoma nas diversas actividades propostas 

en relación cos  proxectos que se levaron a cabo neste curso. 

           Na área de Linguaxe  Comunicación e Representación acadaron igualmente 

moi bos resultados (aínda que cabe destacar a existencia de dous nenos que teñen 

unha linguaxe moi precaria) ; nesta área e neste curso prestóuselle moita atención á 

ampliación do vocabulario, interese polos contos, cancións, poesías, expresión corporal. 

Con respecto á lectoescritura quero señalar que os nenos/as avanzaron moitísimo, 

chegando a escribir o seu propio nome tódolos nenos. Outros nenos//as xa escriben o 

nome dalgúns compañeiros/as e tamén dalgúns familiares.   
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     No apartado de Lóxica-matemática   arrancamos co método ABN  no que eles xa 

comezan a facer as súas primeiras hipóteses  nas que contan con pauciños e con 

regletas   e fan composicións de varios para facer outras cantidades  maiores  e a 

facer tamén pequenas descomposicións . 

            A Actitude de eles ante o método é fantástica 

QUINTO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

O grupo de 5º de Educación infantil contou este curso cun total de 16 nenos (9 nenas 

e 7 nenos) dos cales 2 nenas e 1 neno viñeron novos este curso académico 2017-2018.. 

En xeral o rendimento dos nenos/as foi bo, exceptuando un caso dun neno que lle está 

a costar máis que a o resto e lle estamos a prestar tódalas axudas precisas ademáis de 

que xa foi visto pola orientadora do centro. 

O longo deste curso este grupo desenvolveu actividades das tres áreas acadando, en 

xeral, resultados moi satisfactorios. 

 Na área de Coñecemento de sí mesmo e autonomía persoal, a maioría realiza xa 

un esbozo da figura humana, progresan no control dos seus sentimentos e emocións, 

realizan encaixes e quebracabezas e todos coñecen e respectan as normas da escola. 

 Na área de Coñecemento do contorno a maioría coñece os números traballados e 

os asocia as súas cantidades , coñecen a serie numérica, escriben os números de forma 

convencional, coñecen as estacións do ano, así como os animais relacionados co su 

hábitat natural e a todos lles gustou moitísimo participar nos proxectos desenvolvidos 

na aula. Na asamblea, de forma diaria estamos a traballar tódolos días con éxito co 

método ABN en matemáticas: contamos palitos, facemos decenas e representamos o 

resultado mediante círculos e palitos. 

 Na área de Linguaxes: Comunicación e representación a maioría son precisos nas 

súas explicacións agás dous nenos que teñen dificultades e acoden coa especialista de 

Audición e Linguaxe unha sesión semanal. A gran maioría recoñece o nome dos 

compañeiros/as e só algúns deles iniciáronse no uso da escrita en situacións 

contextualizadas e reais. 
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SEXTO DE EDUCACIÓN INFANTIL  

    O grupo de 6º de Infantil contou con 18 nenos e nenas. A mediados do primeiro 

trimestre marchou un neno co que o resto de curso traballamos 17 nenos e nenas. 

    Hai 4 alumnos que seguen recibindo apoio logopédico en pequeno grupo da 

especialista de AL por diversos problemas na fala (na maioría dos casos dislalias)    

  En concreto nesta aula hai catro alumnos que teñen dificultades para seguir o ritmo 

dos demais compañeiros e compañeiras. Dous deles están avaliados polo 

departamento de orientación e pendentes da avaliación médica, os outros dous 

quedan propostos para que o ano que ven sexa o D.O. o que avalíe as súas 

dificultades e decida que medidas tomar. 

 Os obxectivos acadáronse de xeito  moi satisfactorio na  maioría  do grupo  

resaltando : 

          A iniciación no ABN sorprende nalgúns casos e o dominio do cálculo mental  

tamén así como os recursos aos que recorren. 

         O grupo é capaz de centrarse nos proxectos e desenvolver actividades 

relacionadas cos mesmos e vai progresando tanto na lectoescritura, como na 

construción dos conceptos lóxico-matemáticos que coa manipulación de diferentes 

materiais  logran abstraer dunha maneira fácil na maioría dos casos 

    A relación coas familias neste grupo é boa con colaboración en termos xerais e 

particularmente aportando material relacionado co tema a traballar este curso: 

sombreiros, moedas, imáns, souvenirs, carteis, traballos explicativos.... 

 

PROPOSTAS DE MELLORA: 

- Curso tras curso tratamos de traballar a atención xa dende moi pequenos, 

pero aínda así é unha loita diaria e non sempre con resultados. Para o 

vindeiro ano queremos elaborar outras técnicas que poidan axudar como as 

de relaxación, atención,  concentración.... 

- Nas bibliotecas das aulas de 4ª e 5ª de infantil poñer unha goma que impida 

cos libros caian o chan. Para 6º de Infantil faltaría un pequeno moble para os 

libros xa que o que había foi retirado por que era moi grande e non cabían os 

percheiros, pero agora non hai ningún. 

- Seguimos necesitando renovar algún mobiliario das aulas (gaveteros, 

estantes...) 

- É preciso ter máis horas de coordinación de ciclo para que os proxectos estean 

máis organizados. 
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- Ter unha impresora na zona de infantil para non deixar aos nenos/as 

desatendidos. 

- Propoñemos a compra dun microondas para o centro, ou para Infantil xa que 

é un recurso que axuda a facer obradoiros de cociña. 

- Realizar máis reunións interciclos (co 1º de primaria) para que exista 

continuidade no desenvolvemento de aprendizaxes. 

- Arranxar os baños de educación infantil para que estean máis acolledores e 

que funcionen mellor as tubarias. Ademáis quedou pendente a compra 

dunha nova estructura de xogo para o patio. 

- Temos que ser mais rigurosos en facer cumprir as normas do centro, sobre todo 

no tema da puntualidade. 

- Debemos facer máis fincapé  na necesidade de colaboración das familias co 

centro cando se pide axuda, pois é de grande importancia para o 

desenvolvemento dos diferentes proxectos e a significación das actividades. 

- Gustaríanos que os nenos/as que veñan tarde pola mañá, pasen por 

conserxería e que deixen rexistrado o motivo da súa tardanza e que o 

profesor/a de garda os leven a súa clase correspondente, para evitar así 

interrupcións innecesarias por parte das familias e disuadir ás mesmas deste 

mal costume da impuntualidade. 

- Seguimos desexando xuntarnos as 3 aulas de infantil para fomentar unha 

maior coordinación e convivencia dos rapaces. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

1º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 
O curso intégrano un total de 20 nen@s que se coñecen da anterior etapa de 
Educación Infantil, agás tres alumnas novas e un alumno que se incorporaron este 
curso, procedentes de outros centros. Sinalar tamén que comezamos o curso con 21 
nen@s pero un deles foi cambiado de centro no segundo trimestre. 

O grupo de 1º é bastante heteroxéneo. Teño tres niveis: medio - alto 9 nen@s, medio 7 
nen@s e medio - baixo 4. Tanto no que respecta á madurez como á adquisición de 
hábitos, a interiorización de normas e o grao de desenvolvemento das capacidades.  

 

 

mailto:nen@s
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Consecución de obxectivos 

A nivel xeral, acadáronse os obxectivos mínimos fixados  para o curso, tendo en conta 
a normativa da LOMCE correspondente e segundo as directrices do Currículo de 
Educación Primaria para a Comunidade Autónoma de Galicia.  Acadáronse os 
obxectivos de xeito  satisfactorio na  case totalidade do grupo. salvo no caso de dun 
neno pola inmadurez e como consecuencia, unha baixa capacidade de atención e 
traballo. 

Promocionan ao 2º curso, todos menos o rapaz con dificultades. 

Doutra banda, é destacable sinalar a evolución positiva do grupo dende o segundo 
trimestre do curso ata agora xa que o rapaz que marchou interfería moito na 
correcta marcha do curso. Os cambios apreciáronse de maneira global, tanto a nivel 
madurativo, como académico. Sobre todo, dende o meu punto de vista, foi 

significativa a adquisición das técnicas instrumentais básicas esixibles para o curso, 
como base para a iniciación do curso seguinte. 

Avaliación 

O Equipo docente determina na sesión da 3º Avaliación, que menos ese neno, o resto 
promocione. A evolución académica foi moi positiva.  Aínda que hai diferenzas a 
nivel madurativo, comportamental e na adquisición das aprendizaxes, o resultado 
global é satisfactorio. 

Promoción 

Promocionan tod@s os alumn@s menos un, tendo en conta as percepcións e 
recomendacións da titora en relación co alumnado que precisa maior control e o que 
precisará apoio educativo dentro e fora do aula . Este feito queda plasmado no 
Informe Final de Avaliación dentro do apartado de Observacións. 

Atención á diversidade. 

As medidas tomadas neste curso para @s alumn@s foron levadas a cabo pola titora 
en colaboración co Departamento de Orientación do centro 

Respecto os alumnos que presentan o nivel de inmadurez  asisten dúas sesións á 
semana, coa profesora especialista en PT, para traballar os contidos da aula dende 
diferentes perspectivas. Tamén,outras dúas sesión á semana, de apoio.con outra 
profesora. Dous dos nenos con dificultades saen coa AL do centro. 

No caso d@s alumn@s co nivel medio - alto e gran capacidade de traballo a titora 
levou a cabo unha metodoloxía baseada en Programas de enriquecemento dos 
obxectivos e desenrolo das súas capacidades.  

A resposta educativa que se lle ofreceu a estes nenos centrouse en:  

- Dinamismo das tarefas.    

- Realización de actividades de ampliación das diferentes materias. 

mailto:alumn@s
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- Tarefas de investigación sobre aspectos dos centro de interese e os proxectos 
traballados de forma global a nivel de aula e de centro. (Países de África,  Día 
do Libro, Letras Galegas, ...)   

- Traballos sobre a orixe dalgunhas palabras e semellanzas e diferenzas de 
vocablos en galego e castelán. 

- Práctica horizontal das aprendizaxes, de máis a menos nas tarefas dos libros 
de texto. 

- Aplicación de recursos educativos relacionados cos temas e unidades 
traballadas nas distintas áreas : Fichas individuais,   narracións, redacción de 
feitos investigados previamente no ámbito familiar e social. 

- Traballos na aula sobre razoamento e dedución. 

- Práctica no aula e na casa con webs informativas e educativas sobre temas 
tratados nas áreas de ciencias sociais e ciencias naturais  

- Practica das matemáticas co método ABN. 

- Recollida de cancións e poemas  de cando eran mois pequenos no “libro da 
memoria” para a posta en común a final de curso.   

Actividades complementarias e saídas:  

Obradoiro Primeiros Auxilios  1º trimestre 

Obradoiro de “Pinturas rupestres” 1º trimestre 

Vídeo da Paz  2º trimestre 

Festa da Paz  2º trimestre 

Festa do Entroido  2º trimestre 

Obradoiros África  

Teatro “Antón comodón” 

3º trimestre 

3º trimestre 

Correlingua  3º trimestre 

Saída “Granxa escola musical” 3º trimestre 

Xornada Viaria  

Festa de Graduación  

Aquafesta  

3º trimestre 

3º trimestre 

3º trimestre 
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Ao longo do curso o primeiro nivel participou en todas conmemoracións e  as 
actividades que se propuxeron dende os diferentes equipos de coordinación docente. 
Seguindo a proposta feita dende o equipo de biblioteca desenvolvéronse actividades 
didácticas de diferente índole seguindo coa dinámica de traballo por proxectos, que 
para o presente curso escolar 2017/2018  xirou en torno o lema “Culturas do mundo: 
Africano”: Traballáronse países monumentos, lendas e contos, a natureza, cultura dos 
países ... Organizando  de diferentes maneiras: Fotografías e imaxes, obradoiros, libros 
individuais e colectivos do país en cuestión elaborados na aula, murais, visionado de 
documentais, vídeos informativos,  etc. 

Organización espacio - temporal. 

Para a organización de espazos utilizouse unha aula de titoría, as de especialidades, 
a aula de informática, a biblioteca e o pavillón. Dentro do aula, a organización  
fíxose en catro grupos de 5 alumnos, aínda que mantíñase a flexibilidade nos 
agrupamentos , dependendo das actividades a realizar e o seu carácter. 

Faltas de asistencia 

En xeral, non foi alto o grao de absentismo escolar. Poderíase calificar, de moi baixo e 
sempre xustificado..  

Propostas de mellora. 

Considero interesante de cara ao vindeiro curso, os apoios e reforzos educativos  de 
catro  nenos da aula, dende o principio de curso. Xa recibiron apoio este curso pola 
especialista de PT e AL, deberían seguir a fin de facilitarlle a comprensión das 
aprendizaxes . Por último, sería bo continuar coa boa coordinación entre os docentes 
da aula  no que se refire á coherencia dos contidos das distintas materias a fin de 
desenvolver as Competencias básicas en todas as áreas e facilitar as aprendizaxes e a 
consecución dos obxectivos fixados.  

 

MEMORiA 2º PRIMARIA: 

O curso iníciano 15 nenos e nenas que se coñecen dende a etapa de infantil agás unha 

nena cun nivel curricular máis baixo e repetidora que se incorporou ao grupo o curso 

pasado. Marchou unha nena, e volveu outra, que estivo en infantil no colexio 

É un grupo con tres niveis:  

- Primeiro nivel constituído por 6 nenos cunha grande competencia curricular. 

- Segundo nivel constituído por 5 nenos cun nivel académico medio , e 

atención dispersa.  

- Terceiro nivel constituído por 4 nenos con dificultades nas áreas instrumentais 

e moita falta de atención e traballo.  
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Consecución de obxectivos: 

A nivel xeral, acadáronse os obxectivos fixados para o curso, tendo en conta a 

normativa da LOMCE correspondente e segundo as directrices do Currículo de 

Educación Primaria para a Comunidade Autónoma de Galicia.  

Dous nenos aínda presentan algunhas dificultades no proceso lecto-escritor e na 

comprensión lectora hai unha nena máis. 

Os obxectivos grupais e os obxectivos plantexados para o proxecto anual: CULTURAS 

DO MUNDO: ÁFRICA cumplíronse superando as expectativas. Seguindo as propostas 

feitas dende os diferentes equipos do centro, desenvolvéronse actividades didácticas 

de diferente índole seguindo coa dinámica de traballo por proxectos. Traballáronse 

diferentes aspectos do continente africano: xeografía, flora e fauna, tribos, 

vestimentas, gastronomía, monumentos, idiomas... Na aula colocouse un recuncho cos 

traballos realizados e obxectos que aportaron as familias sobre o proxecto.  

Tamén se aproveitaron ás horas de ler para traballar a lectura e a comprensión 

lectora (3 sesións a semana). 

Promoción  

Promocionan todos os alumnos ao seguinte nivel agás un alumno que permanecerá 

en segundo nivel.  

Atención á diversidade  

Co grupo interviron reforzando a dous nenos con dificultades dúas mestras do centro:  

 - Mestra de P.T.con 2 sesións semanais. 

- Mestra con disposición horaria, 3 sesións semanais. 

Estas foron desenvolvendo diferentes actividades de reforzo en función das 

necesidades e dificultades que foron xurdindo: desenvolvemento da velocidade 

lectora, actividades de comprensión lectora, reforzo dos contidos básicos da área de 

matemáticas: numeración, operacións básicas e resolución de problemas. 

O iniciares o curso e despois de unha análise individual de cada neno. Detecto a 

necesidade de establecer un reforzo diario dunha sesión para os nenos cuío nivel está 

por debaixo do nivel mínino esixido. Para intentar o seu avance ao nivel medio 

grupal. 
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A mestra especialista en A.L. intervíu cun alumno da aula, nos meses de maio e xuño 

por falta de control respiratorio apreciado na lectura e no control persoal. 

Actividades complementarias de saídas e visitas didácticas:  

Ao longo do curso participamos en todas as conmemoracións e as actividades que se 

propuxeron dende os diferentes equipos de coordinación docente e que se detallan en 

outros puntos da memoria do centro. Así mesmo este grupo tamén participou: 

 Aula Naturnova (1º trimestre) 

 Correlingua (3º trimestre) 

 Granxa musical Corazón de Carballo. (Tomiño) (3º trimestre) 

Organización espacio-temporal.  

A distribución grupal máis utilizada foi traballo cooperativo en grupos de catro 

variando nenos nos grupos para un maior rendemento dos alumnos. Un grupo de tres 

alumnos que necesitaban unha atención máis individualizada pola falta de atención 

e baixo nivel de traballo coa mestra. Nos grupos de catro, con subgrupos por parellas 

onde alumno con maior competencia curricular estivese ao carón doutro alumno con 

máis dificultades na aprendizaxe. 

Faltas de asistencia: As faltas de asistencia non foron relevantes e sempre xustificadas.  

Unha nena tivo unha falta de larga duración xustificada de dous meses (xaneiro e 

febreiro). Causa: desprazamento temporal a outro continente. 

Propostas de mellora  

Seguir consolidando o proceso lecto-escritor e a comprensión lectora e así tamén se 

mellorará na resolución de problemas. 

Sería axeitado desenvolver obradoiros que consoliden as aprendizaxes máis funcionais 
e significativas:  

 Obradoiro de lecto-escritura e comprensión lectora. 
 Obradoiro de ortografía  
 Obradoiro de matemáticas prácticas. 

 
E para os nenos de nivel alto, facer na medida do posible actividades complexas de 
diversa natureza nas que teñan que por en práctica os coñecementos adquiridos. 
Empregando o tema proposto polo centro como elemento motivador e de conexión 
entre as diferentes aprendizaxes. 
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MEMORiA 3º DE PRIMARIA: 

O terceiro nivel de E.P. neste curso está fomado por 15 alumnos de diferentes 
capacidades:  Hai un alumno con AC significativa, e houbo 5 alumnos  que precisaron 
un reforzo  na aula de P. T. xa  que presentaron alguna dificultade nas súas 
aprendizaxes sobre todo no proceso de lecto-escritura. Estiveron atendidos pola  
profesora  especialista (cinco sesións semanais)  asi coma por outra  profesora  con 
dispoñibilidade horaria con tres sesión semanais. Prevese que este alumnado deba 
seguir recibindo o apoio no vindeiro curso. 

A evolución xeral do grupo en canto as competencias básicas foi moi boa, pois 
comezaron o curso un puoco floxos. Os obxectivos mínimos académicos recollidos na 
programación de aula foron acadados pola totalidade dos nenos excepto dous que 
non promocionaran ao curso seguinte, permanecendo un curso máis en terceiro. 

Ao longo do curso desenvolveronse numerosas actividades co obxectivo de favorecer 
a motivación e o interese do alumnado polos contidos a desenvolver: Charlas de 
familias expertas, vídeos, obradoiros, trailers… a maioría delas propostas dende o 
Equipo de Biblioteca e o PLAMBE. Este curso tratando a temática de ÁFRICA. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  DESENVOLVIDAS 

- Inaugración e Presentación do Proxecto AFRICA na Biblioteca 
- Obradoiro de ciencias. 
- Obradoiro Primeiros auxilios. 
- Celbración do Samaín 
- Celbración do Magosto. 
- I Xornada Educación Vial. 
- Saída Pergamiño Vindel. 
- Saída a Naturnova. 
- Festival de Nadal. 
- Celebración da Paz 
- Homenaxe a Rosalía de Castro : Rosalía nas fiestras 
- Festa do Entroido 
- Charlas forestais: o bosque vivo. 
- II Xornada Educación Vial. 
- Charla sobre alimentación saudable. 
- Obradoiros África. 
- Día do Libro: Contacontos, trailers e mercadiño de libros. 
- Saída a Vitrasa. 
- Obradoiros de Poesía: Sabela Gago. 
- Saída granxa musical Corazón de Carballo. 
- III Xornada Educación Viaria. 
- Obradoiros de Gusanos de Seda. 
- Festa da Auga: Aquática. 
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PROPOSTAS DE MELLORA: 
- Empregar mair cantidade de material manipulativo nas áreas de 

matemáticas e ciencias. 
- Darllle pulo ao uso cotidiano do galego oral e na conversa. 
- Traballar na mellora da atención e concentración nas tarefas. 
- Desenvolver habilidades de identificación de ideas principais, resumo, 

elaboración de mapas conceptuais e esquemas co fin de desnvolver ao 
máximo a competencia de  aprenda a aprender. 

- Incidir nas habilidades sociais, de control de emocións e solución de conflitos. 

 

MEMORiA 4º DE PRIMARIA: 

Neste curso 2017 – 2018 en  cuarto de E.P.  houbo 16 alumnos  ( 9 nenos e 7 nenas ) 
que conforman un grupo algo dispar en canto a capacidades  e funcionamento. 

Contamos con 3 alumnos que teñen altas capacidades para os que adoptamos 
actividades de reforzo  que procurou o equipo de orientación colocando na nosa aula 
un ordenador a maiores con xogos especializados e outras actividades a realizar unha 
vez rematados os traballos da aula e que tamen axudaron a incentivar a outros 
alumnos que querían participar desas novidades. 

Dous alumnos acudiron a aula de P.T. duas veces na semana para reforzar lengua, 
lingua e matemáticas e ainda que precisan axuda conoceuselle una certa 
maduración e maior autonomía con respecto a cursos anteriores. 

Os outros alumnos teñen en xeral una media alta en canto intelixencia e posibilidade 
de aprendizaxe pero son moi faladores e algúns  non prestan toda a atención que se 
precisa. 

Tendo en conta os obxectivos da PXA  procuramos  traballar coa fin de acadalos 
sempre axustando as tarefas ás posibilidades da mayoría dos alumnos coa fin de 
equilibrar o grupo. 

Con respecto aos obxectivos académicos  foron bastante homoxéneos na media do 
grupo ainda que hai que ter en conta que serán  progresivos durante a primaria. 

Traballamos para motivar, fomentar o interés e a atención para lograr unha 
aprendizaxe axeitada, pero este obxectivo é o mais difícil de acadar xa que cada vez 
hai mais distraccións arredor dos alumnos e están cada día mais dispersos, esto unido 
ao pouco tempo que teñen a maioría das familias para adicarlle aos seus fillos. 

Este ano o noso lema foi África e en torno a él realizamos moitas actividades.Así pois 
os alumnos de 4º participaron en todas as conmemoracións  ( SaMagosto, Nadal , 
paz ,Entroido etc ) con especial atención á Semana das Letras Galegas no que 
realizamos diversos Obradoiros con todo o alumnado na escola e nos xardíns ademáis 
da saída o día anterior ao Correlingua no parque de Castrelos. 
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Como actividades complementarias dentro do colexio tivemos charlas, contacontos, 
primeiros auxilios, talleres sobre África, charlas, conferencias, dúas sesións de “ Camiña 
con Nós pola Igualdade”… 

Fora do centro visitamos museos, Vitrasa, fomos a concertos no concello e fixemos una 
excursión de fin de curso ó Ecoparque de Marín.  

Destacar que este ano seguimos facendo as actividades de Educación Viaria nas que 
estamos involucrados dende hai anos en colaboración coa policía local de Vigo. 

 En xeral estamos  satisfeitos cos traballos e actividades do PLAMBE  e os proxectos 
suxeridos e realizados. 

 
 
 

PROPOSTAS DE MELLORA: 

- Maior uso na Biblioteca de Centro como futuros lectores. 
- Darllle pulo ao uso cotidiano do galego oral e na conversa. 
- Traballar na mellora da atención e concentración nas tarefas. 
- Conseguir que o alumnado aprenda a aprender. 
- Traballar na mellora do ambiente da clase. Mellorar na medida do posible os 

pequenos conflictos que poidan xurdir. Para que así a convivencia do centro 
en xeral tamén se vexa favorecida. 

 

 

MEMORIA de 5º DE PRIMARIA: 

1. Aspectos Xerais: 

O quinto curso de educación primaria estivo composto na maior parte do ano 

por 12 alumnos/as atendidos por un equipo de 8 mestres/as, entre titora, especialistas 

e orientadora.  

No mes de marzo deuse de baixa un alumno, pero en abril incorporouse outro 

procedente do estranxeiro polo que o número non variou. Aínda así, no mes de maio 

incorporouse un alumno procedente do país vasco que será atendido en 

escolarización domiciliaria e outro alumno procedente de Brasil. Polo tanto a aula no 

mes de xuño ten un total de 14 alumnos/as (13 + 1 en atención domiciliaria). 
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2. Cumprimento do plan do Equipo Docente:  

2.1. Reunións efectuadas. 

 Mantivéronse diversas reunións ao longo do curso onde se trataron temas 

relacionados co alumnado e familias, actividades complementarias, saídas e 

conmemoracións, Obxectivos e Competencias Básicas a acadar polo alumnado, 

obxectivos mínimos do curso, etc.  

Fóra destas reunións, tratáronse moitos temas relacionados con actividades 

que se nos ían presentando de improviso. 

2.2. Reunións coas Familas do Alumnado. 

Leváronse a cabo as reunións xerais cos pais e nais a principio do curso para 

informarlles dos obxectivos e competencias básicas a acadar polo alumnado e as liñas 

de traballo a seguir ao longo do curso. 

Así mesmo, mantivéronse de maneira permanente entrevistas individuais 

cando se consideraron pertinentes ou cando as familias así o solicitaron, para facer un 

seguimento da evolución do alumnado e, sobre todo, para atender de maneira 

efectiva e exercer unha acción titorial axeitada cando se presentaron dificultades. 

Todos/as os/as pais/nais, acudiron ás titorías solicitadas. 

 Salientar que non todas as familias mostran o mesmo grao de preocupación 

polos seus fillos/as polo que o contacto con estas tivo que ser máis rigoroso. 

3. Áreas Instrumentais. 

3.1. Área de Linguas. 

 A aprendizaxe da lecto-escritura e desenvolvemento expresivo 

realizouse en paralelo nas dúas linguas: castelán e galego. Debido a que o alumnado 

se desenvolve fundamentalmente nun medio castelán falante, e para continuar 

favorecendo o emprego do galego, participouse activamente nas actividades que o 

Equipo de Normalización e o Equipo da Biblioteca puxeron en marcha durante este 

curso para potenciar un maior uso desta lingua. 
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Este curso, non se traballou con libro na área de Lingua Galega, senón que se 

fixo a través de diversos proxectos que potenciaran, sobre todo, o desenvolvemento 

da expresión oral nesta lingua porque ademais de ser un fin en si mesma, é un 

camiño indispensable para un maior dominio da lectura e da escritura, clave para a 

comprensión de calquera materia dentro do mundo escolar e ferramenta 

indispensable para as esixencias da vida cotiá. 

Para mellorar a expresión escrita empregáronse diversas técnicas como 

ditados, realización de diversos textos ceibes e traballo nun caderniño específico. 

 O gusto pola lectura, e enmarcado dentro do PROXECTO LECTOR,  

favoreceuse por medio da lectura colectiva e individual en distintos soportes (escrito e 

dixital) e con diferentes tipos de texto (narrativa, poesía, cómics…). 

3.2. Área de Matemáticas.   

Trala Avaliación inicial, detectamos que as maiores dificultades nesta área 

atopábanse no razoamento lóxico-matemático e na resolución de problemas. É 

por iso que se fixeron actividades conectadas coa vida do alumnado, acadando 

resultados positivos ao respecto aínda que segue a ser a parte máis dificultosa. 

Púxose especial énfase en traballar as divisións posto que aínda hai nenos 

que teñen dificultades. 

4. Uso das Novas tecnoloxías (TICs). 

 Como novidade, púxose en marcha un blogue do curso. Colgáronse diversas 

actividades que reforzaban as áreas traballadas nos cursos dunha forma lúdica, 

vídeos de todo tipo, relatos, fotos.., etc. Manifestar a gran dificultade de atopar 

recursos en galego na rede. Con respecto ao encerado dixital, é unha ferramenta 

de apoio indispensable en moitas actividades da aula. 
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5. Actividades Complementarias e Extraescolares. 

Primeiro Trimestre. 

 29/09/2017: Obradoiro de Ciencias. 

 24/10/2017: Obradoiro Primeiros Auxilios 

 31/10/2017: Halloween e Samaín. 

 21/11/2017: Exposición Pergamiño Vindel. 

 04/12/2017: Regueifas. 

 15/12/2016: Obradoiro O Noso Litoral. 

 22/12/2016: Festival Nadal 

Segundo Trimestre. 

 30/01/2018: Celebración Día da Paz 

 06/02/2018: Saída Museos Científicos A Coruña. 

 09/02/2018: Entroido no colexio. 

 02/03/2018: Educación Viaria coa Policía Local de Vigo. 

 15/03/2018: Bosque vivo: Charla con gardas forestais. 

 22/03/2018: Concerto didáctico: A Tradición Oral nas cantigas de Martín 

Códax. 

 

Terceiro Trimestre. 

 05/04/2018: Obradoiros de África 

 19/04/2018: Concerto de Música Africana: Cantos e ritmos de África Negra” 

 20/04/2018: Visita Salón STEMlab- Galicia 

 27/04/2018: Xornada de atletismo en pista. 

 11/05/2018: Descubrindo O Norte: Serra do Galiñeiro. 

 23/05/2018: Ecoparque Marín 

 29/05/2018: Obradoiro sobre Perigos de Internet 

 20/06/2018: Festa de Graduación. 

 21/06/2018: Festa da Auga. 
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6. Número de alumnos/as con Reforzo Educativo (RE). 

Dous días á semana, dous alumnos reciben apoio da mestra de PT fóra da 

aula nunha sesión cada día. Para este alumnado o resto dos periodos lectivos das 

materias se lle provee de reforzo na aula pola titora. 

A maiores deste reforzo para o alumno que provén do estranxeiro neste 

último trimestre se procuraron horas por parte da titora para intentar favorecer a 

adquisición do nivel da aula na área de matemáticas e linguas. 

7. Datos sobre o alumnado e resultados escolares. 

 

8. PROPOSTAS DE MELLORA PARA O VINDEIRO CURSO. 

 Para seguir a mellorar na utilización do Galego como idioma eficaz, aparte de 

traballar co libro, se seguirá a potenciar esta lingua a través de diversos 

proxectos como teatro, cortos de vídeo… 

 Dotar a aula de material específico para traballar a área de matemáticas no 

aspecto xeométrico e sistemas de medida. 

 

 

 

 

 

CURSO 

TOTAL 

ALUMNADO 

CON 

A.C.I. 

CON  

R.E. 

RESULTADOS 

Promocionan 

Promocionan 

por 

imperativo 

legal 

 

Non  

Promocionan 

5º 13 0 4 11 2 0 
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MEMORIA 6º DE PRIMARIA:  

1. Aspectos Xerais: 

Sexto curso de educación primaria estivo composto por 18 alumnos/as ata o 

primeiro trimestre e 17 alumnos/as no segundo e terceiro trimestre, atendidos por un 

equipo de 8 mestres/as, entre titora, especialistas e orientadora. 

2. Cumprimento do plan do Equipo Docente:  

2.1. Reunións efectuadas. 

 Mantivéronse diversas reunións ao longo do curso onde se trataron temas 

relacionados co alumnado e familias, actividades complementarias, saídas e 

conmemoracións, Obxectivos e Competencias Básicas a acadar polo alumnado, 

obxectivos mínimos do curso, etc.  

Fóra destas reunións, tratáronse moitos temas relacionados con actividades 

que se nos ían presentando de improviso. 

2.2. Reunións coas Familas do Alumnado. 

Leváronse a cabo as reunións xerais cos pais e nais a principio do curso para 

informarlles dos obxectivos e competencias básicas a acadar polo alumnado e as liñas 

de traballo a seguir ao longo do curso. 

Así mesmo, mantivéronse de maneira permanente entrevistas individuais 

cando se consideraron pertinentes ou cando as familias así o solicitaron, para facer un 

seguimento da evolución do alumnado e, sobre todo, para atender de maneira 

efectiva e exercer unha acción titorial axeitada cando se presentaron dificultades. 

Todos/as os/as pais/nais, acudiron ás titorías solicitadas. 

Salientar a colaboración e implicación das familias ao longo de todo o curso, 

tanto en actividades de aula como no apoio dende casa no traballo diario. 

 

 

 

 



Memoria 2017-2018. CEiP SÁRDOMA-MOLEDO Páxina 40 
 

3. Áreas Instrumentais. 

3.1. Área de Linguas. 

 A aprendizaxe da lecto-escritura e desenvolvemento expresivo 

realizouse en paralelo nas dúas linguas: castelán e galego. Debido a que o alumnado 

se desenvolve fundamentalmente nun medio castelán falante, e para continuar 

favorecendo o emprego do galego, participouse activamente nas actividades que o 

Equipo de Normalización e o Equipo da Biblioteca puxeron en marcha durante este 

curso para potenciar un maior uso desta lingua. 

Este curso traballouse co libro na área de Lingua Galega, para traballar 

dunha maneira máis específica a gramática tras o desenvolvemento da expresión 

oral que se fixo o curso pasado.  

 Ademais, traballouse nesta lingua a través da gravación de diversos vídeos e 

documentais que ademáis, favorecían diversos aspectos de outras materias. Esta 

actividade foi moi motivadora para o alumnado, o que favoreceu a adquisición das 

aprendizaxes dunha forma moi lúdica. 

Salientar que, ao igual que o curso pasado, unha das actividades que máis 

motivou o emprego do galego na aula foi o teatro, que se impartiu nesta lingua e, 

que ao converterse na actividade preferida do alumnado, impulsou a expresión en 

galego. Asimesmo, suliñar o esforzo de todo o alumnado en expresase nesta lingua.  

Para mellorar a expresión escrita empregáronse diversas técnicas como 

realización de diversos textos ceibes, visionado de curtametraxes mudas como inicio 

de relatos libres, concursos de microrrelatos, etc.  

 O gusto pola lectura, e enmarcado dentro do PROXECTO LECTOR,  

favoreceuse por medio da lectura colectiva e individual en distintos soportes (escrito e 

dixital) e con diferentes tipos de texto (narrativa, poesía, cómics…). 
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3.2. Área de Matemáticas.   

Trala Avaliación inicial, detectamos que as maiores dificultades nesta área 

atopábanse no razoamento lóxico-matemático e na resolución de problemas. É 

por iso que se fixeron moitas actividades conectadas coa vida diaria do alumnado, 

acadándose uns resultados positivos ao respecto, aínda que segue a ser a parte máis 

dificultosa para o alumnado. 

Púxose especial énfase en traballar nas táboas de multiplicar posto que 

aínda hai nenos que non as teñen memorizada. 

4. Uso das Novas tecnoloxías (TICS). 

 Seguiuse co proxecto do blogue iniciado o curso pasado. Os resultados 

acadados con esta ferramenta foron espectaculares, conseguíndose unha gran 

implicación por parte dos alumnos e alumnas.  

Colgáronse diversas actividades que reforzaban as áreas traballadas nos cursos 

dunha forma lúdica, vídeos de todo tipo, relatos, fotos.., etc. Neste senso manifestar a 

gran dificultade de atopar recursos en galego na rede. 

 A participación nestes blogues, tanto do alumnado como das súas familias 

anímannos a seguir adiante con esta ferramenta de traballo. 

 Con respecto ao encerado dixital, é unha ferramenta de apoio 

indispensable en moitas actividades da aula. 

 Como novidade, tras a formación previa do profesorado, no segundo trimestre 

o alumnado iniciouse na robótica e programación. Salientar a motivación que 

esta actividade tivo no alumnado e o interese e esforzo que puxeron no seu 

desenvolvemento.  

 Salientar a participación no curso de “Ciber Expertos” levado a cabo pola 

policía local de Vigo. Este curso proporcionoulle ao alumnado unha ampla formación 

na utilización segura de Internet, os perigos das redes sociais, e entrega de carnés, etc. 
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5. Actividades Complementarias e Extraescolares. 

Primeiro Trimestre. 

 27/09/2017: “Apañando castañas do noso castiñeiro” 

 27/09/2017: Elaboración “saquiños de lavanda” como titores de 4 anos. 

 29/09/2017: Museo Científico Itinerante. 

 20/10/2017: Inauguración Biblioteca presentación Proxecto de Centro: África. 

 24/10/2017: Curso primeiros Auxilios 

 31/10/2017: Celebración do Magosto e Samain. 

 09/11/2017: Plantando tulipáns no Sárdoma. 

 10/11/2017: O Acordeón. 

 21/11/2017: Museo do Mar: Pergamiño Vindel. 

 24/11/2017: Safari Masai Mara (Biblioteca). 

 30/11/2017: Museo do Verbum: A aula do pasado. 

 04/12/2017: Regueifas. 

 05/12/2017: Curso sobre Voluntariado. 

 15/12/2017: Litoral Marítimo. 

 15/12/2017: Memorias de África. 

 18/12/2017: Camiña con nós pola igualdade (obradoiro). 

 18/12/2017: I Xornada de Circuito Viario no Sárdoma. 

 22/12/2016: Festival Nadal. 

Segundo Trimestre. 

 22 xaneiro/02 febreiro/2018: Curso “Expertos en Internet”. 

 30/01/2018: Celebración do Día da Paz. 

 06/02/2018: Visita do Domus, Museo do Home, Acuario (A Coriña). 

 09/02/2018: Celebración do Entroido. 

 23/02/2018: Saída ao parque de Bombeiros. 

 26/02/2018: Homenaxe ao Aniversario de Rosalía de Castro. 

 02/03/2018: Curso Educación Vial. 

 07/03/2018: Conmemoración polo Día da Muller Traballadora. 

 09/03/2018: Concerto: “Viaxando por África” 

 15/03/2017: Charla: “O Bosque Vivo”. 

 21/03/2018: II Xornada de Circuito Viario no Sárdoma. 

 22/03/2018: Concerto: Cantigas de Martín Códax. 
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Terceiro Trimestre. 

 04, 11, 18, 25/04/2018: Obradoiro: Prevención de Drogodependencias. 

 05/04/2018: Obradoiro África. 

 18/04/2018: Obradoiro Igualdade. 

 19/04/2018: Concerto: Cantos e ritmos da África Negra. 

 20/04/2018: Visita Salón STENlab-Galicia. Santiago de compostela. 

 10/05/2018: O mundo da Minería (a cargo dun mineiro retirado). 

 15/05/2018: Celebración do Día das Letras Galegas. 

 16/05/2018: Correlingua. 

 23 – 27/04/2018: Actividades relacionadas co Día do Libro (mercadillo, 

contacontos…). 

 23/05/2018: Excursión Fin de Curso (Tirolinas). 

 25/05/2018: Descubrindo o Norte. 

 31 /05/2018: Entrega Diplomas Ciber Expertos. 

 06/06/2018: Visita ao Instituto de Beade. 

 19/06/2017: III Xornada de Circuito Viario no Sárdoma. 

 20/06/2018: Graduación do alumnado de 6ª de E.I e 6º de E.P. 

 21/06/2017: Festa de Fin de Curso. 

 

6. Número de alumnos/as con Reforzo Educativo (RE). 

Un día á semana, un alumno e unha alumna reciben apoio da mestra de PT 

fóra da aula nunha sesión de unha hora. 

Tres días á semana, dous alumnos con ACI, en sesións de unha hora e fóra da 

aula, reciben apoio da mestra de PT. 

 Así mesmo, dous horas á semana, entra na aula a titora de cuarto curso  para 

potenciar e reforzar diferentes aprendizaxes, especialmente as referidas á redacción 

de pequenos relatos. 
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7. Datos sobre o alumnado e resultados escolares. 

 

 

 

 

 

 

8. PROPOSTAS DE MELLORA PARA O VINDEIRO CURSO. 

 Maior utilización da biblioteca do Centro. Posto que o alumnado presenta 

unha gran motivación pola lectura, no  próximo curso utilizarase a biblioteca 

como “aula lectora” sempre que sexa posible. 

 Para seguir a mellorar na utilización do Galego como idioma eficaz, aparte de 

traballar co libro, se seguirá a potenciar esta lingua a través de diversos 

proxectos como teatro, curtametraxes de vídeo… 

 Dados os beneficios que o xadrez ten no desenvolvemento do alumnado 

(concentración, redución da impulsividade…) o curso que ven adicarase un 

tempo fixo para desenvolver este xogo como unha materia máis. 

 Debido as dificultades atopadas na área de matemáticas, tentaremos facer 

unhas matemáticas máis conectadas coa vida cotidiana e máis manipulativas. 

 

 

 

 

 

CURSO 

TOTAL 

ALUMNADO 

CON 

A.C.I. 

CON  

R.E. 

RESULTADOS 

Promocionan 
Non  

Promocionan 

6º 17 2 2 17 0 
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ANEXO: RESULTADO DAS AVALIACIÓNS POR NIVEIS: 

Alumnado que promociona e que non promociona. 

Este é o resultado das avaliacións finais por nivel no curso 2017 – 2018: 

En educación Infantil…….promocionan todos. 

En 1º Ed. Primaria promocionan todos menos 1. 

En 2º Ed. Primaria promocionan todos menos 2. 

En 3º Ed, Primaria promocionan todos menos 1. 

En 4º Ed. Primaria promocionan todos. 

En 5º Ed. Primaria promocionan todos. 

En 6º Ed. Primaria promocionan todos. 
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4-. VALORACIÓN e MEMORIA de DISTINTOS DEPARTAMENTOS: 

4.1-. INGLÉS, PROXECTO DE ANTICIPACIÓN , AULAS BILINGÜES 

 E AUXILIAR DE CONVERSA 

O departamento de Inglés do CEIP Sárdoma-Moledo desenvolveu ao longo do curso 

2017 - 2018 unha diversidade de propostas para mellorar a competencia lingüística 

do seu alumnado na primeira lingua estranxeira e acadar un dos obxectivos básicos 

que é o plurilingüismo recollidos no Proxecto Xeral Anual a través de tres proxectos:  

- O PIALE, isto é o proxecto de anticipación da primeira lingua estranxeira na 

etapa de educación infantil integrados no seu curriculum escolar.  

- As Sección Bilingües na Área de Plástica. 

- Ausencia dun Auxiliar de Conversación este curso. 

- Participación en diferentes Proxectos Complementarios. 

 

Memoria de Inglés Infantil e os 3 primeiros cursos de Primaria: 

O PIALE é un dos proxectos plurianuais que leva funcionando no centro na etapa de 

educación infantil dende hai máis de 18 anos e que posibilita a preparación e potenciación 

das destrezas básicas, especialmente as orais,  nos alumnos máis pequenos para a 

aprendizaxe da primeira lingua estranxeira e que grazas á programación anual e a 

utilización de recursos didácticos e metodoloxía de maneira sistemática acádase un nivel 

satisfactorio dos obxectivos xerais e específicos para cando promocionen ás etapas de 

primaria e melloren a súa competencia lingüística. Como novidade este ano en Educación 

Infantil dividiuse o tempo en dúas sesións de 25 minutos cada unha, o cal tivo un efecto moi 

positivo ao ter dous días á semana e, consecuentemente, ter máis oportunidades de refrescar 

o aprendido. Ademais o tempo é o suficientemente curto para centrar a atención dos 

pequenos en actividades comunicativas dunha maneira efectiva. Nos tres primeiros cursos de 

primaria priorizáronse as destrezas orais como estaba recollido na programación anual sen 

deixar de traballar as escritas como establece o currículo. Así mesmo integrouse o proxecto 

anual relacionando a materia traballada coa temática.  
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OBXECTIVOS ACADADOS: 

- Potenciar e mellorar as destrezas orais: Speaking, Listening and Interacting. 

- Iniciar na destreza oral de Reading con palabras e expresións clave. 

- Comprender as actividades orais: Songs, Rythms, StoryTellers, Listenings, etc... 

- Participar de actividades lúdicas e xogos. 

- Disfrutar con actividades en equipo e grupais, sendo participativo. 

- Comprender mensaxes básicas, instruccións e normas de xogos. 

- Motivarse por aprender a primeira Lingua Estranxeira. 

- Participar en Festas e Celebracións: Samaín, Halloween, etc 

- Integrar o proxecto do cole (África) na aprendizaxe da lingua inglesa. 

Propostas de Mellora: 

- Dotación de máis material específico de aula. 

- Creación de recunchos na aula para traballar diferentes aspectos da lingua. 

- Procurar na medida das posibilidades horarias que non coincidan as últimas 

sesións cun mesmo curso, xa que se fan moi curtas e se perde tempo de clase. 

 

As dúas Seccións Bilingües na Área de Plástica levan funcionando no 

3º ciclo de educación primaria por décimo ano consecutivo e supón unha experiencia 

moi motivadora entre o alumnado para incrementar a competencia lingüística en 

inglés a través dunha materia non lingüística, usando o Inglés como linguas vehicular. 

Os obxectivos acadados no deseño do Proxecto e recollidos tamén no PXA son moi 

satisfactorios, a experiencia moi positiva e creativa. Este curso traballamos con 

documentación sobre artistas da Pintura, propostas de deseño e tamén actividades 

manuais “hand making”… demostrando unha vez máis a capacidade do alumnado 

para ser creativos e tentando de mellorar tamén as destrezas de expresión oral. 

 

Tamén dende as Aulas Bilingües traballouse en Proxectos Complementarios e 

Celebracións: Halloween – Samáin, O Entroido, e de maneira transversal para 

colaborar co Proxecto Lector do Centro con  Conta Contos ou StoryTellers e Proxectos 

relacionados con ÁFRiCA como presentacións en Power – Point sobre Fauna e 

Animais de África, aspectos culturais,  música e cancións e sendo coherentes co 

principio de aproveitar materiais de refugallo para convertelos en obras artísticas. 
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Destacaría que o nivel de dificultade este curso centraríase na falta de subvención 

por parte da administración para a compra de material funxible e de 

desenvolvemento na aula de plástica  debido aos recortes nas dotacións e que 

sempre nos limita un pouco para levar adiante proxectos máis ambiciosos e facer 

modificacións nas planificacións tendo que ceñirnos ás nosas limitacións materiais, 

pero nunca ás nosas posibilidades inventivas e habilidades creativas.  

 

A Auxiliar de Conversa que este ano quedou vacío no departamento de Inglés 

para ampliar o horario de atención ao alumnado e de actividades para potenciar as 

destrezas básicas orais: Listening, Speaking, Reading and Interacting foi imposible este 

curso xa que o noso centro sufríu os recortes por parte da Consellería de Educación 

que non reforzou a consecución dos obxectivos específicos e a súa implicación en 

actividades complementarias: festas e celebracións como Halloween e o Entroido, 

participación e adestramento no Proxecto de Educación Viaria coa aprendizaxe da 

sinalización en inglés, Obradoiros de Lectura e Conversación especialmente para 

alumnado de educación primaria, participación no Proxecto de ContaContos en 

inglés. Obradoiros para Educación Primaria e Educación Infantil, cancións, xogos, uso 

e emprego das novas tecnoloxías e outras actividades de carácter pragmático como 

uso de mapas, planos e calexeiro da cidade, teléfonos e simulacros de conversación 

telefóncia, monedas, papiroflexia, etc. Todo isto nos perdimos desgraciadamente. 

O seu traballo enriquecía a metodoloxía na aprendizaxe da primeira lingua 

estranxeira e era moi motivador para as actitudes do alumnado que tiñan a 

oportunidade ademáis de contactar con outra cultura a través do seu testimonio. 

Foi a segunda vez en moitos anos que a adminsitracións nos privou da figura do 

auxiliar de conversación para inglés e que nos deixou bastante frustrados. 

De todas maneiras non claudicamos e seguimos a incluila no noso Proxecto Anual. 

 

 

 

 

 

 



Memoria 2017-2018. CEiP SÁRDOMA-MOLEDO Páxina 49 
 

 

Participación en Actividades Complementarias 

Na Planificación do Departamento de Inglés en tódolos niveis de Infantil e Primaria 

acabamos desenvolvendo un ábaco de actividades coherentes cos nosos Obxectivos 

de Área, a PXA do Centro o co Proxecto Común deste curso: “ Explorando ÁFRiCA”. 

Enchemos de experiencias ao noso alumnado para ter a oportunidade de expoñelos á 

inmersión lingüística na primeira lingua estranxeira a través de actividades 

complementarias, actividades extraescolares e dentro da xornada lectiva pero tamén 

ampliando na xornada escolar como saídas, recreos despois do comedor e outras 

propostas: Teatro, Música, Cancións Karaoke, Xogos, Obradoiros de Conversación , 

Proxectos de Exposición Oral, Murais, cartazos, StoryTellers e outras propostas. 

Agradecer a participación de moita xente que forma parte da nosa comunidade 

educativa, profesorado, auxiliares, monitores, familias, ANPAs, e outras entidades 

locais ou asociacións, concello que nos fan propostas lúdico educativas interesantes. 

 

 

Propostas de Mellora 

- Recuperar a participación un ano máis dos Programas dos Auixiliares de 

Conversación para mellorar a competencia lingüística do alumnado. 

- A ser posible presionar á adminstración para rescatar o auxiliar de conversa. 

- Ampliar o horario de Plástica na Planificación anual, se fora posible, xa que 

unha hora semanal dentro dos Proxectos de Aulas Bilingúes non deixa de ser 

algo anecdótico xa que o tempo para desenvolvelos quédanse curtos. 

- Seguir a mellorar 4 (orais)  das 5 destrezas básicas na aprendizaxe de Linguas: 

Listening, Speaking, Reading  and Interacting. 

- Que o alumnado utilice un pouco máis o Inglés como lingua vehicular. 

- Máis apoio por parte da Administración xa que non gozamos de ningunha 

aportación presupuestaria nas Aulas Bilingües debido aos recortes. 
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4.2-. AULA DE MÚSICA: 

A continuación relátanse o grao de consecución dos obxectivos ademais dalgún 

comentario relevante sobre a etapa presentada. Este apartado tamén consta dun 

breve epígrafe con suxestións para a mellora da consecucións dos obxectivos con 

vistas ao vindeiro curso. 

Educación Infantil: 

A principal meta da educación musical na etapa de Ed. Infantil é a achega a 

conceptos básicos da música así como o comezo da experimentación da materia 

como tal. Este obxectivo acádase mediante a interpretación de cancións sinxelas, 

danzas, interpretacións con instrumentos de pequena percusión, dramatizacións, 

musicogramas, etc. 

A conmemoración de datas de interese traballaronse dende a aula mediante a 

realización de danzas, cantos tradicionais e sesións de expresión corporal e 

musicoterapia respectivamente. 

 

Educación Primaria 

Para acadar os obxectivos propostos na programación do inicio de curso utilizaronse 

elementos propios da linguaxe musical como:  

Interpretación: instrumental, tanto dende os recursos Orff como a interpretación 

mediante a frauta doce que comezamos xa dende 2º de primaria, interpretación 

vocal con cancións nas diferentes linguas (galego preferentemente pero tamén 

castelán e outros idiomas) buscando que a canción se adapten ao concepto que se 

traballa. 

Dramatizacións e conceptos de notación musical: neste apartado engadimos o 

estudio dos esquemas rítmicos, a expresión corporal, o traballo con musicogramas, 

conceptos puramente musicais e notación non convencional. 

Escoita: a audición resulta un aspecto imprescindible na educación musical, 

traballando dende a relaxación con obras concretas ata o análise, moi básico, das 

obras elexidas, o traballo do aspecto espacial tamén é un concepto relevante 

vinculado á audición, así como a lateralidade e a coordinación. Ademáis tamén 

facemos fincapé na introducción de obras contemporáneas para poder acostumar os 

oídos do alumnado á escoita crítica. 

Igual que na etapa de Ed. Infantil as datas conmemorativas tamén foron 

debidamente traballadas dende a aula con obras adaptadas ao Samai ́n, 

Magosto,Entroido, Letras Galegas, Medio Ambiente, etc. 



Memoria 2017-2018. CEiP SÁRDOMA-MOLEDO Páxina 51 
 

Descatamos tamén o beneficioso que resultou nos cursos onde se impartiu 

coordinadamente música e plástica, xa que se pudieron levar a cabo actividades 

artísticas que fusionaban as dúas disciplinas, asimesmo nestes cursos a pérdida de 

horas da asignatura por actividades complementarias que se realizaran resultou 

menor por poder facer cambios no horario co propio alumnado. 

 

PROPOSTAS DE MELLORA  

 

 A coordinación cos titores e o equipo de orientación, non resultou todo o 

correcta que pensamos debería ser, xa que durante este curso realizaronse 

varias reunións e tomas de decisións importantes que incumbían o noso 

alumnado sen, por una banda ter en conta a miña opinión como mestra que 

lle imparte clases e, por outra banda, e pensamos que moito máis relevante, 

sen informar. Asimesmo nos horarios de reunión cos titores varios foron os pais 

que preguntaron pola asignatura de música, informandome desta 

preocupación noutra avaliación e moitos meses despois. Penso que non houbo 

moita comunicación fluída e a próxima vez temos que mellorar este feito. 

 En vistas á organización do horario do vindeiro curso gustaríanos contar coas 

cuartas sesións nos cursos máis altos, xa que temos una maior marxe de 

maniobra, xa que se trata da sesión máis longa por incluir a hora de ler e 

resulta máis doada a organización da materia cando por diversas razóns 

perdemos a sesión semanal. Sería especialmente interesante contar coa cuarta 

sesión en 5º de E.P., xa que durante este curso a sesión de música eran o 

venres a última hora e a carga horaria o final de curso estivo moi minada. 

Evitando a ser posible a organización nos horarios de música as últimas horas 

do día, xa que a atención do alumnado decae considerablemente. 

 A pesar de que fai catro cursos dotouse á aula dunha tarima flotante para 

poder levar a cabo actividades no chan e mellorar a insonorización da 

mesma, os metros da madeira son escasos para albergar a todo o alumnado e 

en moitos casos tropezan co borde, especialmente na realización das danzas. 
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4.3-. EDUCACIÓN FÍSICA E PSICOMOTRICIDADE 2017-2018: 

Durante o 1º trimestre do curso tivemos bastantes problemas coa limpeza do 

pavillón que pasou a depender da Concellería de Deportes, faltando coordinación 

por parte das Concellerías de Educación e Deportes do propio Concello de Vigo, con 

contínuas interrupcións para realizar arranxos no horario escolar, coas conseguintes 

molestias. Aínda segue a haber problemas respecto a limpeza do pavillón. 

Estreamos a Paxareira como aula adpatada para Psicomotricidade. 

Mantense a liña de traballo seguida para Infantil e Primaria e ir pouco a pouco 

dotando de autonomía ao alumnado de cara a actividade física e o relacionado cos 

hábitos de hixiene e saúde e con a proposta de actividades axeitadas a cada nivel, 

para conseguir un bo desenrolo das súas habilidades físicas básicas e específicas, así 

como conquerir un bo desenrolo motor e das súas capacidades físicas básicas.  

 

Neste curso afianzáronse as novidades introducidas o curso pasado: 

 Implementouse a obligatoriedade  para o alumnado de Primaria de levar  

unha bolsa de EF cunha toalla de mans, un bote pequeno de xabón e 

unha camiseta limpa, para  asearse e cambiarse o remate da sesión. A  

valoración deste cambio e positiva, aínda que non supuso grandes 

problemas cumplir a norma, observouse relaxación por parte dalgúns 

alumnos a hora do seu cumprimento, tendo que tomar medidas como 

enviar notas os titores. 

  Continuouse abrindo o pavillón nos recreos para xogar o volei e 

paralelamente organizouse un torneo de badminton para 3º, 4º, 5º e 6º, 

así como a posibilidade de solicitar material para xogar, dando máis 

alternativas para empregar o tempo de ocio 

 Participación no proxecto “Descubrindo o Norte” de 5º e 6º, xirando o 

redor do deporte de Orientación este proxecto interrelaciona distintas 

capacidades dos alumnos de xeito interdisciplinar, facendo partícipes as 

familias de forma conxunta con outro centro escolar e coa colaboración 

da Universidade de Vigo. 

Estas dúas actividades integráronse no PLAN PROXECTA 2017/2018 na 

modalidade P.D.C. (Proxecto Deportivo de Centro) CENTROS ACTIVOS E 

SAUDABLES e en XOGADE na Participación nos Encontros de Atletismo para 

5º de E.P.  
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Dende EF colaborouse co Proxecto de Biblioteca para este curso, organizando a 

sesión de Xogos Populares, introducindo xogos de distintas culturas africanas. 

En canto a Programación, desenvolveuse sen maiores problemas, cos cambios 

normais que sempre danse, dado o carácter aberto destas programacións. Todo o 

alumnado conqueríu os obxectivos marcados, aínda que houbo problemas de falta 

de compromiso por parte de algún alumno de 6º e reiteradas faltas de asistencia e 

pouco interese por participar nun alumno de 5º. 

 

A avaliación baséase en dous conceptos complementarios: o primeiro é o traballo 

realizado de acordo coas posibilidades de cada alumno e o segundo a actitude ante 

a proposta das distintas actividades. Algunhas valoracións negativas teñen que ver co 

segundo concepto. 

 

Durante o presente curso seguimos coa escola de voleibol. Os adestramentos foron 

no tempo de lecer dá mañá. A competición desenrolouse  os sábados (  en 

Pontevedra e  en Sárdoma). Os resultados, aínda que non eran nin serán o obxectivo, 

foron moi bos. Participamos con un equipo benxamín e outro alevín.  

 

Propostas de mellora: 

 Seguir adquirindo material para EF e Psicomotricidade, tanto co 

obxectivo de repoñer material, como de aumentar a dotación. 
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4.5-. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

XUSTIFICACIÓN 
 

A Orde do 24 de xullo de 1998, da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria, pola que se establece a organización e funcionamento da orientación 

educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia, recolle que a 

memoria do Departamento de Orientación (DO) será redactada polo orientador/a e 

deberá recoller polo menos:  

- As modificacións introducidas no proceso de desenvolvemento do plan, 

programa ou programas e cambio, se procede, na realidade educativa.  

- A valoración do grao de consecución dos obxectivos establecidos no dito 

plan, así como a implicación e  participación dos diferentes profesionais que 

colaboren nel.  

- As conclusións e propostas concretas de mellora.  

Atenderemos á Circular 10/2010 da dirección xeral de educación, formación 

profesional e innovación educativa pola que se ditan instrucións para coordinar as 

actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e 

profesional na comunidade autónoma de Galicia. 

Compoñentes do DO: 

Noelia Mariño Baz Orientadora  (compartida) 

Isabel Sánchez Vázquez Especialista en PT  

Ana Garín Silva Especialista en AL (compartida) 

Mónica Álves Rivera Coordinadora de Educación Infantil 

JoanaDíaz Cameselle   Titora 1º Primaria 

Eladia Bouzas Miguez Titora 2º Primaria 

Mª del Pilar Vila Nieto  Titora 3º de Primaria 

Guillermina Campo Enríquez Titora 4º de Primaria 

Vanessa Paradelo Quevedo  Titora 5º de Primaria 

Maria José López Lerena Titora 6º de Primaria  
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ÁREA DE INTERVENCIÓN: “PLAN DE ACCIÓN TITORIAL” 

PROGRAMA  
OU ACTIVIDADE 

DESCRICIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

 
- Programa de acollida 

-   O alumnado de 3 anos incorporouse paulatinamente á vida 
escolar. 

- O novo alumnado coa súa familia foi recibido polo equipo 
directivo e os novos compañeiros/as.  

- Ao principio de curso levouse a cabo unha reunión xeral coas 
familias do alumnado de tres anos. 

- Continuar coas medidas de asesoramento 
aos pais/nais para unha correcta 
incorporación.  
 

- Entrevistas coas familias e 
cos titores/as e especialistas 

- A orientadora tivo varias entrevistas coas familias.  
- A demanda foi moi elevada, tanto por parte das propias 

familias, coma das titoras. 

- Solicitude de entrevista por escrito, para 
mellorar a organización e preparación e 
concreción do tema a tratar. 

- Reunións titores e familias  - As titoras fixeron reunións coas familias de cada grupo no mes 
de xuño (EI) e outubro (EP). 

- A petición da familia ou titora leváronse a cabo entrevistas 
individuais. 

- Tratar de incentivar ás familias da 
importancia de acudir a dita reunión de 
principio de curso, ademais do seguimento 
ao longo do curso. 

- Sesións de Avaliacións - Realizáronse as avaliacións prescriptivas: unha de avaliación 
inicial e unha por cada trimestre. 
 

- Poder asistir a xefatura do DO a ditas 
sesións, coordinando co outro centro 
compartido. 

- Asesoramento ao 
profesorado no 
desenvolvemento da 
titoría 

- Asesoramento en todos os niveis sobre: normas de 
convivencia do centro, motivación, conduta, relacións entre 
iguais, habilidades sociais, técnicas de estudio, atención...   

 

- Seguir na mesma liña. 

- Reunións coa orientadora 
do IES ao que está adscrito 
este centro.  

- A orientadora do IES de Beade convocou á orientadora do 
CEIP unha vez ao mes ao longo do curso co fin de establecer 
canles de traballo común.  

- Participación na xornada de portas abertas co alumnado de      
6º de primaria, no mes de xuño. 

- Reunión da titora e orientadora coa orientadora do IES de  
Beade para unha mellor transición do alumnado que remata 
a etapa. 

- Continuar coa coordinación e colaboración 
co IES. 

 
PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
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PROGRAMA  
OU ACTIVIDADE 

DESCRICIÓN VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

- Avaliación psicopedagóxica e 
valoración de diferentes 
alumnos/as.  

- Valoración de diversos alumnos/as  e 
os seus correspondentes informes, 
orientacións ás titoras e/ou cartas de 
derivación a especialistas. 

 

- Ao permanecer só dous días á 
semana no centro supón 
dispoñer de pouco tempo para 
as avaliacións e valoracións dos 
nenos e nenas. 

- Priorizar as valoracións de 
alumnos e alumnas con máis 
necesidades. 

- Intentar pedir posibles 
valoracións no primeiro e 
segundo trimestre.  

- Elaboración dos horarios 
coordinados de PT, AL e 
reforzos educativos do 
profesorado con 
dispoñibilidade horaria. 

 

- Os horarios elaboráronse a comezos 
de curso e intentando cubrir as 
necesidades daqueles nenos/as que o 
precisan. 

- Modificacións ao longo do curso 
segundo as necesidades que van 
xurdindo.  

- As intervencións ás veces non 
son todo o produtivas que 
deberan.  

- Coordinar os apoios dentro da 
aula non sempre son doados.   

- Aproveitar mellor os apoios do 
profesorado con 
disponibilidade horaria en 
todos os cursos de educación 
primaria.  

 

- Revisión de tódolos 
expedientes e informes do 
alumnado do DO, intentando 
actualizalos e remitir aos 
alumnos aos diferentes servizos 
para completar ditas 
valoracións. 

- Este é un proceso longo, debido a 
que ás veces as citas tardan e 
noutras ocasións  tampouco 
contamos coa colaboración necesaria 
das familias. 

- É importante seguir con esta 
labor para poder ter o máis 
organizado posible o ficheiro do 
departamento co fin de 
mellorar a atención á 
diversidade. 

 

- Organización e seguimento dos 
apoios.  

- Realízase unha reunión semanal coas 
profesoras de PT e AL para facer 
seguimento do alumnado de apoio. 

- É importante esta coordinación 
para poder ir modificando a 
intervención a este alumnado. 

- Intentar coincidir os distintos 
membros do DO o máximo de 
días no centro.  

- Elaboración, seguimento e 
avaliación das adaptacións 
curriculares individuais 

- Elaboración, modificacións, revisión e 
seguimento das  ACS. 

- Este curso académico houbo 5 
nenos/as con ACS.  

- Unha en 3º e dous en 6º de EP.  

- Coordinarse e reunirse 
regularmente cos titores/as 
que teñen alumnado con ACS  

- Seguimento de dita ACS por 
parte dos titores/as. 

- Programa preventivo de 
posibles déficits sensoriais 
(VISUAIS E AUDITIVOS) 

- Levouse a cabo en Ed. Infantil, 
detectando posibles déficits visuais, 
auditivos. 

- Remitíronse a diversos alumnos 
aos servizos de oftalmoloxía e 
otorrinolaringoloxía. 

- Seguir o vindeiro curso co 
programa preventivo. 
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- Prevención: valoración dos 
alumnos/as ao final das etapas 
de EI e EP. 

- Probas Badyg-I ao alumnado de 
educación infantil. 

- Probas Badyg- E1 ao alumnado de 
2º de educación primaria. 

- Probas Badyg- E3 ao alumnado de 
6º de educación primaria.  

- Considérase importante a 
información das probas de cara 
á prevención de dificultades. 

O próximo curso proponse pasar 
tamén o BADYG-E2 en 4º EP 

- Equipo de Prevención de 
Drogodependencias do 
Concello de Vigo. 

- Programa de prevención de drogas 
para o alumnado de 6º de EP 

- É interesante repetir a 
actividade o vindeiro ano si a 
ofertan. 

- Implicar ás familias na 
importancia do programa. 

- Programa CIBEREXPERTO - Programa para o uso seguro de 
internet, levado a cabo pola policía, 
para os alumnos de 6º de primaria. 

- O programa é moi necesario xa 
que os nenos e familias non son 
cocientes dos perigos de 
internet. 

- Seguir co programa 

 
PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL 
 

PROGRAMA OU ACTIVIDADE DESCRICIÓN VALORACIÓN PROPOSTAS MELLORA 

- Charla informativa ao alumnado 
sobre a etapa educativa da ESO.  

- Na charla explicáronse as características da 
etapa (asignaturas, cursos, medidas reforzo, 
etc.) 

- O alumnado amósase 
interesado en coñecer 
as súas características d 

- Facelo conxuntamente 
no IES como neste 
curso académico. 

- Información sobre a etapa educativa 
da  ESO para familias dos centros 
adscritos. 

- Douse unha charla para as familias dos 
rapaces e rapazas  de 6º de primaria para 
dar a coñecer o centro e a nova etapa 
educativa na que se van a iniciar os alumnos 
e alumnas e obter así unha maior 
implicación e preocupación na vida escolar 
dos seus fillos e fillas. 

- É importante todo o 
que teña que ver cunha 
adecuada transición 
para o cambio de 
etapas educativas.  

- Concienciar ás familias 
da importancia da 
reunión.  

- Visita  co alumnado do último curso o 
IES de Beade. 

- Realizouse o día de portas abertas en xuño 
no IES para o novo alumnado. Acudimos a 
pé con todo o grupo de 6º, a titora e a 
orientadora. 

- Resultou positiva, xa 
que axuda ao 
alumnado a fixar a 
información, quitar 
medos e aproximarse 
ao novo contexto. 

- Seguir participando 
nesta xornada os 
vindeiros cursos. 
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OUTROS: 
 

PROGRAMA  
OU ACTIVIDADE 

DESCRICIÓN VALORACIÓN PROPOSTAS DE 
MELLORA 

- Colaboración cos 
Servizos Sociais. 

 

- Intervención dos servizos sociais a lo longo do ano 
nun caso.  

- Elaboráronse os informes requeridos por estes 
servizos. 

- Fixéronse varias demandas de intervención aos 
servizos sociais 

- Parece que dende que 
interviñeron houbo cambios. 

 

- Seguir en contacto con 
dito servizo 

- Colaboración  
Equipode 
Orientación 
Específico. 

- Demanda de intervención do EOE - Fixéronse varias demandas de 
intervención ao EOE  e non 
recibimos resposta nin das 
feitas o curso pasado. 

- Seguir mantendo un bo 
contacto co equipo.  

- Colaboración con 
gabinetes externos. 

- Ao longo do curso tivéronse diversas entrevistas 
telefónica ou persoais con distintos gabinetes 
externos aos que acuden alumnos/as do noso 
centro con NEAE. 

- É moi positivo poder fixar 
metas comúns para traballar 
todos e todas na mesma 
dirección. 

- Manter o contactos mais 
regulares e máis 
planificados, acordando 
un tempo limitado.  
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VALORACIÓN FINAL E PROPOSTAS DE MELLORA PARA O VINDEIRO ANO 

 En liñas xerais, cumpríronse case todos os obxectivos do Plan de Orientación en maior 

ou menor medida, aínda que o gran número de alumnado con NEAE no centro non fixo 

posible que dende o DO se traballara especificamente por programas e dedicamos a maior 

parte do tempo ás avaliacións individuais, entrevistas familiares e co profesorado de moitos 

alumnos/as que o necesitaban. Esta situación agrávase por ter a orientación compartida, xa 

que a atención as necesidades do centro é menor da desexada.  É por iso que dende o DO 

permanece a percepción de estar moi lonxe en canto a intervención se refire da que 

realmente sería necesaria para favorecer a formación integral do noso alumnado. 

Propostas de mellora 

 Debida á gran cantidade de alumnado que presenta dificultades de aprendizaxe 

debido ao seu contexto socioeconómico familiar temos que sinalar que só dúas 

mañás á semana de disposición da Xefa do Departamento de Orientación no centro 

é moi insuficiente para facer frente a todas as necesidades e demandas do centro. 

 A permanencia de dúas mañás no centro imposibilita a valoración psicopedagóxica 

de todo o alumnado pendente no primeiro trimestre polo que sería convinte 

priorizar tendo uns criterios que deberán ser establecidos. 

 

4.5.1-. MEMORIA DA AULA DE AUDICIÓN E LINGUAXE 

Durante o curso 17-18, a praza de mestra de Audición e Linguaxe é itinerante, 

acudindo 2 días ao CEIP “Sárdoma- Moledo” e 3 días ao CEIP “Mestres Goldar” en Vigo. 

No ámbito do posto, desarróllanse as seguintes funcións o longo do curso escolar: 

 Participar na prevención, detección, avalación e tratamento das dificultades 

relacionadas coa linguaxe e a comunicación. 

 Intervir directamente sobre o alumnado que presenta trastornos nalinguaxe e a 

comunicación. 

 Informar e orientar a pais, nais e tutores legais dos alumnos e as alumnas coas que se 

intervén co fin de lograr a maior colaboración e implicación nos procesos de ensino-

aprendizaxe. 
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 Coordinarse con tódolosaxentes que interveñenna educación do alumno con 

necesidades específicas de apoio educativo (tutores, gabinetes externos, EOE,...). 

Astarefasdesenvolvidas para levar a cabo as funcións que corresponden, poñen en 

contacto directo e coordinación os diferentes axentes da comunidade educativa. 

 Como punto de partida da intervención, a estreita coordinación, asesoramento e 

trasvase de información entre os compoñentes do Departamento de Orientación 

tódoloslunsna cuarta sesión. 

 Colaboración na realización das avaliacións do acneaena área de comunicación e 

linguaxe. 

 Reuniónscostitores e especialistas coa fin de informar, asesorar e coordinar o 

traballo, os recursos, medidas,… 

 Reunións coas familias con carácter informativo, de asesoramento e de posta en 

común das medidas diseñadas para o alumno. A meirande parte das familiasforon 

moi colaboradoras e notouse o resultado na evolución do alumno. 

 Coordinación cosgabinetespsicopedagóxico que prestan apoio os acneae de forma 

externa. 

 Elaboración e adaptación de material específico para o acneae. 

 Desarrollo de sesión de intervención directacoacneae a nivel comunicativo-

lingüístico. 

As sesións de intervención na aula de audición e linguaxeforonindividuais e en 

parella. Nameirande parte dos casos comparten a sesión dous alumnos. 

A medotoloxíalevada a cabo nútrese das bases do constructivismo, do aprender a 

aprender e da funcionalidade das aprendizaxes, dándolle unha especial revelancia o control 

de aspectos emocionais xa que neles está a esencia de moitas das alteracións da linguaxe. 

O meu perfil profesional está moi marcado polaformación a nivellogopédicodándolle 

moita importancia a aspectos orofaciais e miofuncionais que determinantaménenmoitos 

casos alteracións principalmente da fala e da audición. O asesoramento a mestras e familias 

sobre funciónsneurovexetativas e bos hábitos (respiración, deglución, succión, hixiene nasal,…) 

foi fundamental para previr necesidades futuras. 
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O alumnado atendido en sesiónsna aula de audición e linguaxepertence tanto a 

Educación Infantil coma Educación Primaria. 

Dende o inicio do curso 2017-2018, benefíciánse do apoio de Audición e Linguaxe un total 

de 16 alumnos,  6 alumnos de Educación Infantil e 10 de Educación Primaria(variación 

suxeitas a altas e baixas no servicio). 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

 Dous alumnos de 5º EI: 

Unalumnocon dificultades no desarrollo da linguaxe: unha sesión semanal de 50 

minutos en parella. 

Un alumno conalteraciónsna fala de tipo evolutivo: unha sesión semanal de 50 

minutos en parella. 

 Catro alumnos de 6º EI:  

Un alumno conalteraciónsna fala de tipo evolutivo: unha sesión semanal de 50 

minutos en parella. 

Un alumno conalteraciónsna fala de tipo evolutivo e a nivel pragmático: unha sesión 

semanal de 50 minutos en parella. 

Un alumno conalteraciónsna fala de tipo evolutivo: unha sesión semanal de 25 

minutos individual. 

Un alumno con alteraciónsna fala de tipo evolutivo e con sospeitas de TDHA. Inicia 

intervención no mes de Xaneiro. Recibe unha sesión semanal en parella de 25 

minutos,  pasando en Abril a dúas sesionssemanais de 25 e 50 minutos. 

EDUCACIÓN  PRIMARIA: 

Benefíciánse do apoio de Audición e Linguaxe un total de 10 alumnos de Educación 

Primaria.Trátase principalmente de dislalias funcionais, retrasos da linguaxe/fala, 

alteracións na linguaxe oral e escrita a nivel fonético-fonolóxico, léxico-semántico e 

morfosintáctico, … 

 

 



 

Memoria 2017-2018. CEiP SÁRDOMA-MOLEDO Páxina 62 
 

 Seis alumnos de 1º EP: 

Un alumno con retraso no desarrollo da linguaxe: dúas sesiónssemanais en parella de 

50 minutos. 

Un alumno con retraso no desarrollo da linguaxe e alteraciónsconductuais: dúas 

sesiónssemanais en parella de 50 minutos. ALTA EN MARZO POR CAMBIO DE 

CENTRO ESCOLAR. 

Unalumno con diagnóstico TEA: dúas sesionssemanais de 25 minutos. 

Unhaalumna conalteraciónsna fala de tipo funcional: unha sesión semanal de 25 

minutos compartida con dous alumnos máis. 

Unhaalumna conalteraciónsna fala de tipo funcional: unha sesión semanal de 25 

minutos compartida con dous alumnos máis. ALTA EN FEBREIRO POR ALCANCAR 

A CONSECUCIÓN DO PROGRAMA. 

Unalumno conalteraciónsna fala de tipo funcional: unha sesión semanal de 25 

minutos compartida con dous alumnos máis. ALTA EN XANEIRO POR ALCANZAR A 

CONSECUCIÓN DO PROGRAMA. 

 Dous alumnos de 2º EP 

Un alumno con taquilalia e descoordinación fono-respiratoria en fala espontánea e 

lectura. 

Seguemento da evolucióndunha alumna con bloqueos na fala, de xeito indirecto con 

reunións coa nai. 

 Unha alumna de 3º EP 

Alumnacondificultades a nivel comunicativo-lingüístico derivadas de discapacidade 

intelectual: dúassesións semanais individuais de 50 minutos. 

ORGANIZACIÓN DAS AULAS E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS 

As sesións de Audición e Linguaxelevánronse e cabo nunha pequena aula adaptada 

para dita intervención. Enrelacióncoespazo o principal problema que atopei é o 

tamañoreducido da aula e a situaciónconrespecto a dúas aulas de EI. Estas aulas atopanse 

noutro edificio e os días de chuviafanse complicados os desprazamentos cos alumnos. 
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Os recursos cos que se conta son suficientes, aínda que é necesario ampliar o software 

informático. Cóntasecon material de diagnóstico: distintas probas, tanto estandarizadas 

como non, material de intervención: algúns dos recursos a empregar son de 

elaboraciónpropia e outros son materiais que se atopan no mercado da ensinanza específica 

ou ordinaria (material impreso e manipulativo). 

AVALIACIÓN 

A avaliación dos resultados e a evolución das intervencións realizadas e da 

miñafunción docente atendeu a tres momentos importantes ao longo do curso: unha 

avaliación inicial, unha avaliación contínua e unha avaliaciónfinal .Contrastouse a 

avaliación dos resultados vistos na aula de AL, cos vistos na aula ordinaria e se 

houboposibilidade cos resultados que apreciou a familia. 

O longo do curso houbodousalumnos que acadaron os obxectivos programados 

permitindo a atención de novos alumnosconnecesidades específicas. 

A previsión para o resto dos alumnos é que continúen coa intervención no ámbito 

comunicativo-lingüístico de cara o próximo curso a excepción de un alumno que están  en 

fase de xeralización,  e é posible que o largo das vacacións finalice este proceso. 

Coma dato importante na miñaavaliación docente, resaltar que o feito de ser o meu 

terceiro curso escolar no centro, facilitou moito a posta en marcha das intervencións e o 

seguemento das xa iniciadas. 

 

PRINCIPAIS DIFICULTADES E PROPOSTAS DE MELLORA 

As principais dificultadesteñen que ver con tempo adicado o centro. O feito de dispor só de 

dousdías, esixeten que priozar a atención os alumnoscon grandes dificultades quedando 

senrespontamoitoalumnado que taménsería candidato polassúas características. Resulta 

complicado para o departamento axustar os tempos de intervención o alumnadoconacneae. 

Considero que é necesisario aumentar o tempo de adicación ó centro da mestra de audición 

e linguaxe, tanto para a atencióndirecta os alumnos coma para a coordinación do traballo 

cos demáis mestres e familias. 

Isto permitiríacoñecermellor ó alumnado e detectar de xeito específico, algunasdificultades 

que os titores no seu ámbitoxeral de traballo, teñen complicado detectar. 
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4.5.2 MEMORIA DA AULA DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA 

1. XUSTIFICACIÓN 

 

   A Orde de 27 de marzo de 2002 pola que se establecen as condicións e os criterios para a 

escolarización en centros sostidos con fondos públicos, establece no artigo 19ºque as intervencións 

específicas que sexan precisas por parte dos profesores especialistas de pedagoxía terapéutica ou de 

audición e linguaxe serán propostas e deseñadas polo departamento de orientación, do que forman 

parte, en colaboración co titor do grupo ao que pertence o alumno.  

 

Tales actuacións levaranse a cabo normalmente dentro da aula, xunto do resto do alumnado dese 

grupo, e só poderán levarse fóra dela en casos excepcionais que estean debidamente contemplados 

nas adaptacións curriculares e durante un tempo que non excederá a terceira parte da xornada 

escolar. 

Tomando como punto de partida esta normativa da atención aos alumnos e alumnas con 

necesidades específicas de apoio educativo desenvolvín a miña función docente neste curso 2017-

2018. 

2. CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO 

 

CURSOS 

 

 

GRUPOS DE 

ALUMNOS E 

ALUMNAS 

 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 

APOIO EDUCATIVO 

 

RESPOSTA EDUCATIVA 

   1º de 

Primaria 

 

Un alumno con 

Trastorno da 

aprendizaxe non verbal. 

 

 

Derivadas do 

funcionamento 

intelectual: atención, 

memoria, procesamento 

da información,... 

Falta de madurez 

lectoescritora. 

Derivadas da falta de 

Apoio curricular dentro e 

fóra da aula nas áreas de 

lingua casteláe literatura e 

matemáticas. 
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pensamento abstracto 

matemático, cálculo. 

Un alumno con 

dificultades de 

aprendizaxe e Trastorno 

de conducta 

 

Falta de madurez 

lectoescritora. 

Derivadas da falta de 

pensamento abstracto 

matemático, cálculo. 

Apoio curricular dentro e 

fóra da aula nas áreas de 

lingua castelá e literatura e 

matemáticas. 

Unha alumna con 

dificultades de 

aprendizaxe 

 

Falta de madurez 

lectoescritora. 

Derivadas da falta de 

pensamento abstracto 

matemático, cálculo. 

 

Apoio curricular dentro e 

fóra da aula nas áreas de 

lingua castelá e literatura e 

matemáticas. 

2º de 

Primaria 

Dous alumnos con 

dificultades de 

aprendizaxe 

 

Derivadas do 

funcionamento 

intelectual: atención, 

memoria, procesamento 

da información. 

Falta de madurez 

lectoescritora. 

Derivadas da falta de 

razonamento matemático 

(pensamento abstracto). 

Apoio curricular fóra da 

aula nas áreas de lingua 

castelá e literatura e 

matemáticas. 

3º de 

Primaria 

 

 

 

Catro alumnos con 

dificultades de 

aprendizaxe. 

 

Falta de madurez 

lectoescritora: mecánica 

lectora, escritura e comprensión 

Apoio curricular fóra da 

aula nas área de lingua 

castelá. 

Unha alumna con 

discapacidade do 65%. 

 

 

 

            Derivadas do 

funcionamento 

intelectual: atención, 

A.C 

Apoio curricular fóra da 

aula nas áreas de lingua 

castelá e matemáticas . 
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memoria, procesamento 

da información. 

Falta de madurez na 

lectoescritura: mecánica lectora 

e escritura e comprensión. 

Derivadas da falta de 

razonamento matemático e 

cálculo. 

 

 

 

 

4º de 

Primaria 

Dous alumnos con 

dificultades de 

aprendizaxe. 

 

Falta de madurez 

lectoescritora: mecánica 

lectora, escritura e 

comprensión. 

 

Apoio curricular fóra da 

aula nas áreas de lingua 

castelá. 

5º de 

Primaria 

Un alumno de etnia 

xitana con dificultades 

de aprendizaxe. Un 

alumno e unha alumna 

con dificultades de 

aprendizaxe. 

 

Falta de comprensión lectora. 

Derivadas da falta de 

razonamento matemático 

(pensamento abstracto). 

Apoio curricular fóra da 

aula nas áreas de lingua 

castelá e matemáticas. 

6º de 

Primaria 

 

Dous alumnos con TDH 

e desfase curricular. 

 

 

Derivadas da falta de 

razonamento matemático 

(pensamento abstracto). 

 

A.C 

Apoio curricular dentro e 

fóra da aula na área de 

matemáticas. 

Dous alumnos con 

alteracións na 

lectoescritura 

 
Derivadas da falta de 

conciencia fonolóxica. 

Apoio curricular fóra da 

aula na área de lingua 

castelá. 
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3. HORARIO 

 

 

 

 

LUNS 

 

MARTES 

 

MÉRCORES 

 

XOVES 

 

VENRES 

 

09:30h-10:20h 

 

6ºP 

 

1ºP 

 

6ºP 

 

4ºP 

 

6ºP 

 

10:20h-11:10h 

 

1ºP 

 

3ºP 

 

1ºP 

 

3ºP 

 

5ºP 

 

11:10h-12:00h 

 

4ºP 

 

3ºP 

 

5ºP 

 

3ºP 

 

1ºP 

 

12:00h-12:30h 

 

Recreo 

 

Recreo 

 

Recreo 

 

Recreo 

 

Recreo 

 

12:30h-13:00h 

 

Hora de ler 

 

 

Hora de ler 

 

 

Hora de ler 

 

Hora de ler 

 

 

Hora de ler 

 

13:00h-13:45h 

 

D.O 

 

6ºP 

 

Garda 

 

4ºP 

 

COORD. 

ACTIV. 

 

13:45h-14:30h 

 

2ºP 

 

Garda 

 

Garda 

 

1ºP 

 

3ºP 
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4. PLAN DE ACTUACIÓN 

 

4.1. CO ALUMNADO 

 

   Ao longo do curso 2017 - 2018 atendéronse dende Pedagoxía Terapéutica a 17 alumnos/as: 

 

1. Atención individualizada dun alumno con Trastorno da aprendizaxe non verbal 

e Trastorno de conductaescolarizados en 1º de primaria. 

 

 OBXECTIVOS 

- Adquirir as capacidades de codificación grafema-fonema na lectura e fonema-

grafema. 

- Potenciar, a través da actividade guiada, as estratexias e habilidades necesarias 

para unha eficaz comprensión e execuciónnastarefas relacionadas coa lecto-

escritura e matemáticas. 

 ACTIVIDADES 

- Presentación do fonema co grafema en maiúscula. 

- Asociación do fonema con cada vocal no encerado, escribindo sílabas directas co fonema 

e lectura en voz alta das mesmas, por parte do alumno. 

- Presentación de lotos de imaxes. 

- Aprendizaxe da escritura do grafema coas diferentes vocais: 

o Execución da maiúscula con plastilina. 

o Repaso do grafema en fichas de escritura. 

o Escritura autónoma do grafema, das sílabas e de palabras (copiado) en 

pautas de dobre raia. 

- Lectura e ditado de palabras.  

- Realización de actividades de reforzo, de papel e lapis. 

o Asociar o debuxo coa palabra. 

o Escribir o nome de varios debuxos. 

o Relacionar cada debuxo co seu nome. 

- Conteo de obxectos. 

- Sumas e restas coa recta numérica (método ABN). 

- Amigos do 10. 
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 ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

- Emprego dun método fonético baseado na secuencia de fonemas. 

- Proposta de tarefas de lectura e escritura que esteanao alcance dos alumnos, 

nas que poidan ter éxito e adecuadas aoseu nivel de competencia curricular. 

- Emprego do reforzo positivo. 

- Emprego dun Caderno de Puntos para o alumno con Trastorno de Conducta. 

 

 TEMPORALIZACIÓN 

- Estes alumnos recibiron cinco sesións semanais fóra da aula.O alumno con 

Trastorno de conducta cambiouse de centro no mes de marzo. 

 

 RECURSOS MATERIAIS 

- Fichas de lectoescritura (ARASAAC). 

- Fichas de matemáticas (ACTILUDIS). 

- Yo aprendo las sílabas. Diset. 

- Fonodil. El juego de los fonemas. Nardil. 

- Web interactivas: Retomates, Juego con las letras, El Rey de las matemáticas... 

- Bingo de números. 

 

2. Atención individualizada dunha alumna con dificultades de aprendizaxe 

escolarizada en 1º de primaria. 

 OBXECTIVOS 

- Potenciar, a través da actividade guiada, as estratexias e habilidades necesarias para 

unha eficaz comprensión e execuciónnastarefas relacionadas coa lecto-escritura e 

matemáticas. 

- Adquirir hábitos de traballo. 

 ACTIVIDADES 

- Observar unha ilustración e contestar oralmente a preguntas sobre ela. 

- Ler unha historia. 

- Responder a preguntas sobre un texto lido. 

- Escribir frases cunha palabra dada. 

- Ordenar sílabas e formar palabras. 

- Completar palabras con sílabas. 

- Series de números. 
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- Sumas e restas con recta numérica. 

- Amigos do 10. 

- Crucigramas matemáticos. 

- Táboa do 100. 

- Sumas e restas ABN. 

 ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS. 

- Potenciar, a través da actividade guiada, as estratexias e habilidades 

necesarias para unha eficaz comprensión e execuciónnastarefas relacionadas 

coa lecto-escritura e matemáticas. 

- Acadar un bo nivel de competencia curricular que lle permita facer o 

seguimento da clase. 

 TEMPORALIZACIÓN 

Esta alumna recibiucatrosesiónssemanais. 

 RECURSOS MATERIAIS 

- MARTÍNEZ ROMERO J. :”Lecturas Comprensivas. Atención a la Diversidad”. Grupo 

Editorial Universitario, 2003. 

- Mate +. Matemáticas para pensar. Santillana. 

- Lengua +.Tareas y destrezas comunicativas. Santillana. 

- Web interactivas: Retomates, Juego con las letras, El Rey de las matemáticas... 

- Bingo de números. 

3. Atención individualizada de dous alumnos con dificultades de 

aprendizaxe escolarizados en 2º de Educación Primaria. 

 OBXECTIVOS 

- Potenciar, a través da actividade guiada, as estratexias e habilidades necesarias para 

unha eficaz comprensión e execuciónnastarefas relacionadas coa lecto-escritura e 

matemáticas. 

- Acadar un bo nivel de competencia curricular que lles permita facer o seguimento da 

clase. 

- Adquirir hábitos de traballo e esforzo. 

 ACTIVIDADES 

- Lecturas comprensivas. 

- Operacións: sumas, restas con levadas e multiplicacións. 

- Descomposición de números ata o 1000. 

- Resolución de problemas: suma, resta e multiplicación. 
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 ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

- Partir do nivel de desenvolvemento dos alumnos, respectando a zona de 

desenvolvemento próximo. 

- Emprego do reforzo positivo. 

 TEMPORALIZACIÓN 

Asistiron á aula de apoio dúas sesiónssemanais. 

 

 RECURSOS MATERIAIS 

- Lengua Castellana 2º. Santillana. 

- Matemáticas  2º. Santillana. 

- Ejercicios para el Refuerzo de las Funciones Ejecutivas (Lebón). 

 

4. Atención individualizada de dous alumnos e dúas alumnas con dificultades de 

aprendizaxe escolarizados en 3º de Educación Primaria. 

 

 OBXECTIVOS 

- Potenciar, a través da actividade guiada, as estratexias e habilidades necesarias para 

unha eficaz comprensión e execuciónnastarefas relacionadas coa lectoescritura. 

- Acadar un bo nivel de competencia curricular que lles permita facer o seguimento da 

clase. 

- Adquirir hábitos de traballo e de esforzo. 

 ACTIVIDADES 

- Ordenar palabras para formar frases. 

- Ditados de frases e textos. 

- Separar frases escritas en palabras. 

- Ler unha historia. 

- Responder a preguntas sobre un texto lido. 

- Escribir frases cunha palabra dada. 

- Escribir un sinónimo e un antónimo a partir dunha palabra. 

- Escribir un texto a partir de debuxos. 

 ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

- Proposta de tarefas de lectura e escritura que esteanao alcance dos alumnos, nas 

que poidan ter éxito e adecuadas aoseu nivel de competencia curricular. 

- Emprego de reforzo positivo. 
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 TEMPORALIZACIÓN 

Estes alumnosrecibirondúassesiónssemanais. Unalumnoincorporouse á aula de apoio no 

terceiro trimestre. 

 RECURSOS MATERIAIS 

- Fichas competencia lingüística (Orientación Andújar). 

- Fonodil. El juego de los fonemas. Nardil. 

- Dominó opuestos. 

 

5. Atención individualizada dunha alumna cunhadiscapacidade do 65% 

escolarizada en 3º de Educación Primaria. 

 

 OBXECTIVOS 

- Potenciar, a través da actividade guiada, as estratexias e habilidades necesarias 

para unha eficaz comprensión e execuciónnastarefas relacionadas coa 

lectoescritura. 

- Adquirir hábitos de traballo e esforzo. 

 ACTIVIDADES 

- Lectura de frases. 

- Completar frases con palabras. 

- Subliñar a frase verdadeira. 

- Copiar a frase verdadeira. 

- Completar palabras con sílabas. 

- Pegar a frase que corresponde codebuxo. 

- Sumas e restas ata o 10. 

- Escritura de números ata o 20. 

- Series numéricas ata o 20. 

- Elexir un obxecto segundo a acción. 

 ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

- Partir do nivel de desenvolvemento da alumna, respectando a zona de 

desenvolvemento próximo. 

- Emprego de reforzo positivo. 

 

 TEMPORALIZACIÓN 

Esta alumna recibiu tres sesión semanas. 
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 RECURSOS MATERIAIS 

- Dismes leo palabras 11. Comprensión lectora 1 (INTEGRA). 

- Avanzo 1 (INTEGRA). 

- Ejercicios para el refuerzo de las funciones ejecutivas NIVEL 1 (Lebon). 

- Bingo 

- Webs interactivas: El Rey de las matemáticas. 

- Fonodil. El juego de los fonemas. Nardil. 

6. Atención individualizada de dous alumnos con dificultades de 

aprendizaxe escolarizados en 4º de Educación Primaria. 

 OBXECTIVOS 

- Acadar un bo nivel de competencia curricular que lles permita facer o 

seguimento da clase. 

- Adquirir hábitos de traballo e esforzo. 

 ACTIVIDADES 

- Lecturas comprensivas. 

- Clasificar palabras en agudas, llanas e esdrúxulas e rodear a sílaba tónica. 

- Ditado de palabras e textos. 

- Analizar os nomes dun texto: clases, xénero, número. 

- Escribir un sinónimo e un antónimo a partir dunha palabra. 

- Completar oracións con determinantes: artigos, demostrativos e posesivos. 

- Clasificar formas verbais: tempo e modo. 

- Clasificar formas verbais segundo a conxugación que pertenzan. 

- Completar oracións con preposicións. 

 ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

- Partir do nivel de desenvolvemento dos alumnos, respectando a zona de 

desenvolvemento próximo. 

- Emprego de reforzo positivo. 

 TEMPORALIZACIÓN 

Estes alumnos recibiron dúas sesiónssemanaisfóra da aula. 

 RECURSOS MATERIAIS 

- Lengua Castellana 4º Primaria. Anaya. 

- Dominó opuestos. 

- Webs interactivas: Mundo Primaria 
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7. Atención individualizada de catro alumnos con dificultades de 

aprendizaxe escolarizados en 5º de Educación Primaria. 

 

 OBXECTIVOS 

- Mellorar o nivel de competencia curricular en xeral. 

- Adquirir hábitos de traballo e de esforzo. 

 ACTIVIDADES 

- Lecturas comprensivas. 

- Clasificar palabras en agudas, llanas e esdrúxulas e rodear a sílaba tónica. 

- Analizar os nomes dun texto: clases, xénero, número. 

- Escribir un sinónimo e un antónimo a partir dunha palabra. 

- Clasificar as palabras que teñan ditongo ou hiato dun texto. 

- Completar oracións con determinantes: artigos, demostrativos, posesivos, numerais, 

indefinidos, interrogativos e exclamativos. 

- Formar palabras compostas. 

- Elaborar un esquema cos grados do adxectivo. 

- Clasificar formas verbais segundo a conxugación que pertenzan. 

- Rodear o adverbio e indicar de qué tipo é o adverbio. 

- Completar oracións con preposicións. 

- Subliñar o suxeito e o predicado de oracións. 

- Comparar e ordenar números ata sete cifras. 

- Operacións con números naturais: multiplicacións e divisións (2 cifras). 

- Operacións con fraccións. 

 ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

- Proposta de tarefas de lectura, escritura, operacións básicas e resolucións de problemas 

que esteanao alcance do alumno, nas que poida ter éxito e adecuadas aoseu nivel de 

competencia curricular. 

- Empregar mapas conceptuais para  mellorar a aprendizaxe  dos temas. 

 TEMPORALIZACIÓN 

Estes alumnos asistiron dúas sesións semanas á aula de apoio. Un alumno cambiouse 

de centro no mes de marzo. 

 RECURSOS MATERIAIS 

- Lengua Castellana 5º de Primaria. Anaya. 

- Matemáticas 5º de Primaria. Anaya. 

- Webs interactivas: Mundo Primaria. 
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8. Atención individualizada de dous alumnos con A.C escolarizados en 6º de 

Educación Primaria. 

 

 OBXECTIVOS 

- Potenciar, a través da actividade guiada, as estratexias e habilidades necesarias 

para unha eficaz comprensión e execuciónnastarefas relacionadas coas 

matemáticas. 

- Adquirir hábitos de traballo e esforzo. 

 

 ACTIVIDADES 

- Operacións con números naturais: sumas, restas con levadas, multiplicacións, e 

divisións. 

-     Resolución de problemas: sumas, restas con levadas, multiplicacións, e divisións. 

- Resolver problemas con unidades de tempo. 

- Resolver problemas (Euro). 

 

 ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

- Partir do nivel de desenvolvemento dos alumnos, respectando a zona de 

desenvolvemento próximo. 

- Reforzo positivo. 

 

 TEMPORALIZACIÓN 

Estes alumnos asistiron tres sesiónssemanais á aula de apoio. 

 

 RECURSOS MATERIAIS 

- Activity euro (miniland). 

- Fichas de matemáticas (AULA PT). 

- Webs interactivas: Recursos-mates. 

- Calculadora. 
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9. Atención individualizada de dous alumnos con dificultades de 

aprendizaxe escolarizados en 6º de educación primaria. 

 

 OBXECTIVOS 

- Potenciar, a través da actividade guiada, as estratexias e habilidades necesarias 

para unha eficaz comprensión e execuciónnastarefas relacionadas coa 

lectoescritura. 

- Mellorar a conciencia fonolóxica. 

 

 ACTIVIDADES 

- Completar palabras con sílabas trabadas. 

- Riscar palabras mal escritas. 

- Escribir oracións con palabras. 

- Clasificar palabras: ñ/ll. 

- Sopas de letras. 

- Creación de textos a partir dunhaimaxe. 

- Creación de textos a partir  dun título. 

 

 ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

- Proposta de tarefas de lectoescrituranas que os alumnos poidan ter éxito e 

adecuadas aoseu nivel de competencia curricular. 

- Emprego de reforzo positivo. 

 

 TEMPORALIZACIÓN 

Estes alumnos asisten una sesión semanal á aula de apoio. 

 

 RECURSOS MATERIAIS 

- Trabajamos las sílabas trabadas.María Olivares. 

- Webs interactivas: 9 letras. 

- Caderno de alteraciónsna lectoescritura elaborado polo D.O. 
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4.2. CO PROFESORADO 

A efectividade da intervención implica o grao máximo de implicación, colaboración e 

coordinación de todo o equipo docente. A miña intervención, neste ámbito concretouse nas 

seguintes actuacións. 

 Departamento de orientación: Asistencia ás reunións do Departamento. 

 Claustro: Asistencia ás convocatorias do órgano con maior representatividade docente. 

 Contactos informais cos titores/as dos alumnos/as obxecto de apoio para tratar aspectos 

puntuais relacionados con eles. 

 

4.3. COAS FAMILIAS 

   Na procura de maior fluidez posible nas relacións entre o centro e as familias, levamos a cabo, 

xunto cos titores/as e a Orientadora, contactos coas nais e/ou os pais do alumnado que recibe 

medidas de apoio, procurando: 

 Proporcionar e recabar información sobre as necesidades do alumno/a, os seus intereses e 

motivacións, as circunstancias familiares, a conduta fóra da escola, e todos aqueles 

aspectos que puidesen incidir no seu desenvolvemento persoal e académico. 

 Buscar a implicación das familias nas medidas propostas, acadando a máxima 

coherencia entre o centro e o fogar. 

 

5. AVALIACIÓN E VALORACIÓN 

Ademais da asistencia a todas as sesións de avaliación dos grupos nos que se atopa o alumnado que 

recibe medidas de apoio, coas achegas pertinentes sobre a súa evolución, a avaliación deste 

alumnado enfócase en relación coa consecución dos obxectivos que nos plantexamos ao iniciar ditas 

medidas e que non sempre gardan relación con (ou se reducen a) unha nota ou un aprobado – 

suspenso. 

 

   Tratamos de valorar, e de que os demais valoren, cada pequeno acercamento que fagan na 

mellora do seu traballo, do seu comportamento, da súa actitude,...Polo xeral, son alumnos/as que 

necesitan e demandan a aprobación do profesorado e, ao longo, todo iso repercute nos seus 

resultados académicos. 
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6. PROPOSTAS DE MELLORA 

 Para optimizar a intervención no vindeiro curso é necesario levar a cabo unha labor de 

sensibilización coas familias en torno a importancia de que os alumnos adquiran hábitos de traballo e 

de interiorización de pautas de disciplina e responsabilidade. 

 

   Por último destacar que a mestra de A.L e a Orientadora asisten ao noso centro os luns e os 

mércores polo que é necesario aumentar o tempo da súa labor. 

5.- VALORACIÓN E PROPOSTAS DE MELLORA DAS DINAMIZACIÓNS 

     5.1.-BIBLIOTECA + PLAMBE 

Pensamos que iste proxecto plurianual de innovación e dinamización educativas  é 

fundamental á hora de acadar os estándares de competencia que o noso alumnado 

precisará para desenvolverse no futuro en todos os ámbitos da vida. Levamos 8 cursos neste 

proxecto e somos conscientes da necesidade de continuar nesta liña de traballo que 

valoramos moi positivamente, sempre tentando buscar melloras no seu desenvolvemento. 

Manifestamos a intención de solicitar a continuidade e progresos no mesmo. 

 

    

MEMORIA PLAMBE 

Curso 2017-2018 

 
CEIP Sárdoma-Moledo 

 
 



 

Memoria 2017-2018. CEiP SÁRDOMA-MOLEDO Páxina 79 
 

 
A nosa Biblioteca Escolar está  concibida como un espazo educativo de formación para 

acadar os estándares de aprendizaxe mediante a integración de todos os recursos documentais, 

bibliográficos e multimedia  mediante a dinamización dos mesmos así como diversas actividades que 

fomentan o gusto pola lectura e a investigación e coñecemento, poñéndoos ó servizo de toda a 

Comunidade Educativa, afondando no novo modelo de Biblioteca Escolar concibida como un lugar 

de aprendizaxe. 

 

Neste curso continuamos a traballar nas liñas xa iniciadas en cursos anteriores e enmarcadas dentro 

do Proxecto Lector de Centro (PLC)  e do Plan Anual de Lectura (PAL) tendo como obxectivo 

prioritario favorecer o hábito lector entre  os membros da Comunidade Educativa.  

 

O noso proxecto conta coa colaboración e o apoio do Claustro, do Consello Escolar e das familias. 

Toda a comunidade educativa participou na posta en práctica do proxecto, implicándose no mesmo 

e sentíndose satisfeito, razón pola que continuamos inmersos no Plambe. 

1. Grao de cumprimento dos obxectivos propostos no proxecto inicial ou nas liñas 

prioritarias para o curso 2017/18. 

OBXECTIVOS Acadado 
En 

proceso 

Non 
acadado 

Organización e xestión 

Catalogación, expurgo, forrado e 
centralización 

 X 
 

 
 

Xestionar aos usuarios co 
programa Meiga 

 X 
  

Dotación de comics, revistas 
mensuais, material audiovisual 

atractivo 
X 

  

Realización de xestións cos carnés  X   

Apertura da biblioteca recreos e 
tardes 

 X 
  

Colaboración con outras 
entidades 

 X 
  

Dinamización e 
integración no 

currículo 

Continuidade das Bolsas 
Viaxeiras e Hora de ler  X 

  

Dinamización de recreos: 
contacontos, regueifas, 

ilustracións... 
 X 
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Visita de autores e 
dinamizadores externos 

 X 
  

Rincón de pais  X  

Dinamización do Punto de 
Lectura Informal 

 X 
  

Dinamización do blogue       X   

Colaboración TIC e ENDLG  X   

Lugar de investigación e 
realización de traballos 

 X 
  

Formación de usuarios 

Formar mestres       X   

Formación de alumnos que 
axuden nas tarefas da BE 

 

X 
  

 

Tratamento da información e 
competencia dixital 

 
 X 

 

Formación permanente do 
Equipo de BE  

 

X 

 

Fomento da lectura e 
desenvolvemento do 

Proxecto Lector 

Desenvolver habilidades lectoras  X   

Elaboración de guías      X   

Exposición de novidades X   

 

Horario asignado á persoa responsable e ao equipo da biblioteca. 

Este curso o equipo contou como responsable con Tamar Adán García. O resto do equipo está 

composto polas seguintes mestras. 

• Rosa Lago Núñez, 4º de Educación Infantil. 

• Mª Paz Pascual Barroso,  5º de Educación Infantil. 

• Mónica Alves Rivera,  6º de Educación Infantil. 

• Joana Díaz Cameselle, 1º de Educación Primaria 

• Pilar Vila Nieto,  3º de Educación Primaria 

• Vanessa Paradelo Quevedo, 5º de Educación Primaria. 

• Cristina Vega Bastero.Mestra especialista en inglés 
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 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:30-10:20    4º E.P.  

10:20-11:10  2º E.P.  6º E.P. 5º E.I. 

11:10-12:00 5º E.P.    6º E.I. 

12:00-12:30 Acceso libre Acceso libre Acceso libre Acceso libre Acceso libre 

12:30-13:45 1º E.P. 4º E.I.  5º E.I.  

13:45-14:30   3º E.P. 4º e 5º E.I.  

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

09:00-10:20  Tamar  Tamar  

10:20-11:10 Mari Paz   Rosi  

11:10-12:00      

12:00-12:30 Joana Tamar Vanessa Tamar Mari Paz 

12:30-13:45  Vanessa  Joana  

13:45-14:30   Tamar Tamar  

 

Segundo se ve no horario a dinamizadora contou con 4 sesións semanais de adicación ao cargo e os 

membros do equipo tiñan 1 hora de disposición dentro do seu horario lectivo, contabilizada como 

dinamización, a excepción das mestras de 6º de E.I., 3º de E.P.  e a mestra especialista en Inglés. A 

falta de dispoñibilidade de dinamizacións no horario fixo que algúns membros adicasen as súas horas 

de guardia é biblioteca escolar.O noso obxectivo a día de hoxe é intentar conseguir un mínimo de 

unha hora para cada dinamizadora no seu horario de traballo, sendo un acordo de equipo o 

intentar coincidir nas horas para poder traballar dun xeito máis colaborativo. 

Todas as clases teñen unha hora asignada de asistencia á biblioteca e a posibilidade de facer máis 

visitas, reservando hora nun horario disposto para tal fin  na parte exterior da porta de entrada da 

biblioteca.  

Os/as mestes/as especialistas e os equipos de Normalización e Tics apoian á Biblioteca Escolar para 

realizar moitas das actividades. Esta participación e apoio era consesnsuada nas reunión dos martes 

do claustro. Asimesmo o equipo de biblioteca reúnese unha vez ao mes, os martes en horario de 

tarde, sen prexuízo de poder organizar asambleas con maior frecuencia cando así se precisaba.  

 



 

Memoria 2017-2018. CEiP SÁRDOMA-MOLEDO Páxina 82 
 

Nestas xuntanzas trázanse as accións prioritarias, repartindo o traballo e coordinando as actividades, 

sistematízanse a xestión da biblioteca. 

Durante os recreos de 12:00 a 12:30 a biblioteca está aberta. A pesar de que todos os mestres teñen 

acceso ao Meiga e de que se realizaron unhas xornadas de formación de usuarios ao inicio do curso 

escolar, son as dinamizadoras da biblioteca as encargadas de velar polo bo funcionamento da 

mesma durante este tempo. A razón deste acordo responde á eficacia do noso traballo, xa que 

resulta máis doado observar os nosos puntos febles no uso diario que lle dan os cativos ao espazo. 

Aínda así moitos empréstitos foron levados a cabo polos axudantes da biblioteca, baixo a supervisión 

do dinamizador, axudando ós usuarios a colocar debidamente os fondos nos andeis, facendo 

suxerencias lectoras, recollendo propostas de adquisicións de novos fondos, actividades de 

dramatización lectora, entre outras moitas. Para facilitar a tarefa a colaboradores/as e usuarios/as, 

levamos a cabo unhas xornadas de formación ao inicio do curso, nos cursos máis altos ademáis de 

propoñer búsquedas rápidas realizamos unha actividade titulada “Safari por África” presentada na 

xornada deste ano de Bibliotecas Escolares na sesión A fume de Carozo. 

Nas tardes a biblioteca conta cun horario de apertura, na que todos os días acuden familias a ler, 

realizar préstamos e familiarizarse co uso da biblioteca, vendo esta participación familiar 

propoñémonos realizar xornadas de portas abertas e actividades para as familias nestas sesións coa 

intención de involucralos moito máis no noso espazo de aprendizaxe. 

2. Actividades desenvolvidas (en relación coa xestión técnica, o fomento da lectura, a 

educación para a competencia en información, e outras). 

A biblioteca escolar é eixo vertebrador dos documentos organizativos e pedagóxicos do centro, tanto 

na xestión dos recursos como no traballo por proxectos que se propoñen cada ano. Seguindo as liñas 

de traballo iniciadas en cursos anteriores sobre as culturas do mundo (Europa, América e Asia) e 

dado o gran interese que este tema esperta no noso alumnado, propoñémonos facer un 

acercamento á cultura de Oceanía incluíndo tamén os Polos, tanto o norte como o Sur, e seguir así 

conectando cos  intereses persoais, coa finalidade de que se sintan partícipes das iniciativas e 

poidamos dar resposta as súas inquedanzas. 

O Consello Escolar conta entre os seus membros cun representante da biblioteca, quen transmite as 

inquedanzas e propostas de todo o equipo ás distintas estancias presentes nese órgano de goberno. 

 

 

 



 

Memoria 2017-2018. CEiP SÁRDOMA-MOLEDO Páxina 83 
 

2.1. Actuacións relacionadas coa xestión técnica.  

No inicio deste curso realizamos un expurgo dos fondos, xa iniciado a finais do curso pasado, xa que 

non precisamos ter os andeis cheos de fondos atrasados, en mal estado e de baixa calidade.  

Adquirimos novos fondos de gran interese para os cativos e as actividades de promoción lectora que 

levan a cabo os mestres produce unha gran movilidade dos fondos e suscita gran interese entre os 

cativos que de xeito moi habitual levan os fondos para as casas. Asimesmo todos os fondos novos 

están forrados e as indicacións nos andeis facilitan a súa correcta colocación, tamén contamos cun 

gran panel da CDU que nos lembra as cores e temáticas que temos no espazo. 

As actuación en este senso que se levaron a cabo o ano pasado, reubicación dos fondos bibliográficos 

segundo criterios da CDU e forrado dos andeis segundo os colores da mesma resultou ser moi efectiva 

e notamos que o alumnado ten máis claro onde poder atopar os diferentes recursos dos que 

dispoñemos. 

Continuamos a traballar no Hospital de Libros no que se recollen todos aqueles fondos susceptibles 

dun pequeno arranxo que permanecen no "hospital" ata a súa recomposición. Nos casos nos que o 

arranxo xa conleva máis traballo de recuperación mercamos un novo fondo se este xa non é 

recuperable. 

Ao inicio do curso puxemos a punto o carné lector, xa que moitos cativos extraviárono ou era preciso 

crear algúns novos xa que contamos con novo alumnado. Ademáis fíxose entrega das credenciais do 

alumnado que pasou de Educación Infantil a Primaria, xa que na etapa anterior os documentos 

están custodiados polo profesorado. Durante a etapa en Infantil o carné pódese utilizar dende a 

casa, xa que se envía unha nota informativa ás familias co fin de que coñezan o seu número de 

lector/a no caso de querer levar a cabo algún préstamo. 

O acceso aos libros para empréstitos, levouse a cabo de dúas formas: por medio da biblioteca de 

aula, cada aula ten un número de usuario no que se poden rexistrar ata 60 títulos e se lembra de 

xeito periódico o cambio dos fondos para dinamizar estes espazos, e na mesma biblioteca de xeito 

persoal co carné de lector. O empréstito e as devolucións leváronse a cabo co programa MEIGA. 

O préstamo por medio da biblioteca de aula axilizou o traballo das Bolsas Viaxeiras  de Educación 

Infantil, na que os/as titores/as cada tres/catro meses ían cambiando os títulos ofertados axustándose 

as preferencias dos/as lectores/as e das súas familias. Tamén este empréstito se utilizou para dotar de 

fondos ás propias bibliotecas de aula que contaban con escasos volumes e moi estragados. Con este 

número de aula cada titor/a xunto co seu alumnado podía escoller ate 60 libros para a súa 

biblioteca de aula e cambialos segundo as necesidades do grupo.  
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Neste curso xa son os/as propios/as titores/as quenes rexistran os préstamos, traballo que en anos 

pasados recaía sobre os/as dinamizadores/as. Así pois,  grazas a formación do profesorado axilizouse a 

tarefa e as titorías gañan autonomía. Ademáis tamén se intentou crear un espazo máis agradable 

das bibliotecas de aula, xa que moitas estaban desorganizadas e non resultaban nada atractivas. 

Os/as mestres/as do equipo de biblioteca continuaremos coa catalogación, reparación de libros, 

forrado, recolocación e demáis tarefas que, aínda que esteamos ao día, cada curso precisa adicarlle 

tempo para continuar a ter un espazo cunha orde lóxica. Aínda así pensamos que é preciso adoptar 

outro xeito de organización diferente nos fondos destinados ós máis cativos, mediante debuxos en 

función da temática do libro ou a súa utilidade. Por parte do alumnado  seguiremos insistindo  no 

seu dominio da CDU para unha mellor busca de material para traballos a realizar, así como manter 

a biblioteca ordenada. Establecemos xa un equipo estable de alumnado voluntario, incorporándose 

novos cativos que pasan de 4º de E. P. a 5º de E.P. que colabore co equipo de biblioteca realizando 

funcións previamente establecidas e reducindo o tempo da súa intervención para evitar que non 

teñan tempo de lecer e tamén se poidan adicar ao desfrute da biblioteca ou os xogos no patio se así 

o desexan. 

2.2. Actividades relacionadas coa educación para a competencia en información. 

O equipo de biblioteca propuxo o lema do curso sobre o que versaron as actividades a desenvolver 

no centro, nesta ocasión despois de facer Europa, América e Asia, centrámonos en Oceanía máis os 

Polos. Parécenos un itinerario lóxico, a pesar de que pode resultar unha cultura moi afastada e 

diferente pensamos que aquí vai a residir o seu atractivo, fomentando o gusto pola investigación e 

traballando así a competencia en información.  

Traballaremos o tema como un todo global, xa que entendemos a cultura como unha suma de 

diversos aspectos que fan de cada pobo un obxecto de estudo como tal, promovendo o respeto polo 

diferente a empatía e o coidado patrimonial. Unha das nosas actividades máis globais son os días de 

obradoiros onde se fan diversas actividades de carácter dinámico onde cada mestre traballa un 

aspecto cultural do tema con grupo horizontais, nunhas xornadas onde non só se traballa o tema 

anual como un todo, senon que a xornada de convivencia resulta moi fructífera para todo o centro. 

Deste xeito ao longo do curso 2017- 2018 levamos a cabo  as seguintes actividades en relación á 

educación para a competencia en información: 

 ACRÓSTICOS: ao longo do curso fomos propoñendo diferentes acrósticos con elementos 

destacados da cultura africana. Comezamos coa palabra África, e varias veces no curso se 

propoñían outras como: elefante, tribu, baobab... O alumnado debían investigar sobre cada 

unha de elas e facer un acróstico no que se nos dera información relevante. 
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 FORMACIÓN DE USUARIOS/AS: O alumnado de Primaria contou cunhas sesións de 

explicación da organización da biblioteca así como un xogo de rapidez na búsqueda de 

fondos e colocación correcta nos andeis. No caso da etapa de Infantil a explicación estaba 

acompañada da constante revisións de andeis que realizan as mestras no seu horario de 

biblioteca co seu curso.  

No caso dos cativos que forman parte do equipo de axudantes da biblioteca tiveron unhas 

sesións máis exhaustivas de formación xa que se incluía o uso do Meiga para realizar as 

devolucións e empréstitos, ademáis tamén se adicaron a axudar a reparar fondos e forrar 

libros nalgún recreo.  

En 5º e 6º de E.P. realizaron a actividade “De Safari por África” adicándolles varias sesións 

pola complexidade e densidade da tarefa, realizando varios retos que lles demandaban o 

uso de información, tanto de fondos da bibiblioteca como enlaces web, mediante o uso das 

tablets e códigos QR. 

 XORNADA DE OBRADOIROS SOBRE ÁFRICA: como en anos anteriores, vimos facendo polo 

menos unha xornada de obradoiros internivelares onde o alumnado ten que investigar e 

profundizar sobre diferentes aspectos do proxecto. Cada obradoiro está liderado por un ou 

varios mestres/as que planifican as tarefas e os materiais.As temáticas sobre as que xiran son 

moi variadas a favor dunha visión poliédrica da diversidade de aspectos que abarca unha 

cultura, con obradoiros de cociña onde se levaron a cabo recetas tradicionais con coco e 

plátanos e tendo en conta as problemáticas que supoñen as diferentes alerxias escolares, a 

fauna estudando os animais que viven no continente africano, curiosidades cun pasapalabra 

sobre datos extraordinarios, danzas con bailes de Kenia e Ghana incluíndo a improvisación 

corporal tan típica dos movementos africanos, tribus percorrendo a súa riqueza cultural e 

minorías étnicas, lendas e contos tradicionais con metáfonas moi enriquecedoras sobre a 

relación entre as persoas, os animais e o medio ambiente en xeral. Tamén traballamos a 

Artesanía como forma de arte e aspecto cultural realizando decoracións en pezas de 

bisutería, a xeografía foi outro ámbito traballado tendo en conta as peculiaridades do relevo 

do continente así como as grandes diferenzas entre unhas zonas e outras. O último dos temas 

foi Exipto como civilización antiga e riquísima que mereceu un obradoiro a parte. 

Todos os grupos rotaban polos diferentes obradoiros de xeito que o finalizar a xornada 

extráense conclusións xerais dos temas que favorecen a multidisciplinariedade do proxecto e 

a interrelación de conceptos. 

https://www.youtube.com/watch?v=4j6Mc-K7BVE 
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 DESAFÍOS DE BROLI: periódicamente Broli ía deixando desafíos nas clases para que os/as 

nenos/as poidesen investigar e afondar sobre diversos temas relacionados co mundo de África: 

curiosidades sobre animais, tradicións, lugares, lendas... 

 

 GRUPOS DE CONTACONTOS: Os martes e xoves nas hora de ler levamos a cabo a xestión de 

catro grupo de dramatización de historias. Organizados con cativos dende 1º ata 6º de E.P. e 

lideradas e dúas dinamizadoras que contaban coa súa hora de adicación á biblioteca na 

cuarta sesión axudándo ós equipos a autoxestionarse para poder realizar sesións de 

contacontos para os cativos de infantil.   

 GRUPO DE REPORTEIROS: nas horas de ler dos venres varios equipo de reporteiros 

turnabanse para informarse sobre actualidade e demáis temas de interese vinculados con 

África para despois realizar os videos telexornais incluidos no blogue para ser visualizados por 

toda a comunidade educativa. 

 MURAL: QUE SABES TÍ DE...?: como reforzo ao traballo realizado tanto nas aulas como nos 

obradoiros de dinamización quixemos facer fincapé na investigación e a autonomía, 

propoñendo diferentes temas sobre África no taboleiro titulado Que sabes ti de... Baixo un 

tema proposto o alumnado podía escribir libremente aqueles aspectos que coñecía do tema, 

a medida que éste se ía complicando expuxemos algunhas indagacións para incrementar a 

súa curiosidade. Con todo o material recopilado elaborouse un único libro que entrará a 

formar parte, a final de curso, dos traballos realizados polos cativos/as, na CDU 4. 

 

Os obxectivos que se perseguen co plantexamento destas actividades son os de coñecer elementos 

propios da cultura africana, fomentar o traballo en equipo, traballar a competencia “aprender a 

aprender” mediante a busca de información dende o soporte informático e o da propia biblioteca e 

coñecer e utilizar os fondos e a súa organización. 

2.3. Actividades relacionadas co fomento da lectura. 

No mes de outubro, con motivo da inauguración da Biblioteca, e co obxectivo de enganchar ao 

alumnado no noso proxecto, decorámola cunhas lianas da selva, debuxos de animais colgados das 

mesmas e murais da Sabana africana. Ademáis durante o primeiro día de apertura realizamos unha 

exposición de obxectos de África que trouxeron os propios cativos e tamén profesorado do centro. 

Nesta sesión aproveitamos para repartir os novos carnets lectores xa que moitos cativos o 

extraviaran, ou non se atopaba en boas condicións tras o curso pasado. Para concluir a inauguación 

cantamos a canción de Waka waka que versionou a mestra de música, cunha nova letras sobre a 

apertura da biblioteca. 

http://oburatodebroli.blogspot.com/2017/10/inauguracion-da-biblio.html 

 

http://oburatodebroli.blogspot.com/2017/10/inauguracion-da-biblio.html
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 MOCHILAS VIAXEIRAS: este curso, durante o primeiro trimestre, puxéronse en marcha as 

mochilas viaxeiras. Cada grupo contou cunha mochila con diverso material adaptado ao seu 

nivel (revista, narrativa, cómic, poesía, película, xogo,...), en castelán, galego e inglés. 

Ademais esta mochila incluíu un caderno onde poder plasmar as súas impresións. Cada 

alumno/a dispuxo da mochila durante unha semana para ler e compartir coa súa família. 

 

 BOLSAS VIAXEIRAS: o alumnado de EI como aínda non é moi autónomo no préstamo de 

libros leva todos os venres unha bolsa viaxeira no que as titoras meten un libro diferente cada 

semana incluído na biblioteca de aula. 

 

 BOLETÍNS MENSUAIS DE NOVIDADES: todos os meses o equipo de biblioteca deixaba un 

boletín en cada aula coas novidades bibliográficas coas que se dotou a biblioteca, así como 

as actividades que se preveén realizar nese mes. 

 

 RECOMENDACIÓNS BIBLIOGRÁFICAS TRIMESTRAIS: o equipo de biblioteca elaborou un 

boletín trimestral coas recomendacións de títulos  en función do nivel lector incluíndo 

propostas moi diversas para intentar chegar a todos os lectores.  

 

 Asimesmo seleccionáronse as recomendacións de lecturas, para entregar ao alumnado un 

tríptico, co obxectivo de fomentar que sempre haxa un libro entre os agasallos dos regalos de 

Nadal.  

 

 INTERCAMBIOS COA ESCOLA INFANTIL AS RELFAS: Este curso continuamos realizando a 

nosa colaboración coa EI As Relfas, xa que o traslado a este centro non supón ningún 

problema pola súa proximidade, e parte do alumnado de Educación Infantil comeza o 

seguinte curso no noso centro, polo que é un bo xeito de fomentar os lazos afectivos entre os 

cativos e cativas. Desenvolvemos varias sesións de contacontos nas que o noso alumnado foi á 

gardería a contarlles e teatralizar varios contos que facemos dende hai anos.  

 
 

   RECUNCHO DE LECTURA INFORMAL: para crear un ambiente máis distendido na 

biblioteca seguimos a potenciar o  recuncho de lectura distendida. Nel incluímos material 

bibliográfico máis lixeiro e informal como son as revistas, banda deseñada..., sendo bastante 

frecuentado polo alumnado. 
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 RECUNCHO DE LECTURA DE FAMILIAS: seguimos a promover o préstamo de fondos 

destinados a pais e nais. Tendo en conta o reducido espazo co que contamos na biblioteca e o 

limitado uso que as familias fan desta,  decidimos sacar uns expositores destes fondos co fin de 

que poidan acceder aos mesmos dun xeito máis directo. Este é un espazo de espera habitual 

para as familias, especialmente nas tardes dos martes, polas esperas para as citas cos/as 

titores/as, polo que poden votar un ollo aos fondos. Sen embargo o préstamo para familias 

aínda é un aspecto a mellorar, aínda que neste ano notamos un incremento nos mesmos. 

 

 

 VÍDEO MUSICAL: como cada curso vimos realizando un vídeo musical co obxectivo de 

fomentar a lectura e o uso da biblioteca. Este ano fixemos unha particular versión da canción 

de Brisa Fenoi “Lo malo” cara “O mellor” no que os cativos cantan o que máis lles gusta de 

estar neste centro. Para a realización do vídeo contamos coa axuda das familias que nos 

envían as súas propostas para incluir no traballo final sen esquecer as grabacións no propio 

centro para completar os segundos. 

 DIA DO LIBRO: Para celebrar este día ofrecimos unha semana chea de actividades, o 

primeiro día organizamos un mercadiño de libros usados sendo éste o momento no que 

cambiaban o vale que lles dimos unha vez trouxeron o fondo a trocar, todos os fondos 

estiveron expostos durante a semana anterior. Para o resto da semana proxectamos durante 

todas as horas de ler os trailerbooks que realizaron en cada clase sobre novidades que 

tiñamos na biblioteca e que tiñan un gran atrativo para os rapaces. Ademáis as mestras 

membras do equipo da BE realizamos sesións de contacontos sobre contos ubicados en África 

que incluían dende monicreces ata música.  

O último día ademáis da proxección dos trailers incluimos un vídeo musical no que se puñan 

en relieve as bondades da lectura e o mundo máxico dos contos. 

http://oburatodebroli.blogspot.com 

2.4 Apoio a outros programas ou proxectos de aula/centro. 

 

O equipo de biblioteca colaborou activamente en todas as actividades que se desenvolveron no 

centro e que foron propostas por outros equipos. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Magosto o mestre de E.F desenvolveu, con material de refugallo e recollido da natureza, 

xogos tradicionais típicos dalgúns países africanos. 

 

 Todo  o festival de Nadal  versou sobre África, realizando diversos bailes e danzas africanos. 

Todo o alumnado caracterizouse para protagonizar bailes zulús, masais, himbas, tuareg, 

exipcios e tamén animais da sabana como cebras, xirafas, cocodrilos e tigres. 

http://oburatodebroli.blogspot.com/
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 Día da Paz: para celebar o día da Paz, escollemos a figura de Wangari Maathai, a visita a 

biblioteca para documentarse nas aulas foi imprescindible xa que contamos cun andel con 

fondos deste tema. Dentro das actividades organizadas para festexar esta data incluimos a 

realización dunha reconstrucción da súa biografía e un video musical sobre o coidado do 

medio ambiente no que participaron as familias achegando material audiovisual para poder 

realizar o montaxe final. 

 

 As música de África: Éste é o título plantexado polos mestres da Escola Municipal de 

Música que deron un concerto no Auditorio Municipal da cidade. Tras traballar en unidades 

didácticas previas o tema da música en África acudimos cos cursos de 4º, 5º e 6º de E.P. 

Tamén no propio centro escolar contamos cunha visita dunha asociación musical de cultura 

africana que nos ofreceron un concerto no pavillón para todos os cativos. 

https://www.youtube.com/watch?v=oOdamJNf5xY 

 As escolas en África: con este nome titulamos a charla que nos proporcionou o pai dunha 

alumna do centro, xa que traballa nun proxecto solidario de construcción dunha escola en 

África. A súa vivencia resultou moi motivadora tanto no aspecto cultural como no persoal xa 

que amosaba grandes valores de empatía e solidariedade. 

 No Entroido cada curso disfrazouse dunha comparsa relacionada co tema. 

o Educación Infantil: Exipto . 

En primaria disfrazáronse de seguinte maneira: 

o 1º primaria: Cocodrilos, cebras e tigres. 

o 2º primaria: Tuareg. 

o 3º primaria: Xirafas. 

o 4º primaria: Himbas. 

o 5º primaria: Zulús. 

o 6º primaria: Masais. 

ENDLG 

 No mes de febreiro, coincidindo coa data do seu nacemento, fíxose unha homenaxe a 

Rosalía de Castro. Prepararonse nas aulas murais sobre distintas etapas da súa vida e 

colocámonos nas fiestras do colexio, sumándonos así o movemento da comarca de 

Dinamización da Lingua Galega que demandaba dita vinculación. 

 



 

Memoria 2017-2018. CEiP SÁRDOMA-MOLEDO Páxina 90 
 

 Na Semana da Prensa todas as aulas traballaron buscando e analizando noticias, facendo 

especial fincapé na que ocorreron no continente de África. Estivemos traballando con 

diferentes xornais,  como están redactadas as noticias e despois as comentaban entre todos/as 

e recollían impresións sobre as noticias.  

 

 Letras galegas: o equipo de biblioteca,  conxuntamente co ENDLG, programou a 

celebración do día das letras galegas na que se escolleron varios títulos dos que dispoñíamos 

na biblioteca da autora homenaxeada: María Victoria Moreno. Durante toda a semana 

anterior ó 17 de maio iamos propoñendo diferentes retos sobre información da vida da 

autora no noso panel Que sabes ti de...?. Ademáis para poder saír ó patio os cativos tiñan 

que reproducir unha frase secreta que escoitaban os axudantes da biblioteca nas portas de 

saída. Estas frases estaban presentes na literatura de Moreno ou foron recollidas en 

entrevistas que concedera a autora. O día 16 de maio organizamos unha Olimpiada das XII 

Probas de MariVi, nas que os grupos, novamente incluindo cativo dende 1º ata 6º de 

Primaria, tiñan que ir superando sobre títulos das súas obras, lugares onde viviu, debuxar 

escenas dun cómic centrada na súa vida...entre outras moitas. 

3. Grao de implicación do centro e da comunidade educativa; o uso que se fai da 

biblioteca escolar. 

Existe unha gran implicación de todo o profesorado coa biblioteca, xa que todos somos conscientes de 

que é un espazo moi interiorizado no día a día do alumnado, sendo un lugar de referencia para eles.  

Co resto dos departamentos a coordinación é moi estreita, especialmente co ENLG xa que ambos 

equipos comparten coordinadora. Ademáis tamén colaboramos co EI As Relfas, co obxectivo de 

incrementar a nosa presenza no vindeiro curso.  

No sector dos pais contamos coa súa colaboración en distintas actividades: exposicións dos países na 

biblioteca, sesións de contacontos, charlas, realización de manualidades sobre o proxecto, paneis 

informativos sobre o tema, achega de material (roupa, recordos, agasallos, obxectos típicos…) e 

desenvolvendo actividades diversas en función das posibilidades de participación da comunidade 

educativa. 

Ademais intentamos integrar a biblioteca como un espazo para a reunión, e a maioría das 

actividades que se preparan dun xeito máis especial adoitan  realizarse aquí, polo que se lle confire á 

biblioteca un aura de maior importancia e relevancia entre a comunidade educativa.  
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4. Grao de integración dos recursos da biblioteca nos procesos de ensinanza e 

aprendizaxe das diversas áreas do currículo. 

Dende a biblioteca preténdese dar o tema un enfoque multidisciplinar e que motive o alumnado e 

profesorado para a integración das diferentes áreas do saber dentro do currículo, baixo unha 

metodoloxía cooperativa na que o alumnado sexa  protagonista da súa propia aprendizaxe. Con 

esta perspectiva de traballo foméntase o desenvolvemento integral das capacidades persoais e 

grupais do noso alumnado. 

5. Avaliación e  previsións de futuro. 

Realizamos a avaliación do noso proxecto a través das valoracións no claustro, na CCP e nas reunións 

de avaliación do equipo da biblioteca, así como polo grao de cumprimento dos obxectivos propostos 

e pola produción de materiais e resultados obtidos. 

Fixemos unha avaliación xeral do traballo efectuado positivo aínda que consideramos que é 

necesario darlle un pulo á organización de máis actividades que fomenten a lectura tanto en 

formato papel como dixital. 

 

 

INFRAESTRUCTURAS 

 Aspectos positivos Aspectos a mellorar  

Espazo  Escaso en ocasións. 

Mobiliario  Redistribución do mesmo 

Sistema de aceso (directo ou 
indirecto aos fondos) 

Pódese aceder 
directamente aos 
fondos 

 

Equipos informáticos para 
o/ass usuarios/as 

 Poucos, sen impresora para 
usuarios/as. 

Conexión á Internet e 
programa MEIGA 

 En ocasións falla a conexión a 
internet nalgún dos ordenadores de 
consulta, pero a resolución do 
problema resulta rápida grazas ós 
recursos persoais do centro. 
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XESTIÓN 

 Aspectos positivos Aspectos a mellorar 

Responsable do Equipo de 
Biblioteca 

Extensión do proxecto de mellora 
a toda a comunidade educativa. 

Estabilidade da persoa 
responsable ao longo dos cursos. 

 

Equipo de Biblioteca Boa disposición e implicación de 
todos os membros. 

Maior dispoñibilidade horaria 

Horario de adicación Boa. Maior dispoñibilidade horaria 
con unha sesión de dinamización 
para todos os membros do EB 

Horario de apertura Amplitude. Mañá e tarde.  

Xestión dos fondos (manual / 
informatizada) 

Xestión informatizada polo 
MEIGA que facilita moito o 
control e xestión. 

 

 

COLECCIÓN 

 Aspectos positivos Aspectos a mellorar  

Sistema organizativo 
empregado (C.D.U. / outras) 

Centralización de materiais 
dispersos nas aulas e 
dinamización das bibliotecas de 
aula. 

 

Grado de actualización Compra de novo material.   

Adecuación da colección aos 
usuarios 

Renovación da mesma.  

Equilibrio entre fondos 
informativos e de ficción (60% - 
40%) 

Material actualizado e atractivo 
ós lectores. 

 

Existencia de documentos en 
soportes variados 

 Hai que incidir máis neste 
aspecto da colección. 

Expurgo Grande expurgo e retirada.  
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ACTIVIDADES 

 Aspectos positivos  Aspectos a mellorar  

Fomento da Lectura 

 

Variedade de actividades: bolsas 
viaxeiras, hora de ler, 
contacontos, karaoke… 

Pensar en actividades novidosas. 

 

Formación de Usuarios A maioría do profesorado 
domina o MEIGA para 
empréstitos e devolucións. 

Aumentar o grao de implicación 
ao alumnado de 5º e 6º dun 
xeito constante. 

Educación Documenta Os cursos superiores traballan 
moito este aspecto de forma 
autónoma, o resto guiada. 

Implicar o alumnado dos cursos 
máis baixos para que teñan 
unha boa competencia dixital e 
de aprender a aprender. 

Propostas de mellora:  

 Insistir na formación do profesorado, non só na formación da coordiandora do equipo. 

 Intentar aumentar a motivación dos mestres para a realización das actividades de 

dinamización da BE.  

 Dinamizar o préstamo de pais/nais e a súa implicación na biblioteca. 

 Reorganizar os andeis de fondos para os máis pequenos xa que a orde alfabética non resulta 

tan operativa para eles. 

 Dinamizar a web. 

 Ofrecer máis actividades lideradas polos axudantes da biblioteca para formar cohesión entre 

o grupo e darlle un maior pulo a súa función. 

 Facer máis atractivo o rincón de lectura informal e convertelo nunha auténtica invitación ao 

fantástico mundo dos libros, incluíndo tamén xogos e material lúdico. 

 Axustar os horarios de dinamización para coincidir dúas persoas dinamizadoras na mesma 

sesión, xa que resulta máis efectivo o traballo en equipo. 

 Aumentar as horas de dinamización para as persoas máis eficaces do equipo 

Previsións de futuro.  

O próximo curso pretendemos continuar coas actuacións desenvolvidas de potenciación da Biblioteca 

escolar, pensada como un centro de recursos permanente, accesible a toda a comunidade escolar e 

como un espazo de integración e respecto.  

Continuar coa organización dos fondos de maneira sinxela e intuitiva para facilitar o achegamento 

aos recursos que se precisan en cada momento e así facilitar o seu uso como un lugar de aprendizaxe 

para todos e todas, tendo sempre en conta as suxestións aportadas dende todos os ámbitos, como 

unha gran oportunidade para mellorar.  
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 As liñas a seguir serán as seguintes:  

 

 Contribuír á mellora dos procesos de ensino e de aprendizaxe e á adquisición das 

competencias clave no noso alumnado. 

 

 Desenvolver o “Proxecto Lector do Centro”.  

 

 Favorecer o concepto de alfabetización múltiple (ou multialfabetismo) á hora de abordar a 

formación lectora do alumnado. 

 

 Seguir a incorporar novas tendencias en materia bibliotecaria: espazos para a creación, a 

aprendizaxe manipulativa, a investigación, o traballo colaborativo e a construción do 

coñecemento de xeito compartido. 

 

 Continuar coa programación de actividades de xeito trimestral de fomento da lectura nos 

diferentes ámbitos escolar e familiar, e conquerir unha biblioteca inclusiva.  

 

 Potenciar a “Hora de Ler” facilitando os recursos para aumentar o interese do alumnado 

pola lectura.  

 

 Realizar o Plan de “Adquisición de fondos”, atendendo aos criterios establecidos polo equipo 

de biblioteca, os intereses do propio alumnado e as aportacións de toda a comunidade educativa.  

 

 Continuar o Plan de formación de usuarios e formación documental. Aumentando 

progresivamente a autonomía de alumnado e profesorado.  

 Promover a implicación da biblioteca en actividades de extensión cultural destinadas a toda 

a comunidade escolar. 

 

 Continuar formando equipos de alumnado dinamizador da biblioteca: axudantes de 

biblioteca pertencentes aos últimos niveis.  

 Emitir boletíns informativos ás familias, resumos, recomendacións, publicidade en murais,…  

 

 Crear un Clube de Lectura. 
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 Continuar coa programación da mochila viaxeira, tendo en conta as opinións do alumnado e 

do profesorado, á hora de seleccionar materiais.  

 

 Seguir coa participación na páxina web do colexio e actualización do blogue e continuar a 

tarefa de promoción de ambos.  

 

 Fomentar o uso da biblioteca tanto no horario lectivo e non lectivo. 

 Realizar podcast cos cativos sobre temas de interese previamente documentados. 

 Pulo do equipo de investigadores sobre temas de interese para eles incluindo exposicións orais 

dos estudos ou ben audiovisuais mediante apps que faciliten a súa labor e os acerquen a 

investigación. 

 

Tamar Adán García, coordinadora do EB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vto. e prace do Director.   

 

Vigo, 7 xuño 2018 
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            5.2.-  MEMORIA 2017-2018 DAS TIC: 

O equipo de dinamización de TIC estaba formado polo responsable (cunha hora de 

coordinación e outra de dinamización) e dous membros máis (cunha hora de dinamización). 

O Centro dispón dunha páxina web dependente da Consellería de Educación 

(www.edu.xunta.es): http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsardomamoledo/ 

  Ademais continuouse cos blogues de: 

- Música (http://sardomamusica.blogspot.com.es/) 

- Obradoiro de infantil (http://ceipsardomamoledo.blogspot.com.es/). 

- Co blogue da biblioteca (http://oburatodebroli.blogspot.com.es/) 

- O de Ed. Viaria (http://sardomavial.blogspot.com.es/); 

- Así como co blogue das Aulas bilingües http://obradoirosdearte.blogspot.com.es/. 

- Blogue de 6º de Primaria https://rebuldeirosdesardoma.blogspot.com.es/ 

- Este curso a titora de 5º de Primaria ten un novo blogue 

http://achupipandidequinto.blogspot.com.es/  

Entre algunhas das funcións técnicas que o equipo de TIC deben asumir, unha das 

responsabilidades máis importantes é a de dinamizar a experiencia e manter un clima 

óptimo de traballo en torno a ela. Este curso decidiuse que un dos membros do equipo TIC 

estivese tamén no equipo de Biblioteca, sendo a encargada de dinamizar o blogue da 

Biblioteca, considerando esta medida  acertada. 

Séguese a traballar no uso das TIC para que o alumnado poida traballar tanto na 

aula de informática como coa dotación de equipos das aulas, as áreas curriculares e temas 

transversais presentes nas programacións dos seus respectivos ciclos, ademais de aprender o 

manexo básico dos ordenadores, encerado dixital, internet... 

Neste curso 2017/18 cada grupo tiña asinado unha hora no horario do centro, sendo a  

mestre de apoio en E.I.  a encargada das sesións de infantil e 1º de Primaria e o  mestre de 

E.F. para primaria, excepto a 1º de Primaria. Traballouse de xeito coordinado coas titorías, a 

través dunhas determinadas páxinas web e distintos programas, coas necesidades que 

demandaban os titores, centrándose principalmente no razoamento matemático e 

puntualmente na elaboración de presentacións ou traballos. Este curso traballouse 

actividades editada policía local de Vigo e cos programas da DGT, Dirección Xeral de Tráfico. 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsardomamoledo/
http://sardomamusica.blogspot.com.es/
http://ceipsardomamoledo.blogspot.com.es/
http://oburatodebroli.blogspot.com.es/
http://sardomavial.blogspot.com.es/
http://obradoirosdearte.blogspot.com.es/
https://rebuldeirosdesardoma.blogspot.com.es/
http://achupipandidequinto.blogspot.com.es/
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Como novidade neste curso fumos seleccionados nun programa da Consellería para a 

introducción da robótica e Programación en Primaria para os cursos de 4º, 5º e 6º. Isto 

supuso a creación dun PFPP no Centro no que participan 13 docentes, 4 deles formaron un 

Grupo de Traballo de Robótica e recibiron un curso de Robótica. 

 O curso comenzou con moitos problemas o instalar a Consellería unha nova rede wifi 

que segue a dar moitos problemas a hora de conectar certos equipos. A isto hai que engadir 

un cambio na empresa suministradora dos servizos de rede, que tamén causou moitos 

desaxustes nun principio. Estes problemas foron solucionados en parte pola UAC, en parte 

polo técnico contratado polo Centro. 

O uso do encerado dixital é habitual na aula de informática ,Infantil e P.T. , así como 

en primaria onde estanse a dotar as aulas, empregándose para a realización das 

explicacións precisas para que traballen posteriormente nos ordenadores individuais e para a 

realización de actividades comúns. Tamén estase a utilizar  a  tablet en 3º de EP e en  P.T. 

como unha ferramenta de aprendizaxe. Este curso adquiriuse un Ipad para biblioteca, aínda 

que é empregado por todo docente que o solicite. 

 

Ademais ao longo do curso fóronse solucionando diversas cuestións, coma:  

 Problemas de funcionamento e mantemento, ademais de problemas de 

software e hardware, tanto nos ordenadores da aula de informática, coma nos 

ordenadores do resto das aulas gracias ao servizo técnico contratado.  

 Mellora do funcionamento das impresoras e recambios de cartuchos.  

 Instalación de novos programas e actualizacións de versións.  

 Gravación de ficheiros.  

 Elaboración de vídeos e montaxe de imaxes (tratamento da imaxes).  

 Instalación de novos equipos en rede e dos que non estaban. 

 Actualización dos portátiles para o servizo do profesorado. 
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 Subida de contidos tanto a páxina web. O Director era o encargado de 

seleccionar fotos das distintas actividades, saídas e conmemoracións celebradas 

no colexio para poder subila á páxina web. 

 Renovación de equipos. 

 Mantemento dos distintos blogues polos respectivos encargados e 

departamentos ou módulos: Música, Aulas Bilingües, Infantil, Bilbioteca, etc. 

PROPOSTAS DE MELLORA 

 Máis formación e actualización para o profesorado nas TIC. 

 Coordinar coas distintas Equipos a actualización dos blogues e vincular os existentes 

a páxina do Centro. 

 Creación dun directorio en rede de recursos para traballar nas aulas. 

 Formación para a elaboración de materiais. 

 Crear actividades TIC relacionadas coas distintas celebracións e conmemoracións en 

coordinación cos distintos Equipos, para o que sería interesante que en cada Equipo 

houbese un encargado destas tarefas que traballe co Equipo TIC.  

 Manter o contacto permanente co Servizo Técnico contratado para solventar 

deficiencias, actualizar os portátiles do profesorado, optimizar a aula de informática 

 Seguer a manter un mestre específico para as sesión de informática distinto o seu 

titor, isto lévanos a respetar mellor o horario. 

 Seguer a crear publicacións das actividades para inxerir na páxina web e blogues. 

 Manter o traballo de programación e robótica comenzado este curso. 
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5 . 2 . 1- AULA DE INFORMÁTICA: 

 

A igual que na área de Educación Física,  o mestre encargado da materia, planificou e 
completou o seu horario semanal para manter dinamizada a Aula de Informática. Este 
curso a mestra de apoio en E.I.  impartía as sesión de Educación Infantil e 1º de Primaria. 

 A aula de informática durante o 2017-2018  comezou com moitos problemas debidos os 
cambios introducidos nas compañías suministradoras dos servizos de conexión a rede por 
parte da Consellería, o que orixinou múltiples problemas. Seguemos a contar coa asistencia 
dun técnico contratado polo centro, a máis de comunicar a UAC as diversas incidencias. 

 En Primaria trabállase nun primer momento o manexo das carpetas e archivos, dispondo 
dunha carpeta de clase onde cada alumno crea unha carpeta co seu nome onde gardará os 
seus traballos, a máis os alumnos de 4º a 6º pídeselles un pendrive. Posteriormente, en 
coordinación cos titores, en 1º, 2º e 3º de refórzanse contidos matemáticos e en 4º, 5º e 6º 
programación e robótica.   

Tamén disfrutamos e aprendemos Educación Vial tódolas últimas semanas de cada mes. Foi 
unha actividade consolidada de cursos anteriores e como proxecto plurianual, no que 
empregamos, a máis das sesións prácticas, distintos programas de Educación Vial.  

 

Propostas de mellora: 

- Seguir a manter optimizada e actualizada a Aula de Informática. 
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   5.3.- CONVIVENCIA. PLANO de ACTUACIÓNS e AUTOAVALIACIÓN: 
 

Durante o presente curso escolar 2017-2018, a convivencia foi un aspecto abordado en 

numerosas ocasións de maneira directa tratando casos puntuais ou de maneira transversal  e 

polos membros da CCP,  nas reunión ordinarias planificadas, O Claustro e Consello Escolar en 

xeral e rexistro de incidentes puntuais dende o Equipo Directivo e a Xefatura de Estudos. 

Equipo de Convivencia velou ao inicio do mesmo, polo cumprimento no primeiro 

curso de EI, do Programa de Acollida ao Alumnado, incluido no Plan de Convivencia. 

De xeito que a mestra titora tivo en conta os seguintes obxectivos do citado plan: 

 Programar actuacións adecuadas para levar con éxito a adaptación dos 

nenos/as á escola. A cal foi previamente facilitada pola dirección do centro. 

 Ter un coñecemento do alumno/a e do seu contorno familiar a partires das 

entrevistas que levou a cabo cos pais e nais ao inicio do curso. 

 Previr posibles dificultades que desemboquen nunha mala adaptación. 

 

Na etapa da educación primaria houbo un curso nos que se centraron os esforzos 

dende o DO en estreita relación coa titora do grupo e coa dirección do centro, decidiu unha 

vez escomezdo o curso, que era precisa a intervención directa da Orientadora xa que o clima 

de convivencia na aula dificultaba en gran medida o desenvolvemento armonioso das 

dinámicas da clase. Trátase dun grupo onde concorren dous alumnos diagnosticados con 

TDAH e con problemas de conducta ás veces graves, un neno procedente da casa de acollida 

en condicións emocionais e familiares difíciles. A orientadora desenvolveu unha intervención 

específica neste aspecto dentro da aula durante unha sesión semanal. As intervencións 

consideráronse aproveitables e necesarias e axudaron a mellorar o ambiente e solucións. 

 

Así mesmo, tamén se desenvolveron obradoiros de Igualdade “Camiña con nós pola 

Igualdade”, e de prevención de drogadiccións co obxectivo de previr conflictos persoais e de 

convivencia en 6º Educación Infantil, en 2º, 4º e en 6º de primaria tamén cuns Obradoiros 

específicos sobre prevención e Consumo de Drogas a través dunha monitora terapeútica. 
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AUTOVALIACIÓNs  DE CONVIVENCIA  no Centro:  

Dende Consellería de Educación propúxose  a finais de curso pasado un sondeo e 

autoavaliación sobre o Clima de Convivencia nos Centros para que puideran participar 

tódolos sectores da comunidade educativa : alumnado, dirección, xefatura, titorías e familias. 

A participación foi dun 35% pero as valoracións foron moi positivas e favorables. 

     Tendes información sobre a enquisa convivencia na aplicación web educativa da xunta. 

Con todo isto, se temos que facer unha valoración do clima de convivencia do centro 

poderíamos decir que é bo, agás uns poucos casos puntuais.  

Tamén dende as enquisas para as familias do Programa Aplicación AVALiA para 3º de 

educación primaria fixéronse valoracións moi favorables referidas ao ambiente  de 

convivencia no centro, avaliación do equipo directivo, a dirección e o propio alumnado. 

A participación non foi moi significativa xa que houbo un boicot do 90% por parte das 

familias cara á administración, dun total de 15 alumnos tan só se presentaron 4.  

PROPOSTAS DE MELLORA 

 Atender e dinamizar o Plan de Convivencia para resolver incidentes puntuais. 

 Seguir desenvolvemdo programas de habilidades sociais e intelixencia emocional 

naqueles grupos onde o clima de convivencia non é todo o bo que se desexaría. 

 Solicitar a intervención do EOE para a valoración dun caso dunha matrícula nova no 

mes de maio procedente dun centro do País Vasco por sufrir de bulling no colexio de 

procedencia para atención domiciliaria. A mestra xa está a traballar na casa. 

 Adaptar o noso procedemento en canto a convivencia se refire á nova normativa 

vixente respecto da convivencia escolar. 

 Fomentar o desenvolvemento de dinámicas cooperativas e de servizo que diminúan 

os casos de faltas de convivencia e axuden a manter un axeitado clima de 

entendemento, repecto e convivencia na comunidade escolar. 

 Seguir traballando coas familias e outros axentes sociais e de menores da contorna 

que nos axuden a manter un axeitado clima de convivencia. 

 Seguir a traballar e defender os valores no centro reflexados na nosa PXA tanto na 

defensa do alumnado como no obxectivo de formar cidadáns e na educación cívica. 
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5.4.-   EDLG e valoración do Proxecto Lingüístico de Centro.   

En xeral, ano tras ano imos conseguindo a maiori ́a dos obxectivos previstos no PLC 

do centro aínda temos que incidir no aspecto de mellorar a produccio ́n oral da lingua galega 

onde temos o noso punto feble.  

 
O equipo de dinamizacio ́n da lingua galega pretendeu ante todo fomentar o uso do galego 
no centro así como favorecer a recuperacio ́n e con ̃ecemento da cultura e manifestacio ́ns 
propias da Galicia popular ao longo do curso 2017 – 2018.  
 

Tomando como base o PLC (Proxecto lingu ̈ístico de Centro) pretendemos seguir unha clara 
liña lingu ̈ística de centro, que sexa realista e respectuosa cos dereitos lingu ̈ísticos individuais 
partindo de vontades manifestas.  
 

Seguindo estas directrices do PLC ao inicio de curso realizamos consulta aos pais, nais ou 
titores legais do alumnado que se incorporan ao centro na aula de 4º de Educacio ́n Infantil 
sobre a lingua materna predominante. Este curso o resultado con respecto a li ́ngua, foi o uso 
do castelán. Polo que o EDLG fai especial fincapé en que estes cativos poidan adquirir o uso 
das dúas linguas vehiculares da nosa comunidade dun xeito equitativo, xa que de non 
resultar deste xeito estarían en clara desvantaxe na súa etapa de educación primaria no que 
as materias xa están estandarizadas. 
 

 

Con respecto aos obxectivos marcados polo EDLG ao comezo do curso debemos salientar 
que se traballaron os seguintes aspectos en relacio ́n cós mesmos:  
 

 Elaboracio ́n do Proxecto de Fomento do uso do Galego.  
 Traballar na promocio ́n e utilizacio ́n da lingua galega en todas as comunicacio ́ns, 

documentos e relacio ́ns persoais no centro educativo.  
 Fomento da lectura en galego. O EDLG propu ́xose fomentar a lectura de libros en 

galego, a realización de contacontos pensamos que é unha actividade motivadora 
para realizar as lecturas en galego e resulta moi eficaz no traballo de diversas 
competencias. 
O obxectivo ba ́sico é valorar a lectura en galego como fonte de pracer, goce, 
diversio ́n e aventura. Seguimos mantendo o Proxecto “Mochilas Viaxeiras”. 

 Montaxe do vídeoclip musical “O mellor” versionando a coñecida canción de Brisa 
Fenoi de “Lo malo”, tema elexido polo alumnado de 6º de E.P.. Na creación da nova 
letra colaboraron alumnos de 5º e 6º de Primaria, non así na grabación do audio no 
que contamos con diferentes voces que van dende a etapa de infantil á de primaria. 
Para o vídeo agradecemos a colaboración das familias xa que moitas adicaron 
tempo para captar as mellores imaxes dos cativos facendo o que lles resulta, o mellor.  

 KARAOKE musical con cancións en galego nos recreos dos luns na Biblioteca. 
 Organización dunha actividade de recuperación da Festa Dos Maios con actividade 

audiovisual para documentarnos e informarnos e a continuación pasar á parte lúdico 
festiva cun baile e xogo para enlazar as fitas de cores. 
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 Celebracio ́n das Letras Galegas. Este ano plantexamos actividades moi completas 
para traballar a homenaxeada deste 2018.  

 Participacio ́n en todas aquelas actividades que ofertan entidades externas ao centro 
que fomentaban o uso do galego. “Camiña con Nós pola igualdade”, charlas-
coloquio dirixido a todo o alumnado participacio ́n no concurso de postais de Nadal 
do Concello de Vigo; implicacio ́n nas diversas actividades propostas pola Concelleri ́a 
de Normalizacio ́n Lingu ̈ística e o Departamento de Educación do Concello. 

 Uso e emprego das Tics, co fin de acercar a nosa lingua a propostas que repercutan 
na percepción dos cativos de que o galego é moderna e divertida.  

 

 Actualización e mostra das actividades na Páxina WEB do Centro e blogue da 
biblioteca.   

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsardomamoledo/ 

http://oburatodebroli.blogspot.com 

 

e da Galería Central onde se plasman tódalas actuacións e actividades feitas ao 
longo do curso. As reportaxes fotográficas tanto no Bloque de Contido Central da 
WEB como na Galería teñen postas a etiqueta: EDNL. 
Implicación e organización das Festas e Celebracións do ano como O Magosto, o 
Samáin, O Entroido, As Letras Galegas. 

Participación e planificación de Actividades Complementarias ao longo do curso: 
Contacontos, Reporteiros, inventando historias, dinamización dos recreos, dobraxe de 
películas, obradoiros temáticas, investigación sobre temas de África, Lecturas 
Colectivas no Día do Libro, Festas populares… 
Colaboración e suxerencia de actividades nos Obradoiros sobre o lema deste curso: 
“Culturas do mundo: África.”. Exposicións, Bailes, Monumentos…etc. 

Participación nos Proxectos que xurdiron a través do Equipo de Biblioteca. 
 

Con estas actuacio ́ns tocamos todos e cada un dos puntos que nos propuxemos ao 
redactar os obxectivos do proxecto de EDNL a principio de curso.  
 

O EDLG fai unha valoracio ́n positiva do traballo realizado ao longo do curso aínda 
así a continuacio ́n establecemos propostas de mellora.  
 
Foi unha preocupacio ́n do EDLG que as actividades propostas non tiveran grandes 
dificultades de realizacio ́n na aula, tanto no que se refire a inversio ́n de tempo como 
de preparacio ́n de materiais e traballos. Como consideramos que o grao de 
dedicacio ́n a unha determinada actividade debe ser decisio ́n do titor ou titora, 
intentamos que as propostas fosen totalmente abertas e se puidesen seguir  sempre 
na medida axeitada a cada grupo de alumnos ou alumnas. 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsardomamoledo/
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PROPOSTAS DE MELLORA:  
 
Grao de implicación dunha parte moi importante do profesorado que recibe con 
recelo propostas plantexadas polo EDLG. 
Grao de implicación de membros do EDLG que durante a súa hora de 
dinamización non axudaban nas tarefas propostas polo equipo. 
A promocio ́n da utilizacio ́n no plano oral da lingua galega en todas as 
comunicacio ́ns e relacio ́ns persoais que se establecen nun centro educativo fo ́ra das 
aulas (relacio ́n mestres-mestres, mestres-alumnado, alumnado-alumnado, mestres- 
familias...). 
Continuar coa utilizacio ́n do galego para a aprendizaxe da lecto-escritura.  

Fomentar o gusto pola lectura en galego con actividades atractivas para o 
alumnado.  
Colaborar coa Consellería e Concello nas novas campan ̃as e proxectos  para 
favorecer e poder fomentar o uso do galego na escola. 
Implicación en diferentes  Actividades Complementarias dentro da xornada 
lectiva e a través de Asociacións, Organismos, Fundacións e aportacións voluntarias 
en obradoiros das familias ou comunidade educativa. 
Recuperacio ́n de ma ́is xogos populares mediante actividades como “Día do 
avó/avóa” coa colaboracio ́n das familias. Para difundir o con ̃ecemento sobre os xogos 
e tradicións que practicaban as nosas xeracións anteriores. 

 

5.5.-   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Durante o curso 2017 -2018 levamos adiante unha planificación variada, diversa, formativa e 

interesante de actividades complementarias que xurdiron dende o Equipo de Normalización 

(Correlingua), A Biblioteca de Centro (Contacontos, obradoiros), Equipo de Educación 

Infantil, Departamento de Orientación, algunhas titorías, asociación e departamentos de 

Educación do Concello, con proxectos como Camiña con Nós pola Igualdade, Obradoiros, 

Ciencia en Movemento, algunhas entidades locais, Federacións Deportivas, Policía Local, 

Policía de Tráfico, Proxecto Dirección de Convivencia (charlas prevención de consumo de 

drogas, Perigos en internet, CiberExperto) coa Policía Autonómica (Educación Vial), 

Proxecto Robótica e tamén dende as ANPAs (Aulas do Pasado) que aportaron as súas 

experiencias e que encheron a nosa programación xeral anual de maneira moi satisfactoria e 

que sigan a ser un referente educativo e formativo nos valores cívicos cada ano. 

 



 

Memoria 2017-2018. CEiP SÁRDOMA-MOLEDO Páxina 105 
 

Sen esquecer as aportacións voluntarias e desinteresadas dende as familias, pais, nais, avós e 

avoas;  algunhas ONGs, Banco de Alimentos, Fundación Glorrr recollida de roupa usada, A 

Cruz Vermella, Protección Civil, Protectora de Animais, Bombeiros do Concello de Vigo,  

recollida de tapóns (asociación Val Miñor) Fundación Menela e outras asociacións. 

O obxectivo desta importante planificación de actividades complementarias desenvolvidas 

ao longo de todo o curso 2017 -2018 foi sempre, ademáis de ser coherente coa planificación 

xeral anual e os principios establecidos, traballar os valores cívicos, sociais, de respeto, de 

solidariedade, de coeducación e tolerancia pola diversidade enmarcadas nunha estratexia 

amena, divertida, musical, de aproveitamento e valoración do ocio, de ofertar 

oportunidades para a creatividade, a imaxinación, a ciencia, a literatura, os relatos orais, os 

contacontos, a ilustración, e moitas veces relacionados cos proxectos dos diferentes 

departamentos do centro como os equipos de ENLG,  a Biblioteca e O Plan de Lectura. 

 E por suposto incluir o amplio ábaco de saídas, visitas didácticas, disfrute de espectáculos de 

música e teatro no Auditorio do Concello, na Fundación ABanca, no Teatro García Barbón, 

visitas a exposicións, museos e galerías, propostas de NaturNova, Roteiro dos Museos de 

Ciencias na Coruña, o Foro Encontro de Robótica en Santiago de Compostela, Granxa Escola 

O Kiriko, Ecoparque Musical de Tomiño e o EcoParque das Tirolinas de Marín,  que se 

planificaron dende as diferentes titorías, departamentos de Educación Física, Aula de Música 

e os diferentes Proxectos de Innovación como Descubrindo O Norte e o Plan Proxecta para 

optimizar os espazos no centro de Patios Dinámicos e Saudables nos que participamos. 

 

PLANIFICACIÓN das Actividades desenvolvidas 2017 - 2018 

SETEMBRO 2017 

DATA ACTIVIDADE CURSO LUGAR HORA TRANSPORTE 
 

Martes 
26/09/2017 

Obradoiro sobre  
Síndrome 
ASPERGER 

Mestres Sala de 
Profesores 

18:00 X 

Venres 
29/09/2017 

 
Obradoiros de 

Ciencias 

4º + 5º  
6º 

Paxareira 10:30 – 
12:00 

12:30 – 
14:00 

X 
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OUTUBRO 2017 

DATA ACTIVIDADE CURSO LUGAR HORA TRANSPORTE 
 

Martes 
10/10/2017 

Obradoiro 
Primeiros Auxilios 
Axudando a través 

de Contos 

4º EI 
1ª metade 

5º EI 

Xardíns Infantil 
Gradas 

Auditorio 

 
10. 00 – 

11:00 

X 

 
Martes 

10/10/2017 

 
Obradoiro 

Primeiros Auxilios 
Axudando a través 

de Contos 

 
6º EI 

2ª metade 
5º EI 

 
Xardíns Infantil 

Gradas 
Auditorio 

 
11:00 – 
12:00 

X 

 
 

Luns 
23/10/2017 

 
Obradoiro 

Primeiros Auxilios 

1º EP 
2º EP 
3º EP 

 
Gradas 

Auditorio 
Aula de Inglés 

10:00 – 
11:00 

11:00 – 
12:00 

12:30 – 
13:30 

 

X 

 
 

Martes 
24/10/2017 

 
Obradoiros 

Primeiros Auxilios 

4º EP 
5º EP 
6º EP 

 
Gradas 

Auditorio 
Aula de Inglés 

10:00 – 
11:00 

11:00 – 
12:00 

12:30 – 
13:30 

 

X 

      
      

 

NOVEMBRO  2017 

DATA ACTIVIDADE CURSO LUGAR HORA TRANSPORTE 
Venres 

3/11/2017 
SAMAGOSTO 

Samáin + Magosto 
 

TOD@S 
Gradas 

Auditorio 
12:30 
14:00 

X 
Luns  

20/11/2017 
 

 
Visita ao Zoo 

 
4º, 5º e 6º EI 

 
Zoo 

 
10:45-
12:30 

10:15 
13:15 

Martes 
21/11/2017 

Exposición 
Pergamiño Vindel 

3º e 4º EP Museo do 
Mar 

 

10:15-
10:45 

09:45 
13:00 

Martes 
21/11/2017 
 

   Exposición 
Pergamiño Vindel 

5º e 6º EP Museo do 
Mar 

 

  10:45-
11:15 

09:45 
13:00 

 

Xoves 
30/11/2017 

Exposición Aula Do 
Pasado 

4º, 5º e 6º 
EP 

Verbum 11:15-
12:15 

10:30 
12:30 
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DECEMBRO  2017 

DATA ACTIVIDADE CURSO LUGAR HORA TRANSPORTE 
Luns 

4/12/2017 
 

"Regueifas" 5º e 6º EP Aula de 6º P 09:30-
11:00 X 

 

      Venres 
   
15/12/2017 

            "Obradoiro 
de pinturas                               
rupestres" 

           1º e 2º EP               
BIBLIOTECA 

        
09:30-
10:30 

X 
 

      Venres 
   
15/12/2017 
 

        "Obradoiro 
noso litoral. A                    
zona intermareal" 

             5º e 6º 
EP 

             Aula de 
6º EP 

     09:30-
10:30 X 

 

Luns 
18/12/2017 

 

"Camiña con nós 
pola igualdade" 

 

6º EI 
 

BIBLIOTECA 09:30-
10:20 X 

 

Luns 
18/12/2017 
 

"Camiña con nós 
pola igualdade" 

6º EP  BIBLIOTECA 10:30-
12:00 

 

X 

Luns 
18/12/2017 
 

"Camiña con nós 
pola igualdade" 

 

4º EP 
 

 BIBLIOTECA 12:30-
13:20 

 

X 

Luns 
18/12/2017 
 

"Camiña con nós 
pola igualdade" 

 

2º EP 
 

 BIBLIOTECA 13:40-
14:30 

 

X 

 
Martes 

19/12/2017 

 
NATURNOVA 

 

2º + 3º: 
DESCUBRINDO 
OS MISTERIOS 

DO SOL 
4º: ASTRO REI 

NATURNOVA  10:00-
11:15 

 

09:30 

13:30 

 
Xoves 

21/12/2017 
 

 
Festival de Nadal 

ÁFRiCA 

 
TOD@S 

 
Pavillón 

Escenario 

 
11:00 
14:00 

 

X 
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XANEIRO  2018 

DATA ACTIVIDADE CURSO LUGAR HORA TRANSPORTE 

 

Luns 
22/1/2018 

"CIBEREXPERTO" 
 

6º EP 
 

          Aula 
de 6º EP 

 

12:30-13:30 X 

Martes 
23/1/2018 

"CIBEREXPERTO" 
 

6º EP 
 

          Aula 
de 6º EP 

 

13:30-14:30 X 

Mércores 
24/1/2018 

"CIBEREXPERTO" 
 

6º EP 
 

          Aula 
de 6º EP 
 

12:30-13:30 X 

Xoves 
25/01/2018 

"CIBEREXPERTO" 
 

6º EP 
 

          Aula 
de 6º EP 
 

13:30-14:30 
 X 

Venres 
26/1/2018 

"CIBEREXPERTO" 
 

6º EP 
 

         Aula 
de 6º EP 
 

13:30-14:30 
 X 

Luns 
29/1/2018 

"CIBEREXPERTO" 
 

6º EP 
 

Aula de 6º 
EP 

 

12:30-13:30 
 X 

Martes 
30/1/2018 

"CIBEREXPERTO" 
 

6º EP 
 

Aula de 6º 
EP 

 

13:30-14:30 
 X 

 
Martes 
30/1/18 

 
 

Vídeo da Paz 
 

 
Tod@s 

 
 

 Biblioteca 

10:00h: 
Infantil 
10:30h: 1º, 
2º e 3º P 
11:00h: 4º, 
5º e 6ºP 

 
X 

Martes 
30/1/18 

Festa da Paz Tod@s 
 

Auditorio 
Gradas 

 

13:00h 
 X 

Mércores 
31/1/2018 

"CIBEREXPERTO" 6º EP 
 

Aula de 6º 
EP 

 

12:30-13:30 
 X 
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FEBREIRO  2018 

DATA ACTIVIDADE CURSO LUGAR HORA TRANSPORTE 

 

01/2/2018 

 
"CIBEREXPERTO" 

 
6º EP 

 
Aula de 6º EP 

 
13:30-
14:30 X 

02/2/2018 "CIBEREXPERTO" 

 
6º EP Aula de 6º EP 

 
13:30-
14:30 X 

Martes 
6/2/18 

"Museos Científicos 
A Coruña" 

4º, 5º e 6º P A CORUÑA 09:30-
19:30 

09:30 (Vigo) 
18:00 (A Coruña) 

Mércores 
21/2/2018 

Charla "Bombeiros" 6ºP Aula de 6ºP 12:00h-
13:00h X 

Venres 
23/2/2018 

Visita "Bombeiros" 6º 
P 

Parque  
Bombeiros Teis 

12:00h-
13:00h 

11:30h-13:30h 
 

Venres 
09/2/18 

Festa do Entroido Tod@s Auditorio 
Gradas 

12:00h-
14:00h X 

MARZO  2018 

DATA ACTIVIDADE CURSO LUGAR HORA TRANSPORTE 
        Xoves 
01/03/2018 

          Xornada de 
atletismo 

5ºP Cuvi 10:00 
13:00 

09:30 
13:30 

Venres  
02/03/2018 

Educación Viaria 
 coa Policía de 

Tráfico 

6º PIT 
Parque do 

Castro 

11:30 
13:15 

11:00 
13:30 

 
Venres 

02/03/2018 

 
Educación Viaria 

coa Policia de 
Tráfico 

 
5º 

O Barrio de 
Sárdoma 
Paseos 
control 
viario 

 
12:30 
13:30 

 
X 

     Venres 
09/03/2018 

Viaxando por 
África 

Espectáculo 
musical e danzas 

Tod@s Auditorio 
Gradas  

13:00 
14:15 

 
X 

 
Xoves 

15/03/2018 

O Bosque Vivo 
Charla con 

Gardas Forestais 

3º + 4º 
Primaria 

5º +6º 
Primaria 

 
Aula de 
Inglés 

13:30 – 
14:30 

 
12:30 - 13:30 

 
X 

 
Mércores 

21/03/2018 

 
 

Xornada Viaria 

5ºP  
"Invitación 

alumnos 
Chans-

Bembrive" 

Circuito 
Viario 

10:00-12:30 
 

A partir das 
12:30 

X 
 

  Xoves 
22/03/2018 

          Concerto 
"A tradición oral 
nas cantigas de 
Martín Códax" 

 4º + 5º + 6º 
    Primaria 

Auditorio 
Municipal 
Concello  

12:00 11:30 
13:30 
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ABRIL  2018 

DATA ACTIVIDADE CURSO LUGAR HORA TRANSPORTE 
 

Mércores 
04/04/2018 

 

Programa de 
Prevención do 

consumo de drogas 
Charla Información-

Sensibilización 

 
 

 6º 
 
 

Aula de Inglés 
 

13:30 – 
14:30 

 

X 
 

Mércores 
04/04/2018 
 

Charla sobre 
alimentación 

saudable 

3º y 4º Biblioteca 12:30-
13:30 X 

     Xoves 
05/04/2018 

Obradoiros África Tod@s  09:30-
14:30 X 

Mércores  
11/04/2018 

Programa de 
Prevención do 

consumo de drogas 

6º 
 

Aula de Inglés 
 

13:30 – 
14:30 

 

X 

Mércores  
18/04/2018 

 

Programa de 
Prevención do 

consumo de drogas 
Charla Información-

Sensibilización 

6º 
 

Aula 6ºP 
 

13:30 – 
14:30 

 

X 
 

Mércores  
18/04/2018 

Camiña con nós 
pola igualdade 

                5 
anos 

Aula de Inglés 
 

     09:30 - 
10:20 X 

 
Mércores  

18/04/2018 
Camiña con nós 
pola igualdade 

                    
6º 

Aula de Inglés 
 

     10:30 – 
12:00 X 

Mércores  
18/04/2018 

Camiña con nós 
pola igualdade 

                    
4º 

Aula de Inglés 
 

      12:30 - 
13:20 X 

Mércores  
18/04/2018 

Camiña con nós 
pola igualdade 

                   
2º 

Aula de Inglés 
 

     13:40 – 
14:30 X 

Mércores  
18/04/2018 

Cuentacuentos 
 Kalandraka 

              
Infantil 

             
BIBLIOTECA 

     12:00 – 
13:00 X 

Xoves 
19/04/2018 

Concierto de 
música africana 

"Cantos e ritmos da 
África negra" 

5º + 6º Auditorio  
Concello de 

Vigo 

 
12:00 

11:20 
13:00 

 
Venres 

20/04/2018 
Visita "Salón 

STEMlab-Galicia" 
5º + 6º 

 
Santiago de 
Compostela 

12:30 – 
13:30 

11:00 
15:30 

Lunes 
23/04/2018 

Teatro "Antón 
Comodón" 

Infantil 1º P Teatro 
Afundación 

12:00 – 
12:50 

                11:30 
                13:00 

Mércores  
25/04/2018 

 
 
 

Programa de 
Prevención do 

consumo de drogas 
Charla Información-

Sensibilización 

6º 
 

Aula de Inglés 
 

13:30 – 
14:30 

 

X 

Venres 
27/04/2018 

Xornada de 
atletismo en pista 

5º Cuvi 09:30-
13:30 

09:30 
13:30 
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MAIO  2018 

DATA ACTIVIDADE CURSO LUGAR HORA TRANSPORTE 

Venres 
11/05/2018 

Descubrindo O 
Norte 

Serra do 
Galiñeiro 

 
5º 

Serra do 
Galiñeiro 
Roteiros 

16:00 
20:00 X 

Mércores 
16/05/2018 

Correlingua 1ºP+2ºP+3ºP+4ºP+6ºP Parque de 
Castrelos 

10:00 
13:15 

13:15 
 
 

Mércores  
16/05/2018 

 
Granxa Kiriko 

 
Educación Infantil 

            
Granxa 
Kiriko 

9:30 
18:00 

9:30 
 

     
Mércores 
  
23/05/2018 

      
ECOPARQUE 

MARÍN 

            
4º+5º+6º 

                  
Marín 

             
11:00 
             
14:30 

09:30 
17:30 

Venres 
25/05/2018 

Descubrindo o 
Norte 
CUVI 

 
6º 

Instalacións 
do Campus 

10:00 
18:00 

09:30 

Venres 
25/05/2018 
 

Escrita Creativa 4ºP + 5ºP Biblioteca 09:30 
10:30 X 

 

Martes 
29/05/2018 

Obradoiro 
sobre Perigos 

de Internet 
 

 
5º  

 

Aula de 
Inglés 

12:30 
14:30 

 

X 

Martes 
29/05/2018 

 

Obradoiro de 
Poesía (Sabela 

Gago) 

3º + 4º 
 

Biblioteca 10:00 
11:00 X 

 
Xoves 

31/05/2018 

Entrega de 
diplomas 

CIBEREXPERTO 
 

 
6ºP 

Aula de 6ºP 13:00 X 
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XUÑO  2018 

DATA ACTIVIDADE CURSO LUGAR HORA TRANSPORTE 

 

 
Sábado 

02/06/2018 
 

 
Festa Fin de Curso 

ANPAs 

 
Familias 

 
Patios 

Pavillón 

 
11:00 
14:30 

 
X 

Mércores 
06/06/2018 

Xornada de 
acollida  

IES BEADE 

 
6ºP 

 
IES BEADE 

 09:30 
13:00 

X 

 
Xoves 

07/06/18 

CONTACONTOS 
IMPARTIDO 

POLOS ALUMNOS 
DO GRUPO 2 DE 
CONTACONTOS 

 
Infantil 

 
BIBLIOTECA 

 

 
12:30-13:00 

X 

Luns 
11/06/2018 

 
VITRASA 

 
3º+4º 

 
VITRASA 

 

10:00 
11:30 

09:40 
11:15 

Martes 
12/06/2018 

Charla "Proxecto 
educativo en 

África" 

    

Xoves 
14/06/2018 

Saída Granxa 
Escola Musical 

1ºP+2ºP+3ºP Tomiño 10:00 
18:00 

09:30 
19:00 

       Martes 
  
19/06/2018 

Xornada Viaria 
 

Infantil + 
Primaria 

 

Circuito  
Viario 

 

10:00 
14:30 

X 

Mércores 
20/06/2018 

Festa de 
Graduación 

6º E.P + 6º E.I. 

Tod@s 
 

Porche do 
comedor 

 

10:30 - 11:30 
 

X 

Xoves 
21/06/2018 

AquaFesta 
Festa Acuática 

Tod@s Patios e 
Gradas 

12:00 - 14:00 
 

X 

7 / 8 / 11 
xov/ven/lu 

xuño  

Obradoiros 
Hixiene 

BucoDental 

Infantil + 
Primaria 

 

 
Aula de Inglés 

15:30 – 16:30 
Recreo 

Comedor 

X 

18 / 19 
lun/mart 

xuño 

 
Obradoiros  de  

XADREZ 

 
Primaria 

Porche 
Comedor 

15:30 – 16:30 
Recreo 

Comedor 

X 
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5 . 6.OUTRAS CAMPAÑAS e ACTIVIDADES extraCOMPLEMENTARIAS: 

         Recollida de roupa e zapatos usados:  A solidariedade das familias do noso 

alumnado quedou patente un ano máis ao participar  na campaña recollida de roupa 

usada e zapatos destinada a colectivos desfavorecidos coa Fundación GLORRR. 

Banco de alimentos: No mes de decembro, en tempo de Nadal as familias dos 

alumnos do colexio colaboraron con CÁRITAS da Parroquia de Sárdoma e as naves do 

Banco de Alimentos como adoitamos facer, tódolos anos  na recollida de alimentos non 

perecedeiros para as familias ou colectivos en risco de exclusión social. 

Compra de Material:  Dende o Equipo Directivo e Secretaría facemos compra 

habitualmente de material de oficinas e funxible: folios, bolígrafos, rotuladores, etc. 

Invertindo en Asociacións e ONGs como Mulleres Maltratadas, Asociacións poro Investigación 

do Cáncer, á Cruz Vermella, contra o Cancro de Colon, a Asociacións con charlas sobre 

prevención de drogas e outras entidades sin afán de lucro e con fin sociais para colaborar. 

INTERVENCIÓN FAMILIAR e SERVIZOS SOCIAIS: 

Información, de axuda a familias con dificultades e catalogadas de exclusión social. 

Contactos e intercambio de información con Servizo de Menores, Policía Autonómica, 

Servizos Sociais do Concello de Vigo,  Servizo de Familia e  gabinetes psicopedagóxicos. 

 CONMEMORACIÓNS e CELEBRACIÓNS: 

O SAMAGOSTO 2017: 

Este curso decidimos o venres 3 de novembro xuntar e coordinar as dúas celebracións 

O Magosto e O Samaín, así que polo tanto convocouse a festa nun circuito de Xogos que 

resultou moi exitosa: Tiro da Castaña, O Salto da Rá, Tiro de Corda, Xogo das Casiñas con 

Neumáticos, O Xogo do Reloxio, e xogos relacionados co Samaín e dende o departamento 

de inglés co Halloween como exhibición de buxainas, pillalas mazás sin mans e o tan 

esperado Bob – Apple, ao final tal simbiose resultou  moi divertida e unha gran organización 

Ao mesmo tempo a maioría dos rapaces e algúns mestres estaban disfrazados. A 

continuación gozamos da desgustación de chourizos asados e tamén con salchichas de Tofu 

para os menús alternativos e castañas que fixeron as delicias de tódolos participantes 

repartíndose en cucuruchos de papel de periódico, bolsas e recipientes decorados para tal 

ocasión nos diversos obradoiros previos nas clases. 
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NADAL 2017 

A temática xirou entorno ao proxecto que se levou a cabo neste curso: “África”. 

Planificáronse diferentes actividades: 

a) Actividades proposta ás familias: para decorar a nosa árbore de Nadal, entregamos 
ás familias bolas de poliespan para decorar, coa única condición de que foran de 
temática africana. A actividade resultou un éxito. 
 

b) Actividades colaboración familia-escola: solicitamos ás familias que aportaran ao 
centro pequenas caixas de conservas baleiras. Con esas caixas, o profesorado elaborou 
paquetes de regalo que se pegaron nun mapa xigante representando o continente 
africano. 
 

c) Actividades realizadas polas aulas:  
 

1) Elementos decorativos para o festival de Nadal: 
 

 Pintar máscaras africanas tamaño xigante (aulas de Primaria). 
 

 Elaboración dunha casa de estilo africano (estrutura e tellado) para a 
entrada do Pavillón, así coma un maniqui Masai (aulas de Infantil). 

 
2) Actuacións para o festival de Nadal. A estas actuacións asistiron as familias. 

 
CURSO ACTUACIÓN 
3 anos “Drilo el cocodrilo” 
4 anos “Si mama Ka” 
5 anos “En mi tribu” 
1º “ Para pata“ 
2º “Animales de Africa” 
3º “Akuna Matata “ 
4º “Viva Africa “ 
5º Remix “Ojos así “ e “ Waving flag” 
6º “Waka, Waka” 
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DÍA DA PAZ 2017: 

Para o día da Paz, neste curso 2017-2018 o equipo encargado propuso unha serie de 
actividades previas e outras para facer nese mesmo día. Tanto unhas coma outras tiñan 
relación co lema deste curso: “Culturas do mundo: África”. 

Tanto as actividades previas como as actividades que se realizaron no mesmo día, na 
maioría estaban centradas na figura de Wangari Maathai. 

Propúxose facer como actividades previas un libriño con pegatinas que recollía diferentes 
momentos da vida de Wangari e que os propios nenos/as elaboraban coa axuda dos 
Mestres/as, tanto en educación infantil como en educación primaria. 

Ademáis, vimos na biblioteca do colexio un vídeo montado sobre a súa historia coas voces 
dos propios nenos/as do colexio. 

Outra actividades previa foi un video feito a partir de videos domésticos que mandaron as 
familias ó colexio onde aparecían os propios nenos/as en contacto coa natureza. 

Tamén se elaborou un mural para educación infantil e máis primaria onde cada nenos/a o 
día da Paz pegou un árbol; estaba adicado ó “Bosque de Wangari Maathai”. O mesmo día 
tamén cantamos todos xuntos a canción de Macaco: “Brindo por ti”, onde traballamos 
diversos valores positivos da vida cotiá. 

O ENTROIDO 

Seguimos na idea do pasado curso e cada aula caracterizouse como unha comparsa 

diferenciada, aínda que co lema do curso como telón de fondo: “ Explorando “ÁFRiCA”. 

o 4º Infantil: Exipto 

o 5º Infantil: Exipto 

o 6º Infantil: Exipto 

o 1º primaria: Cebras 

o 2º primaria: Tuaregs 

o 3º primaria: Xirafas 

o 4º primaria: Masai 

o 5º primaria: Zulús 

o 6º primaria: Masai 

o ANPA; Choza e diferentes tribus. 
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O venres 9 de febreiro facía moi mal tempo, chovía e había vento polo tanto 

organizamos a Festa no Pavillón Polideportivo e así disfrutamos sin ningún problema. Os 

pais e nais dos alumnos/as colocáronse nas gradas e tódolos grupos desfilaron, incluída o das 

ANPAs. Cada comparsa desfilou coa súa música representativa e un baile ou danza. 

A Festa resultou un éxito de organización , do técnico de sonido e de pasalo ben. 

Coma tiña de ser o Entroido, foi moi divertido, suxerente e participativo. 

SEMANA DA PRENSA  + DÍA DO LIBRO 

 Na Semana da Prensa e para o Día do Libro propúxeronse activdades diversas 

ao longo de varios xornadas nas aulas, nos patios e na Biblioteca de Centro. 

 Nas aulas fixéronse Obradoiros de Lectura e análise da Prensa e Xornais. 

 Sesións de ContaContos a cargo do profesorado para deleite do alumnado. 

 Sesións de ContaContos interpretados por alumnos para outros alumn@s. 

 Creación do TrailerBook por aulas e un Vídeo Musical “Porque Ler é Xenial”. 

 MERCADIÑO  de Libros de 2ª Man no Hall de entrada do edificio central. A xente,  

as familias e o alumnado aportaron libros para facer un intercambio mutuo. 

 

AS LETRAS GALEGAS:  

 Letras galegas: o equipo de Biblioteca,  conxuntamente co ENDLG, programou a 

celebración do día das letras galegas na que se escolleron varios títulos dos que 

dispoñíamos na biblioteca da autora homenaxeada: María Victoria Moreno. 

 Decoráronse varios espazos do centro con cartazos e posters sobre Mariví. 

 Organizáronse Obradoiros o Día 16 de maio nos xardíns e espazos exteriores con 

actividades relacionadas sobre a Biografía, a Obra e as Artes de Mª Victoria que 

tiveron moito éxito e resultaron moi agradables nun xornada soleada ao aire libre. 

 Dende a Aula de Plástica das Secións Bilingües confeccionouse un mosaico de 

composición en equipo sobre a Historia dos Artistas Homenaxeados no País das Letras 

Galegas ao longo da Historia interactivo que está colgado no entrechan do 2º andar. 

 Tamén se visionaron audiovisuais nas aulas sobre o feito artístico de Mariví. 
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FESTAS varias DE FIN DE CURSO 

Iste final de curso planificamos actividades diversas e divertidas no propio centro, na última 

semana para deixar un bo sabor de boca antes de que rematen as clases. En lugar de 

centrarnos nun só día e unha festa, organizamos os seguintes eventos para deleite de tod@s: 

Festa de Fin de Curso organizada polas ANPAS o sábado día 2 xuño con actuacións 

diferentes: patinaxe artístico, teatro, música, ao aire libre con inflables e xogos acuáticos. 

O martes 19 disfrutamos dunha xornada viaria como remate do 3º trimestre. 

O mércores 20 Acto de Graduación do alumnado de 6º de Infantil e de 6º de primaria con 

visionado de vídeos in memoriam, entrega de diplomas, discursos e bailes dedicatorios. 

O xoves 21 a Festa Aquática con Xogos, e varias actividades divertidas para tod@s. 

 

6.-VALORACIÓN DAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

Este ano a ANPA xestionou e organizou actividades extraescolares das que se 

benefician parte do alumnado. Contamos cunha ampla variedade de actividades 

extraescolares. Tamén participamos no proxecto das Escolas Municipais de deporte do 

Concello coas actividades deportivas de patinaxe e baloncesto, así como dúas actividades 

extraescolares: baile galego os venres no centro, e natación na piscina de Lavadores. 

Continuaron realizando turnos de vixianza das actividades extraescolares de xeito que 

ademáis dun mestre estaba un pai para supervisión das mesmas. Organizaron o festival de 

fin de curso de actividades extraescolares e a viaxe Fin de etapa para o alumnado de 6º. 

As actividades ofertadas foron as seguintes: 

Fútbol, Patinaxe Artístico,  Obradoiro de Manualidades, Obradoiro de Ábaco, Inglés 

de Conversación, Natación, Baile Galego e outros Obradoiros nos recreos de Comedor. 

Esperamos que a ANPA siga a traballar e colaborar dos diferentes aspectos 

relacionados coa xestión destas actividades extraescolares, poder ofertar unha variedade 

interesante para as familias que forman parte da nosa comunidade educativa. 
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7.-VALORACIÓN INTERNA DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS:      
COMEDOR ESCOLAR  E TRANSPORTE. 

7 . 1 - COMEDOR ESCOLAR: 

Segundo a lexislación vixente o Comedor Escolar é un servizo complementario de carácter 

voluntario. Dito servizo compételle a súa organización ao Equipo Directivo. Un total de 150 

usuarios fixeron uso deste servizo. Organizouse seguindo as directrices que marca o novo 

DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, realizando as autodeclaracións dos ingresos de cada 

familia para pagar este servizo complementario en función estes ingresos: gratuito para as 

familias con menos de 7.000 euros por persoa e ano, con minusvalías, acollimento, etc…; 1 

euro para as familias entre 7.000 e 8.000 euros; 2,5 euros para as familias con ingresos entre 

8.000 e 9.000 euros e 4,5 euros para as familias con ingresos superiores a 9.000 euros.  

No noso centro 27 alumnos pagaron por este servizo, ao resto saíulle gratuito. 

No presente curso escolar, este servizo estivo en funcionamento dende o 11 de 

setembro de 2017 ate o 21 de xuño de 2018, é dicir, cadrando con todo o período lectivo. 

Este curso contamos con 130 usuarios alumnos e 7 colaboradoras nais/pais 

colaboradores voluntarios, as 2 cociñeiras e maís o Delegado e Encargada de Comedor. 

Neste curso recén rematado podemos por fin disfrutar plenamente das instalación 

dunha cociña completamente estrenada despois de 6 meses de obras. Proxecto aprobado 

dende Consellería Educación e o Servizo Técnico da Xefatura Territorial, e unha serie de 

xestións, negociacións, incomodidades e incluso críticas por fin estrenamos nova cociña e con 

todo completamente reformado e habilitada asegún os cánones de instalación, seguridade e 

servizos, quedou de 10.  Un ano máis recibimos a felicitación da  inspectora  de Sanidade en 

canto a limpeza e seguimento do protocolo de boas prácticas na cociña e de superar tódolos 

controles sanitarios: Analíticas bacterianas, de alimentos, de legionella, analíticas de auga, 

temperaturas, trazabilidade e recepción mercadurías e destacar a inversión en mobiliario e 

elementos funcionáis propios da hostalería en perfectas condicións. 

Continuamos coa campaña "Consume verduras e froita" polo que se reparte unha 

PEZA DE FROITA todos os días no recreo. A campaña segue a ser un éxito, despois de 

tanto tempo,xa que  a totalidade do alumnado accede ao consumo da mesma diariamente.  

Levamos moitos anos repartindo froita a diario nos recreos de maneira gratuita para 

todo o alumnado, estamos moi orgullosos de manter este servizo e como proxecto plurianual 
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Durante este curso, sempre na procura de ofrecer menús sans, variados e 

equilibrados, introducimos varios pratos con ingredientes diferentes, máis verdura fresca, 

peixe, salmón, castañeta, raia, dietas atlántica e mediterránea, etc… aínda que vemos 

resistencia por algún alumno  por  non están acostumados. Por falta de hábitos familiares. 

PROPOSTAS DE MELLORA: 

 Seguir a mellorar as instalacións da cociña aínda que básicamente está moi ben. 

 Atención  a introducir novos menús despois de escoitar propostas nutritivas. 

 Concienciar ao alumnado para que aprendan e valoren  a comer de todo. 

 A seguir traballar bos hábitos e modales entre os usuarios sentados á mesa. 

7 . 2 - TRANSPORTE  ESCOLAR: 

Este servizo no seu funcionamento axústase á normativa legal vixente, sendo 

realizado pola Empresa Estévez Avión, S.L. segundo ou horario establecido para o  presente 

curso. Continuamos coa figura do persoal acompañante nas dúas liñas coa responsabilidade 

de vixiancia, seguimento e control do alumnado. Tamén continuamos co libro rexistro no que 

as acompañantes escolares do transporte cubren os posíbeis incidentes ocorridos no autobús. 

Durante este curso tivemos as LIÑA 1 e a LIÑA 2 de transporte escolar ordinarios sin 

cambios nas rutas nin nas paradas e aínda quedaron 3 ou 4 prazas sin cubrir nos 2 autobuses 

O Servizo de transporte funcionou de maneira óptima e non houbo incidentes relevantes. 

A colaboración e comunicación coa Empresa Estévez foi moi positiva e amable. 

Destacar que firmamos un compromiso entre a Dirección do Centro e a Dirección da 

Empresa de manter conxelados as tarifas durante o presente curso para beneficio do colexio. 

PROPOSTAS DE MELLORA:  

▫ Gustaríanos que se creara unha liña de autobús que cubra as zonas de Beade e área 

de influencia de Castrelos porque temos familias que proceden destes barrios. 

Pero isto é unha xestión que compete ás Administracións e á Inspección Educativa que 

pretenden redeseñar o mapa escolar por zonas e ter que alterar a nosa ZONA 7. 
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8.-VALORACIÓN E PROPOSTAS DE MELLORA DAS INSTALACIÓNS 
DO CENTRO (obras, melloras, reformas, mantemento, subsanacións). 

Este curso continuamos co mantemento e acondicionamento de material e espazos 

no centro. Tratamos de optimizar os recursos e manter o centro en óptimas condicións.  

 Reforzo de conexión por Internet de alta velocidade WiFi pola Empresa ORANGE. 

 Instalación e mellora das conexións nalgunhas aulas do edificio central. 

 Conseguíronse ampliar novas termináis de telefonía + supletorios como servizo. 

A cotío realizamos as seguintes tarefas en relación ao mantemento das intalacións: 

Traballos  realizados: 

 Revisión e mantemento da sinalización horizontal do circuito viario. 

 Pintado completo dos muros interiores do frontal do colexio. 

 Instalación de radiadors calefacción nos baños de Infantil. 

 Instalación de protectores nos acumuladores de calor nas aulas de infantil. 

 Limpeza e desatascado dos canais de desagües subterráneos no patio de terra. 

 Limpado a presión hidráulica de toda a bancada das gradas exteriores. 

 Reparación dos regos automáticos especialmente no último trimestre cando vai calor. 

 Reparacións diversas de fontanería, cañerías, instalación eléctrica, e outros. 

 Reparación de 4 focos do teito do Pavillón que estaban fundidos. 

 Pintado da parte traseira que afecta á fachada das aulas de Infantil. 

 Adaptación dos baixos da entrada de servizo e da cociña en almacén de material  

despois de descubrir de casualidade este espazo e que agora cumpre gran servizo. 

 Reparación da cuberta do edificio de oficinas que tiña goteiras e filtracións de auga e 

que foi resultado dunha xestión bastante persistente con Xefatura Territorial. 

PROPOSTAS DE MELLORA:  

 Gustaríanos dotar de máis elementos de disfrute no Parque de Infantil: Torre, 

Castelo e tobogáns, pero o material é moi costoso e o  director fixo solicitudes a 

diferentes administración: Concellería Educación, Diputación, ao Sr. Alcalde, etc. 

 Obras de pintado para a mellora nestas vacacións nos baños de infantil. 

 Adaptacións dos inodoros e revisión de fontanería nos baños de infantil en xullo. 

 Instalación de portas antipánico dacordo coa lexislación de acceso a infantil. 

 Instalación dunha porta antipánico para o acceso ao comedor escolar en xullo. 
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 Gustaríanos poder mellorar o patio de terra, colocar asfato pulido para evitar que 

nos días de choiva se encharque, canalizar as augas de choiva e nivelar os patios 

para ofertar 2 proxectos. Campo de Fútbol con céspede aritifical oun EcoParque. 

O custe é moi elevado polo que o centro non o pode asumir. 

Pero insistimos na presentación do Proxecto ante O Concello., a Diputación e os 

Servizos Técnicos de Obras da Consellería de Educación en Santiago. 

Estamos a redactar, deseñar e presentar diferentes proxectos neste senso. Esperamos. 

 Iremos abordando as tarefas de mantemento de diferentes espazos  según a dotación 

económica para este fin nolo permita, e aproveitar as vacacións de verán para pintar e 

limpar a presión hidráulica coa intención de mellorar as instalacións do noso centro. 

 

9.-VALORACIÓN E PROPOSTAS DE MELLORA DAS RELACIÓNS COAS 

DIFERENTES INSTITUCIÓNS E  A COMUNIDADE EDUCATIVA: 

As relacións que dende o centro se estableceron coas distintas institucións foron moi 

satisfactorias. Dende o equipo directivo as comunicacións enviadas foron sempre utilizando o 

galego como lingua veicular, tanto nas relación con entidades externas como nas 

convocatorias das reunións ordinarias e comunicados ou cartazos do centro.  

A dirección do centro mantivo relacións periódicas co resto de directivos da zona así 

como a xefa do noso Departamento de Orientación que en todo momento mantivo 

contacto co xefe do Departamento de Orientación do I.E.S. que nos corresponde na zona. 

Estas actuacións garantiron a acción coordinada do noso centro con aqueles requerimentos 

que dende outros centros ou organismos se plantexaron ou escoitando suxerencias. 

⟣ A Universidade de Vigo: este curso 2017-2018 colaborou na realización dos 

Proxectos “Descubrindo O Norte” para 5º e 6º de Primaria tanto na elaboración dos 

percorridos coma nos Obradoiros e nas charlas e experiencias impartidos e desenvolvidos. 

⟣ Cáritas + Banco de Alimentos: A través desta institución fixemos un seguimento, 

apoio e intervención con varias familias que presentaban distinta problemática. Tamén se 

xestionaron axudas económicas especiais, apoios educativos fora do horario escolar a través 

de ONG, colaboración coa traballadora social no asesoramento as familias, etc… 
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⟣  Benestar social. Os periódicos contactos mantidos con esta institución refírense á 

xestión de becas de comedor, axudas de libros, busca de apoios escolares, demandas de 

intervención, etc… A través desta Concellería, en concreto a través de algún gabinetes 

picopedagóxicos, xestiónanse os apoios educativos para alumnos con dificultades económicas. 

⟣ Cruz Vermella e Servizo de Menores: Mantemos unha comunicación fluida cos 

distintos servizos sociais da zona na procura de dar unha mellor resposta as demandas e 

necesidades que presentan as familias do alumnado con desvantaxe social ou dificultades. 

⟣ IES Beade. As comunicacións co IES foron boas e estableceronse os contactos 

oportunos dende o Departamento de Orientación para unha atención coordinada nesta 

materia na zona, así como a participación na xornada de portas abertas que se fixo neste 

instituto no mes de xuño para o alumnado de 6º curso de Educación Primaria. 

⟣ Estevez Avión. En todo o que respecta ao transporte escolar estivemos en 

constante comunicación coa empresa de transporte e coas acompañantes das dúas liñas de 

autobús, avisando de cambios de  paradas de alumnos, recollidas dos familiares, incidencias 

no autobús,e estamos moi satisefitos cos servizos prestados á nosa comunidade educativa. 

⟣ Concello de Vigo. Establecemos contactos periódicos para todo o que ten que ver 

co asesoramento e mantemento do centro. Tamén para participar nos distintos proxectos 

que oferta o concello, actividades, Educación, Camiña con Nós, xestión do Pavillón, etc…. 

⟣ Xunta de Galicia, Inspección, Xefatura Territorial…. O contacto foi continuo 

durante todo o curso no que se mandaron comunicación a distintos departamentos e 

seccións segundo os requerimentos e necesidades. Sin rexeitar proxectos de obras necesarios. 

⟣ Policía Local do Concello de Vigo. Coa que mantivemos contacto deseguido no 

desenvolvemento do Proxecto de Educación Viaria e na preocupación do centro pola 

promoción da mesma e de material aportado para algunhas actividades no noso barrio. 

Outras Colaboracións das Familias: 

As relacións coa comunidade educativa foron satisfactorias. Temos que destacar a 

colaboración de país e nais de alumnado que colaboraron no desenvolvemento de 

Actividades Complementarias: Obradoiros de refugallo, Día da Nai, Día do Pai, Día dos 

Avós,  Nadal, etc nos recreos de comedor que foron moi acertados e tamén en diferentes 

Obradoiros de maneira desinteresada: Ciencias, Os Bosques, Robótica, Manualidades, etc. 
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A participación dos demais estamentos educativos tal e como son o persoal de servicios 

do centro e os representantes do concello e do claustro axustouse aos criterios establecidos nos 

preceptivos consellos escolares e claustros e incluso dunha maneira xenerosa. En xeral, 

podemos concluir que as relacións que o centro mantivo con outras institucións e coa 

comunidade educativa foron moi boas e sempre abertos  nun proceso de construcción. 

PROPOSTAS DE MELLORA: 

▫ Seguir nesta liña de traballo por ser moi positiva e beneficioso para todos. 

 

1o. AVALIACIÓN DO PLANO DE AUTOPROTECCIÓN DO CENTRO. 

Cumpríronse as revisións técnicas de emerxencia e instalacións asegún a normativa. 

Está revisado e actualizado o Plano de AutoProtección de Centro. 

Fanse revisións rutinarias unha vez por trimestre de tódolos sistemas de evacuación, alarmas, 

extintores e mangueiras contraincendio para asegurarse de que están en condicións e 

respetemos a normativa vixente a través da Empresa contratada polo centro FIREOFF. 

Estamos a seguir con obras de reparacións, subsanacións e melloras dos distintos elementos 

que forman parte dos sistemas de emerxencia e evacuación durante o mes de xullo. 

Como proposta de mellora, realizar máis  simulacros cos alumnos para que aprendan 

a como actuar ante unha emerxencia, evacuar o centro coa maior prontitude, manter a 

calma, autocontrol,  atender aos sinais de alarma e atentos aos elementos que forman parte 

dos sistemas de autoprotección en tódalas instalacións, aulas, oficinas, comedor e pavillón. 
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11.- MEMORIA ECONÓMICA: 

Facemos unha exposición das diferentes Contas do Colexio a día 28 de xuño 2018. 

CONTA DE FUNCIONAMENTO: 

Dende o 1 de setembro 2017 a 28 de xuño 2018 aténdoronse a tódalas necesidades e gastos: 

Compra de material de papelería funxible: folios, bolígrafos, cartulinas, pinturas, rotuladores, 

etc. etc. Mensualidades das 2 fotocopiadoras (a de oficina e sala de profesores), cargas de 

tinta, tonner, impresora de secretaría, gastos de actividades complementarias, servizo 

autobuses para saídas e visitas, dotación de material para Biblioteca, aulas e titorías,  

actuacións contratadas para eventos no centro, material para os espazos e Aulas de Infantil, 

e outros imprevistos en mantemento, e funcionamento nas instalacións. 

A mayoría das titorías fixeron compras para gastos de material funxible ordinario e tamén 

en necesidades moi concretas para eventos, commemoracións e complementarias. 

Houbo gastos varios de reparación e compra de material informático. 

O estado da Conta de Funcionamento a día de hoxe é de:  8.982´38 euros. 

CONTA DE COMEDOR ESCOLAR: 

Ademáis dos gastos ordinarios nos menús escolares, distiribuidores,  que nos facilitan materias 

primas para a cociña, Frutas ARGIBASA, e outros distribuidores de alimentos, o cheo anual 

de REPSOL Butano para o depósito da cociña, como cada curso temos a necesidade de 

cubrir as revisións ordinarias das instalación e tuberías de gas OBLIGATORIAS,  analíticas de 

alimentos, revisións dos sistemas de seguridade e autoprotección coa Empresa FireOff. 

Pero este curso aínda sufrimos as obras de remodelación nas instalación da cociña que nos 

xeraron de maneira directa moitos gastos que non cubriron nin a Consellería nin o Servizo de 

Comedores de Xefatura Territorial relacionado con dotación de material básico e instalación: 

mesas de traballo, encimeras, armarios,  grifos, estanterías,  pequenos arranxos de fontanería, 

infraestructuras, electricidade, reparacións de maquinaria que se estropea, como a mesa 

quente, a peladora de patacas, motores, e outros arranxos que temos que asumir dende a 

conta de comedor do colexio, tendo coidado de non superar o 10% do presuposto total.  
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As autoridades pertinentes, Xefatura Territorial e Comedores Escolares da Consellería deixan 

claro por escrito que temos que asumir os gastos:  xa que non se asignan partidas 

presupuestarias específicas para obras de reparación, renovación ou arranxo nas instalacións. 

De feito durante as vacacións de verán imos ter algunas obras de mellora no comedor. 

Pois aparte de toda esta lista de gastos, imprevistos e necesidades a cubrir, que non 

escatimos en investir, sempre que redunde na calidade do servizo de comedor, e a 

seguridade, o remanente na CONTA de COMEDOR a día 28 de xuño de 2018 é o seguinte: 

46. 006 ´14 euros.  

CONTA DE AUTOXESTIÓN: 

O Concello de Vigo aportou 6. 634´42 euros, un pouco tarde, o día 2 de maio 2018 para esta 

conta que vai cubrir gastos de: reparacións nas instalacións do centro, obras de mellora, 

pintado, limpeza, aceiras e muros, xardíns e instalación do colexio, repintado da sinalización 

do circuito viario e multitude de pequeñas reparacións e/ou imprevistos. 

Consideramos que levamos recibindo a mesma cantidade dende fai moitos anos, pero as 

necesidades e o IPC están a subir polo que suxerimos dende os organigramas deste centro 

que vai sendo hora de incrementar un pouquiño as partidas presupuestarias. 

A día 28 de xuño de 2018 a Conta de AuotXestión encóntrase con:   6. 175 euros. 
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Este curso 2017-2018 continuamos levando a cabo, por cuarto ano, o noso proxecto “Formando 
Cidadáns”. Seguimos facendo fincapé na defensa dos dereitos d@s nos@s nenos e en complementar a 
súa formación. Cumprindo isto, a nosa liña de traballo foi: 

  

A) DEFENSA DOS DEREITOS D@S NOS@S FILL@S.  
 

1. Remate das obras na cociña do comedor e disfrute das novas instalacións: 
Despoís de  6 meses de obras con incomodidades e algúns compromisos fora dos horarios 
previstos, no curso pasado, a golpe de xaneiro 2017 rematáronse por fin as obras de remodelación 
completa do edifico e instalacións completamente renovadas na cociña de comedor. 

Este curso 2017 – 2018 por fin disfrutamos ao 100% das instalacións, maquinaria, menaxe, 
complementos que forman parte da nova cociña, e como broche final da Inspectora Sanitaria 
que nos deron un 10 despois da inspección referida ás condicións, analíticas, protocolos de 
recepción de proveedores e de alimentos, sistemas de seguridade e rutinas de uso na cociña. 

2. Presentación de petición a consellería do mantemento do Auxiliar de Conversa Nativo.  
Este foi o primeiro curso que o Cole non contou co Auxiliar de conversa nativo; segundo a 
Consellería no hai cartos para por un en tódolos centro e cada ano vai por sorteo. Dende a ANPA 
consideramos que non  é xustificación, solicitamos que no lo mandaran, pero non resultou existo. 

No mes de Xuño de 2017 enviamos outro escrito solicitando que o vindeiro curso no lo manden. 

B) INFORMAR E FORMAR ÁS FAMILIAS. 

3. ASISTENCIA AS REUNIÓNS DE FOANPAS. Continuouse asistindo as reunións de Foanpas con fin 
de ter información detallada e actual do que sucede na nosa comunidade escolar e comunicarllo 
as familias. A través da Federación se difunden actividades da Escola de pais e nais, xornadas de 
formación de xestión de ANPAS, centraliza a defensa do Ensino Público. 
  

4. ASISTENCIA Ó CONSELLO ESCOLAR. Tal e como está recollida na lexislación a ANPA pode 
designar a unha persoa no Consello Escolar, máximo organismo de xestión do centro escolar. Esta 
persoa representa os pais-nais levando as nosas propostas e transmitindo á  ANPA o tratado nel. 

 

5. MANTEMENTO da LISTA DE DIFUSIÓN. Para mellorar a comunicación coas familias se pediu 
autorización ós socios para crear unha lista de difusión (Whatsapp). Este sistema é moi cómodo, 
rápido é efectivo polo que seguirase a empregar. Serve para recibir información e tamén é unha 
maneira de canalizar inquietudes, suxerencias, queixas, dúbidas dos pais-nais. 
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6. FACEBOOK e BLOG do ANPA . Na mesma liña que o punto anterior co fin de difundir o feito 
pola ANPA, así como para dar visibilidade a noticias relevantes na educación d@s nos@s fill@s, 
como formación de Foanpas, medidas reivindicativas, actividades complementarias, etc. 
empregáronse estas dúas redes sociais. O BLOG déuselle unha volta, inda que se intentará 
mellorar e ser máis activos. 

 

 

C) MELLORAR CON FORMACIÓN COMPLEMENTARIA A EDUCACIÓN 

D@S CATIV@S, CO LEMA "EDUCANDO EN VALORES".  

Este apartado foi o máis extenso e  aínda que houbo algunha que foi o longo de todo o curso escolar 
a maioría foron actividades puntuais que imos dividilo por trimestres escolares. 

7. Durante todo o curso escolar Recollida de tapóns solidarios. Colaborouse ca Fundación Seur na 
recollida de tapóns solidarios; e importante recalcar a colaboración das familias xa que é unha 
iniciativa que está tendo éxito. 
 

8. Obradoiro de Samaín. Festa que conmemora o centro tódolos anos e na que tamén intervén a 
ANPA. Este ano elaboráronse galletas, facéndolle especial ilusión os rapaces que colaboraron moi 
activamente.Obradoiros de Coeducación. De novo contamos ca presenza da Fundación Faraxa 
que viu realizar uns obradoiros gratuítos os rapaces/as de 5º e 6º de primaria. 
 

 

9. Conmemoración  o 5 de novembro Dia do Voluntariado Viñeron a contar a súa experiencia 
persoas que traballan de forma voluntaria co único ánimo que axudar. As organizacións foron 
Cruz Vermella e ASDEGAL contáronlle os rapaces de forma moi lúdica en que consiste a súa 
labor e a importancia que ten todo o que fan.  

 

 

10. Conmemoración o día 25 de novembro Contra a violencia de xénero  Realizouse un taller cos 
nenos que consistiu en facer unha choiva de palabras positivas e negativas  e traballar sobre elas 
en relación ca violencia. Foi unha experiencia moi dinámica e positivas. 

 

11. Campaña de recollida de xoguetes “Cada neno un xoguete”. Co fin de solidarizarnos con aqueles 
cativ@s que non dispoñen de medios, a resposta foi moi boa. 
 

 

12. Festival de Nadal.Participamos no Festival de Nadal cun personaxe propio FADAS DOS SONOS 
que encargouse de enviar os desexos (era imprescindible que non foxe algo material) dos nos@s 
cativ@s a través duns globos que saíron voando levando os seu desexos. O fin de esta actividade é 
fomentar e concienciar da necesidade de cousas non materiais na vida das persoas 
 



 

Memoria 2017-2018. CEiP SÁRDOMA-MOLEDO Páxina 128 
 

 

13. Comparsa de Entroido. Volvemos este ano a participar na comparsa co lema“Moledo en África” 
e participamos de novo no desfile de Bembrive.  

 

14. Liga infantil de Natación. Co fin de fomentar a vida sá  a través do deporte e fomentar unha 
sana competitividade voltamos participar na Liga de Natación Escolar do Concello de Vigo. 
 

15. Obradoiro “APRENDENDO A SER SOLIDARIOS”. Con fin de fomentar e fallar partícipes da 
importancia os nosos chicos da solidaridade entre persoas, realizouse un obradoiro no que se 
elaboraron obxetos para logo vender na Reconquista de Vigo; e así axudar a organización 
“Lápices y Colores” 

 

16. Día dos Avós.  De novo por segundo ano quixemos homenaxear os avós, estas persoas tan 
necesarias que sempre están preto dos nos@s nen@s e que nos axudan día a día,...este pequeno 
día para eles. O homenaxe esta ano consistiu en que os rapaces días previos lle escribiron unha 
carta, os mías cativos un debuxo e o día da conmemoración llo entregaban. Sen dúbida a car de 
emoción e orgullo dos AVOS. 

 

17. Obradoiro do día do pai. Como no ano anterior quixemos facer un pequeno cariño para os nosos 
pais...Obradoiro cruceiros. Ca intención de fomentalo interese pola nosa cultura nos cativos, 
realizouse un obradoiro sobre os cruceiros da nosa cidade, aproveitando que dentro do propio 
centro contamos cun deles. 

 

 

18. Conmemoración do 8 de marzo. Dia da muller traballadora. Insistimos na coeducación, para este 
día decoramos o colexio con lazos morados, fixemos obradoiros de igualdade, decoramos o centro 
para facer visible a importancia de fomentar o ríspeto,…. Os nenos levaron as súas nais unha 
fermosa flor, e os mais cativos un debuxo significativo. 
 

19. Obradoiro do día da nai....se llo fixemos a papá....tamén a mamá...coa súa tarxeta de 
felicitación.... 

 

20. Semana do bosque. Co fin de que se lle valore a unha riqueza que temos "os nosos bosques" e 
aproveitando que o día 21 de marzo é o día internacional dos bosques fixemos varias actividades  
Os nenos de Educación Infantil e primaria plantaron cada un deles un bulbo de  vimbio nun 
envase reciclado que trouxeron os cativos. Para iso contamos có inestimábel traballo do noso 
compañeiro Rubén que se encargou, non so de traer os bulbos e a terra, se non tamén de 
explicarlles o proceso coa súa habitual empatía coa cativeirada.  
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D) FOMENTAR A CONVIVENCIA DA COMUNIDADE EDUCATIVA. 

Co fin de fomentar a convivencia, realizáronse  xornadas de convivencia: 

21. MAGOSTO: Celebramos un sábado o Magosto no Cole, castañas, chourizos elaborados por unha 
familia do centro,  xogos populares…pasámolo estupendamente…  

 

22. EXCURSIÓN A SANTIAGO DE COMPOSTELA: Este ano visitamos a nosa Catedral xusto antes do 
comezo das obras de restauración, polo que foi unha excelente oportunidade de coñecer un 
pouco máis do noso patrimonio cultural. 

 

23. EXCURSIÓN AO CASTELO DE SOBROSO, CASTRO DE TROÑA E PRAIA FLUVIAL DE 
MONDARIZ 
O pasado 16 de xuño visitamos o castelo de Sobroso onde ademáis de aprender un pouquiño 
máis sobre Pedro Madruga e Doña Urraca, disfrutamos das vistas que o castelo ofrece. 

Despois do castelo, fumos ao Castro de Troña para coñecer in situ algo máis dos nosos 
antepasados. 

A xornada rematou coa comida na Praia Fluvial de Mondariz na que os cativos disfrutaron da 
auga e dos espazos que ofrece. 

 

E) PROMOCIÓN DO CENTRO ESCOLAR. 

25. PROMOCIÓN. Outro ano máis promocionamos o colexio na época de matrícula: 

a) Visitouse a escola infantil AS RELFAS. 
b) Organizouse a segunda xornada de educación viaria para tódolos coles de ensino público de 

Vigo, que tivo que ser suspendida por culpa da metereoloxía.  
 

F)  DAR PULO Á IMPLICACIÓN PAIS-NAIS NO FUNCIONAMENTO DO COLEXIO. 

26. IMPLICACIÓN. Para elo intentamos pedir pais-nais nas diferentes actividades propostas, 
así como as, asembleas, consello escolar, carteis no corcho…. Intentamos manter informados a 
través das diferentes vías que dispoñemos e intentamos que se impliquen máis, un 
acercamento ó Colexio. Entendemos que a educación d@s nos@s nen@s é un traballo 
conxunto familia-colexio, ambos deben ir na mesma dirección. 

G) ORGANIZAR O FESTIVAL DE FINAL DE CURSO.   

27. FESTIVAL FIN DE CURSO. Por terceiro curso organizamos o Festival de Final de Curso, unha 
xornada de convivencia de toda a Comunidade Educativa co seguinte programa: 

Exhibición das activididades extraescolares no pavillón:  Patinaxe artístico, Obradoiro de Intelixencia 
Emocional, Baile Moderno, disfurte de Hinchables con tobogáns e auga nos patios do centro que 
resultaron moi exitosos e a xente ademáis de invitados disfrutaron moito nunha xornada soleada. 
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H) OFERTAMOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS AOS XA 

XESTIONADOS POLO PROPIO COLEXIO. 

27. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

As actividades extraescolares, ademáis de ser un complemento educativo, son necesarias para o mantemento 

do actual horario lectivo. Agradécese participación e colaboración dun bo funcionamento destas actividades. 

Neste curso 2017-2018 desenvólvense en horario de 15:30 a 16:30 (excepto a actividade de piscina). 

Por falta de participación, canceláronse as actividades de lingua de signos, manualidades e robótica, pero 

tivemos a oportunidade de sumar xadrez a última hora. Este é o cadro definitivo de actividades 

 

28. PLAN MADRUGA. Continuamos mantendo  o Plan Madruga. Resultou  deficitario polo que 
houbo que cofinancialo. Continuamos a espera de que no curso que ven haxa máis usuarios do 
servizo e se poida cubrir na súa totalidade o custe. A tarifa do servizo este ano quedou do seguinte 
xeito: 

HORARIO: Dende as 7:45 

Almorzo :consta de leite con chocolate( colacao-similar) vaso de zume e  galleta ou bollería. 
(posibilidade celíacos ou alérxicos) 

 

Rutina diaria; Chegada, xogos en grupo, rincóns de xoguetes e actividades para o seu 
entretenemento, tanto en grupo como individuais. 

 

 



 

Memoria 2017-2018. CEiP SÁRDOMA-MOLEDO Páxina 131 
 

TARIFAS: 

TIEMPO Nº NENOS/IRMÁNS CANTIDADE 

€ 

ALMORZO 

€ 

MES 1 35 Incluído 

 2 55 Incluído 

 3 70 Incluído 

    

1 dia solto 1 4 1,50 

1 día solto 2 7 2,50 

    

1 día semán 1 8 2 

    

    

2  días semán 1 18 4 

 2 30 8 

    

3 días semán 1 25 6 

 2 45 12 

    

1 semana 1 10 2,50 

 2 18 4 

    

Medio mes 1 18 4 

 2 35 7 
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29.  COMEDOR ESCOLAR. Séguese a loitar pola mellora e mantemento do comedor escolar 

para elo seguimos asistindo as reunións que dende Foanpas nos convocan para tratalo. 

 

I) CANALIZAREMOS AS SOLICITUDES DOS PAIS/NAIS, SUXERENCIAS, 

DUDAS…COA DIRECCIÓN DO CENTRO 

30. CANAL DE COMUNICACIÓN. O longo do curso realizáronse varias reunións coa dirección do 

centro, nelas se transmitiu o pedido, solicitado ou suxerido pola ANPA ou por algún pai-nai en 

concreto para tratalo de forma directa ou que fora transmitido o órgano competente…claustro, 

consello escolar. Dicir que a comunicación é fluída e a dirección e persoal educativo sempre se 

mostrou receptiva, colaborativa  e facilitou as actividades propostas pola Anpa. 

J) BUSCARANSE NOVAS VÍAS DE FINANCIACIÓN, ADEMAIS DAS COTAS DOS 

SOCIOS. 

31. RIFAS. Par conseguir  vías de financiamento para a ANPA fixéronse rifas para Cesta de Nadal.  

K) AXUDAR A REDUCIR CUSTES ÁS FAMILIAS 

32. BANCO DE LIBROS. Por cuarto ano consecutivo ofertamos banco de libros para complementar 
o Fondo Solidario constituídos pola Xunta; sistema que dende Foanpas seguen a reclamar, por 
consideralo inxusto e discriminatorio. Para o vindeiro curso a ANPA limitará o banco de libros a 
complementar o Fondo Solidario pero non a adquisición de material funxible nin libros de lectura 
ou diccionarios, etc.  

L) OUTROS. 

34. RENOVACIÓN XUNTA DIRECTIVA. Este ano levouse a cabo a renovación da xunta directiva; 
non se produxo un cambio total da directiva para que existise unha continuidade.. 

  

35. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. Para ter cobertura en caso dalgún suceso 
inesperado con consecuencias xurídicas mantense esta póliza que xa é o terceiro ano de 
vixencia. 
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36. PROPOSTA DE CONFRATERNIZACIÓN COS COLEXIOS ADSCRITOS O IES BEADE. Se lle 
propuxo á dirección que nunha xornada de educación Viaria se trouxera un dos colexios 
adscritos para que se foran coñecendo entre eles. Se fixo a invitación o CEIP Chans – 
Bembrive no 2º trimestre nas vísperas de Semana Santa nunha xornada soleada que tivo 
moito éxito onde o colexio invitado disfrutou das nosas instalacións no circuito viario  e 
actuando como anfitrións o alumnado de 5º de primaria que os recibirion, déronlle 
instruccións  e remataron a xornada coa entrega de Diplomas e unha sesión de invitación a 
froita fresca coincidindo co recreo, á súa vez os de Bembrive fixéronnos agasallos que 
resultaron moi emotivos. 

 

37. Liquidación con Facenda do 347 e do 111 
 

38. EXCURSIÓN DE 6º DE PRIMARIA. Este ano, pese aos esforzos dende a ANPA e por causas 
alleas a súa vontade foi cancelada a excursión de fin de curso.  

 

 

 

F i N 


