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1. INTRODUCIÓN.- 
 

A presente memoria é fiel reflexo do traballo realizado no noso Centro durante o 
presente curso escolar e recolle as conclusións máis relevantes da análise e avaliación da 
Programación Xeral Anual e do seu grao de cumprimento, co claro obxectivo de mellorar a 
planificación das necesidades do próximo curso, así como de incentivar o funcionamento do 
colexio. 

Este curso escolar tamén estivo marcado pola incerteza de toda a comunidade 
educativa en relación á pandemia da Covid-19 e da aplicación dos diferentes protocolos de 
actuación que houbo que adaptar e aplicar no Centro ante esta problemática: a autoenquisa 
diaria e a organización familiar, o distanciamento social, o estrito uso da máscara, unha 
docencia totalmente presencial pero atendendo telematicamente a aquel alumnado 
confinado, as titorías con diferentes formas de comunicación coas familias, as clases burbulla 
sen interacción con outros grupos, o comedor escolar, o transporte, etc. Manexar esta 
situación supuxo un gran esforzo de todas e todos. Creo que debemos estar contentas/os de 
chegar a este final de curso con bos resultados. 

A nivel pedagóxico, debemos destacar o traballo realizado polo profesorado e os 
problemas detectados: 

 As continuas faltas de asistencia do alumnado, totalmente xustificadas pola situación 
descrita anteriormente, fixo que a atención fose dual: presencial e telemática.  

 A formación do profesorado en relación á utilización da aula virtual, Edixgal e do Plan 
de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) relativo ao cambio metodolóxico. 

 O profesorado especialista do alumnado NEAE que se ten que multiplicar para poder 
atender todas as necesidades do Centro. 

 A interacción inter-grupos volveu quedar anulada ata finais do mes de maio e houbo 
moitas actividades programadas que tivemos que seguir adaptando á situación covid. 

O perfil do noso profesorado segue amosando un estilo característico: docente 
entregado, ilusionado e comprometido co Centro, esforzándose por manter a calidade que 
ofertamos e plantilla moi estable con destino definitivo, o que facilita o traballo en equipo e a 
realización de todas as actividades que a continuación detallaremos. 

O persoal non docente do CEIP Serra Vincios tamén forma parte do noso equipo de 
traballo. Sen eles non sería posible o funcionamento do Centro: coidadora ANEAE, conserxe, 
monitoras do comedor, monitoras e condutores do transporte escolar e limpadoras, realizan 
un traballo diario que valoramos moito. 

Mencionamos tamén a implicación e apoio da maioría das familias e da ANPA, en todas 
as actividades que realizamos ao longo deste curso escolar. 

A temática de Centro, “Pequenos Grandes Proxectos”, coas dificultades que provocou a 
pandemia, supuxo un traballo coordinado por parte de todos os equipos pedagóxicos. 

Seguiremos intentando organizar o colexio da mellor maneira posible para que o 
cambio metodolóxico no que estamos inmersos sexa frutífero, pero sabedores de que aínda 
nos queda un longo camiño que percorrer e tamén sen saber como se presenta o seguinte 
curso escolar pola evolución da pandemia. 

Cabe destacar que o programa E-Dixgal segue sendo fundamental no Centro xa que os 
nosos alumnos/as aumentan á súa competencia dixital traballando todas as áreas dentro da 
plataforma e cada alumno/a conta cun portátil cedido pola Consellería de Educación.  

Demandamos a máxima implicación das administracións, Consellería de Educación e 
Concello de Gondomar, para que realicen de forma coordinada determinadas obras que 
modernicen un Centro que data do ano 1979 e que merece unha especial atención tanto en 
mantemento como en obra nova. 



Memoria Anual 2020-21 

5 
 

Por outra banda, seguimos cunha gran carga de xestión administrativa que xera o 
Centro: becas alumnado, axudas de material escolar e fondo solidario, comedor escolar, 
memorias, estatísticas, probas Avalia, proceso de admisión e matrícula, transporte escolar, 
xade, xecocentros, Persoal Centros, SEF, Proens, etc., que sumados ao traballo da aula, 
provoca que o tempo non sexa o suficiente para facerlles fronte, polo que seguimos 
reclamando a presenza dalgún persoal administrativo, aínda que fose a tempo parcial, que 
puidese facilitar este tipo de trámites.  

Seguiremos traballando con vistas ao seguinte curso escolar, analizando as propostas 
de mellora desta memoria coa ilusión, a entrega e a alegría que caracteriza a este Centro. 

 
 
2. VALORACIÓN XERAL DO CENTRO.- 

 
VALORACIÓN DAS INFRAESTRUTURAS E PROPOSTAS DE MELLORA: 
 

Neste apartado facemos revisión do curso en materia de arranxo e conservación dun 
edificio que data do ano 1979 e que en todos estes anos tivo poucas reformas de obra nova 
agás o cambio do tellado, un cambio parcial de ventás (en proceso) e a remodelación dos 
aseos (en proceso). Valoraremos as obras realizadas e as que aínda non se fixeron daquelas 
necesidades en materia de infraestruturas enumeradas na P.X.A e das que informamos 
regularmente tanto ao Consello Escolar como á Xefatura Territorial de Educación e ao 
Concello de Gondomar: 

 
 

NECESIDADES / 
OBRAS 

COMPETENCIA GRAO DE CONSECUCIÓN 

CAMBIAR MÁIS TRAMOS DO 
ENREIXADO PERIMETRAL 

CONCELLO 

NON CONSEGUIDO: o Concello axudará a pagar 
parte do material necesario para o cambio da tarima 
do Salón de Actos pero o cambio do enreixado do 
tramo norte que está detrás do patio cuberto terá que 
esperar. 

REMODELACIÓN DALGÚN 
ASEO 

CONSELLERÍA 
EDUCACIÓN 

CONSEGUIDO: Os dous aseos que faltaban por 
remodelar fixéronse neste curso escolar. 

CAMBIO DE VENTÁS 
CONSELLERÍA 
EDUCACIÓN 

NON CONSEGUIDO 

CAMBIO DE FALSOS TEITOS CONCELLO 
CONSEGUIDO: o Concello cambiará nos meses de 
verán 2 falsos teitos e luminarias novas na Aula de 
usos múltiples – psicomotricidade. 

COLOCAR TARIMA 
FLOTANTE NAS AULAS 

CONCELLO E 
CENTRO 

CONSEGUIDO: o Concello colocará tamén nos 
meses de verán tarima na Aula de usos múltiples - 
psicomotricidade. O Centro pagará unha parte do 
material e o Concello axudará pagando a outra, 
ademais de por a man de obra.  

PINTAR ALGUNHAS  ZONAS 
DO CENTRO 

CONCELLO 
CONSEGUIDO: durante este curso foise pintando as 
zonas comúns dos corredores das tres plantas do 
edificio e a aula de inglés. 

REVISIÓN DO TELLADO POR 
CAÍDA DE TELLAS 

CONCELLO NON CONSEGUIDO 

ASFALTAR A ESTRADA 
INTERIOR DO CENTRO 
DESDE A ENTRADA DE 
VEHÍCULOS ATA O EDIFICIO 
PRINCIPAL E ZONA DE 

CONCELLO NON CONSEGUIDO 



Memoria Anual 2020-21 

6 
 

APARCAMENTO BUS 
COLOCAR 2 CÁMARAS DE 
SEGURIDADE NO EXTERIOR 
DO CENTRO 

CONCELLO NON CONSEGUIDO 

ALISAR AS PISTAS 
DEPORTIVAS 

CONCELLO 

NON CONSEGUIDO. A Consellería destina axudas 
aos concellos para a dotación e mellora de pistas 
multideporte nos colexios ao abeiro do Plan de nova 
arquitectura pedagóxica de Galicia. Debe ser unha 
obra prioritaria, pero a día de hoxe non sabemos se o 
Concello aplicará dita subvención en Vincios. 
Debíamos ser un centro prioritario.  

AMPLIACIÓN DOS 
VESTIARIOS 

CONSELLERÍA DE 
EDUCACIÓN E 

CONCELLO 
NON CONSEGUIDO 

AMPLIACIÓN DO COMEDOR 
CONSELLERÍA DE 

EDUCACIÓN E 
CONCELLO 

CONSEGUIDO: As obras empezarán no mes de xullo 
e rematarán antes de empezar o curso escolar. 

CONSTRUCIÓN DUN 
XIMNASIO OU PAVILLÓN  
PARA E.F 

CONSELLERÍA DE 
EDUCACIÓN E 

CONCELLO 
NON CONSEGUIDO 

  
A valoración do grao de consecución podemos cualificalo de positiva, aínda que obras 

como a remodelación das pistas deportivas será necesario canto antes. 
Durante o curso escolar xorden sempre novas necesidades que unidas ás non 

realizadas anteriormente, solicitaremos para o curso que vén, entre as que destacamos: 
 

OUTRAS OBRAS NECESARIAS: PROPOSTAS DE MELLORA 

PINTAR OUTRAS DEPENDENCIAS OU 
ZONAS DO CENTRO 

- Unificaremos as cores do centro utilizando a mesma gama 
de pintura das aulas de Educación Infantil e eliminando as 
cores amarelas das portas e radiadores. 
- Aula de Psicomotricidade - Salón de Actos. 
- Outras aulas e dependencias a valorar. 
- Radiadores e portas das diferentes dependencias. 
- Portas dos vestiarios. 
- Canastras de baloncesto. 

REPARAR BEIRARRÚAS PERIMETRAIS 
EXTERIORES. 

Están en mal estado e perigosas para o alumnado. 

 
 

MATERIAL E EQUIPAMENTO: 
 

A petición de material didáctico, mobiliario e informático ao Departamento de 
Equipamento da Consellería de Educación realízase no mes de outubro. Somos críticos co 
procedemento de envío ou cos criterios que se toman á hora de repartir os materiais aos 
centros xa que non sabemos nunca o que nos van enviar.  

A continuación valoramos a consecución do material que solicitamos a principio de 
curso á Consellería e tamén o comprado polo Centro: 

 
 

NECESIDADES 
MATERIAL E 

EQUIPAMENTO 
OBSERVACIÓNS 

GRAO DE 
CONSECUCIÓN 

MATERIAL - Este ano solicitamos no mes de outubro material didáctico para CONSEGUIDO 
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MOBILIARIO E 
DIDÁCTICO 
CONSELLERÍA 

Educación Infantil e 2 armarios para as aulas do 2º ciclo. Finalmente 
entregaron os 2 armarios-librería pero só 1 xogo de area e auga e un 
radiocasete. 

PARCIALMENTE 

MATERIAL 
INFORMÁTICO 
CONSELLERÍA 

- Solicitamos 2 encerados dixitais para as aulas de 6ºEI e 2ºEP. 
NON 
CONSEGUIDO 

MATERIAL 
INFORMÁTICO 
CENTRO 

- Compramos 1 destrutora de papel grande para secretaría, 4 
ordenadores novos para a sala de informático e sala de profesores, 
1 impresora para a sala de profesores, 2 Ipad e 1 Tablet para 
diversas aulas e ampliación de memoria para diversos equipòs. 

CONSEGUIDO 

MATERIAL 
MOBILIARIO 
CENTRO 

- Compramos 2 teléfonos inalámbricos de gran alcance por reposición 
dos anteriores. 

- 2 armarios para os aseos do profesorado. 
CONSEGUIDO 

MATERIAIS DOS 
PLANS E 
PROGRAMAS 

- Os orzamentos para os diferentes plans e programas que se 
desenvolven no Centro, para a compra de material inventariable ou 
funxible, teñan ou non dotación económica per se, foron gastados na 
súa totalidade. 

CONSEGUIDO 

ASIGNACIÓN 
ECONÓMICA A 
CICLOS E 
DEPARTAMENTOS 

- O profesorado tivo unha asignación media de 150€ por 
curso/departamento para gastar en material didáctico/funxible 
necesario para o funcionamento da súa aula. 

- A maiores, salientar que todos aqueles presupostos presentados 
foron aprobados. 

CONSEGUIDO 

 
En canto á empresa externa Tecnofón, S.L. que realiza o mantemento dos equipos 

informáticos do Centro, valoramos positivamente o seu traballo. 
 
PROFESORADO: 
 

No concurso de traslados cubriuse a vacante de francés e tamén a praza de inglés por 
concurso da titular.  

A totalidade do profesorado está en situación de destino definitivo, ofrecendo unha 
perspectiva de estabilidade e continuidade. Isto é moi positivo para o Centro á hora de 
realizar traballo en equipo e desenvolver proxectos.  

A final de curso, sempre solicitamos ao noso inspector os recursos humanos que 
precisamos para o vindeiro curso. Esperemos contar co seguinte persoal provisional: 

- 1 mestre/a de Audición e Linguaxe. 
- 1 mestre/a de Pedagoxía Terapéutica afín Audición e Linguaxe pola creación da aula 

de atención preferente de pluridiscapacidade. 
- Continuidade da coidadora por varios alumnos/as ao seu cargo con necesidades 

específicas de apoio educativo. 
 
ALUMNADO: 
 

No proceso de admisión, todas as familias que solicitaron admisión para os seus 
fillos/as obtiveron praza. Non realizamos xornada de portas abertas, previo ao inicio do 
período de admisión, debido á situación da pandemia, pero publicamos na web toda a 
información precisa e facilitamos a entrega de documentación vía telemática. Analizando os 
resultados deste proceso, observamos o seguinte: 

- Notamos que a matrícula en 4ºEI volve a baixar en relación á do ano anterior. En 
1ºEP entran 2 alumnos/as, en 5ºEP entra 1 alumno/a e en 6ºEP, 1 alumno/a. 

- Abandonan o Centro 4 alumnos/as. 
- En canto á procedencia do alumnado, temos que destacar que sobre un 37% 

procede de fóra da parroquia de Vincios. Son datos significativos que nos obriga a 
seguir captando alumnado que non pertenza á área de influencia. 
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No seguinte cadro podemos observar o resultado final do proceso de admisión: 

 
 

ALUMNADO CEIP SERRA VINCIOS 2022-23 

Niveis 
Nº TOTAL 

alumnos/as 
2021-22 

Nº 
alumnos/as 
repetidores 

2021-22 

Nº Baixas
2021-22 

Nº 
alumnos/as 
admitidos 
2022-23 

Nº TOTAL 
alumnos/as 

2022-23 

4º EI 17 - - 13 13 

5º EI 13 - 1 - 16 

6º EI 21 - - - 13 

1º EP 20 - 2 2 23 

2º EP 18 - 1 - 18 

3º EP 19 - - - 18 

4º EP 20 - 2 1 18 

5º EP 24 - - - 20 

6º EP 23 3 - 1 28 

175  167 

 
 
ANPA E FAMILIAS: 
 
 Este ano a ANPA si que organizaron as actividades extraescolares despois de estar o 

curso anterior sen elas debido ao protocolo Covid.  
 Tivemos unha relación fluída cos seus membros e axudaron ao Centro subvencionando 

unha parte das actividades complementarias para socios e socias. Valoramos moito o 
traballo desinteresado que realizan polo ben do Colexio.  

 No que respecta ás solicitudes do fondo solidario de libros de texto e axudas para a 
adquisición de libros de texto e material escolar, comentar que seguimos tramitando as 
axudas para material escolar xa que non utilizamos libros de texto. Dun total de 125 
alumnos/as de educación primaria para o curso seguinte, solicitan axuda 47 e 
concédeselle a beca a 30 alumnos/as. 

 Todos os titores/as e especialistas estiveron dispoñibles para atender ás familias os 
martes en horario de 17:30h. a 18:30h. pero non sempre de forma presencial xa que a 
pandemia marcou que este tipo de reunións fosen presenciais ou por teléfono. Tamén o 
Equipo Directivo tivo as súas horas de atención para atender ás demandas das familias de 
12:00h a 14:00h. Aínda así, tanto o profesorado como o equipo directivo buscaron outras 
franxas horarias para atender ás necesidades das diferentes familias. O profesorado 
estivo enteiramente a disposición das familias e foron atendidas por diversos medios. 

 Reunións xerais coas familias: O equipo directivo fixo unha reunión no Centro Cultural de 
Vincios, antes do inicio das clases, para presentar o Protocolo Covid e o Plan de 
Continxencia. Tamén cada titoría reuniu ás familias antes do inicio do curso para 
explicarlles a planificación da súa aula. 

 Reunións para as novas familias que solicitaron admisión no Centro: no mes de xuño 
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sempre organizamos 2 reunións, unha para Infantil e outra para primaria, co obxectivo de 
falarlles da dinámica do colexio, normas e pautas para o inicio do próximo curso escolar.  

 Tamén quixemos durante o curso que a WEB do Centro fose un referente de 
comunicación coas familias no que atinxe a convocatorias de axudas e descarga de 
formularios, prazos de matrícula, menús do comedor escolar, actividades escolares e 
información xeral do Centro. Notamos que cada vez é máis utilizada polas familias. Facer 
referencia aos blogues que son incorporados ao traballo diario das aulas e que constitúen 
un nexo entre o Centro e as familias, que poden observar unha parte da vida escolar 
reflectidas neles. Tamén a aula virtual é un referente onde buscar información e materiais 
para reforzo e ampliación. 

 Os comunicados en papel apenas os utilizamos e a aplicación AbalarMobil é o recurso 
utilizado polo Centro e o profesorado, ademais do teléfono, para o envío de notas 
informativas. O Centro tamén colaborou coa ANPA enviando mensaxes abalares e 
circulares da asociación. 

 Este ano, as familias non puideron colaborar co centro para participar en diversas 
actividades dentro das aulas que antes da pandemia si facían: contacontos, celebracións 
de aniversarios en Infantil, taller de cociña, etc. Agardamos que para o curso seguinte 
podamos volver á normalidade. 

  
 
3. VALORACIÓN DA ORGANIZACIÓN ESCOLAR.- 

 
Neste bloque valoraremos a organización escolar do Centro formulada na 

Programación Xeral Anual (P.X.A). As propostas de mellora serán incorporadas na PXA do 
vindeiro curso escolar. 

Comentar que en liñas xerais, a organización escolar deste ano académico foi normal. 
A dinámica de traballo instaurada no Centro desde hai anos, cremos que funciona, polo que 
seguiremos organizándonos da mesma forma reflectida no organigrama do Centro.  

Durante o curso escolar houbo que atender a aqueles nenos/as que tiveron que estar 
confinados na súa casa por diferentes circunstancias motivadas pola situación Covid. O 
profesorado artellou mecanismos para que mediante os blogues de aula (EI e 1º ciclo), a 
aula virtual (1º e 2º ciclo), Edixgal (3º ciclo) e mensaxería instantánea tivesen a atención 
diaria para non perder o ritmo da clase. 
 

3.1. EQUIPO DIRECTIVO: 
 

O equipo directivo xestionou o seu traballo tomando as decisións de forma 
consensuada. Seguiu fielmente a axenda do equipo elaborada e que serve de guía para 
xestionar o traballo mensual. Foi fácil de coordinar grazas á colaboración de todo o 
profesorado e tamén da ANPA e das familias. Do plan de actuación do equipo directivo 
formulado a principio de curso, comentar que valoramos positivamente o seu 
desenvolvemento e sentímonos moi satisfeitos do grao de consecución dos obxectivos do 
Centro. 

Os 3 membros tivemos reunión todos os luns de 9h. a 9,50h. aínda que debemos 
buscar máis franxas horarias para ter unha maior coordinación. O gran inconveniente é que 
existen tramos ao longo da mañá en que os 3 membros do equipo estamos impartindo clase 
e non hai ningunha persoa que poida atender a secretaría, o teléfono e o timbre do portal 
exterior, sobre todo cando o conserxe está a traballar no exterior do Centro. 

O equipo directivo seguirá exercendo as súas funcións ata o 30 de xuño de 2023, 
momento no que acaba o seu mandato por nomeamento extraordinario de Inspección 
Educativa. 
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Para o vindeiro curso escolar haberá un cambio dentro do equipo directivo, en concreto 
na secretaría, cesa Ana María Iglesias Iglesias e no seu lugar incorpórase María José 
Salgado González, polo que os seus membros serán: 

 
EQUIPO DIRECTIVO 

Miguel González Barreira Director 
Elena Paz Alonso Xefa de Estudos 
María José Salgado González Secretaria 

 
 

3.2. CLAUSTROS E CONSELLOS ESCOLARES: 
 

O Claustro de Profesores e o Consello Escolar mantiveron ao longo do curso varias 
reunións, a maioría de forma telemática, nas que se trataron, entre outros, os seguintes 
temas: 

 
2 de setembro de 2021 (Claustro): 
1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior. 
2. Constitución do Claustro e adscrición do profesorado para o curso 2021-22. 
3. Orde do calendario escolar e proposta de elección de dous días non lectivos. 
4. Plan de traballo do profesorado de inicio de curso e reunións familias..  
5. Aprobación, se procede, do Protocolo de Adaptación ao Contexto da COVID-19 

para o curso 2020-21. 
6. Aprobación, se procede, do Plan de Continxencia para o curso 2021-22. 
7. Aprobación , se procede, da participación do centro nos contratos programa, na 

modalidade CPINCLÚE: IGUALA-T. 
8. Asuntos varios. 
9. Rogos e preguntas. 

 
2 de setembro de 2021 (Consello Escolar): 
1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior. 
2. Constitución do Consello Escolar, formación de comisións e funcións. Vacantes no 

Consello Escolar. 
3. Aprobación, se procede, de 2 días non lectivos de libre elección de centro.   
4. Aprobación, se procede, do Protocolo de Adaptación ao Contexto da COVID-19 

para o curso 2021-22.  
5. Aprobación, se procede, do Plan de Continxencia para o curso 2021-22.  
6. Aprobación , se procede, da participación do centro nos Contratos Programa, na 

modalidade CPINCLÚE: IGUALA-T. 
7. Información das obras realizadas nos meses de verán e necesidades pendentes. 
8. Solicitude para uso das instalación do Centro. 
9. Asuntos varios. 
10. Rogos e Preguntas 

 
19 de outubro de 2021 (Claustro e Consello Escolar): 
1. Lectura e aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores.  
2. Aprobación, se procede, da Programación Xeral Anual. 
3. Asuntos varios. 
4. Rogos e Preguntas. 

 
11 de novembro de 2021 (Claustro): 
1. Lectura e aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores.  



Memoria Anual 2020-21 

11 
 

2. Lectura da normativa vixente referente ao procedemento de elección dos 
representantes do profesorado no Consello Escolar. 

3. Proclamación da Xunta electoral das candidaturas para o consello escolar do sector 
mestres. 

4. Data de celebración do claustro extraordinario para as votacións dos representantes 
do sector mestres no consello escolar. 

5. Rogos e preguntas. 
 

23 de novembro de 2021 (Claustro): 
1. Elección de representantes dos profesores/as no Consello Escolar: constitución da 

mesa electoral e votacións. 
 
10 de decembro de 2021 (Consello Escolar): 
1. Constitución do consello escolar despois da súa renovación parcial. funcións do 

consello escolar e formación de comisións.  
 
10 de decembro de 2021 (Consello Escolar): 
1. Lectura e aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores. 
2. Obras e Necesidades do Centro.  
3. Asuntos varios. 
4. Rogos e Preguntas  
 
25 de xaneiro de 2022 (Claustro e Consello Escolar): 
1. Lectura e aprobación, se procede, das actas da sesión anterior.  
2. Avaliación e aprobación, se procede, da Conta de Xestión do Orzamento 2021. 
3. Avaliación e aprobación, se procede, do Proxecto do Orzamento 2022.  
4. Asuntos varios. 
5. Rogos e preguntas. 

 
13 de maio de 2022 (Consello Escolar): 
1. Solicitude de uso de instalacións do centro por parte da empresa de actividades 

culturais "Activalede". 
 

24 de maio de 2022 (Consello Escolar): 
1. Autorización, se procede, do cambio de uso da vivenda do conserxe para realizar 

as futuras obras da ampliación do comedor escolar. 
 

24 de maio de 2022 (Claustro e Consello Escolar): 
1. Aprobación, se procede, da participación do Centro no proxecto de innovación 

educativa "Polos Creativos". 
 

24 de maio de 2022 (Consello Escolar): 
1. Lectura e aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores. 
2. Información proceso de admisión do alumnado 2022-23. 
3. Información transporte escolar 2022-23. 
4. Información comedor escolar 2022-23.  
5. Obras e necesidades do centro: Ampliación do comedor Escolar (plano adxunto do 

novo comedor) e obras nos meses de verán. 
6. Uso das instalacións do centro. 
7. Información conserxe. 
8. Asuntos varios. 
9. Rogos e preguntas. 
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29 de xuño de 2021 (Claustro e Consello Escolar): 
1. Lectura e aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores. 
2. Aprobación, se procede, da memoria do curso 2022-23. 
3. Informe económico período 01/01/2022 - 29/06/2022. 
4. Nova lei educativa. 
5. Aprobación, se procede, dos seguintes documentos do Centro anexos do Proxecto 

Educativo de Centro (PEC): 
• Anexo IV_PEC: Plan Dixital do Centro. 
• Anexo XVII_PEC: Plan de Funcionamento do Comedor Escolar. 
• Anexo XX_PEC: Plan de Comunicación Interna e Externa. 

6. Información final do proceso de admisión do alumnado 2022-23. 
7. Preadscrición do profesorado curso 2022-23. (só claustro) 
8. Información sobre o calendario escolar 2022-23 e da volta ás aulas. 
9. Uso dos servizos complementarios do centro (comedor, transporte, actividades 

extraescolares e aula matinal). 
10. Organización do comedor escolar 2022-23. 
11. Protocolo Covid 2022-23. 
12. Obras e necesidades do centro e traballos para os meses de verán. 
13. Cambio na composición do equipo directivo. 
14. Cambio na composición dos membros do Consello Escolar. 
15. Asuntos varios. 
16. Rogos e preguntas. 

 
As convocatorias foron realizadas en tempo e sempre por correo electrónico xunto coas 

actas das sesións anteriores e toda a documentación anexada para poder supervisala coa 
debida antelación. Ata o 24 de maio todas as sesións foron telemáticas e, a partir desa data, 
presenciais. 

 
3.3. PROTOCOLOS COVID: 

 
En relación aos protocolos de actuación ante a Covid-19 adaptados ao centro, 

realizamos unha valoración moi positiva. Tivemos unha incidencia mínima de casos positivos 
e de aulas pechadas grazas á responsabilidade de toda a comunidade educativa. O 
momento máis duro posiblemente foi unha semana antes das vacacións de Nadal, onde os 
casos incrementáronse notablemente. Entre as medidas adoptadas en relación á pandemia 
destacamos as seguintes: 

 
- Charlas explicativas dos protocolos: antes do inicio do curso, o director e o profesorado 

informaron en sendas reunións ás familias, dos protocolos Covid e de como proceder 
ante esta situación. A reunión das familias coa dirección do Centro celebrouse do 
Centro Cultural de Vincios e coas titoras, no colexio. 

- Equipo Covid: encargouse de asesorar ás familias ante as dúbidas que xurdiron durante 
o curso en relación á pandemia, notificou os casos positivos aparecidos á Consellería 
de Sanidade e estivo pendente da evolución sanitaria do alumnado e das súas familias. 
O equipo Covid tamén atendeu as chamadas telefónicas diariamente e os fins de 
semana para asesorar e obter unha información precisa das circunstancias familiares. 

- Aula Covid: todo o alumnado con síntomas Covid foron trasladados a esta aula. A 
coidadora do centro fixo un gran traballo de atención a todos os alumnos/as. 

- Autoenquisa diaria: a responsabilidade familiar foi clave para realizar esta enquisa 
diaria e de tomar a decisión de que, en caso de dúbida, non se enviase ao alumnado 



Memoria Anual 2020-21 

13 
 

con algunha sintomatoloxía Covid ao Centro. Temos que felicitar ás familias porque 
evitaron moitas situacións de posible contaxio. 

- Máscara, hixiene e ventilación: foi esencial para evitar os contaxios. Non foi fácil para o 
alumnado pero soubo adaptarse a esta situación que era unha continuación do curso 
anterior. 

- Aulas burbulla, entradas, saídas e recreos: a organización foi importante para evitar os 
contactos.  

- Comedor, aula matinal e transporte escolar: sen incidencias. Habilitouse o salón de 
actos para ampliar o comedor por segundo ano consecutivo. Con vistas ao vindeiro 
curso, esta dependencia volverá a utilizarse para psicomotricidade. 

- Actividades extraescolares: desenvolvéronse con normalidade intentando manter os 
grupos de convivencia estables. 

- Titorías duais e tramites das familias non presenciais: habilitáronse todas as canles 
posibles de comunicación e de tramitación de documentación telemática. 

- Limpeza do Centro: tanto en horario de mañá ata Nadal, como de tarde. Traballo 
esencial. 

- Plan de continxencia: na xestión dos gromos, todo o alumnado que tivo que 
permanecer confinado estivo atendido pola súa titora mediante as plataformas dos 
blogues (EI e 1ºciclo), aula virtual (1º e 2º ciclo), Edixgal (3º ciclo), ademais do teléfono 
e mensaxería instantánea. 

 
3.4. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE: 

 
Dentro da programación de xestión pedagóxica, dicir que cumprimos co planing que 

formulamos na PXA de inicio de curso. Nas distintas reunións dos órganos de coordinación 
docente de equipos, departamentos e comisións, destacamos a gran operatividade de todos 
eles e o bo traballo en equipo realizado.  

Continuaremos coas reunións puntuais da Comisión de Coordinadores dos diferentes 
equipos para coordinar, impulsar e seleccionar as actividades a desenvolver no proxecto 
anual de centro. 

A creación da Comisión de Aprendizaxe Cooperativa (CAAC) tamén a valoramos 
positivamente por coordinar e unificar criterios sobre o proceso do cambio metodolóxico do 
centro. 

A reunión que realiza este claustro de profesores, todos os martes de 16:00h. a 
16:45h., é a de maior produtividade. É a xuntanza onde estamos presentes todas e todos, o 
momento do diálogo e da toma de decisións que repercute nunha mellor coordinación.  

As reunións do profesorado de coordinación docente foron habitualmente telemáticas 
utilizando a plataforma webex, seguindo as indicacións do Protocolo Covid. A partir da 
retirada das máscaras, no mes de abril, empezamos as reunións do profesorado de forma 
presencial.  

 
3.5. HORARIOS, QUENDAS DE VIXILANCIA E GARDAS: 

 
Debemos agradecer a todo o profesorado o esforzo realizado neste aspecto. Os 

horarios estiveron sobrecargados debido á cantidade de substitucións que houbo que realizar 
pola situación covid do profesorado. O positivo foron as gardas de transporte xa que o 
profesorado estaba preparado no Centro no momento en que chegaban os autobuses ás 
08:40h. e as entradas e saídas graduadas, contempladas no Protocolo Covid, provocaron 
que o distanciamento social fose efectivo e que os casos non avanzaran. 

 
3.6. FORMACIÓN: 
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 Seguiremos avanzando no desenvolvendo do Plan de Formación Permanente do 
Profesorado (PFPP) levado a cabo durante este curso para o cambio metodolóxico que 
está desenvolvendo o Centro.  

 As actividades formativas internas foron encamiñadas ao uso da biblioteca escolar, 
técnicas cooperativas, cambio metodolóxico, aula virtual, aplicación Abalar, etc. 
Seguiremos fomentando a formación interna para compartir coñecementos entre o 
claustro. Os mestres/as máis expertos en algunha ferramenta informática, metodolóxica ou 
recurso didáctico impartirán algunha docencia aos demais para compartir coñecementos. 

 O número de blogues activos creados no colexio, o funcionamento da páxina web, a 
utilización da aula virtual  e da plataforma Edixgal, son un dato relevante da formación que 
ten o profesorado.  

 Nas valoracións formuladas polos diferentes equipos docentes podemos acceder á 
relación dos cursos de formación do profesorado realizados durante este ano. 

 
3.7. PLANS E PROGRAMAS: 

 
Seguiremos valorando a opción de entrar nalgún plan ou programa da Consellería de 

Educación que teña dotación económica para o centro: Seccións Bilingües en caso de contar 
con profesorado dispoñible, Contratos – Programa, Programa ARCO, etc., aínda que somos 
conscientes que debemos empregar toda a nosa atención no cambio metodolóxico e unha 
vez instaurado, ver os programas adecuados aos que podemos acollernos. 

Durante este curso abarcamos os seguintes plans e programas: 
 

 E-Dixgal: desenvolveuse en 5ºEP e 6ºEP e en xeral a valoración é moi positiva. 
Apostamos a que será un elemento importante para a consecución da competencia dixital 
e o tratamento da información que esixe a escola de hoxe. 
 

 Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE 6 convocatoria 2010-11): este ano 
tivemos unha asignación para fondos documentais de 2.000 €. O Centro tamén aporta 
sempre entre un 5%-10% do orzamento anual para o seu funcionamento. Unha vez máis, 
destacamos a este equipo como o motor do noso Centro, dinamizador e creador de moitas 
das actividades realizadas: exposicións, contacontos, concursos, empréstitos, talleres, 
club de lectura, etc.  
 

 Biblioteca Creativa: volvemos este curso a solicitar este programa para apoiar a cultura da 
experimentación, a creación e a investigación, nun espazo de creatividade a través de 
actividades manipulativas e outras, programadas desde a biblioteca escolar. A dotación foi 
se 1.000 €. 

 
 Proxecto para o Fomento do Uso do Galego: proxecto que todos os anos elabora o Equipo 

de Dinamización da Lingua Galega (EDLG). Gran traballo realizado para tan pouca 
asignación económica que habitualmente recibimos da Consellería de Educación. 
Seguiremos realizando as propostas do equipo para ofrecer actividades a prol do galego.  
Nesta memoria inclúese unha valoración máis detallada do Proxecto para o Fomento do 
Uso do Galego. 
 

 Programa ARCO: conséguese apoiar o alumnado incluído no plan para a mellora do seu 
rendemento académico e da súa motivación e favorécese o traballo en equipo e 
cooperativo, independentemente da súa condición. O programa rematou antes das 
vacacións de Nadal pero debería estar implantado todo o curso escolar. 

 
 Sección bilingüe / Centro plurilingüe: levamos anos valorando entrar en dito programa pero 
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sabedores de que non hai profesorado dispoñible, polo que será valorado no futuro agora 
que imos ter unha especialista definitiva. 

 
 Contratos-Programa: CPINCLÚE modalidade IGUÁLA-T, traballamos a mellora da 

convivencia escolar, no que tamén foi incluída a igualdade entre as persoas. Contratamos 
dous espectáculos con valoración positiva para volver a solicitalo o vindeiro curso. 

 
3.8. PROXECTOS: 

 
Ademais dos proxectos anteriores que proveñen de organismos oficiais, o profesorado 

tamén realiza outros tanto a nivel de aula como de centro, como: 
 

 Proxecto Anual de Centro: todos os anos traballamos unha temática común sobre a que 
versan a maioría das actividades do centro. “PEQUENOS GRANDES PROXECTOS”, foi 
traballada en todas as aulas tanto a título individual como colectivamente. En cada 
trimestre debíamos expoñer os traballos de aula na biblioteca para todo o Centro pero ao 
estar organizados por aulas burbullas, que non se poden mesturar con outros grupos, 
foron previamente gravados e  visionados no blogue da biblioteca. O nivel acadado polos 
cursos que expuxeron, considerámolo sempre elevado. As distintas conmemoracións do 
curso tiveron relación coa temática citada: Entroido, Letras Galegas, Día Internacional da 
Muller, etc. Os diferentes equipos de coordinación docente ofertáronnos moitas 
actividades relacionadas con esta temática, que tamén levamos a cabo grazas a 
implicación do 100% do persoal do Centro. Para o vindeiro curso eliximos traballar coa 
seguinte proposta: “O MEU LUGAR NO MUNDO”. 

 
 O Proxecto Lector: desenvolveuse todos os días entre ás 12h e as 12,20h. para todo o 

alumnado e profesorado. Valorouse positivamente o itinerario lector: hora de ler, 
contacontos, mochilas viaxeiras, concursos, apadriñamentos lectores, etc.  

 
 “O Xornaliño”: actividade que propón desde hai anos o equipo de dinamización da lingua 

galega e que seguiremos realizando e implicando cada vez máis ao alumnado para que no 
futuro sexan máis autónomos á hora de redactar a información e editar os contidos. 
Repartimos un exemplar en formato papel a cada familia e a diversas entidades e centros 
educativos do noso concello. 

 
 Spinning, tonificación, natación e xogos acuáticos: actividade realizada dentro da área de 

educación física. Igual que en anos pasados, os cursos de 5ºEP e 6ºEP debían acudir á 
piscina da Ramallosa en horario escolar todos os mércores de abril a maio, pero non se 
realizou por 2º ano consecutivo pola situación sanitaria e de non contacto. Valoraremos 
poder realizala no futuro cando a situación o permita. 
 

3.9. AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA DE 3ºEP E AVALIACIÓN FINAL DE 6ºEP: 
 

A Avaliación Individualizada de 3ºEP e a Avaliación Final de 6ºEP non se 
desenvolveron por indicacións da Consellería de Educación. 

 
 

4. METODOLOXÍA E VALORACIÓN DA COMISIÓN DE APRENDIZAXE 
COOPERATIVO (CAAC).- 

 
4.1. VALORACIÓN DO MODELO EDUCATIVO E METODOLÓXICO DO CENTRO: 
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Neste curso lectivo 2021-2022 retomamos novamente as nosas rutinas escolares 
acercándoas cada trimestre cara unha normalidade o máis semellante á que tiñamos a antes 
da pandemia. O que fóra un impedimento en moitas aulas para levar a cabo o AC por 
motivos de protocolo COVID (uso de máscara, distancia de seguridade, evitar contacto físico 
cos compañeiros e as súas dependencias...) rebaixouse paulatinamente ao longo deste 
curso e, deste xeito, aqueles profesores e aulas que prescindían de levar a cabo o traballo 
cooperativo comezaron a retomalo. 

Deste xeito, podemos concretar que neste curso volvemos  a retomar con máis enerxía 
e motivación a implementación do cambio metodolóxico polo que levamos apostando xa fai 
cinco anos. Certo é que o quorum de profesorado que estivo inmerso na nosa formación do 
PFPP do centro tampouco variou moito (engadíndose 2 ou 3 persoas na liña de ACCA pero 
si aumentou considerablemente na nosa segunda liña de Observación intercentros 
interpares, estando representado un 70% do claustro). 

 
As únicas liñas ás que estamos acollidos no noso Programa de Formación Permanente 

do Profesorado durante este curso son  
 

- Escola inclusiva e atención á diversidade, que se centrou na metodoloxía da 
Aprendizaxe Cooperativa  

- Observación intercentros-interpares (que se deixara de lado o curso pasado) 
 

Nos inicios de curso, valoramos como xa é costume, a nosa situación de Centro e 
dende a Comisión de Aprendizaxe Cooperativa fixemos unha visión individualizada do 
momento onde se atopaba cada curso/ciclo para retomar o afondamento do AC no centro, tal 
e como recolle o noso Proxecto Educativo (especialmente naquelas aulas que o foran 
deixando de lado o curso anterior). Ao tempo, tamén houbo unha reunión entre a 
coordinadora da formación e a Xefatura de Estudos quen xa se comprometera o curso 
anterior a intentar mellorar os horarios para poder incidir positivamente na continuidade e 
implementación do AC en todos os ciclos educativos do centro. 

Durante este curso, continuamos tendo vixente o protocolo COVID pero xa estamos 
afeitos a el e unha vez tida en conta a dispoñibilidade horaria plantexamos a necesidade de 
volver a retomar a liña de formación de Observación Interciclos-interpares xa que pensamos 
que sería unha boa estratexia para promocionar o AC e as metodoloxías activas no centro 
axudando así aos compañeiros/as aos que lles costaba máis retomar a liña metodolóxica 
pola que levamos xa 4 cursos loitando. A maior parte do profesorado anotouse nesta liña de 
Observación e podemos concluír dicindo que mellorou a perspectiva de todo o profesorado 
en xeral incluída a Xefatura de Estudos que cree que o vindeiro curso deberíamos facer dous 
ciclos de observación (un a principios de curso e outro a mediados) para axudar 
especialmente aos compañeiros/as de nova incorporación.  

Os obradoiros compartidos trimestrais entre  infantil, 1º e 2º, 3º e 4º, aínda non os 
retomamos por normas de protocolo Covid de centro, pero o terceiro ciclo (5º e 6º) si os 
levou a cabo durante o 2º e 3º trimestre abordando as áreas de Ciencias e Lingua. 

No que respecta á aprendizaxe cooperativa esperamos que este curso fora unha 
excepción e poidamos volver a retomar o máximo número de profesorado que tiñamos na 
formación. 

De cara ao vindeiro curso continuaremos tentando levar a cabo os seguintes eixos de 
traballo: 

  
- Continuar traballando sen libro de texto como única guía no proceso de ensino-

aprendizaxe e introducir nas aulas o traballo por tarefas integradas de aprendizaxe. 
Todos os docentes deberán deseñar e levar á práctica a lo menos unha tarefa 
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trimestral. O curso pasado elaboramos un modelo máis sinxelo de realizar a 
transposición didáctica que nos facilite o rexistro.  

- Establecer unha distribución horaria flexible, para dar cabida aos proxectos de traballo e 
os obradoiros compartidos que se volverán a retomar en varios ciclos. 

- Continuar ampliando o banco de recursos de todas as áreas para axudar ao novo 
profesorado que chega ao centro e se atopa sen a axuda do libro de texto, así como 
tamén de matemáticas manipulativas dende o 1º ciclo ata o 3º , de modo que se 
estableza unha liña común de traballo desta competencia ao longo de toda a 
escolaridade. 

- Volver a agrupar os cursos por niveis durante, a lo menos, dúas sesións mensuais para 
a realización de tarefas, obradoiros ou outro tipo de actividades que axuden a traballar 
contidos curriculares e as competencias clave, sempre e cando nolo permita o protocolo 
de centro (que aínda está por establecer) 

- Crear un repositorio de tarefas integradas por ciclos. 
- Continuar o Plan de Aprendizaxe Cooperativa establecido, incluíndo progresivamente 

as dinámicas e as estruturas de traballo cooperativo nos distintos niveis. 
- Empregar o Plan de Equipo como instrumento de avaliación curricular para todos 

aqueles estándares de aprendizaxe que fan referencia ao traballo en equipo e para a 
avaliación das competencias de aprender a aprender, cívica e social ou sentido da 
iniciativa e espírito emprendedor noutros cursos (xa que este ano o levaron a cabo xa 
os cursos de 5º e 6º de Educación Primaria). 

- Desenvolver o plan de Mellora do Aprendizaxe Cooperativo para avaliar o proceso de 
implantación e desenvolvemento. 

- Realizar os apoios por parte dos mestres especialistas de Pedagoxía Terapéutica e 
Audición en Linguaxe dentro da aula, sempre que sexa posible. 

- Establecer unha planificación da observación inter-pares no centro en dous ciclos (un a 
principios e outro cara mediados de curso) para a mellora da implementación do traballo 
cooperativo e as metodoloxías activas nas aulas que máis lles está a custar a súa 
consecución. 

 
Pretendemos continuar con esta formación o vindeiro curso aínda que o numero de 

profesorado aínda está por decidir. 
 

4.2. VALORACIÓN DA COMISIÓN DE APRENDIZAXE COOPERATIVO (CAAC): 
 
AVALIACIÓN DO DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO: 

 

ÁMBITOS  CURSO AVALIACIÓN  

DINÁMICAS EI Nas tres aulas de Educación Infantil realizáronse dinámicas. 
DINÁMICAS EP Nas aulas de primaria leváronse a cabo dinámicas nas aulas. 

ESTRUTURAS 
REGULARES 

EI Nas tres aulas de E. Infantil efectuáronse estruturas. 

ESTRUTURAS 
REGULARES 

EP 
Leváronse a cabo as estruturas básicas que se estableceron no 
itinerario de centro pero non en todas as aulas. 

UNIDADES DE 
APRENDIZAXE   
ESTRUTURAS 

EI 
Empréganse estruturas simples nos proxectos das tres aulas de 
Infantil. 

UNIDADES DE 
APRENDIZAXE   
ESTRUTURAS  

EP As estruturas insírense nas unidades ou proxectos de traballo. 
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PLANS DE 
EQUIPO 

EI 21/22
En 6º de Educación Infantil asignáronse cargos e abríronse varios 
cadernos de equipo (2 en total) e en 5º de EI asignáronse cargos e 
abriuse caderno de equipo no 3º trimestre pero non se rotaron. 

PLANS DE 
EQUIPO 

EP 21/22
En 5º abríronse dous cadernos de equipo e chegándose a facer todos 
os cambios nun deles e en 6º abriuse caderno de equipo e asignación 
de cargos pero non o chegaron a pechar.  

AVALIACIÓN EP 21/22

Consideramos que en Educación Primaria realizouse unha rúbrica dos 
cargos para que os nenos/as de 5º e 6º puidesen levar a cabo a 
avaliación dos mesmos. A maiores realizouse unha rúbrica para o 
profesorado para trasladar as valoracións dos Cadernos de Equipo a 
nota de cooperativo da avaliación dos alumnos 

APOIO 
EQUIPOS 

EI 21/22
En Educación Infantil hai dúas mestras de ano 7 e unha mestra de ano 
2 acompañando as mestras de ano 1 que foron pasando pola vacante 
de mestra de apoio durante este curso. 

APOIO 
EQUIPOS 

EP 21/22

No 1º ciclo hai unha mestra de ano 4 de acompañante (que aínda que 
non está no PFPP si forma parte da Comisión de AC); no 2º ciclo 
ocorre o mesmo (mestra de ano 4 acompañando ás titoras de 3º e 4º e 
no 3º ciclo unha mestra de ano 6 que acompaña a unha de ano 1 do 
seu mesmo ciclo. 

COMISIÓN 
COORD A.C. 

21/22 

A comisión de coordinación pedagóxica funciona coma un equipo máis 
do centro, tendo reunións estipuladas ao igual que os demais equipos. 
Durante este curso, tentamos rebaixar as nosas reunións á unha de 
xeito trimestral para que fose o máis realista e adaptado ás nosas 
circunstancias de centro e cumpriuse o obxectivo. 

 
PLAN DE MELLORA 

 
A Comisión de Aprendizaxe Cooperativa (CA/AC) ten varias funcións e unha delas é a 

de elaborar o Plan de mellora, que se trata dun documento flexible ao longo do ano e 
avaliado trimestralmente.  

Continúa pendente a introdución dunha dinámica e/ou estrutura por parte de cada un 
dos equipos de dinamización do centro na celebración de conmemoracións de centro, tendo 
algunha tentativa de facelo pero non conseguíndoo en todos os ciclos. Debería incluírse 
novamente, como mellora, a incorporación nas follas semanais da xefatura de estudos a 
proposta de dinámicas tales como a pelota ante celebracións ou datas puntuais (á volta das 
vacacións, en Nadal, á volta das vacacións de Nadal, en Entroido...) e a inclusión dunha 
rutina diaria na aula que permita a implementación das estruturas na programación de aula 
de xeito funcional e pautado (como por exemplo unha asemblea cooperativa como a 
deseñada este curso polo ciclo de Educación Infantil que podería ser adaptada 
perfectamente para os cursos máis baixos de primaria ou a xeneralización dunha das 
estruturas simples máis doadas para os rapaces nalgunha das áreas doutros ciclos de 
Educación Primaria). 

Tamén consideramos de vital importancia a necesidade de establecer un horario  
pautado para poder axudar co traballo cooperativo a aqueles compañeiros/as que se inician 
nesta formación e así o precisan, así como a inclusión dun apartado de “posta en común do 
traballo cooperativo na aula” nas reunións mensuais de ciclo que si está incluída nos ciclos 
de infantil e 3º ciclo de EP pero non no  1º e 2º de Primaria. 

O curso que vén seguiremos propoñendo que sexan os equipos do centro os que 
integren tamén as dinámicas de aprendizaxe cooperativa nalgunhas das actividades comúns 
da escola.  

 
A continuación deixamos o Plan de Mellora do curso 2021/2022: 
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PLAN DE MELLORA PARA A CONSOLIDACIÓN DA  APRENDIZAXE COOPERATIVA 

Centro: Ceip Serra Vincios 
Comisión de Coordinación da AC1: 
Bibiana Villar (Coordinador2) 
Ana Rosa Villar (Secretario3 en representación 
do 3º ciclo EP) 
Carmen (En representación de 2º ciclo EP4) 
Ana Iglesias (En representación de 1º ciclo EP) 
Ana Pérez ( representante de EI) 
 
 
Dia e  hora das reunións da Comisión5: 
Martes de 16:30 a 17:30 
 
 
 
 
Melloras planificadas 
(obxectivos prioritarios) Primeiro  trimestre Segundo  trimestre Terceiro  trimestre 

Realizar unha sesión trimestral 
de posta en común con 
tódolos membros da Comisión 
de AC para comentar o 
desenvolvemento do proxecto 

Planificación (dia):16/11/19 Planificación (dia): 22/02/22 Planificación (dia):  

Planificamos reunións en: 
novembro, febreiro e maio fóra 
do horario escolar 

Estaba planificada unha 
reunión no mes de febreiro 
pero non foi posible levala a 
cabo. 

Planificada reunión a 
principios maio 

                                            
1  A  Comisión  de  Coordinación  da  AC  elabora  o  Plan  de  Mellora,  a  partir  da  proposta  que  fai  o  coordinador/a  tendo  en  conta  os  obxectivos  prioritarios  marcados  por  cada 

ciclo/nivel/grupo. Está formada por profesorado dos  diferentes ciclos, niveles ou etapas  nas que se aplica  AC. 
2 El/la coordinador/a de la Comisión debe cambiar cada curso 
3 El secretario  o la secretaria de la Comisión debe cambiar cada curso. O que fixo de de  secretario un curso pode pasar a facer  de coordinador el curso seguinte. 
4 Educación infantil,  1º ciclo , 2º ciclo ,3º  ciclo…; 1r ciclo, 2n cicle…) 
5 Como os  membros da Comisión son tamén membros  dun equipo de ciclo ou nivel o grupo de traballo, terá que  combinar os días nos  que es reunirá  a Comisión cos días de traballo 

de ciclo, nivel ou grupo. 

 

ANO 1   ANO 2  ANO 3   ANO 4     ANO 5 ANO 6      
ANO 7 
               1 titora               2 titoras 2 titoras 
                          5ºEI                                          1º EP e 5º EP      4º e 6º EI 
1 especialista       1 PT 
Apoio Infantil     
1 titora de 6ºEP           
                                    1 especialista AL  

Plans de Xeneralización en: 
4º,5º e 6º EI 
1º e 5º EP e previsiblemente actualización Plan xeneralización  
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Melloras planificadas 
(obxectivos prioritarios) Primeiro  trimestre Segundo  trimestre Terceiro  trimestre 

no centro, situacións ocorridas 
nos ciclos e resolución de 
dúbidas e cambios do AC no 
centro. 

Avaliación  (dia)6: 07/12/21 Avaliación  (dia):  Avaliación  (dia): 10/05/22 

Realizamos dúas reunións: 
unha en novembro e outra a 
maiores en decembro 
(cambios nos cadernos de 
equipo e posta en común da 
situación do traballo 
cooperativo nos diversos 
ciclos) 

Neste segundo 
trimestre non puidemos 
realizar a reunión 
trimestral (problemas 
COVID nos membros 
da comisión e posterior 
chegada das 
avaliacións) así que 
queda posposta para 
maio 

Avaliamos a situación actual 
do AC no centro (de xeito 
detallado por ciclos e aulas) e 
incluimos melloras para o 
vindeiro curso. 

 

Planificación (dia):  Planificación (dia):  Planificación (dia): 
   
Avaliación  (dia):  Avaliación (dia): Avaliación  (dia): 
   

Establecer como punto a tratar 
nas reunións mensuais de 
ciclo o desenvolvemento de 
AC no mesmo así como 
intercambio de ideas,  

Planificación (dia): 16/11/2021 Planificación (dia):  Planificación (dia): 
Este será o cuarto curso 
consecutivo que levemos a 
cabo a inclusión como punto 
das reunións de ciclo o AC 
polo que os mestres 
integrantes desta comisión 
explicarán e acompañarán os 
mestres do seu ciclo a hora de 
levar a cabo o programa AC. 
Durante este curso 
continuaremos, en principio, 
levando a cabo as reunións 
vía telemáticas aínda que 
algunha tentarémola facer 

  

                                            
6 El dia previst per a l’Evaluación  d’un trimestre coincideix amb el dia previst per a la Planificación del trimestre següent 
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Melloras planificadas 
(obxectivos prioritarios) Primeiro  trimestre Segundo  trimestre Terceiro  trimestre 

presencial. 
Este curso ademais, 
pretendemos que estean 
tamén os especialistas nas 
reunións de ciclo para tamén 
tratar este tema. 
Avaliación  (dia): 07/12/21 Avaliación  (dia): Avaliación  (dia): 10/05/22 

Este trimestre fomos quen de 
conseguir este obxectivo e os 
ciclos están servindo de 
momento idóneo para o 
desenvolvemento e posta en 
común do traballo cooperativo 
no centro. 

Continuamos avanzando neste 
obxectivo sendo capaces de 
facelo especialmente nos 
ciclos de infantil e 3º ciclo por 
ser os que teñen persoas que 
están no primeiro ano de 
cooperativo. 

Continuamos coa inclusión 
deste punto a falar nas nosas 
reunións de ciclo. No 1º e 2º 
ciclo de primaria está a 
resultar complicado, non 
avanzamos neste punto. Este 
apartado será punto de 
mellora para o vindeiro curso. 

Reformular os cargos por 
ciclos e consensuar as 
modificacións nunha das 
reunións da Comisión AC 

Planificación (dia): 16/11/2021 Planificación (dia): Planificación (dia): 
Proposta levada a ciclo a finais 
de setembro e consenso da 
Comisión a principios de 
outubro. 

  

Avaliación  (dia): 07/12/21 Avaliación  (dia): Avaliación  (dia): 

Obxectivo conseguido. 
Consenso realizado e 
reformulados os cargos. 

  

 

Planificación (dia): Planificación (dia): Planificación (dia): 
   
Avaliación (dia): Avaliación  (dia): Avaliación (dia): 
   

Planificar algunha sesión coa 
PT ao longo do curso para 
iniciar a adaptación de 

Planificación (dia): Planificación (dia): Planificación (dia): 
Ao longo do curso. 
Previsiblemente no 2º 
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Melloras planificadas 
(obxectivos prioritarios) Primeiro  trimestre Segundo  trimestre Terceiro  trimestre 

estruturas nalgún curso. trimestre 
Avaliación  (dia): Avaliación   (dia): Avaliación (dia): 10/05/22 

 
Aínda non planificamos a 
sesión coa PT. Pendente para 
3º trimestre. 

Obxectivo non acadado. 
Precisamos formación e 
asesoramento para o vindeiro 
curso. Quedará como 
obxectivo primordial no 
próximo Plan de Mellora. 

 
 
Concreción do Plan de Mellora en cada etapa/ciclo/nivel 
Etapa/ciclo/nivel: Infantil 

Melloras planificadas 
(obxectivos prioritarios) Primeiro  trimestre Segundo  trimestre Terceiro  trimestre 

Actualizar Plans de 
Xeneralización de 4º,5º e 6º EI 

Planificación (dia): 16/11/2021 Planificación (dia): Planificación (dia): 
Actualizaremos os plans de 
xeneralización nas tres aulas 
de infantil 

  

Avaliación  (dia)7:  Avaliación  (dia):  Avaliación  (dia):10/05/22 

  

Os plans de xeneralización 
das tres aulas están 
actualizados. Foi moi 
importante a labor das mestras 
de apoio e pt nesta labor. 

Realizar un cambio de cargos 
na aula de 5º EI e ao menos 2 
cambios na aula de 6º EI 

Planificación (dia): 16/11/2021 Planificación (dia):  Planificación (dia): 
Abriranse cadernos de equipo 
no mes de outubro e 
intentaremos facer os cambios 
mencionados 

  

                                            
7 El dia previst per a l’Evaluación  d’un trimestre coincideix amb el dia previst per a la Planificación del trimestre següent 
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Melloras planificadas 
(obxectivos prioritarios) Primeiro  trimestre Segundo  trimestre Terceiro  trimestre 

Avaliación  (dia): 07/12/21 Avaliación (dia): Avaliación  (dia):03/05/22 

Este trimestre conseguimos 
abrir o caderno de equipo de 
6ºEI e facer as 4 rotacións dos 
cargos. 

Neste segundo trimestre 
abrimos novo caderno de 
equipo pero non puidemos 
facer as rotacións pertinentes 
de cargos porque houbo 
moitas baixas debido á 
situación COVID. 
Continuaremos cos mesmos 
equipos en 6º EI para rematar 
ben os nosos cadernos de 
equipo. 

Na aula de 5º EI abríronse 
cadernos de equipo neste 
trimestre pero non se chegou 
a rotar ningún cargo (só os 
coñeceron e os 
experimentaron). Non houbo 
Diarios de sesión. 
Na aula de 6º EI abríronse 2 
cadernos de equipos (1º 
trimestre e 2º trimestre) 
terminándose de facer todos 
as rotacións dos cargos con 
diarios de sesión. 

Abrir caderno de equipo aula 
de 5º EI e 6º EI 

Planificación (dia): Planificación (dia):  Planificación (dia): 
Nas dúas aulas abriranse 
cadernos de equipo no 1º 
trimestre (en 6º EI mediados 
de trimestre e en 5ºEI finais do 
2º trimestre se dera tempo) 

Intentar abrir o caderno de 
equipo na aula de 5ºEI 

 

Avaliación  (dia): 07/12/2022 Avaliación  (dia): Avaliación  (dia):03/05/22 

En 6º EI abríronse os 
cadernos de equipo. 

Este trimestre non deu tempo 
a abrir o caderno de equipo en 
5º EI así que está planificado 
para facelo no 3º trimestre 

Na aula de 5º EI abríronse 
cadernos de equipo neste 
trimestre pero non se chegou 
a rotar ningún cargo (só os 
coñeceron e os 
experimentaron). Non houbo 
Diarios de sesión. 
Na aula de 6º EI abríronse 2 
cadernos de equipos (1º 
trimestre e 2º trimestre) 
terminándose de facer todos 
as rotacións dos cargos con 
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Melloras planificadas 
(obxectivos prioritarios) Primeiro  trimestre Segundo  trimestre Terceiro  trimestre 

diarios de sesión. 

Emprego de estruturas 
simples no desenvolvemento 
dos proxectos de aula 

Planificación (dia): 16/11/21 Planificación (dia): 22/03/22 Planificación (dia): 
Evidencias do emprego de 
estruturas simples durante o 
proxecto de aula en 6º EI 

Evidencias do emprego de 
estruturas simples durante o 
proxecto de aula en 5º EI 

 

Avaliación  (dia): 07/12/21 Avaliación  (dia): Avaliación  (dia):03/05/22 
Evidencias realizadas e 
pendentes para incluir na 
memoria do PFPP 

 
Evidencias realizadas e 
pendentes para incluir na 
memoria do PFPP 

 

Planificación (dia): Planificación (dia): Planificación (dia): 
   
Avaliación (dia): Avaliación  (dia): Avaliación (dia): 
   

 

Planificación (dia): Planificación (dia): Planificación (dia): 
   
Avaliación  (dia): Avaliación   (dia): Avaliación (dia): 
   

 

 

Etapa/ciclo/nivel: Primaria 

 

Melloras planificadas 
(obxectivos prioritarios) Primeiro trimestre Segundo  trimestre Terceiro  trimestre 

Revisar e actualizar o Plan de 
Xeneralización en 1º, 5º e 6º  

Planificación (dia): Planificación (dia): Planificación (dia): 
Os plans de 1º e 5º serán 
realizados por mestras de ano 
5 e e o plan  de 6º será 
realizado por unha mestra de 
ano 1 que será axudada pola 
titora de 5º que conta con 
moita experiencia xa nesta 
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Melloras planificadas 
(obxectivos prioritarios) Primeiro trimestre Segundo  trimestre Terceiro  trimestre 

labor. 
Avaliación  (dia)8:  Avaliación  (dia): Avaliación  (dia):10/05/22 
O plan de xeneralización de 1º 
EP está comezado e posto en 
marcha e o de 5º EP tamén 

 
Actualizados Plans de 
Xeneralización das clases de 
1º EP e 5º EP 

Abrirase Plan de equipo en 1º 
,5ºe 6º 

Planificación (dia): Planificación (dia):  Planificación (dia): 
Abrirase Plan de equipo en 5º 
no mes de outubro pero en 1º 
Ep agardaremos seguramente 
ata o final do primeiro 
trimestre. En 6º quizas sexa no 
2º trimestre. 

  
 

 

Avaliación (dia):  Avaliación  (dia):  Avaliación  (dia): 
Abriuse Plan de Equipo en 5º 
pero non en 1º nin en º6º. 
Queda posposto para o 2º 
trimestre. 

Abríronse Plans de Equipo nos 
cursos de 1º e 5º EP 

 

Revisar a avaliación do 
traballo cooperativo nas aulas 
nos cursos de 5º e 6º  

Planificación (dia): Planificación (dia):  Planificación (dia): 
Esta tarefa a realizarán ao 
longo dos tres trimestres 
paulatinamente. 

  

Avaliación  (dia): Avaliación  (dia): Avaliación  (dia): 10/05/22 
Comezouse a revisar a 
avaliación do traballo 
cooperativo nas aulas de 5º e 
6º. 

Continúa a facerse esta tarefa 
xa que está sendo bastante 
laboriosa. 

Este trimestre continuouse con 
esta labor que aínda quedará 
pendente de mellora para o 
vindeiro curso. 

Realizar algunha estrutura 
online no 3º ciclo 

Planificación (dia): Planificación (dia): Planificación (dia): 
Incluiranse estruturas online 
de traballo cooperativo nas 
aulas virtuais do EDIXGAL 

  

                                            
8 O dia previsto para a Avaliación  dun trimestre coincide  co  dia previsto para  a  Planificación do trimestre seguinte. 
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Melloras planificadas 
(obxectivos prioritarios) Primeiro trimestre Segundo  trimestre Terceiro  trimestre 

Avaliación  (dia):  Avaliación  (dia): Avaliación  (dia): 10/05/22 

  

Chegáronse a incluir algunhas 
estrutras online de AC nas 
aulas virtuias de 5º e 6º de EP. 
 

 

 

5. VALORACIÓN DOS OBXECTIVOS DO CURSO ACADÉMICO.- 
 

5.1. OBXECTIVOS DO CENTRO: 
 

Recordamos que os obxectivos formulados na PXA divídense en 5 ámbitos diferenciadores:  
 Centro. 
 Alumnado. 
 Profesorado. 
 Familias. 
 Outras institucións. 

 
A continuación, analizamos e valoramos os obxectivos marcados a principio de curso e, as propostas de mellora, serán incluídas na 

PXA do vindeiro curso escolar: 
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Á
M

B
IT

O
 

OBXECTIVOS RESPONS. VALORACIÓN 
PROPOSTAS DE 

MELLORA 
C

E
N

T
R

O
 

1. Fomentar o respecto e potenciar un bo 
clima de convivencia no centro entre todos 
os membros da Comunidade Educativa 
(alumnado, profesorado, persoal non 
docente e familias). 
2. Promover charlas sobre o respecto aos 
demais, perigos das redes sociais, 
violencia de xénero,… para o alumnado e 
para as familias. 

-Equipo Covid. 
-DO. 
-Profesorado 
-Comisión de 
convivencia. 
-Equipo de 
mediación e 
aulas 
inclusivas. 
-Consello 
Escolar. 
-Claustro 
-Titores. 
-Docentes 
externos. 
-Equipo 
directivo. 
-Alumnado. 
-Familias. 

-O Centro non tivo graves problemas de convivencia 
entre o alumnado e non houbo que intervir en ningún. 
-Nº de expedientes disciplinarios ao alumnado: 0. 
-Algunhas familias (porcentaxe mínimo) seguen sen 
cumprir certas obrigas das NOF: entrada en vehículo 
ao centro e falta de puntualidade. Se lles notificou no 
seu momento. 
-Debido á situación Covid non solicitamos charlas do 
Plan Director por non poder mesturar cursos. 
-Antes de empezar as clases, reunimos ás familias no 
Centro Cultural de Vincios para presentarlles o 
Protocolo Covid, o Plan de Continxencia e as 
modificacións das NOF. 
-O 1º día de clase, enviamos un boletín informativo ás 
familias onde difundimos as NOF e o Plan de 
Convivencia. Ao alumnado tamén se lles informou 
das normas do seu Centro a nivel de aula. 
-Este ano elaboráronse/actualizáronse os seguintes 
documentos do Centro que foron aprobados: 
 Protocolo Covid-19  e Plan de Continxencia. 
 Plan Dixital. 
 Plan de Comunicación Interna e Externa. 
 Plan de Funcionamento do Comedor Escolar.. 

En relación aos Contratos-Programa INCLÚE 
(CPINCLÚE modalidade IGUÁLA-T) para desenvolver 
o Plan de Igualdade, comentar que foi solicitado e 
concedido, e obtivo unha valoración positiva . 

 -Promover charlas sobre o 
respecto aos demais, perigos 
das redes sociais,… para o 
alumnado e para as familias. 
-Actualizar os seguintes 
documentos de Centro:  
* PAT 
* Plan de Convivencia 
* Protocolos de Mediación e 
de Condutas Contrarias á 
Convivencia.  
* Elaborar un protocolo de 
actuación sinxelo para saber 
como ten que actuar o 
profesorado en caso de 
producirse un conflito. Incluír 
neste protocolo a forma de 
actuación que o Centro terá 
en relación á resolución 
pacífica dos conflitos e na 
aplicación de “castigos” / 
medidas correctoras ao 
alumnado. Valorar a 
formación neste aspecto.  
* Agardar ás instrucións da 
Consellería de Educación 
para adaptarnos á nova lei de 
Educación, LOMLOE,  e 
modificar aqueles 
documentos prescritivos que 
se vexan afectados. 

3. Revisar, actualizar e difundir as Normas 
de Organización e Funcionamento (N.O.F.) 
e o Plan de Convivencia, adaptándose ao 
Protocolo Covid-19. 
4. Actualizar e/ou realizar os seguintes 
documentos do centro:  
-Protocolo Covid-19 e Plan de 
Continxencia. 
-PAT (Plan de Acción Titorial). 
-Plan de Convivencia e Protocolos de 
Mediación e de Condutas Contrarias á 
Convivencia: elaborar un protocolo de 
actuación sinxelo para saber como ten que 
actuar o profesorado en caso de producirse 
un conflito. Incluír a actuación que o Centro 
terá en relación á resolución pacífica dos 
conflitos e na aplicación de “castigos” / 
medidas correctoras ao alumnado. Valorar 
a formación neste aspecto. Solicitaremos 
os Contratos-Programa INCLÚE 
(CPINCLÚE modalidade IGUÁLA-T) para 
desenvolver este protocolo. 
-Plan Dixital. 
-Criterios Mínimos de Promoción: agardar 
ás instrucións da Consellería de Educación 
para adaptarnos á nova lei de Educación, 
LOMLOE con vistas ao vindeiro curso. 
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5. Participar en plans, programas ou 
proxectos que propicien a innovación 
educativa no centro: 
 Participaremos en: 
-Plan de Mellora das Bibliotecas Escolares 

(PLAMBE). 
-Proxecto para o fomento do uso do 

galego. 
-Programa E-Dixgal. 
-Programa ARCO. 
-Contratos-programa INCLÚE (CPINCLÚE 

modalidade IGUÁLA-T). 
 Valoraremos a participación en: 
-Calquera outro plan ou proxecto que poida 

ser positivo para o centro. 
6. Continuar co  proxecto metodolóxico de 
Centro: PFPP “Apostando por un Novo 
Modelo Educativo”. 

-Equipo 
directivo. 
-DO. 
-CCP. 
-Claustro. 
-Consello 
Escolar. 
-Órganos de 
coordinación 
docente. 
-Coordinador 
de Formación 
do centro. 
-CFR Vigo. 

-PLAMBE: Valoración positiva. Continuidade. 
- Biblioteca Creativa: Volveuse a por en marcha 
despois do parón pola Covid. Valoración positiva. 
Continuidade. 
-Proxecto para o fomento do uso do galego: Pouca 
asignación económica para o gasto do 
desenvolvemento. Valoración positiva. Continuidade. 
-Programa E-Dixgal en 5ºEP e 6ºEP: Valoración 
positiva. 
-Programa ARCO: ter a maiores no Centro un apoio 
para o alumnado con dificultades en 4ºEP e 5ºEP. 
Contamos cunha atención máis individualizada para 
este alumnado. Valoración negativa debido a que a 
persoa de apoio estivo no Centro 2 meses polo que é 
imposible acadar os obxectivos que esixe este 
programa. Continuidade. 
-O PFPP tivo 2 liñas de traballo: Afondamento na 
aprendizaxe cooperativa (educación inclusiva e 
coeducativa) e observación inter-pares (actualización 
científica e didáctica do profesorado). Valoración 
positiva. 
-Seguimos a utilizar a aula virtual do Centro para 
reforzo, ampliación de contidos e para os casos de 
ensino de mixto, de 1ºEP a 4ºEP. 

-Seguir participando nos 
plans e programas vixentes 
no Centro, valorar a súa 
continuidade e outros que 
poidan xurdir. 
-Continuar co PFPP sobre o 
cambio metodolóxico 
intentando a máxima 
participación do profesorado 
para avanzar na coordinación 
do cambio metodolóxico. A 
principio de curso 
valoraremos os itinerarios. 
-Solicitouse o programa de 
innovación educativa “Polos 
Creativos” para o 
desenvolvemento do Plan 
Dixital e para mellorar a 
dotación de material 
tecnolóxico do Centro. 

7. Continuar coa dinamización das novas 
tecnoloxías e dotar de recursos dixitais ao 
centro:  
 Mellorar os equipamentos informáticos 

do centro. Algúns portátiles e 
ordenadores están obsoletos e moitos 
non funcionan. Carecemos de EDIs en 
1ºEP, 5ºEI e Inglés. 

 Elaborar un Plan Dixital de Centro que 
recolla todos os aspectos TIC:  
-Diagnose dixital do Centro. 
-Creación dun banco de recursos TIC.  
-Elaboración de titoriais para o uso de 
ferramentas básicas e de diversos 
programas para profesores e alumnos/as 
e crear un banco de recursos. 
-Liña metodolóxica da competencia 
dixital para lograr ao final da etapa de 

-EDTIC. 
-Profesorado. 
-Alumnado. 

-A sala de informática estivo en uso. 
-Hai ordenadores estragados que deben renovarse. 
-Compramos varias memorias USB para os ciclos e 
dotamos de SSD para aumentar a memoria e a 
rapidez de varios equipos do Centro. 
-Compráronse 3 ordenadores de sobremesa para  
renovación da sala de informática. 
-Tamén 1 ordenador e 1 impresora para a sala de 
profesores e 1 Tablet e 1 Ipad para as aulas. 
-A páxina WEB, os blogues e as aulas virtuais están 
en continua actualización.  
-O EDTIC encargouse do mantemento informático e 
das subidas de contidos comúns á páxina WEB. 
-Elaborouse o Plan Dixital de Centro que foi aprobado 
no Claustro e no Consello Escolar final de curso para 
desenvolver o ano que vén. Fíxose a diagnose dixital 
do Centro e a creación do banco de recursos.  
-Avanzamos na creación do banco de recursos TIC 

-Seguir coa mellora do 
equipamento da aula de 
informática. 
-Seguir avanzando na 
creación de banco de 
recursos. 
-Avanzar na creación de 
titoriais para profesores e 
alumnos/as. 
-Desenvolver os obxectivos 
previstos no Plan Dixital de 
Centro: itinerario dixital, 
continuar cos titoriais, etc. 
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Educación primaria: gradación dos 
criterios mínimos da competencia dixital 
por cursos/ciclos. 
-Docencia non presencial. 
-Etc. 

 Volver a dinamizar a Biblioteca Creativa, 
realizar talleres e comprar máis material 
específico da aula como escornabots e 
pezas para poder arranxalos. 

nos google drive de cada aula e ciclo ou en memorias 
externas e tamén na plataforma Edixgal. 
-A biblioteca creativa estivo en funcionamento outra 
vez despois da pandemia e con orzamento propio 
para a adquisición de material. 

C
E

N
T

R
O

 

8. Continuar coa dinamización do uso da 
lingua galega entre os compoñentes da 
nosa comunidade educativa apoiando a 
participación en proxectos e actividades en 
galego. 

-Claustro. 
-EDLG. 
-Alumnado. 

-Todas as actividades propostas polo EDLG para 
dinamizar a lingua galega foron aceptadas polo 
claustro e contando con orzamento do Centro para 
desenvolvelas xa que a asignación de Política 
Lingüística polo proxecto do fomento do uso do 
galego é escasa. Notamos que o uso do galego vai a 
menos no Centro. 
-O curso de 4ºEP no asistiu este ano á xornada de 
xogos populares do Val Miñor pola situación sanitaria. 
-Este curso publicamos o Xornaliño en formato papel 
e dixital, dando 1 exemplar a cada familia e ás 
institucións coas que temos contacto. 

-Continuar coa dinamización 
da lingua galega na mesma 
liña e impulsando o uso do 
noso idioma. 

9. Seguir apoiando a dinamización da 
Biblioteca Escolar e aumentar a dotación 
con orzamento propio e con orzamento do 
Centro.  

-EDBE. 
-Claustro. 
-Equipo 
directivo. 
 

- Todas as actividades propostas polo EDBE para 
dinamizar a biblioteca foron aceptadas polo claustro e 
contando con orzamento do Centro para 
desenvolvelas. 
-Gastouse a totalidade do orzamento da B.E. e o 
Centro aportou 600€ para gastos de funcionamento. 

-Seguir aumentando a 
dotación da biblioteca con 
orzamento propio e con 
orzamento do Centro. 

10. Realizar un plan de actividades 
complementarias e extraescolares para 
seleccionalas e distribuílas durante o curso 
que favoreza a formación integral do 
alumnado.  

-EACE. 
-Profesorado. 
-Concello. 
-Entidades. 
-ANPA. 

-Plan de actividades realizado. 
-A ANPA segue subvencionando 2€ por alumno/a 
socio/a nas saídas complementarias que realizamos. 
Este ano se fixeron menos saídas que outros anos 
polo tema Covid. 

-Seguir a elaborar o plan de 
actividades complementarias 
e extraescolares para 
seleccionalas e distribuílas 
durante o curso. 

11. Apoiar o proxecto común de traballo no 
centro que leva por título “Pequenos 
Grandes Proxectos” realizando as 
actividades propostas de mutuo acordo 
polo profesorado e polos diferentes 
equipos docentes. 

-Profesorado 
-Coordinación 
dos diferentes 
equipos de 
coordinación do 
centro. 

-Houbo reunións periódicas dos diferentes equipos 
para coordinar o traballo da temática e realizouse coa 
participación de todos os cursos. 

-Desenvolver os proxectos 
sobre a temática común do 
vindeiro curso: “O MEU 
LUGAR NO MUNDO” elixida 
polo Claustro. 

12. Seguir mellorando a dotación de 
material e equipamento do centro. 

-Profesorado. 
-Equipo 
directivo.  

-Este ano solicitamos material didáctico e mobiliario á 
Consellería de Educación para Educación Infantil e 2º 
Ciclo pero non enviaron todo o solicitado. 

-Seguir solicitando á 
Consellería a dotación de 
material didáctico, mobiliario 
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-ANPA -O Centro comprou todo o material e equipamento 
necesario segundo as demandas do profesorado. 

e informático necesario para 
o funcionamento do Centro.  
-Dotar ao Centro do material 
e equipamento necesario 
contando co orzamento de 
gastos de funcionamento e 
coa axuda da ANPA. 

13. Atender ás necesidades do centro 
solicitando ás administracións pertinentes a 
reparación das deficiencias detectadas: 
  Este ano centrarémonos en: 

-Ampliación do comedor. 
-Pintar algunhas aulas e as cerchas do 
patio cuberto. 
-Cambio de alambrada en algúns tramos 
do peche perimetral. 
-Remodelación do Salón de Actos 
colocando tarima e cambiando o falso 
teito. 

-Equipo 
directivo.  
-Conserxe 
-ANPA. 
-Concello de 
Gondomar. 
-Xefatura 
Territorial de 
Educación. 
 

-No verán iniciaranse as obras de ampliación do 
comedor. 
-Pintouse a aula de Inglés e todos os corredores do 
Centro. 
-Non e cambiaron tramos de alambrada e no seu 
lugar o Concello aporta parte do material e man de 
obra da tarima da aula de usos múltiples.  
-A Consellería realizou a remodelación do aseo dos 
nenos e profesorado da 2ª planta.  
-As relacións co Concello deterioránronse este ano 
debido á problemática co conserxe. O Concello segue 
sen asignarnos un conserxe definitivo. Levamos 15 
conserxes desde o ano 2015. 

-Seguir insistindo e 
atendendo as necesidades 
do Centro e mellorar as 
deficiencias que presentan 
algunhas instalacións ou 
infraestruturas. 
-En relación ao Concello, 
conseguir un conserxe 
definitivo. 
 

14. Xestionar os recursos humanos, 
económicos e materiais do centro de forma 
consensuada,  responsable, transparente e 
democrática, informando con frecuencia 
tanto ao Claustro como ao Consello escolar 
da situación económica do Centro. 

-Equipo 
Directivo 

-En todo momento houbo unha xestión transparente 
por parte do equipo directivo á hora de organizar 
todos os recursos dos que dispón o Centro. 

-Seguir nesta liña de toma de 
decisións transparente e 
democrática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria Anual 2021-22 

32 
 

Á
M

B
IT

O
 

OBXECTIVOS RESPONS. VALORACIÓN 
PROPOSTAS DE 

MELLORA 
A

L
U

M
N

A
D

O
 

1. Atender, detectar NEAEs e organizar a 
diversidade do alumnado establecendo 
medidas de apoio nos cursos que o 
demanden, colaborando coas propostas e 
intervención do Departamento de 
Orientación:  
-Dentro do posible, o apoio será dentro da 
aula.  
-Facer un seguimento trimestral dos plans 
de reforzo e ACIs. 
-Incrementar as valoracións 
psicopedagóxicas do alumnado por parte 
do Departamento de Orientación. 
-Realizar un rexistro  actualizado de 
ANEAE por parte do DO. 
2. Conseguir máis profesorado de apoio 
para o Centro. 

-Xefatura de 
Estudos 
-CCP 
-DO 
-Titores 

-Realizáronse os apoios dentro da aula, pero 
precisamos de máis recursos humanos. 
-Algúns alumnos/as quedaron sen valoración por 
parte do Departamento de Orientación xa que con 3 
días semanais que o orientador acode ao Centro non 
é suficiente. Para o curso que vén teremos a 
orientadora a tempo completo. 
-Realizáronse os seguimentos trimestrais das ACIs e 
dos reforzos. 
-Non se conseguiu 1 AL a tempo completo nin de 
máis persoal de apoio que precisamos sempre. 
Unicamente a través do Programa ARCO e durante 
2 meses. 

-Facer os seguimentos 
trimestrais das ACIs e dos 
plans de reforzo. 
-Incrementar as valoracións 
psicopedagóxicas do 
Departamento de Orientación.  
-Realizar un rexistro  de 
ANEAE por parte do 
Departamento de Orientación. 
-Intentar conseguir máis 
profesorado de apoio para o 
centro.   
 

3. Acadar unha boa convivencia nun 
contexto plural desde a prevención:  
 Aplicar o Plan de Mediación do Alumnado 

ligado á participación no Contrato 
Programa “INCLÚE” 

 Realizar actividades de acollida no 
cambio de etapa e coordinación entre os 
titores de maneira que se facilite o 
tránsito entre etapas. 

 Organizar actividades de acollida no 
cambio de etapa. 

 Aplicar o Plan de adaptación de EI, o 
Plan de Acollida ao Alumnado de Nova 
Incorporación, o Plan  de Habilidades 
Sociais e o Plan de Igualdade.  

 Continuar coa aplicación das dinámicas 
de cohesión para mellorar a convivencia. 

-DO. 
-Comisión de 
convivencia. 
-Equipo de 
mediación. 
-Profesorado 
-Xefatura de 
estudos. 

-Non houbo incidencias destacables. 
Participamos no contrato programa INCLUE-T, na 
modalidade IGUALA-T, co contacontos ara igualdade 
de Bea campos e Manuel Pombal, e a actuación do 
.e Mago Teto, ademais dos traballos de aula. 
-Fixéronse actividadesde acollida no cambio de 
etapa e coordinación entre os titores de maneira que 
se facilite o tránsito entre etapas.  
-As actividades de Centro inciden nunha mellor 
convivencia. 
-Puxéronse en práctica dinámicas de traballo 
cooperativo e de atención educativa de alumnado 
TEA. 

-Aplicar o Plan de Mediación 
do Alumnado. 
-Realizar actividades 
integradas entre cursos. 
-Realizar actividades de 
acollida no cambio de etapa e 
coordinación entre os titores 
de maneira que se facilite o 
tránsito entre etapas. 
-Continuar coa aplicación das 
dinámicas de cohesión para 
mellorar a convivencia. 
-Participar no Contratos 
Programa “INCLÚE-T 
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4. Promover hábitos de lectura no 
alumnado a través de actividades lectoras 
para o seu fomento e definir anualmente o 
itinerario lector. 
5. Volver a abrir a biblioteca escolar en 
horario extraescolar para uso da 
comunidade educativa. 

-Xefatura 
estudos. 
-Profesorado. 
-EDBE. 

-O itinerario lector levouse a cabo coas modificacións 
necesarias para adaptarnos á situación da pandemia 
e á norma de non romper os grupos burbulla.  
-Moitas actividades da biblioteca adaptáronse para 
traballar a nivel de aula como os contacontos e os 
empréstitos tamén. 
-Valoración positiva do EDBE. 

-Continuar na mesma liña 
fomentando actividades 
lectoras no alumnado e definir 
anualmente o itinerario lector. 
Haberá que esperar ao 
Protocolo Covid do curso 
seguinte para planificar o 
itinerario. 

6. Sensibilizar ao alumnado da importancia 
que ten o coidado do medio ambiente 
comezando co mais cercano que é o noso 
patio. 
7. Fomentar o traballo no horto do centro, 
que o alumnado se implique de forma 
responsable e directamente do seu 
coidado. 
8. Sistematizar a colaboración coa CCMM 
de Vincios mediante un itinerario de 
actividades anuais. 

-Profesorado 
-Ciclos e 
EACE. 

-Realizamos moitas actividades relacionadas co 
medio ambiente: 
* Coidamos do horto escolar e das plantas do centro. 
* Repuxemos plantas nos bloques da entrada e 
xardineiras exteriores. O 3º ciclo deseñou e plantou 
un xardín no exterior do invernadoiro.  
*  
* Recollida selectiva con Ecoembes. 
* Participación do alumnado de todos os cursos nas 
actividades programadas para o Día do Medio 
Ambiente. Plantamos unha Moreira Péndula  no 
xardín. 
* Actividade de resinaxe no Monte Galiñeiro en 
colaboración coa CCMM de Vincios. 

-Continuar na liña do coidado 
do medio ambiente que nos 
caracteriza. 
-Seguir a mellorar o horto 
escolar. 
-Sistematizar a colaboración 
coa CCMM de Vincios 
mediante un plannig anual. 

 

9. Potenciar, fomentar e levar á práctica a 
participación do alumnado en todas aquelas 
actividades deportivas promovidas por 
distintas entidades contando coas medidas 
de seguridade da Covid-19.  
10. Aprazar a asistencia á piscina co 
alumnado de 5º e 6ºEP nas horas lectivas 
de Educación Física ata que mellore a 
situación da pandemia e facer unha 
valoración máis fiable no 3º trimestre. 

-Profesores 
-Familias. 
-ANPA. 
-Concello. 
-Asociacións 
deportivas. 
-Comunidade 
de Montes de 
Vincios. 

-Non asistimos á piscina co alumnado de 5ºEP e 
6ºEP debido á situación sanitaria, actividade que 
subvenciona o Concello e a CCMM. 
-Realizamos a xornada de xogos populares no 1º 
trimestre, pero nos grupos burbulla, para fomentar a 
convivencia.  
-Visitaron o centro varios clubes deportivos dentro do 
programa "Coñece o meu club" para achegar ao 
alumnado os diferentes deportes que poden practicar 
na zona do Val Miñor: Club de Bolos Celtas A 
Estivada de Baiona, Club de Fútbol Feminino 
Lóstrego, Ciclismo Oiense e Club Seis do Nadal de 
Balonmán. 
-Retomáronse as actividades organizadas pola 
ANPA. 

-Fomentar a actividade física 
para incrementar o número de 
alumnos/as que realizan 
actividade física fóra do 
horario escolar. 
-Orientar ao alumnado na 
práctica das diferentes 
modalidades deportivas. 
-Planificar unha oferta de 
actividades extraescolares 
deportivas saudables. 
-Valorar a asistencia á piscina 
de 5ºEP e 6ºEP en relación á 
pandemia para o vindeiro 
curso escolar. 
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1. Dinamizar os órganos de goberno e de 
coordinación docente para conseguir un 
funcionamento do centro eficaz: 
 Dinamizar as reunións para que sexan 

curtas e operativas. Este curso serán 
maioritariamente por videoconferencia. 

 Crear un bo clima de traballo e de 
relacións humanas no profesorado que 
repercuta en toda a comunidade 
educativa. 

 Seguir promovendo o traballo en equipo, a 
coordinación docente e non docente e a 
participación de todos os colectivos da 
Comunidade Escolar. 

-Equipo 
Directivo. 
-Profesorado. 
-CCP. 
-DO. 

-A maioría das reunións de coordinación docente 
foron mediante videoconferencia. Cremos que 
conseguimos que a maioría fosen curtas e operativas. 
-A coincidencia en horario lectivo entre os membros 
dos equipos é complicada polos diferentes horarios 
do centro. 
-Case todas as reunións de Claustro e Consello 
Escolar foron a través de videoconferencia. Indicar o 
bo clima de diálogo, entendemento e de decisións 
democráticas. Como punto negativo debemos indicar 
que hai membros do C.E., representantes do sector 
familias, que ás veces non acoden ás convocatorias 
por traballo ou por outros motivos. 
Os últimos 2 meses retomamos as reunións 
presenciais. 
-A análise do Plan de Organización e Coordinación 
das tarefas do persoal non docente ten unha 
valoración positiva. O problema foi a falta de 
estabilidade do posto do conserxe no Centro que fai 
que este plan sexa difícil conseguilo. 
-Existe boa conexión e coordinación entre o persoal 
non docente e os membros do equipo directivo. O 
persoal non docente tamén intervén na toma de 
decisións do Centro, igual que o profesorado, sempre 
dentro das súas competencias. 

-Seguir na liña de dinamizar 
as reunións para que segan 
sendo curtas e operativas. 
-Fomentar o traballo en 
equipo do profesorado 
mellorando a coordinación 
docente. 
-Seguir tendo en conta as 
opinións do persoal non 
docente na toma de decisións 
dentro das súas 
competencias. 
-Agardaremos indicacións do 
Protocolo Covid da 
Consellería de Educación 
para organizar as reunións 
dos órganos de goberno e de 
coordinación docente para ver 
se son telemáticas ou 
presenciais.  
-Seguir fomentando bo clima 
de traballo. 
 

2. Seguir fomentando a implicación de todo 
o profesorado na utilización das TICs:  
 Correo electrónico como medio de 

comunicación, intercambio de arquivos, 
convocatorias de claustros e consellos 
escolares, etc. 

 Subida de contidos á páxina WEB, 
BLOGUES, AULA VIRTUAL e EDIXGAL. 

 Carpetas compartidas de documentos e 
recursos en rede entre o equipo directivo e 
o profesorado. 

 XADE como recurso de organización do 

-Equipo 
Directivo. 
-EDTIC. 
-Profesorado. 

-Debido á situación sanitaria da Covid-19: 
* A docencia desenvolveuse de forma presencial e en 
momentos puntuais do curso por medio dos blogues 
de aula, aula virtual e plataforma E-Dixgal. 
* As notificacións ás familias foron por medio da 
mensaxería AbalarMobil, correo electrónico, teléfono 
e enlaces á páxina web, e en menor medida, en 
formato papel. 
* O 100% das familias utiliza a aplicación AbalarMobil 
sen ningún problema. 
* As reunións entre o profesorado realizáronse sobre 
todo por videoconferencia Webex, compartindo 

-Seguir utilizando  o Abalar 
móbil para a xestión  e 
comunicación coas familias 
-Seguir Introducindo as faltas 
do alumnado como máximo 
semanalmente. 
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centro: faltas do alumnado, informes 
predefinidos, avaliacións, informes finais, 
inventario, etc. Usuarios: equipo directivo 
e profesorado. 

 Introducir as faltas do alumnado, como 
máximo, semanalmente.  

 Utilización do Espazo Abalar para 
comunicación coas familias: probar a 
aplicación móbil para o profesorado e a 
xustificación das faltas do alumnado  e a 
petición de titorías polas familias. 

documentación por medio do correo electrónico e 
tamén comunicándose por teléfono. Intentouse evitar 
os contactos. 
-Alta porcentaxe de visitantes da WEB do Centro e 
blogues. 
-Efectividade das notificacións. 
-Bo funcionamento das carpetas compartidas entre o 
profesorado. 
-Manexo axeitado e control do Xade por parte do 
equipo directivo e profesorado. 
-O profesorado formouse no uso de múltiples 
aplicacións dixitais debido á pandemia. 
- Creouse o Plan Dixital do centro. 
-Valorouse a xustificación das faltas do alumnado  e a 
petición de titorías por medio da aplicación Abalar, e 
algunhas titorías estano usando  
-Estamos utilizando  a nova aplicación móbil 
“AbalarMobil” para o profesorado. 

3. Empregar unha metodoloxía que 
favoreza a participación activa de todos os 
alumnos/as: 
 Continuar avanzando no cambio de  

metodoloxía do centro para traballar sen 
libros, a base de proxectos, tarefas 
integradas e obradoiros para desenvolver 
con maior eficacia o noso traballo por 
competencias.  

 Continuar avanzando no banco de 
recursos metodolóxico para compartir 
entre o profesorado.  

 Continuar co Plan de Formación 
Permanente do Profesorado (PFPP) en 
relación ao cambio metodolóxico. 

-Profesorado. 

-Continuouse co cambio metodolóxico no Centro e 
seguimos sen utilizar libros de texto en todas as 
aulas. 
-O banco de recursos metodolóxicos está en 
funcionamento, así como os titoriais. 
-En canto ao itinerario do cambio metodolóxico 
debemos buscar os medios para que a maioría do 
profesorado se implique na formación. 

-Continuar avanzando co 
cambio metodolóxico 
traballando por proxectos, 
tarefas e obradoiros para a 
consecución das 
competencias. 
-Avanzar na creación do 
banco de recursos 
metodolóxicos para compartir 
entre o profesorado. 
-Continuar co PFPP do 
cambio metodolóxico. 
 

4. Facilitar e potenciar a formación do 
profesorado, tanto interna como externa. 

-CFR 
-Equipo 
Directivo 
-CCP 
-DO 
-Profesorado 

-Alta participación do profesorado en cursos de 
formación do CFR. 
- A maioría do claustro seguiu desenvolvendo o PFPP 
específico do cambio metodolóxico dentro das 
posibilidades xeradas pola pandemia. 
-Formación interna en casos puntuais: Aplicación 
Abalar, Biblioteca, técnicas cooperativas e todas 
aquelas que son necesarias para impartir as clases a 
distancia como a aula virtual, os blogues e Edixgal. 

-Seguir fomentando a 
formación do profesorado. 
-Formar ao profesorado na 
resolución de conflitos, HHSS 
e mediación. 
-Continuar co PFPP do 
cambio metodolóxico. 
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OBXECTIVOS RESPONS. VALORACIÓN 
PROPOSTAS DE 

MELLORA 
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1. Fomentar a participación activa das 
familias do alumnado nas actividades do 
centro, adoptando as medidas de 
seguridade pertinentes pola Covid-19. 
2. Colaborar estreitamente coa ANPA do 
noso centro, en especial neste curso, por 
ser unha directiva nova. 

-Profesorado. 
-Equipo 
Directivo. 
-ANPA. 

-Este curso non deseñamos actividades con 
participación activa presencial de pais/nais 
(contacontos, cociña, aniversarios, charlas, etc.) para 
previr os contaxios no Centro. Tampouco deixamos 
que entrasen no Centro nas diferentes 
conmemoracións que realizamos anualmente 
(Samaín, Entroido, Letras Galegas, etc.) 
-Debemos felicitar ás familias pola alta 
responsabilidade amosada en relación ao 
cumprimento do Protocolo Covid.  
-A ANPA colaborou subvencionando e organizando 
algunhas actividades e incluso compra de material 
para o Centro. 
 

-Continuar na mesma liña. 
-Agardar á publicación do 
novo Protocolo Covid para a 
organización do Centro no 
que as familias lles pode 
afectar: accesos, actividades, 
festivais, etc. 
 

3. Fomentar a utilización da páxina web do 
centro, dos diferentes blogues, da aula 
virtual e da plataforma Edixgal como 
recursos de consulta, descarga de 
actividades, documentación, información do 
centro e visionado das distintas actividades 
dos seus fillos/as. 
4. Conseguir que a comunicación coas 
familias (notas, avisos,…)  sexa por medio 
da aplicación móbil ABALAR e seguir coa 
eliminación das comunicacións en papel. 
5. Facilitar os trámites administrativos de 
forma telemática. 

-EDTIC. 
-Profesorado. 
-Equipo 
directivo. 
-Familias. 

-Xa desde o curso pasado, a utilización das diferentes 
plataformas de docencia non presencial, a utilización 
da páxina web, o uso do correo electrónico, a 
aplicación AbalarMobil, etc. incrementouse 
enormemente debido á situación sanitaria: 
* A docencia desenvolveuse en momentos puntuais 
de forma mixta, presencial e a distancia, para atender 
a aquel alumnado confinado. Utilizáronse os medios 
que indicaba o Plan de Continxencia: blogues de aula 
(EI), aula virtual (1ºEP, 3ºEP e 4ºEP) e plataforma E-
Dixgal (5ºEP e 6ºEP).  
* As notificacións ás familias foron por medio da 
mensaxería Abalar, páxina WEB, correo electrónico e 
teléfono. 
-Por medio da aplicación AbalarMobil e con enlaces á 
páxina web, e tamén por correo electrónico, o Centro 
facilitou todo tipo de trámites: solicitude de admisión e 
matrícula, descargas de documentación, trámites 
administrativos, solicitude de axudas de máscaras e 
de material escolar. 
-A xustificación de faltas do alumnado e a petición das 
titorías no AbalarMobil non foron utilizados pola 

-Continuar e seguir 
avanzando na utilización das 
ferramentas tecnolóxicas 
comunicativas co Centro por 
parte das familias e axudalas 
no seu uso. 
-Non perder de vista, en caso 
de que se poida, o contacto 
presencial coas familias. 
-Posibilitar a xustificación das 
faltas do alumnado e a 
petición de titorías por medio 
da aplicación Abalar. 
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maioría do profesorado.  
6. Contribuír, facilitar e atender as 
demandas de reunións por parte das 
familias co profesorado, co departamento de 
orientación e co equipo directivo. Este ano 
segue sendo recomendable que sexan de 
forma telemática. 

-Equipo 
directivo. 
-DO. 
-Profesorado. 

-Polas circunstancias da pandemia, a maioría das 
reunións coas familias foron telemáticas. Só foron 
presenciais aquelas que non podían desenvolverse 
doutra maneira. 
-Habitualmente, a maioría das familias acoden ás 
reunións cos titores/as. 
-As familias que demandaron reunión co equipo 
directivo, tamén foron atendidas. Agradecemos ás 
familias que intentasen acceder o mínimo posible ao 
Centro. 
-Convocatoria de 2 reunións informativas ao longo do 
curso por parte dos titores/as de xeito presencial.  
-A dispoñibilidade horaria do profesorado para 
atender ás familias foi todos os martes de 17:30h. a 
18:30h. A do equipo directivo de 12h. a 14h. Tamén 
houbo atención noutros horarios para facilitar a 
comunicación.  
-O 27 de xuño celebramos presencialmente as 
reunións informativas para as familias de alumnado 
de nova incorporación axustándonos ás indicacións 
do Protocolo Covid. 

-Será importante continuar na 
mesma liña e facilitando a 
atención ás familias polos 
medios necesarios. 
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1. Abrir o centro cos seus medios e 
dependencias ante as demandas sociais e 
culturais do entorno.  
2. Promover iniciativas para a realización de 
actividades comúns e fomentar as relacións 
de colaboración coas institucións locais:  
-Concello de Gondomar 
-Comunidade de Montes de Vincios. 
-Centro Cultural de Vincios. 
-Escola de Música de Vincios. 
-Espazo Lectura. 
-Agrupación Deportiva do Val Miñor. 
-Clubs deportivos da zona 
-Outras institucións. 

-Consello 
Escolar. 
-Equipo 
Directivo. 
-EACE. 
-Equipos 
docentes. 
-ANPA. 

-Uso das instalacións do Centro: este curso, o 
Consello Escolar decidiu volver ceder as instalacións 
as entidades que o solicitases, se se consideraba 
pertinente. -O Concello de Gondomar colaborou co 
centro: 
-O concello  colaborará con 3.000€  co alumnado de 5º 
e 6º para a implementación do proxecto “Gundemaro”.  
-Comunidade de Montes de Vincios: colaboración na 
realización de actividades medioambientais.  
-Escola de Música de Vincios: utilizará as instalacións 
para desenvolver un campamento de verán. Realizou 
un concerto no Centro ao aire libre. 
-Espazo Lectura: oferta de actividades para o fomento 
da lectura para as familias que habitualmente 
informamos pola aplicación Abalar. 
-Agrupación Deportiva do Val Miñor: oferta de 
actividades deportivas na comarca do Val Miñor e para 
os centros educativos, paralizada este ano pola 
pandemia e para evitar os contactos.  
-Clubs deportivos da zona: Club Tenis de Mesa de 
Vincios, Ximnasia acrobática, Club Deportivo Panxón 
Nigrán de fútbol sala, Club de Tenis Gondomar, etc. 
Adoitan vir ao Centro para ensinar o funcionamento do 
seu club e realizar unha clase práctica 

-Seguir coa liña de 
colaboración e apertura do 
Centro á comunidade. 

3. Colaborar co Concello no funcionamento 
do Comedor Escolar, xa que son os 
encargados da súa xestión, e coordinar á súa 
organización coas coidadoras deste servizo. 
 

-Equipo 
directivo. 
-Coidadoras do 
comedor. 
-Concello. 
-Catering. 

-O Concello de Gondomar xestionou este curso o 
comedor escolar pero non  renovou  o convenio da súa 
xestión coa Consellería de Educación, polo que pasará 
a ser da Xunta con comedor de xestión indirecta por 
parte do Centro.  
-Alto grao de satisfacción das familias. Non houbo 
queixas en relación á comida nin da organización. 
-Valoración moi positiva do traballo das coidadoras do 
comedor escolar que levan o peso da súa xestión. 
 

-Colaborar coas coidadoras do 
comedor escolar e facilitarlle o 
seu traballo. 

4. Impulsar o diálogo como medio para 
demandar as necesidades do centro ás 
diferentes Administracións. 

-Equipo 
directivo. 
-Consello 

-Houbo unha comunicación moi fluída  e de 
colaboración sobre todo co Servizo de Inspección 
Educativa e coa Consellería de Educación. A 

-Continuar na mesma liña de 
diálogo para conseguir 
arranxar as deficiencias do 
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5. Participar a comunidade educativa nas 
diferentes peticións ou solicitudes de mellora 
ou mantemento do centro. 
6. Manter o diálogo co Concello para 
conseguir arranxar as deficiencias do centro. 

Escolar. 
-ANPA. 

realización das obras de ampliación do comedor que 
se realizan agora neste verán serán importantes para o 
Centro. 
Levamos desde o ano 2015 sen conserxe estable. 
Polo Centro pasaron máis de 15 conserxes e este ano 
no mes de xuño, o Concello enviou 2 días á semana 
ao noso conserxe actual (en setembro se lle acaba o 
contrato)  a realizar tarefas externas. Tanto ao inicio do 
curso como ao final, no colexio hai que mover moito 
mobiliario que temos que realizar o persoal docente e 
non docente. Con todo isto que se vén producindo 
constantemente, notamos o abandono do Concello e a 
pouco que lle interesa o traballo que se realiza no noso 
Centro. 

Centro e mellorar as relacións 
co Concello. 
-Conseguir un conserxe con 
carácter estable e definitivo no 
Centro. 
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5.2. OBXECTIVOS DO EQUIPO DOCENTE DO 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL: 
 
AS NOSAS AULAS: 
 

3 ANOS: 17 alumnos, 10 nenas e 7 nenos 
4 ANOS: 13 alumnos, 7 nenas e 6 nenos 
5 ANOS: 21 alumnos, 9 nenas e 12 nenos 

 
AVALIACIÓN DOS OBXECTIVOS DO CICLO: 
 

Os obxectivos propostos polo ciclo foron acadados, aínda que non puidemos cumprir 
completamente á “relación cos demais en igualdade...” debido á situación de pandemia que 
estamos a vivir e o que nos impediu programar ao completo os obradoiros interciclo aos que 
estabamos acostumados a realizar, podendo facer só pequenas actividades puntais.  

 
ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CICLO: 
 

● Samaín: cada aula o celebrou na súa clase cunha festa de disfraces. Dende o centro 
organizouse a  exposición de “Cestas de outono” con produtos tradicionais desta época 
e “Cabazas” . Fomos a ver a exposición por grupos en diferentes horarios. 

● Magosto: saída ao monte Galiñeiro de todo o alumnado do centro.  
● Día da Infancia: contacontos do conto “ Yo pequeñito” e posterior mural colaborativo 

entre todos os nenos/as de E.I. 
● Día Internacional Contra a Violencia de Xénero: contacontos do conto de “Maruxa” para  

todas as aulas de Educación Infantil na biblioteca, tratando a temática da igualdade de 
xénero e posterior obradoiro de cociña cada grupo na súa aula. 

● Nadal: por mor da COVID o festival de Panxoliñas foi substituído por distintas divertidas 
actividades dentro de cada aula: sesión de maquillaxe, de baile,...Participamos no 
concurso de postais e na decoración dos espazos do concello de Gondomar. 

● Día da Paz: mural conxunto entre todo o alumnado do centro traballando o conto “A 
mellor sopa do mundo”. Cada aula fixo ingredientes por equipos mediante aprendizaxe 
cooperativa. 

● Entroido: tendo como eixo central o proxecto anual do centro “Pequenos, grandes 
proxectos”, cada aula decidiu confeccionar o seu disfraz en función ao proxecto no que 
estaba inmerso nese momento (3 anos: piratas, 4 anos: cociñeiros e 5 anos: volcáns). 
Realizouse un desfile ao redor da cancha de baloncesto mantendo as distancias de 
seguridade. 

● Día de Rosalía de Castro e Día da Poesía: celebrouse conxuntamente facendo 
recitados de  poemas de Rosalía. Neste ocasión, os padriños recitaban aos afillados e 
viceversa.  

● Día do Libro: realizamos unha semana onde o padriños baixaron ao patio a lerlle contos 
aos seus afillados. 

● Xoaniña: presentación dun conto conxunto entre as clase de EI.  
● Letras Galegas: cada aula conmemorou esta data coñecendo a vida e obra do autor 

homenaxeado, Florencio Delgado. Para participar no festival das Letras Galegas do 
centro preparamos a canción “Terra” do grupo Tanxugueiras. 

● Día do Medio Ambiente: os nenos e nenas de 4º de EI plantaron unha árbore (Moreira 
Péndula) no patio coa axuda dos seus padriños.   

● Graduación dos nenos de 6º E.I. 
 
SAÍDAS: 
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- Saída o Monte Galiñeiro para festexar o Magosto 
- Saída a exposición de Afundación” Vexo, vexo” e visita o submarino de Naturnova. 
- Saída a Baiona para desfrutar da praia. 
- Saída a panadería da Melosa, levada a cabo polos nenos de 4º e 5º EI 
- Saída a granxa escola Corazón de Carballo, por parte do alumnado de 6º EI, como 

excursión de final de etapa. 
 
ASPECTOS A MELLORAR: 
 

Como aspecto de mellora reiteramos a necesidade dunha mestra de Audición e 
Linguaxe a tempo completo no centro, así como unha maior dispoñibilidade horaria da 
mestra de Pedagoxía Terapéutica para poder cubrir as necesidades dos nenos e nenas, 
ofrecer unha mellor atención temperá ao alumnado e asesorar ao profesorado. 

No referente ao horario da mestra de apoio de Educación Infantil, o ideal cara o curso 
que vén sería que se respectara no seu horario dúas horas consecutivas en cada grupo para 
unha mellor organización das distintas propostas e obradoiros e así poder estar dúas 
mestras na aula e non cubrindo outras ensinanzas de xeito que o horario estea sempre ao 
servizo da metodoloxía. 

Por outra banda, ao longo do período de adaptación, as aulas de 5º e 6º de Educación 
Infantil ceden as súas horas de apoio en favor da aula de 4º de E. Infantil coa finalidade de 
facilitar a correcta adaptación do alumnado de nova incorporación. Precisamos que se 
manteñan eses apoios con profesorado de garda nas aulas das mestras que teñan unha  
coordinación para que estas poidan levar ao cabo as súas tarefas de coordinación durante o 
arranque do curso escolar, como así se fixo fai dous anos o que foi moi favorecedor para o 
funcionamento dos distintos equipos e comisións implicadas. 
 
VALORACIÓN XERAL DA MARCHA DO CURSO: 
 

● Aula de 3 anos:  
 
Comezamos en setembro cun período de adaptación escalonado no tempo e tamén 

nos grupos de nenos/as que tivo unha duración de 9 días lectivos. Dende o primeiro día 
entraron todos os rapaces a aula pero en curtos períodos de tempo (comezando cunha 
sesión diaria dunha hora; por mor da situación COVID tiveron que facelo sen a presenza dos 
familiares). Este grupo de 3 anos está formado por 17 nenos e nenas (7 nenos e 10 nenas), 
e aínda que un gran número deles foron escolarizados nas escolas infantís no curso anterior, 
víronse moitos problemas a hora de adaptarse á aula e as súas rutinas, identificando incluso, 
algún ANEAE o cal se remitiu o equipo de orientación para que realizara un chamamento o 
equipo específico e tomar as medidas pertinentes para solventar os problemas observados 
durante as primeiras sesións na aula. 

Durante o período de escolarización  estivemos dúas mestras en todo momento co 
grupo, favorecendo así a incorporación do alumnado e a creación do vínculo con dúas 
persoas de referencia (o titor e a mestra de apoio) que vai a ser importantísimo para o 
desenvolvemento do curso. 

En canto á metodoloxía, na aula traballamos por proxectos, técnica didáctica baseada 
na concepción dunha aprendizaxe innovadora, vinculada á perspectiva do coñecemento 
globalizado e relacional, baseándose na idea de que o neno/a aprende dun xeito global, a 
partir das súas propias experiencias e do contacto directo coas cousas. A través da 
investigación e da exploración os nenos/as van acadando as súas propias aprendizaxes 
chegando a adquirir un pensamento crítico que comparten con todo o grupo-clase na 
exposición diaria das súas ideas, hipóteses e descubrimentos. Este curso desenvolvemos o 
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proxecto dos PIRATAS, incluído dentro do proxecto anual do centro “Pequenos, grandes 
proxectos”.  

Ademais tamén tivemos un tempo dedicado á “Aprendizaxe Cooperativa” iniciándonos 
en dinámicas grupais que nos fixeran ver a importancia que ten o traballo en equipo e a 
participación de todos os nenos e nenas como a mellor forma de chegar aos obxectivos de 
forma enriquecedora e satisfactoria. Estas dinámicas xa empezaron dende os primeiros días 
do período de Adaptación, empregando a dinámica da ”Pelota” para coñecernos un pouco 
máis. Tamén empregamos estratexias coma o Folio Xiratorio, a Lectura compartida ou o 
Lapis ao centro que se foron traballando de maneira máis continuada no 2º e 3º trimestre. O 
alumnado en xeral atendeu moi ben a esta metodoloxía chegando a xeneralizala en algúns 
recantos e momentos da aula sen problema algún.  

Este curso debido á situación de grupos burbulla non puidemos facer os obradoiros 
conxuntos coas outras aulas de infantil relacionados con xogos, arte, experimentos, cociña e 
contos  no que os nenos e nenas ían mesturados en grupos de idades e en aulas diversas, 
segundo tocara. Este tipo de dinámica é moi positiva para aprender a relacionarse con outros 
nenos/as de outras clases así como coas outras mestras, aumentar a autoestima, mellorar a 
autonomía, adquirir responsabilidades e gozar  de  experiencias diferentes ás da propia aula. 
Esta actividade retomarase no momento que por protocolo de centro a poidamos realizar. 

Algo que me gustaría resaltar é a dificultade atopada con este grupo a nivel de rutinas e 
tempos de atencións. O primeiro trimestre consistiu, principalmente, en crear hábitos, 
respectar normas, convivir cos compañeiros e ir aumentando pouco a pouco o tempo de 
atención tanto en pequeno como en gran grupo. Observouse unha gran dificultade a nivel 
social a hora de compartir, respectar ao outro nos diferentes xogos e situacións diarias así 
como o momento de axudar ao compañeiro. Pero aínda que o primeiro trimestre foi duro o 
cambio ao longo do curso foi moi importante e é importante resaltalo porque foi posible 
grazas os apoios recibidos non só por parte da mestra de apoio e outros mestres do centro 
(PT, AL…) 

Ademais do comentado anteriormente, hai que sinalar que temos un neno con 
Necesidades Específicas de Apoio Educativo que foi derivado ao Departamento de 
Orientación e actualmente estamos en contacto cos diferentes gabinetes aos que acude e o 
equipo específico, a actuación levada a cabo con el é importantísimo a colaboración familia 
escola para que o proceso sexa beneficioso. Durante este curso escolar, a aula contou con 
dúas 1/2 sesións semanais, nunha delas a mestra acude a aula como apoio e na segunda 
sesión imparte un obradoiro de estimulación da linguaxe. Nesta sesión realizouse un 
programa de estimulación da linguaxe oral de forma continuada, dinámica, estimulante e 
preventiva a través de diferentes exercicios de respiración e relaxación, discriminación 
auditiva, motricidade buco - facial, etc. Na sesión de avaliación considérase a posibilidade de 
continuar dito obradoiro posto que é moi beneficioso para o desenvolvemento do alumnado 
así como unha maneira atractiva para estimular a súa participación ao estar cos iguais. 
Ademais prevese que puidese ser precisa para algún alumno concreto no vindeiro curso 
escolar. 

 
● Aula de 4 anos 

 
A aula de 4 anos é un grupo de 13 nenos/as (7nenas e 6 nenos). Este curso escolar 

contamos co apoio da mestra de Pedagoxía Terapéutica en 2 sesións semanais, mestra de 
apoio en 3 sesións, sesións que procuramos aproveitar para realizar traballo baseado en 
propostas e aprendizaxe cooperativa e dar maior apoio aos alumnos e alumnas con 
dificultades. Destacar a importancia que ten estar dúas mestras na aula para poder levar ao 
cabo o traballo cooperativo.  

En canto ao alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo, 5 alumnos/as 
recibiron atención por parte da mestra de AL en media sesión semanal. Dita mestra tamén 
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impartiu un taller de linguaxe para todo o grupo durante media sesión á semana. De cara ao 
vindeiro curso prevese continuar coa intervención dos 5 alumnos e solicitarase unha nova 
valoración a todo o grupo para detectar novas necesidades. 

En canto á metodoloxía, na aula traballamos por propostas e proxectos, a través da 
investigación e da exploración os nenos/as van acadando as súas propias aprendizaxes 
chegando a adquirir un pensamento crítico que comparten con todo o grupo-clase na 
exposición diaria das súas ideas, hipóteses e descubrimentos. A aprendizaxe cooperativa 
tamén forma parte da nosa metodoloxía introducindo pouco a pouco diferentes dinámicas e 
estruturas. Durante este curso fomos incluíndo diferentes dinámicas (tea de araña) e 
estruturas (lápis ao centro e lectura compartida). Ademais de abrir o primeiro caderno de 
equipo. Este curso desenvolvemos o proxecto SOMOS COCIÑEIROS, incluído dentro do 
proxecto anual do centro “Pequenos, grandes proxectos”.  
 

● Aula de 5 anos: 
 
O grupo de 5 anos está composto por 21 alumn@s (9 nenas e 12 nenos) tendo 4 

baixas por cambios de domicilios e conciliación familiar que fixo rebaixar o grupo clase inicial 
de 25 alumnos a 21. 

Durante o curso pasado estivemos separados e mesturados con outros compañeiros de 
outras idades en aulas mixtas (3 aulas en total de 4 e 5 anos) por mellorar o protocolo covid 
do centro e este curso volvemos a xuntarnos tod@s na mesma aula. Esta medida foi moi 
positiva o curso pasado pero tamén tivo aspectos negativos que puidemos observar durante 
o presente curso escolar. Principalmente o problema arraigouse na dificultade atopada para 
cohesionar o grupo. Foi moi complicado e adicouse moito tempo a que esta cohesión grupal 
fora xurdindo (moitas dinámicas de cooperativo e moitas charlas en gran grupo para 
solventar o problema). 

 
A metodoloxía da aula continuou sendo fundamentalmente:  

- O traballo por proxectos de investigación (desenvolvendo un proxecto anual de “os 
volcáns” incluído dentro do proxecto anual do centro “Pequenos e grandes proxectos” 
grazas ao cal promovemos o pensamento crítico e a investigación ( a través da 
exposición de ideas, hipóteses e descubrimentos). 

- O traballo por recantos de circulación libre, para fomentar a autonomía e iniciativa 
propia. 

- O traballo Cooperativo, para adquirir competencias clave como a inter e intrapersoal e 
habilidades sociais na consecución de acordos e estratexias de aprendizaxe que 
permitan a consecución de obxectivos conxuntos. 
 
En canto o ámbito das Necesidades Especificas de Apoio Educativo deixase constancia 

que foi preciso a intervención da orientadora por petición expresa da titora (a través da 
solicitude de avaliación psicopedagóxica) unha delas para dar continuidade á atención de un 
neno da aula que xa estaba avaliado do curso pasado e dous nenos máis que precisaron da 
súa intervención para facer informes valorativos por problemas condutuais e problemas 
neurolóxicos respectivamente. Destas avaliacións realizadas conxuntamente entre a titora e 
a orientadora do centro concluíuse que algúns nen@s desta clase levan ritmos moi 
diferentes e precisarán, con moita certeza, de apoio individualizado polo menos durante o 
primeiro trimestre da próxima etapa escolar (1º de EP) para que poidan mellorar o seu 
rendemento. 

En relación ao ámbito de actuación por parte da especialista en AL, todo o grupo 
participou nun obradoiro de estimulación da linguaxe nunha media sesión semanal. A 
maiores, de xeito máis individualizado , seis alumnos precisaron intervención coa mestra de  



Memoria Anual 2021-22 

44 
 

AL. Deixase constancia de continuar traballando con  catro destes alumnos e valoralos 
novamente o vindeiro curso escolar. 

 
Botamos moito en falta a nosa dinámica dos obradoiros interciclo xa que este ano 

tampouco puidemos realizados debido ao protocolo covid pero valoramos voltar a eles o 
vindeiro curso se así nolo permite a nova situación da pandemia. 
 

● TICS: 
 

As sesións de informática son impartidas pola mestra de apoio nunha hora semanal. 
Leváronse ao cabo nas propias aulas e na aula creativa. Durante as sesións utilizáronse 
diferentes materiais: tablets con diversos xogos, un ipad con xogos de Osmo, e diferentes 
robots (bee-bot, scornabot, ratón robot code go e robot DOC).  

As diferentes propostas sempre se levaron ao cabo mediante os equipos cooperativos, 
organización que facilitou moito o traballo porque os cativos xa están acostumados a traballar 
deste xeito. Destacar a dificultade á hora de desenvolver esta sesión durante o primeiro e 
segundo trimestre na aula de 3 anos, xa que os cativos aínda non están familiarizados co 
material e precisan de constante atención para levar ao cabo a actividade. 

 
● PSICOMOTRICIDADE:  

 
As sesións de psicomotricidade son impartidas pola mestra de apoio en dúas horas 

semanais con cada curso. Este ano, ao igual co anterior, atopámonos coa dificultade de ter 
que realizar ditas sesións no pavillón xa que a aula de usos múltiples que utilizabamos 
habitualmente esta sendo usada como comedor. Isto fixo que fora moi complicado levar ao 
cabo certo tipo de actividades onde se precisan materiais como as colchonetas, xa que son 
moi pesadas e precísase moito tempo para colocalas. Non hai a posibilidade de deixar 
preparado o material  xa que o pavillón é utilizado nas outras horas polo resto do alumnado.  

As sesións adoitan estar divididas en tres partes: quecemento, desenvolvemento da 
actividade e unha relaxación final. No desenvolvemento da actividade realizáronse xogos por 
recantos, xogos de gran grupo introducindo os xogos regrados e circuítos. Cando o tempo o 
permitiu realizamos a sesión ao aire libre. Reiterar a dificultade de facer a relaxación final xa 
que o espazo non é o adecuado. 

En canto aos materiais e espazo utilizados, cabe mencionar a necesidade de adquirir 
materiais de maior calidade, creando un verdadeiro “ambiente preparado” que cubra as 
necesidades dos nenos e nenas. 
 
OBXECTIVOS ACADADOS: 
 

A evolución do curso en xeral foi positiva adquiríndose a maioría dos obxectivos 
propostos. 

Destacar que debido á situación de pandemia que aínda estamos a vivir durante este 
curso non puidemos acadar ao completo os obxectivos relacionados coa interacción cos 
demais, xa que a practicamente todo o curso tivemos que respectar as aula burbullas, 
facendo pouquiñas actividades co resto de compañeiros do ciclo.  

Todo o alumnado acada os mínimos establecidos, polo que todos promocionan. 
 
BIBLIOTECA: 
 

Este ano puidemos volver a desfrutar de momentos relaxados de lectura na biblioteca 
do centro, así como realizar o empréstito na mesma. Seguindo o horario establecido dende o 
centro cada aula tiña ½ mañá para poder realizar a actividade. Do mesmo modo, sinalamos a 
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existencia de mochilas viaxeiras como un feito moi positivo que permite a participación das 
familias na historia escolar dos seus fillos/as, así como as caixas de intinerario lector para 
dotar maiores e variados recursos as diferentes aulas. 

Ademais, dende Librincios organizáronse as distintas exposicións das diferentes aulas 
sobre a temática traballada ao longo do curso, expoñendo así para todo o centro, o traballo 
realizado en base ao proxecto anual. A maioría das exposicións leváronse a cabo vía 
telemática para evitar ao máximo as reunións das distintas aulas. Dende o ciclo de infantil 
fixemos a exposición de xeito conxunto elaborando un conto sumativo e colaborativo.  
 
PROPOSTAS PARA O VINDEIRO CURSO: 
 

1. Intentar aumentar as horas de apoio dentro da aula para mellorar a atención á 
diversidade daqueles nenos/as que así o precisen e a desenvolver a aprendizaxe 
cooperativa de maneira óptima.  

2. Involucrar máis ás familias en actividades dentro da aula. 
3. Achegarnos ao primeiro curso de primaria como curso continuador da  Educación 

Infantil. Programar algunhas actividades conxuntas. 
4. Continuar incorporando dentro das reunións ordinarias de ciclo decisións tomadas en 

torno á aprendizaxe cooperativa dentro das aulas.  
5. Volver a organizar os obradoiros interciclo de forma periódica establecendo e 

estipulando un momento fixo para a súa planificación e organización. 
6. Na sesión de portas abertas recoméndase informar ás familias sobre a existencia de 

prazas para alumnos con necesidades específicas de apoio educativo o que facilitaría 
unha mellor e máis individualizada atención e intervención.    

 
FORMACIÓN DO PROFESORADO: 

 
 

PROFESOR/A CURSO HORAS 

Bibiana Villar Conde (Titora 6ºEI ) 

- Afondamento na aprendizaxe cooperativa. 50 

- Observación Interpares no CEIP Serra 
Vincios 

30 

- Formación impartida: 
Transformación de espazos para favorecer 
metodoloxías activas 

 

Noemí Ortiz Pozo (Titora 5ºEI) 
- Afondamento na aprendizaxe cooperativa. 

50 
 

- Observación Interpares no CEIP Serra 
Vincios 

30 

Paula Davila Fernández (Mestra de 
AL) 

- Actualización de ferramentas dixitais para 
docentes. 

50 
 

- Afondamento na Aprendizaxe Cooperativa. 30 

- O patio do meu cole é inclusivo. 40 

Ana Pérez Rodríguez (Titora 4ºEI) 
 

- Afondamento na aprendizaxe cooperativa. 50 

- Observación Interpares no CEIP Serra 
Vincios 

30 

- Formacións impartidas: 
Transformación de espazos para favorecer 
metodoloxías activas 
Biblioteca Creativa no CEIP Mestre 
Martínez Alonso 
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5.3. OBXECTIVOS DO EQUIPO DOCENTE DE 1º E 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 
1º e 2º DE PRIMARIA: 
 

NIVEL: 1º 
Nº ALUMNOS/AS: 20 
ALUMNOS/AS CON A.C.S. : ningún 
ALUMNOS/AS CON R.E.:  6 AL, 1 PT 
VALORACIÓN DO CURSO:  promocionan 20 alumnos, 1 con promoción obrigada.   

 
NIVEL: 2º 
Nº ALUMNOS/AS: 18 
ALUMNOS/AS CON A.C.S. : 1 
ALUMNOS/AS CON R.E.: 1 AL, 1 PT,   
VALORACIÓN DO CURSO:  Promocionan 18 alumnos/as. 

 
DIFICULTADES ATOPADAS: 
 

A valoración, en xeral, é bastante satisfactoria con respecto as clases presenciais que 
puidemos manter todo o curso, cunha porcentaxe  baixa de nenos/as que tiveron que estar 
confinados no 1º e 2º trimestre por precaución por contacto con positivos e se lles prestou a 
atención sinalada no protocolo para eses casos.  

O feito de ter que manter os grupos burbulla non fixo posible levar a cabo os “contextos 
compartidos“ que se desenvolvían trimestralmente nos anteriores cursos para traballar 
determinados contidos e fomentar  unha mellor cohesión entre o alumnado do ciclo.  

Por outra banda tamén tivemos que adaptarnos á limitación do uso de espazos comúns 
establecendo quendas para a súa utilización (patio, biblioteca, aula de informática... ) e que 
na maioría dos casos  o desenvolvemento das actividades foi no interior das aulas para 
manter illados os grupos burbulla e manter no posible as distancias esixidas ata o mes de 
maio cun novo cambio de protocolo que permitiu un uso dos espazos máis flexible (recreos e 
actividades comúns no patio). 

Cabe sinalar que a expresión oral en galego nos dous grupos, ten máis carencias que 
en lingua castelá, constatando, nas entrevistas coas familias, que alumnos/as que son 
galego falantes van reducindo a súa fala na súa lingua materna por vergoña ante os seus 
compañeiros coa lingua materna en castelán. De aí que fose necesario crear continuas 
iniciativas a prol da expresión en galego, como facer a pelota do finde en galego, valorando 
positivamente  o seu uso e animándoos a usalo con confianza. 
 
NO GRUPO DE 1ºEP: 

 
A valoración, en xeral, é bastante satisfactoria. Trátase dun grupo bastante ben 

cohesionado que foi quen de xestionar os conflitos que xurdiron entre eles sen dificultades 
reseñables. 

Centrámonos na aprendizaxe e afianzamento da lectoescritura dun modo globalizado, 
no contexto das actividades de aula (rutinas da mañá, palabra do día, libro dos nomes, 
unidades didácticas e proxectos)  e no desenvolvemento da competencia matemática, a 
través da manipulación (regletas, palillos, cartos de xoguete, utensilios de medida, tenda, 
xogos de mesa... ) e na resolución de problemas da vida cotiá. 

A dinámica de traballo centrouse principalmente, na aprendizaxe en equipo 
(cooperativa), partindo dos seus coñecementos e vivencias, observando, experimentando, 
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investigando, pero combinando con traballo individual e explicacións da mestra nos 
momentos en que foi necesario. 

Este curso traballamos, como dinámicas de cohesión: a pelota, a maleta e a tea de 
araña, coa intención de conseguir un ambiente adecuado na aula, fomentando o respecto e a 
colaboración entre os alumnos/as, incidindo na escoita respectando as quendas de palabra e 
nas estratexias para xestionar as  emocións e a resolución de conflitos..  

En canto as estruturas de traballo, fixemos moitos folios xiratorios, sobre todo ao 
empezar un contido novo e nas rutinas de aula, lapis ao centro na realización do esquema 
corporal, 1, 2...4 para comprobar e corrixir o traballo individual,  e lectura compartida para a 
realización de actividades con instrucións (receitas, plantar...) 
 
NO GRUPO DE 2ºEP: 
 

A valoración, en xeral, é moi satisfactoria. Trátase dun grupo moi ben cohesionado sen 
conflitos ,agás casos puntuais que xurdiron e tentamos solventar entre todo o grupo a través 
de dinámicas de cohesión. 

Centrámonos no afianzamento do proceso da lectoescritura dun modo globalizado e no 
desenvolvemento da competencia matemática, a través da manipulación (regletas, tangram, 
xeoplano, xogos de mesa ... ) en obradoiros matemáticos semanais rotatorios por equipos e 
na resolución de problemas da vida cotiá. 

A dinámica de traballo centrouse principalmente, na aprendizaxe en equipo coa 
pretensión metodolóxica de potenciar, entre outros aspectos: a escoita respectuosa, a 
confrontación de ideas, crenzas e opinións, compartir coñecementos, valorar o traballo dos 
demais, a realización razoada e fundamentada das tarefas encomendadas. 

En canto as estruturas de traballo, estivemos facendo o folio xiratorio creando contos, 
moitos lapis ao centro e 1 ,2...4 para o traballo individual e comprobar e afianzar información 
ao redor do noso corpo, lugares con encanto, ou a nosa contorna. 
 

Nos dous grupos do ciclo a nosa principal inquietude foi conseguir un ambiente 
adecuado na aula, para un mellor desenvolvemento das sesións fomentando o respecto e a 
colaboración entre os alumnos/as, incidindo na escoita respectando as quendas de palabra e 
nas estratexias para xestionar as emocións e a resolución de conflitos. 
 
MEDIDAS CORRECTORAS: 
 

- Non puidemos combinar con normalidade, ata finais do terceiro trimestre, os distintos 
tipos de agrupamentos pola situación de permanecer en grupos estables seguindo o 
protocolo recomendado.  

- Utilizamos diferentes procedementos de avaliación que se adaptaron a distintos estilos, 
capacidades e posibilidades de expresión dos alumnos.  

- Organizamos o espazo da aula de forma que resultara grato, favorecendo a autonomía 
dos alumnos/a. 

- Traballamos aprendizaxe en equipos para favorecer a inclusión do alumnado e a 
atención a diversidade. 

- Organizamos o horario da aula atendendo ao tipo de metodoloxía e actividades a 
realizar, así como ás necesidades de apoio que podían precisar os alumnos.  

- Procuramos crear un clima de respecto e valoración entre o grupo. Fíxose fincapé no 
traballo de normas de comportamento tanto na aula coma nas actividades 
complementarias e na incorporación de hábitos de traballo e na resolución de conflitos 
de forma pacífica. 

 
OBXECTIVOS: 
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Os recursos utilizados servíronnos de apoio para a consecución dos obxectivos 

propostos. Estes recursos foron tanto humanos, mestres de apoio, pais/nais como materiais, 
fondos biblioteca , recursos Tic … 

En canto as relacións de comunicación en clase, fomentouse continuamente un 
ambiente agradable que favorecera a aprendizaxe, valorando o traballo, as condutas 
positivas, o respecto e a implicación en todas as tarefas. 

Dentro do proceso da avaliación tivéronse moi en conta aos alumnos con dificultades 
de aprendizaxe, adoptando as medidas de reforzo e estratexias pertinentes pero aínda así 
unha porcentaxe baixa de alumnos non foron quen de acadar os obxectivos mínimos 
marcados e precisaron apoio dentro e fora da aula debido a : falta de madurez falta de 
capacidade para determinados aprendizaxes, nivel de autonomía persoal baixo para súa 
idade e dificultades de atención. 

Temos que destacar que a colaboración da maioría das familias coas titores e a súa 
implicación na aprendizaxe dos alumnos/as foi boa. 
 
BIBLIOTECA: 
 

As actividades propostas desde a biblioteca para este curso foron : 
- Contacontos 
- Apadriñamentos lectores. 
- Día da Infancia 
- Exposicións de traballos do tema anual de ciclo a prol da igualdade de xénero: os 

alumnos de 1º gravaron un video con “ ESCENAS POLA IGUALDADE ““ e  os 
nenos/as  de 2º fixeron a súa versión nun audio en galego do conto “ DANIELA 
PIRATA “ 

- Mochilas viaxeiras  
- Maleta da Poesía e Día da poesía ( recitado de poesías no recuncho de Rosalía) 
- Día do libro 
- Concursos trimestrais 

 
Tanto o alumnado de 1º como de 2º implicáronse máis nas actividades de grupo, que 

nos concursos individuais pero podemos dicir ao seu favor que fixeron gran uso do préstamo 
de libros semanal escollido por cada aula así como para coller fondos para investigar sobre 
os  proxectos que se estaban realizando nas aulas.   
 
PLAN LECTOR: 
 

Nas dúas aulas, nos 20 minutos “da hora de ler” fixéronse diversos tipos de lectura, cos 
libros da biblioteca de aula, con libros escollidos para o caixón de “Ti elixes” relacionados cos 
temas a traballar en cada momento ou visualizando e escoitando  contos engadidos nos 
blogues de Biblioteca ou de aula para realizar tarefas  de comprensión.  

Houbo días nos que os nenos/as lían libremente, outros nos que se lles contaban 
algúns contos escollidos ou  eles compartían lecturas cos seus compañeiros. 

No terceiro trimestre, os días solleiros escollemos no patio un “recuncho lector” para ler 
ao aire libre. 

 
PROPOSTAS DE MELLORA: 
 

- Fomentar a aplicación de dinámicas e estruturas de traballo cooperativo para 
favorecer a cohesión dos grupos e a atención á diversidade  nas aulas . 
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- Fomentar e mellorar o uso das TIC que se ve ás veces bloqueada polas deficiencias 
na operatividade dos ordenadores na aula de informática. 

- Crear iniciativas a prol dun maior uso na expresión oral do alumnado da lingua galega. 
- Favorecer os apoios para levar aos alumnos/as á aula de informática para solucionar 

mellor así, as dificultades que xorden cando o grupo é numeroso. 
- Retomar os “contextos compartidos” realizando unha tarefa de traballo, obradoiro ou 

actividade agrupando e mesturando aos nenos/as de 1º e 2º cunha periodicidade 
mínima trimestral, para favorecer a cohesión dos grupos. 
 

LINGUA ESTRANXEIRA: 
 

A valoración en xeral do 1ºcurso é positiva. Trátase dun grupo bastante cohesionado 
pero heteroxéneo. Existen nel alumnos e alumnas con dificultades na escritura e na lectura 
en lingua materna polo que se traballou a adquisición da competencia comunicativa 
centrándonos na consecución dos estándares de aprendizaxe nos bloques de comprensión e 
produción de textos orais. Debido ás circunstancias dos cursos anteriores nos que o 
alumnado experimentou diversos cambios por mor da pandemia, no primeiro trimestre foi 
necesario levar a cabo unha labor de repaso de contidos traballados no curso previo. Esta 
circunstancia fomentou que todos e todas estableceran certa base sobre a cal poder 
construír máis coñecementos. 

     A  maioría dos e das estudantes alcanzaron rápido os obxectivos propostos e 
puidemos continuar o resto do curso alcanzando sen maiores dificultades os obxectivos e 
contidos propostos para este curso agás para unha alumna que non alcanzou os mínimos en 
inglés. Foi preciso levar a cabo labores de reforzo con dous alumnos. 
 

      A valoración do  2ºcurso é moi positiva . É un grupo cohesionado e con con moi 
boa actitude cara o aprendizaxe da lingua estranxeira. Dende o inicio do primeiro trimestre 
comezaron a adquirir a competencia comunicativa na lingua estranxeira alcanzando os 
obxectivos e contidos propostos. Existe neste grupo un alumno cunha ACI, o cal acadou os 
obxectivos reflexados  nesta adaptación. A maiores existen outros alumnos e alumnas con 
dificultades que alcanzaron os obxectivos establecidos e foron quen de  mostrar e manter ,ao 
longo destes meses, unha actitude receptiva, favorable e respectuosa cara o aprendizaxe da 
nova lingua. Todos eles e elas alcanzaron os mínimos en inglés. 
 
CURSOS DE FORMACIÓN DO PROFESORADO: 
 

O profesorado que forma parte do equipo docente que imparte 1º e 2º realizaron neste 
curso os seguintes cursos de formación ou innovación: 
 

PROFESOR CURSO HORAS

Ana Iglesias Iglesias 
(Titora 2ºEP) 

- PFPP: Afondamento na aprendizaxe cooperativa. Anual 

- PFPP. Aprendizaxe cooperativa: Aprendizaxe  
inclusiva e coeducativa. 

Anual 

- PFPP Aprendizaxe cooperativa: Observación 
interpares 

3º 
trimestre 

- Elaboración do Plan dixital Anual 

- Titoría mestre prácticas 3 meses 

Natividad J. Molares 
Blanco (Titora 1ºEP) 

-PFPP Aprendizaxe cooperativa : Observación 
interpares 

3º 
trimestre 

-Elaboración do Plan dixital Anual 
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5.4. OBXECTIVOS DO EQUIPO DOCENTE DE 3º E 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 
NIVEL: 3º 
Nº ALUMNOS/AS: 19 
ALUMNOS/AS CON A.C.: 1 
ALUMNOS/AS CON R.E.: 4 
PROMOCIONAN: 19 
VALORACIÓN DO CURSO: Promociona todo o alumnado 
 
NIVEL:4º 
Nº ALUMNOS/AS: 20 
ALUMNOS/AS CON A.C.: 1 
ALUMNOS/AS CON R.E.: 4 
PROMOCIONAN: 20 
VALORACIÓN DO CURSO: Promociona todo o alumnado 

 
DIFICULTADES ATOPADAS: 

 
Non só se atoparon dificultades na expresión oral e escaseza de vocabulario en lingua 

galega senón tamén na resolución de problemas e no razoamento lóxico-matemático,  
principalmente cos alumn@s que precisaron reforzo educativo. É necesario que o vindeiro 
curso se sigan mantendo ditos reforzos. 

 
MEDIDAS CORRECTORAS: 
 

Sinalar que, cando foi preciso, se puxeron en marcha  reforzos educativos e se levou a 
cabo un traballo individualizado con algúns/as alumnos/as para reforzar contidos curriculares 
nos que tiñan dificultades. Esta medida realizouse  tanto dende a titoría como co apoio da 
especialista en Pedagoxía Terapéutica, da especialista en Audición e Linguaxe e do D. de 
Orientación. Tamén se contou cunha profesora de ARCO en 4º E.P. aínda que só estivo mes 
e medio no primeiro trimestre. Ademais, continuáronse a empregar estruturas de traballo 
cooperativo nas actividades de resolución de problemas que resultaron moi axeitadas e 
beneficiosas para todo o alumnado. 

Así mesmo, pequenos problemas de convivencia que  xurdiron entre o alumnado foron 
resolvéndose por eles mesmos e sempre con actitude positiva. 

      
OBXECTIVOS DO CICLO: 
 

Acadáronse os obxectivos do ciclo, con necesidade de incidir máis   nalgúns dos 
contidos que propician a adquisición dos obxectivos lingüísticos e de lóxica-matemática. 

 
PROPOSTAS PARA O VINDEIRO CURSO: 
 

- Reforzar as actividades de expresión oral en galego no momento de deseñar e avaliar 
as tarefas integradas. 

- Aproveitar as estruturas de traballo cooperativo para o traballo de razoamento na 
resolución de problemas (lapis ao centro é unha que funciona moi ben) e seguir a incluír 
distintas estruturas sistematicamente nos distintos tipos de actividades. 

- Continuar co reparto dos bloques de contido das áreas de ciencias, de xeito que se 
afonde máis nalgúns deles e non se repitan constantemente ao longo dos cursos os 
mesmos contidos. 
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- Deseñar tarefas entre niveis para abordar contidos e competencias relacionadas coa 
formación de usuarios da biblioteca, obradoiros, actividades relacionadas coa creación 
literaria e de xeito especial co uso das TIC, entre outras. 

- Contribuír ao repositorio de tarefas do Centro. 
- Seguir a realizar os apoios dentro das aulas. 
- Revisar a programación para adaptala a nova realidade escolar. 

 
PROXECTO LECTOR DE CENTRO: 
 

Valoramos de xeito positivo as diversas actividades que teñen como finalidade fomentar 
a mellora das competencias da  información. O alumnado do ciclo fixo un bo uso do 
empréstito durante os días que se lles asignou biblioteca e a súa participación nos concursos 
voluntarios foi satisfactoria, acadando algúns galardóns. 

Gustaríanos solicitar un aumento do fondo de consulta en galego. 
- Hora de ler: consideramos interesante buscar novas formas de motivar a lectura do 

alumnado. 
- Reiniciouse o emprego das mochilas viaxeiras 
- A aventura de ler: considérase positivo o feito de que todas/os as/os alumnas/os pasen 

polos mesmos textos (valorados pola súa calidade). 
- Apadriñamentos lectores: pensamos que esta actividade debe ser constante, 

propiciando intercambios non só en torno aos libros, senón arredor doutras actividades. 
É un dos piares da mellora da convivencia no Centro, xa que estas experiencias 
resultan moi enriquecedoras. 

 
INFORMÁTICA: 
 

Entendemos que é imprescindible contar cun número de equipos suficiente para 
traballar co alumnado de grupos numerosos e consideramos importante que todos os postos 
conten cos mesmos programas para o traballo das aulas (mínimo LibreOffice, un editor de 
fotos e outro de vídeo). 

Cremos que hai que plantexar tamén uns mínimos por niveis, na competencia dixital,   
que o alumnado debe acadar ao rematar o curso. Este curso as visitas á aula de informática 
foron moi reducidas por mor da pandemia, pequenos grupos e afastamento nos horarios. 

É necesario aumentar o número de Tablets para poder mellorar o emprego das 
mesmas e seguir a asignar un número determinado de unidades para cada ciclo. 

 
LINGUA  ESTRANXEIRA: 

 
No terceiro curso acadáronse os mínimos esixidos. Trátase dun grupo moi heteroxéneo, 

no que nos atopamos con varios alumnos diagnosticados de TEA que necesitaron reforzo e 
tamén cun alumno con ACI. Debido a estas  características houbo que adaptar certas tarefas 
programadas e levar a cabo unha ardua labor de repaso para que puidesen crear unha base 
sobre a cal comezar a construír coñecemento máis profundo da lingua estranxeira. Así, coido 
que sería conveniente contar con apoio para favorecer o seu desenvolvemento na área 
lingüística.  

A valoración  do cuarto curso é positiva. Trátase dun grupo cohesionado no que hai que 
salientar a existencia dunha boa dinámica de traballo.   
Varios alumnos necesitaron  reforzo  pero todos eles e elas acadaron os mínimos en inglés.  

Adquiriron a competencia comunicativa na lingua estranxeira alcanzando os obxectivos 
e contidos propostos mostrando, en xeral, unha boa actitude cara a aprendizaxe das linguas 
incluso con inquedanzas sobre aspectos culturais dos países de fala inglesa. Un dos 
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alumnos necesitou dunha adaptación dos materiais por mor das súas dificultades de visión 
que non afectaron a consecución dos obxectivos.  
 
FORMACIÓN DO PROFESORADO: 
 
 

PROFESOR CURSO HORAS

Ainara  Álvarez 
Fernández 
 (Titora 3º EP) 

- PFPP Fundamentos de Moodle E-dixgal En 
proceso 

- PFPP Afondamento do entorno E-dixgal nas TIC e 
TAC 

En 
proceso 

Filomena Salgueiro 
Moure  
(Titora de 4º EP) 

- Creación de contidos dixitais para a aula virtual 
20 

Carmen Rivera Alén 
(PT) 

- Curso en rede de tratamento do TDAH desde o 
ámbito educativo 

20 

- Creación de contidos dixitais para a aula virtual 20 

- Alumnado con trastorno do espectro autista na túa 
aula 

30 

- Xornadas de bibliotecas escolares de Galicia. Curso 
2021-2022 

8 

María José Salgado 
González 

- PFPP: Observación nas aulas 30 

 
 

5.5. OBXECTIVOS DO EQUIPO DOCENTE DE 5º E 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 
 

NIVEL5º 
Nº ALUMNOS/AS: 24 
ALUMNOS/AS CON ACIs: 0 
ALUMNOS/AS CON R.E.: 8 
VALORACIÓN DO CURSO: Promocionan todos os alumnos e alumnas. A valoración en 
xeral é positiva. 
 

 
NIVEL 6º 
Nº ALUMNOS/AS: 23 
ALUMNOS/AS CON ACIs: 2 
ALUMNOS/AS CON R.E.: 8 
ALUMNOS/AS QUE REPITEN: 3 
VALORACIÓN DO CURSO: Promocionan 20 alumnos e alumnas; dos cales 2 fano con 
imperativo legal. 

 
As titoras do terceiro ciclo, (5º e 6º de E.P.), levamos anos realizando un profundo 

cambio metodolóxico que una as aprendizaxes ao cotiá, ao próximo e á funcionalidade. 
Traballamos, pois, cos nenos/as desde un punto de vista activo, práctico, lúdico, 
respectuoso, inmerso na nosa comunidade e partindo de que as aprendizaxes teñen que ter 
unha implicación social e cultural. Se simplemente pescudamos, pero o que traballamos se 
queda no papel, non ten repercusión na contorna. É importante que se dea a coñecer. 
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Este ano escolar 21-22 programamos un proxecto relacionado coa nosa contorna, 
“Buscando os nosos tesouros” no que o que aprendesen os nenos/as tivese unha 
repercusión a nivel familiar e social. 

 Realizamos unha pequena investigación sobre o patrimonio cultural e natural de 
Gondomar. Consistiu na busca de información sobre o concello: patrimonio etnográfico, 
xeográfico, histórico, natural...Recollemos información e comezamos a realizar un inventario 
de animais e plantas da zona, un mapa de Gondomar e as súas parroquias onde se situaron, 
con símbolos, as pegadas históricas e un inventario das mesmas. 

 Ademais, levamos a cabo entrevistas co director do Coro Cantares de Brión, e cun 
membro da Comunidade de Montes. 

Con toda a información recollida, e despois de que os nenos/as xogasen e analizasen 
diferentes xogos educativos e familiares, empezaron a elaborar “GUNDEMARO” un xogo de 
preguntas e respostas para nenos/as e familias de 9 a 99 anos, cuxo obxectivo principal é 
que todos coñezamos un pouquiño máis sobre onde vivimos e que todo o traballado cos 
nenos/as teña repercusión nas familias e na comunidade. 

Este xogo, presentámolo en cada unha das clases para que os nenos/as do centro 
xoguen. Para os máis cativos realizamos outros máis sinxelos: memoris e puzzles con 
imaxes do noso patrimonio (natural e cultural). 

Tamén llo presentamos ao Alcalde, tendo moi boa acollida pola súa parte, e destacando 
que os alumnos e alumnas fixeran un traballo sorprendente de creatividade e investigación 
que facilita o coñecemento e promoción do municipio. Polo que, decidiu acollelo como regalo 
institucional do Concello, para o cal se comprometeu a doar 3000€ para que unha empresa 
especializada poda deseñar o xogo cos materiais, medidas e formato adecuados.  

 
DIFICULTADES ATOPADAS: 
 

Dende un punto de vista xeral, as dificultades atopadas foron principalmente  as 
mesmas que no curso anterior: a falta de atención, comprensión, razoamento,  dificultade na 
expresión oral e escrita e a falta de interese por mellorar. Nótase, nalgúns casos, pouca 
autonomía e seguridade no traballo diario e pouco hábito lector. 

 
Os conflitos son os propios da adolescencia que comezan nestes niveis, pero estase a 

traballar con eles neste senso para axudarlles na súa resolución (modelado en voz alta ante 
os conflitos, tratamento a nivel individual- pequeno grupo ou, en función da situación - gran 
grupo...) 

 
A nivel centro, consideramos que temos pouco tempo para as reunións de ciclo e entre 

os distintos equipos despois da reunión xeral. Debido a isto, foi complicado levar a cabo a 
coordinación e o traballo conxunto. Paliamos, en certa medida, esta dificultade coas reunións 
nas horas de garda, pero en moitas ocasións, non podiamos coincidir polas substitucións e 
tampouco puidemos coordinarnos. Ademais pola mañá só coincidiamos as titoras, co cal co 
resto do equipo de ciclo as reunións eran case que informativas máis que de traballo 
conxunto. 

Por todo isto, precisamos máis tempo para as reunións, xa que o noso traballo é 
coordinado. 

 
MEDIDAS CORRECTORAS: 
 

 As medidas correctoras levadas a cabo neste curso son as seguintes: 
 

- Asistencia as aulas de AL:  Acudiron dous de 6º, durante todo o curso.  
- Reforzo educativo nas aulas: realizado polas titoras, profesora de PT e de ARCO (5º)  
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e demais profesores do curso para mellorar aqueles aspectos que necesitan de apoio. 
- Traballo de compresión lectora e razoamento. 
- Aplicáronse técnicas de estudio: subliñar, esquemas, mapa conceptuais, resumos, 

infografías, etc. para mellorar a comprensión e o estudo na casa.   
- Traballouse co alumnado a resolución de conflitos. 

 
OBXECTIVOS DO CICLO: 
 

Os obxectivos para este ciclo establecéronse na PXA ao comezo deste curso 
académico e foron alcanzados na maioría dos casos.  Ao final de cada trimestre, fíxose unha 
valoración destes por parte do equipo de ciclo, así como un seguimento e avaliación da 
marcha do curso. Tamén se fixeron reunións periódicas co departamento de Orientación para 
tratar calquera aspecto relacionado coa consecución dos mesmos. 

 
A ortografía, a comprensión lectora, o razoamento  e o traballo de técnicas de estudio 

son obxectivos permanentes no centro, traballáronse constantemente ao longo do curso e 
seguirá facéndose nos posteriores. 

 
 Neste ciclo traballamos co programa E-dixgal, polo que, o ensino-aprendizaxe 

baseouse no emprego das TIC como ferramenta de traballo para a explicación e creación de 
material de todas as materias e para desenvolver os diferentes proxectos levados a cabo ao 
longo do curso. O alumnado elaborou e presentou traballos de tódalas áreas utilizando 
Writer, Impress, Draw, Xournal, vídeos, audios, canva, padlet, ferramentas de google... 
consultaron os blogues e empregaron mensaxería en diferentes formatos. 

 
A educación en valores traballouse moito ao longo de todo o curso e seguirá facéndose 

porque a consideramos fundamental na formación íntegra do alumnado, xa que estes valores 
serviranlles tanto no centro, como na inserción dentro da sociedade na que viven.  

 
BIBLIOTECA: 
 

O alumnado de 5º e 6º participa como axudantes da biblioteca.  
O non poder levarse a cabo o “Club de lectura”, como ven sendo habitual cada ano, 

traballamos nas aulas os libros “Las aventuras de Huckleberry Finn” e ”Charlie e a 
fábrica de chocolate” 

 
PLAN LECTOR: 
 

Os alumnos e alumnas na “Hora de ler” non amosan moito interese pola lectura, polo 
que consideramos que hai que seguir fomentándoa. 
 
LINGUA ESTRANXEIRA: 
 

No relativo á valoración de quinto curso por de relevo que todo o alumnado acadou os 
mínimos esixidos aínda que foi preciso levar a cabo unha tarefa profunda de repaso de 
contidos do curso anterior. Isto ven derivado probablemente das circunstancias particulares 
 dos cursos anteriores nos que o alumnado experimentou diversos cambios por mor da 
pandemia. Así,  no primeiro trimestre foi necesario levar esta labor de repaso de contidos 
traballados no curso previo. Esta circunstancia fomentou que todos e todas estableceran 
certa base sobre a cal poder construír máis coñecementos. 

Trátase dun grupo no que non que xurdiron grandes conflitos que está afeito a traballar 
en equipos. Unha das características deste grupo que máis  dificultou o desenvolvemento da 
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competencia comunicativa na lingua estranxeira foron os diversos de niveis lingüísticos 
existentes no grupo, feito que tentamos solucionar aplicando reforzos.  

A valoración do sexto curso é positiva. Trátase dun grupo heteroxéneo aínda que 
participativo. Ao igual que sucede en quinto curso, existen diferenzas notables a nivel 
lingüístico, pero a apesares desta circunstancia todos e todas mostran unha actitude boa 
cara a aprendizaxe da lingua estranxeira. 

Neste grupo existen dous alumnos con ACI, que acadaron os mínimos reflectidos 
nestas adaptación, e tamén varios alumnos que necesitaron reforzo e aínda así non 
acadaron os mínimos no idioma estranxeiro.  Acadáronse os obxectivos  e contidos 
propostos a nivel xeral e se incrementaron de xeito notable as interaccións na lingua 
estranxeira 
  
FORMACIÓN DO PROFESORADO: 
 
 

PROFESOR CURSO HORAS 

Ana Rosa Villar 
Comesaña (Titora 5º EP) 

- PFPP: Afondamento na aprendizaxe 
cooperativa. 

50 

- PFPP: Observación inter-pares. 30 

María José Oliveira Antón  
(Titora 5º EP) 

- PFPP: Afondamento na aprendizaxe 
cooperativa. 

50 

- PFPP: Observación inter-pares. 30 

Beatriz González Pérez 
(Profesora de lingua 
estranxeira) 

- Educación inclusiva: Iguais na diversidade. 50 

- Adaptación á fase de prácticas. 12 

- Formación obrigatoria en galego para 
funcionarios en prácticas. 

20 

- Formación obrigatoria en igualdade para 
funcionarios en prácticas. 

20 

María Molinos Rodríguez 
(Profesora de Relixión) 

- Encontro dos centros do plan de mellora de 
bibliotecas escolares. Curso 21-22. 

8 

- Biblioteca creativa, curso 21-22. 8 

- Aplica a neurociencia a aula. 40 

- Acoso escolar: prevención, detección e 
tratamento. 

50 

 
 
 
6. VALORACIÓN DAS ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS E ORGANIZATIVAS DE 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.-  
 

6.1. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN (DO): 
 

1.- COMPOSICIÓN E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 
 

Este curso 2021/2022 o Departamento de Orientación estivo composto por:  
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COMPOÑENTE PERFIL PROFESIONAL 

Rivera Alén, Carmen Especialista en Pedagoxía Terapéutica  

Davila Fernández, Paula Especialista en Audición e Linguaxe  

Ortiz Pozo, Noemí Coordinadora de Educación Infantil 

Molares Blanco, Natvidad 
Coordinadora do 1º e 2º nivel de Educación 
Primaria 

Fernández González, 
Criselda 

Coordinador do 3º e 4º nivel de Educación 
Primaria 

Rodríguez Villar, Ana Rosa 
Coordinador do 5º e 6º nivel de Educación 
Primaria 

Salgado González, Mª 
José 

Orientadora Xefa do Departamento 

 
A orientadora ten como centro base o CEIP Serra-Vincios e está compartida co CEIP 

Pl. Souto-Donas asistindo 3 días ao primeiro (13h) e 2 días ao segundo (10h). 
O centro conta cunha P.T con destino definitivo a tempo completo e unha A.L con 

destino provisional a media xornada (13h) 
 

ATENCIÓN ÁS DEMANDAS DOS DISTINTOS SECTORES DA COMUNIDADE 
EDUCATIVA: 

 
Intentouse atender ás demandas dos distintos sectores da comunidade educativa, 

tentando favorecer a coordinación e colaboración. 
 

IES DE REFERENCIA: 
 

O noso IES de referencia é o IES Terra de Turonio. 
 

REUNIÓNS MANTIDAS POLO DEPARTAMENTO: 
A orientadora, e as especialista en PT e AL reuníronse semanalmente para formular 

as cuestións relacionadas co alumnado que estaba sendo atendido polo departamento, as 
necesidades novas que foron xurdindo, os materias de traballo, os horarios e todas aquelas 
cuestións que foi preciso ir modificando. 

Ademais destas reunións tiveron lugar as seguintes reunións de coordinación:  
 Coordinación cos Departamentos de orientación doutros centros do Concello, 

concretamente co IES ao que está adscrito o centro e cos outros CEIPs adscritos ao 
mesmo. 

 Coordinación cos Servizos Sociais do Concello: Servizo de Atención Temperá 
 Coordinación co EOE provincial. Intervención da especialista en TEA para a 

valoración dun alumno de 4º de EI. 
 Coordinación con gabinetes psicopedagóxicos ou de logopedia que traballan con 

alumnado do centro 
 

2.- ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN: 
 

ASESORAMENTO PSICOPEDAGÓXICO: 
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Con diferentes niveis de xeneralidade, dende o asesoramento nas cuestións relativas 
ao centro como conxunto, pasando polas cuestións relativas á aula, ata intervencións 
individuais, en diferentes momentos do proceso educativo.  

 
RELACIÓN COS EQUIPOS E COS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE: 

 
Estableceuse un horario e dinámica de reunións para facilitar a coordinación de titores e 

profesores de apoio ás necesidades educativas especiais.  
 

CONEXIÓN CON OUTRAS INSTITUCIÓNS DO ENTORNO: 
 

Mantivéronse reunións na medida das posibilidades, cos membros do equipo 
psicopedagóxico e dos servizos sociais do Concello. Coordináronse as accións que 
afectaban ao noso alumnado e as familias da nosa comunidade educativa. 

Coordinación cos gabinetes psicopedagóxicos que atenden a alumnado do CEIP, 
sempre que foi posible. 

Coordinación cos departamentos de Orientación dos centro de Primaria e Secundaria 
do Concello de Gondomar, elaboración dunhas liñas de intervención comúns. 

Coordinación coa Inspección Educativa. 
 

3.- AVALIACIÓN DO PLAN DE ORIENTACIÓN (PAADO): 
 
MEMORIA AVALIACIÓN DO PLAN DE ORIENTACIÓN:  
 

O Plan Anual de actividades do Departamento de orientación aprobado para o curso 
2021-22 recollía unha serie de actuacións nos diferentes ámbitos de intervención do 
departamento de orientación (apoio ao proceso de ensino e aprendizaxe e apoio ao PAT). 

Ademais elaboráronse e redactáronse informes de derivación e seguimento para os 
servizos sanitarios así como para o servizo de valoración de discapacidade. Por último, a 
orientadora elaborou un informe para inspección educativa, a instancia desta, para enumerar 
o alumnado con necesidades específicas educativas, concretar o tipo de necesidades e 
indicar os apoios recibidos polo profesorado especialista en PT e AL. 
 
GRAO DE DESENVOLVEMENTO DAS ACTUACIÓNS PREVISTAS NO PLAN DE 
ORIENTACIÓN: 
 

Actuacións 
Aspecto do 

plan que 
desenvolve 

1º 
Trimestre

2º 
Trimestre

3º 
Trimestre 

Avaliación 

Asesoramento ao equipo 
directivo. 

Todos X X X Realizada 

Asesoramento á CCP 
sobre medidas de 
atención á diversidade 

Todos X X X Realizada 

Proposta de 
establecemento das 
reunións mensuais do 
departamento de 
orientación. 

Todos X X X Realizada 

Realización informes 
Becas ANEAE 

PAT/E-A X   Realizada 
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Constitución do 
departamento de 
orientación do IES Terra 
de Turonio 

Organización X   Realizada 

Elaboración das liñas 
xerais de orientación e 
acción titorial dos 
departamentos  de 
orientación adscritos ao 
IES Terra de Turonio 

Todos X X X Realizada 

Proposta de 
organización dos apoios 
por parte do profesorado 
de AL e PT. 

PAT/E-A X X X Realizada 

Negociación definitiva 
dos apoios. 

PAT/E-A X X X Realizada 

Entrega e revisión das 
programacións Xerais 
P.T e A.L 

E-A X   Realizada 

Entrega e revisión das 
programacións 
Individualizadas de P.T 
e A.L 

E-A X   Realizada 

Entrega Informes 
Individualizados de 
Avaliación P,T e A.L 

E-A X X X Realizada 

Entrega dos Informes de 
Avaliación dos alumnos 
con ACS (Titores) 

E-A X X X Realizada 

Redacción da proposta 
dos servizos de apoio. 

E-A X X X Realizada 

Publicitación entre toda 
a comunidade educativa 
do servizo de 
orientación. 

PAT X    

Constitución do 
departamento de 
orientación. 

Organización X   Realizada 

Elaboración e 
aprobación das 
modificacións realizadas 
ao Plan de Orientación. 

Organización X   Realizada 

Elaboración e 
aprobación do Plan 
Anual de Actividades do 
Departamento de 
Orientación. 

Organización/ 
E-A 

X   Realizada 

Dar a coñecer á 
comunidade educativa o 

PAT/ E-A X   Realizada 
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Protocolo de derivación 
de casos ao D.O. para a 
avaliación 
psicopedagóxica 

Elaboración e 
aprobación das 
modificacións realizadas 
ao Plan Xeral de 
Atención á Diversidade. 

PXAD/ E-A X   Realizada 

Realización das 
avaliacións 
psicopedagóxicas 
demandadas, e dos 
correspondentes 
informes. 

E-A X X X Realizada 

Reunións de 
coordinación entre os 
orientadores adscritos 
ao departamento do IES 
Terra de Turonio 

Todos X X X Realizada 

Asesoramento na 
realización e seguimento 
das A.C. 

E-A, PXAD e 
PAT 

X X X Realizada 

Asesoramento, 
seguimento e revisión 
dos ANEAEs e das súas 
modalidades de 
escolarización 

E-A X X X Realizada 

Seguimento do Plan de 
Mellora da Lectura do 
Alumnado 

E-A X X X Realizada 

Adquisición e rexistro de 
novo material para o 
Depto. que e preciso 
para a atención do 
alumnado. 

Organización X X X Realizada. 

Revisión do Programa 
para a atención do 
alumnado máis capaz e 
asesoramento para o 
seu desenvolvemento 

E-A X X X Realizada 

Asesoramento respecto 
dos asuntos a tratar nas 
reunións xerais coas 
familias. 

E-A X X X Realizada 

Deseño da avaliación do 
Programa de 
Preparación para a 
ESO. 

PAT, E-A X X X Realizada 
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Avaliación do Programa 
de Preparación para a 
ESO. 

PAT, E-A   X Realizada 

Reunións trimestrais do 
departamento do IES 
Terra de Turonio 

Todos X X X Realizada 

Redacción das 
convocatorias do 
departamento. 

Organización, 
E-A 

X X X 
Non 

realizada 

Envío das convocatorias 
do departamento. 

Organización, 
E-A 

X X X 
Non 

realizada 

Reunións trimestrais coa 
totalidade do 
departamento. 

Organización, 
E-A 

X X X 
Non 

realizada 

Redacción das actas 
das reunións do 
departamento. 

Organización, 
E-A 

X X X 

Realizada 
acta de 

constitució
n 

Realizar unha 
exploración 
psicopedagóxica coa 
totalidade do alumnado 
de 6º E.I.e 6º E.P, a 
través da proba BADyG. 

Todos   X 
Realizada 

 

Informar da exploración 
psicopedagóxica 
realizada ao alumnado. 

PAT, E-A X X X Realizada 

Deseño da avaliación do 
Programa de Acollida. 

PAT X   Realizada 

Cubrir o DrDAdi Organización X   Realizada 

Avaliación do Programa 
de Acollida. 

PAT X   Realizada 

Revisión e actualización 
dos diferentes plans do 
centro, nos cales ten 
competencia o D.O. 

Todos X   Realizada 

Deseño da realización 
do seguimento do Plan 
de Acción Titorial. 

PAT X   Realizada 

Deseño do seguimento 
deste Plan Anual de 
Actividades do 
Departamento de 
Orientación. 

Todos   X Realizada 

Asesoramento ás 
familias 

PAT X X X Realizada 
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Deseño do 
desenvolvemento do 
Programa de 
Preparación para a 
ESO. 
 

PAT, E-A   X Realizada 

Desenvolvemento e 
seguimento do programa 
de Estimulación Oral en 
Educación Infantil. 

E-A X X X Realizada 

Desenvolvemento e 
seguimento dun 
programa de atención 
específico para un 
alumno con TEA en 3º 
Ed. Primaria 

E-A X X X Realizada 

Asistir ás sesións de 
avaliación. 

PAT, E-A X X X Realizada 

Realización do 
seguimento do Plan de 
Acción Titorial, 
colaborando cos 
titores/as no 
desenvolvemento das 
medidas contempladas 
no devandito PAT. 
 

PAT, E-A X X X Realizada 

Realización do 
seguimento deste 
PAADO. 

Todos X X X Realizada 

Deseño do proceso a 
seguir para a 
elaboración dos 
informes para o 
alumnado obxecto de 
RE e/ou de apoio. 

PAT, E-A X X X Realizada 

Avaliación, atención e 
seguimento do 
alumnado con 
dificultades. 

Todos X X X Realizada 

Deseño da avaliación do 
Plan Xeral de Atención á 
Diversidade. 

Todos X X X Realizada 

Deseño da avaliación do 
Plan de Acción Titorial. 

Todos X X X Realizada 

Deseño da avaliación do 
Plan Anual de 
Actividades do 
Departamento. 

Todos X X X Realizada 
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Realización da 
avaliación do Plan Xeral 
de Atención á 
Diversidade. 

Todos X X X Realizada 

Realización da 
avaliación do Plan de 
Acción Titorial. 

Todos X X X Realizada 

Deseño da avaliación-
memoria do Plan de 
Orientación. 

Todos X X X Realizada 

Informar ao DO do IES 
Terra de Turonio do 
alumnado con 
dificultades. 

Todos X X X Realizada 

Elaboración dos 
informes do alumnado 
que remata primaria e foi 
obxecto dalgunha 
avaliación 
psicopedagóxica. 

Todos X X X Realizada 

Redacción da memoria 
do departamento de 
orientación. 

Todos   X Realizada 

Cubrir o DRdOrienta Organización   X Realizada 

 
RESUMO DAS INTERVENCIÓNS: 
 

 Demandas de Avaliación Psicopedagóxica recibidas: 
 

Autor da demanda 
Demandas 
recibidas 

Demandas 
atendidas 

Informes 
Psicopedagóxicos 

Titor/a 6 6 6 
Equipo Directivo    
Familia    
Inspección educativa    
Orientadora  1 1 
TOTAL   7 

 
 

Valoración  e/informes para  servizos de saúde do SERGAS     4 
Informes para valoración de discapacidade     4 
TOTAL     8 

 
 Outras demandas: 

 
Temática Estimación 

Problemas de conduta Moi poucos 
Supostas situacións de acoso escolar Ningunha 
Problemas de Convivencia Ningún 
Problemas de relación social, habilidades sociais Algunhas 
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Relacións e entrevistas cos pais/familias Bastantes 
Asesoramento sobre medidas de atención á diversidade, resposta 
educativa ao alumnado NEAE. 

Moitas 

 
 Outras actuacións: 

 
Actuacións Destinatario/s 

Programa atención alumnado TEA 1 alumno 
Elaboración, desenvolvemento e avaliación de ACS 5 alumnos 
Ditame de escolarización  1 alumno 
Administración e información ás titoras da BADyG 6º E.I., 2º, 4º e 6º E.P. 
Transición Primaria-ESO 6º E.P 
Programa de Estimulación da Linguaxe Oral Ed.INF 

 
MEMORIA FINAL DO PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE (PXAD): 
 

GRAO DE CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS DO PXAD: 
A: Acadado satisfactoriamente 
B: Medianamente acadado 
C: Acadado insatisfactoriamente, ou de xeito insuficiente. 

 
 

Respecto ao alumnado: A B C 
Valorar as necesidades específicas de apoio educativo 
no ámbito da atención á diversidade, dos alumnos e 
alumnas e do seu contexto, e desenvolver e avaliar 
programas específicos de intervención 

X   

Por en marcha e levar a cabo programas de prevención 
de posibles dificultades de aprendizaxe (Programas de 
estimulación da linguaxe, Programas de habilidades 
sociais, Programas de técnicas de traballo intelectual,…) 

X   

Favorecer axudas para o aprendizaxe, por medio do 
deseño de programas de reforzo educativo e/ou 
adaptacións curriculares 

X   

Deseñar estratexias para mellorar a aprendizaxe da 
lectoescritura 

X   

Desenvolver as medidas de atención á diversidade 
previstas na lexislación vixente, en caso necesario, para 
atender ás necesidades do alumnado 

X   

Deseñar actuacións que posibiliten o acceso ao currículo 
á totalidade do alumnado, dende as exploracións 
psicopedagóxicas (grupais e individuais) ata os apoios, 
os reforzos educativos, programas para o alumnado 
repetidor, etc. 

X   

Deseñar respostas educativas para o alumnado con 
necesidades específicas de apoio educativo 

X   

Deseñar actividades para lograr a aceptación das 
diferenzas individuais 

 X  

Impulsar o desenvolvemento persoal do alumnado  X  
Potenciar capacidades que lles permitan un mellor 
coñecemento de si mesmos e a asunción dos éxitos e 
dos fracasos 

 X  
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Fomentar hábitos de estudo e habilidades sociais  X  
 

 
Respecto ás familias: A B C 
Desenvolver unha canle de comunicación fluída e 
construtiva entre o centro e as familias dos alumnos e 
alumnas para procurar a súa participación e colaboración 
no centro e nas medidas a levar a cabo cos seus fillos e 
fillas, implicándoas na labor educativa 

 X  

Asesorar aos pais e nais sobre o proceso educativo dos 
seus fillos e fillas 

X   

Facilitar a relación familia- profesorado, que permita un 
mellor coñecemento do alumnado e unha actuación 
previsora ou correctora efectiva dos problemas de 
aprendizaxe ou conductuais que poidan xurdir ao longo 
do curso 

 X  

Deseñar e desenvolver plans e programas para o 
tratamento de problemas puntuais: hábitos e técnicas de 
estudo, problemas condutuais, desinterese e 
desmotivación polo estudo, habilidades sociais, 
educación emocional 

X   

Respecto ao contexto: A B C 
Garantir a coordinación entre os diferentes 
Departamentos de Orientación da zona co fin de que o 
paso do alumnado polos distintos niveis e etapas sexa o 
máis coherente e favorecedor posible 

X   

Coordinación cos Servizos Sociais do concello  X  
Buscar a colaboración doutras institucións ou servizos 
externos (Centros de saúde mental infantil, ONGs, 
voluntariado,…) que permitan unha mellora na atención 
que reciben os nenos e nenas dentro e fora da escolar 

X   

Buscar asesoramento e colaboración dos Equipos de 
Orientación Específicos 

X   

Colaborar para que se produzan intercambios de 
experiencias entre centros 

  X 

Solicitar asesoramento dos especialistas de formación e 
recursos para promover a innovación educativa 

  X 

 
4.- CONCLUSIÓNS E PROPOSTAS DE MELLORA: 

 
O Plan Anual de actividades do Departamento de orientación aprobado para o curso 

2020-21 recollía unha serie de actuacións nos diferentes ámbitos de intervención do 
departamento de orientación (apoio ao proceso 

 
- Revisar os criterios de distribución do departamento (persoais, materiais…) ao 

alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Adaptándoos ás novas 
necesidades que poidan aparecer no centro. 

- Dar visibilidade pública aos diferentes documentos do D.O. a través da súa web (PXAD, 
PO, PAT…), así como, facer público o protocolo de demanda de avaliación 
psicopedagóxica. 

- Organizar mellor se cabe a información psicopedagóxica do alumnado no departamento 
de orientación (informes psicopedagóxicos, ACSs, informes médicos…). 
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- Levar a cabo unha avaliación e seguimento de todos os plans e programas que se 
leven a cabo, así como do funcionamento do propio departamento. 

- Prestar máis atención á web do departamento, concibíndoa como un espazo de 
recursos para a comunidade educativa (establecemento de normas pais-fillos, 
información educativa…). 

- Facer un seguimento e mellora do Plan de Convivencia. 
- Realizar unha exploración psicopedagóxica do alumnado de 6º de Educación Infantil e 

6º de Educación Primaria, dentro dunha actuación para a identificación tempera de 
dificultades de aprendizaxe, e como información para a transición a secundaria, 
conforme o Art. 16º do D. 105/2014. Esta exploración debe realizarse, na medida do 
posible, no 1º trimestre do curso. E facer esta exploración psicopedagóxica co 
alumnado de 6º de Educación Primaria que marchen os IES o final. 

- Acadar un maior grado de coordinación entre DO e equipos docentes na resposta 
educativa daquel alumnado con máis dificultades. Por exemplo: con reunións de 
coordinación entre titor/a e mestras de PT e AL. 

- Acadar un maior grado de coordinación entre os propios membros do DO e dispor de 
máis dispoñibilidade horaria para elo.  

- Maior e mellor intercambio de información entre todos os profesionais que atenden aos 
ANEAEs ao respecto da súa resposta educativa. 

- Facer un seguimento máis estreito das medidas de atención á diversidade postas en 
práctica. 

- Maior seguimento e participación no desenvolvemento do PAT. 
- Garantir que tódalas demandas de avaliación psicopedagóxica seguen os cauces 

establecidos (solicitude da demanda a través do protocolo establecido, tanto titores 
coma proxenitores). 

- Garantir que as demandas de avaliación Psicopedagóxica se soliciten unha vez 
esgotadas as medidas ordinarias de atención a diversidade, tal como se recolle o 
D229/2011 do 7 de Decembro, así como, as ordes de prioridades establecidas na 
lexislación vixente, no plan xeral de atención a diversidade e na concreción do mesmo. 

- Promover en coordinación co Equipo de Actividades Extraescolares e Complementarias 
o desenvolvemento de actividades lúdicas en orde, sobre todo, a favorecer a 
integración do alumnado con NEAE.   

- Divulgar información entre a comunidade educativa (fundamentalmente o centro) sobre 
a “Aula de Convivencia”. 

- Desenvolver actividades para favorecer a transición do alumnado entre etapas: non só 
de EP a ESO, senón tamén da Ed. Infantil á Ed. Primaria. 

 
5.- ALUMNOS ATENDIDOS NO CURSO 2021-2022: 
 

NÚMERO DE ALUMNOS E ALUMNAS ATENDIDOS POLO DEPARTAMENTO: 
 

Aulas 
Alumnos 

totais 
atendidos 

5 anos 4 anos 3 anos 

Ed. Infantil 13 7 5 1 
       

Aulas 
Ed.Primaria 

Alumnos 
totais 

atendidos 

6-7 
anos 

7-8 
anos 

8-9 
anos

9-10 
anos 

10-11 
anos 

11-12 
anos 

1º Primaria  6      
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2º Primaria   2     
3º Primaria    7    
4º Primaria     2   
5º Primaria      3  
6º Primaria         3 

Total 
primaria 

   23 

TOTAL 
ALUMNOS 

ATENDIDOS 

Ed.Inf + 
Ed.primaria 

  36 

 
 
ALUMNADO CON ACS  

 
 

Curso Nº ACS 
1ºEP - 
2ºEP 1 
3ºEP 1 
4ºEP 1 
5ºEP - 
6ºEP 2 

 
 

PREVISIÓN DAS NECESIDADES CURSO 2022-2023: 
 

Durante este curso académico leváronse a cabo as actuacións especificadas nesta 
memoria.  

O vindeiro curso 2022-2023 estímase oportuno que continúen recibindo o apoio os 
seguintes alumnos, decisión tomada tras consenso común entre os mestres titores e as 
mestras especialistas de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe, tendo en conta 
ademais a posibles necesidades que poidan presentar os alumnos/as de nova incorporación. 

 
ALUMNADO PARA RECIBIR DOCENCIA DE FORMA PRIORITARIA NO CURSO 2022-
2023: 

                             
(na distribución horaria terán prioridade sobre tódolos demais) 

 
CURSO Nº ALUMNOS/AS 

4º EI Pendente setembro 

5º EI 1 

6º EI 5 

1º EP 6 

2º EP 4 

3º EP 2 

4º EP 4 

5º EP 2 

6º EP 3 
 

ALUMNADO DE ATENCIÓN PRIORITARIA POR PARTE DA ESPECIALISTA EN A.L.: 
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CURSO Nº ALUMNOS/AS 

4º EI Pendente setembro 

5º EI 1 

6º EI 3 

1º EP 2 

2º EP 2 

3º EP 1 

4º EP 1 

5º EP - 

6º EP - 
 
 

ALUMNADO DE ATENCIÓN PRIORITARIA POR PARTE DA ESPECIALISTA EN P.T.: 
 

CURSO Nº ALUMNOS/AS 

4º EI Pendente setembro 

5º EI 1 

6º EI 3 

1º EP 2 

2º EP 1 

3º EP 1 

4º EP 2 

5º EP 2 

6º EP - 
 

Nota: Aqueles alumnos,(a excepción dos de atención prioritaria), que non podan ser 
atendidos polos especialistas de P.T e A.L, deberán ser atendidos polo profesorado con 
dispoñibilidade horaria. 

 
 

6.2. MEMORIA PROFESORADO ESPECIALISTA EN PEDAGOXÍA TERAPEÚTICA 
(PT): 

 
ALUMNADO ATENDIDO: 

 
Durante este curso atendeuse o seguinte alumnado con diferentes características: 

 
- 1 alumno de 4º curso de Educación Infantil 
- 3 alumnos/as de 5º curso de Educación Infantil 
- 2 alumnos/as de 6º curso de Educación Infantil 
- 2 alumna de 1º curso de Educación Primaria 
- 1 alumno de 2º curso de Educación Primaria 
- 4 alumnas/os de 3º curso de Educación Primaria 
- 2 alumnos de 4º curso de Educación Primaria* 
- 3 alumnos de 5º curso de Educación Primaria* 
- 2 alumno de 6º curso de Educación Primaria 
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*( No primeiro trimestres este alumnado debería estar atendido pola mestra do programa 
ARCO, pero por mor da demora que houbo este curso á hora de cubrir estas prazas fixo 
que o apoio quedara reducido a menos dun mes, tendo en conta os períodos festivos)  

 
O HORARIO SEMANAL DEDICADO FOI: 

 
- Os cursos de Educación Infantil: 2 sesións semanais de 40 minutos 
- 1º curso de Educación Primaria : 2 sesións semanais de 50 minutos*  
- 2º curso de Educación Primaria: 3 sesións semanais de 50 minutos 
- 3º curso de Educación Primaria: 4sesións semanais de 50 minutos* 
- 4º curso de Educación Primaria: 3 sesións semanais de 50 minutos* 
- 5º curso de Educación Primaria: 2 sesións semanais de 50 minutos* 
- 6º curso de Educación Primaria: 4 sesións semanais de 50 minutos 

*(Os horarios foron variando ao longo do curso para se adaptar ao horario de mestra de 
ARCO e para intentar cubrir as dificultades que foron aparecendo) 
 
TIPOLOXÍA DAS DIFICULTADES: 

 
As dificultades que amosan os alumnos/as están relacionadas con: atraso escolar, 

déficits de atención con e sen hiperactividade, atraso madurativo, trastornos xeneralizados 
do desenvolvemento (TEA) e esclerose tuberosa. 

A maioría dos casos levan asociados problemas de autoestima, desenvolvemento 
emocional, habilidades sociais, autonomía ou problemas de conduta. 
 
METODOLOXÍA: 

 
O apoio desenvolveuse de xeito xeneralizado dentro das aulas ordinarias do alumnado 

obxecto de apoio. Esta modalidade segue a ser a máis aceptada polos nenos e nenas, 
ademais de ser e tamén a mellor forma de observar e controlar a evolución do alumnado na 
procura dunha máis pronta detección de dificultades. 

 As principais excepcións foron as dun alumno de 2º de EP, diagnosticado de esclerose 
tuberosa, xa que a mestra titora o considerou o máis axeitado, e un alumno de 3º de EP, 
diagnosticado como TEA co cal se combinou o apoio dentro e fóra dadas as súas 
características e os tempos de permanencia na tarefa. Neste último caso, sinalar que este 
curso permaneceu moito máis tempo na súa aula de referencia que fóra. 

O apoio consistiu, principalmente, no traballo persoal cos alumnos, axudándoos coa 
resolución da súa tarefa e propoñendo actividades máis axeitadas a eles partindo das 
proposta aos seus compañeiros e compañeiras. Seguiuse a traballar cos grupos nos que se 
atopan incluídos, explicándolles formas de axudar aos seus compañeiros,(modelado). 
Ademais desenvolvéronse actividades personalizadas para traballar a atención, a 
organización espazo-temporal, razoamento, lectura e cálculo tratando de desenvolver os 
programas de intervención individualizados deseñados para cada un. 

 
VALORACIÓN E PREVISIÓNS: 

 
Considero moi importante o apoio específico na etapa de EI xa que unha pronta 

actuación mellora moito futuras intervencións e permite que o alumnado chegue á etapa de 
EP con mellores expectativas de éxito. Nesta etapa o apoio organízase por defecto dentro 
das aulas de referencia, xa que considero que esta é unha etapa fundamental para a 
visualización das diferenzas como algo normal da aula e o apoio como unha axuda para 
todas e todos. 
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Conseguiuse chegar a todos os grupos, pero as dificultades para axeitar os horarios 
fixo que o apoio fora insuficiente e pouco satisfactorio. O ter alumnado con dificultades 
educativas en todos os cursos fai  que o apoio resulte, de xeito xeneralizado, escaso e pouco 
produtivo. O proxecto ARCO este curso foi moi pouco significativo ao estar tan pouco 
tempo. 

 Neste curso desenvolvéronse 5 adaptación curriculares que serán revisadas o 
vindeiro curso (2º, 3º, 4º e 6º) 

O vindeiro curso precisarase desenvolver unha maior coordinación entre o 
profesorado, organizar desdobres e tratar de axustar mellor os horarios na medida do 
posible. Isto último soe resultar moi complicado, xa que necesidades educativas en 9 aulas 
son moi complicadas de abordar con so un apoio, se pretendemos que o alumnado consiga 
resultados axeitados. 
 

 
6.3. MEMORIA PROFESORADO ESPECIALISTA EN AUDICIÓN E LINGUAXE (AL): 

 
INTRODUCIÓN: 
 

A aula de Audición e Linguaxe (AL) é un recurso de axuda á integración e inclusión do 
alumnado que presenta dificultades na adquisición e desenvolvemento da comunicación e da 
linguaxe. 

Durante o curso 2021-22, a praza de AL no CEIP Serra Vincios continuou sendo 
itinerante, compartida co CEP Xosé Neira Vilas. Estableceuse que a permanencia no CEIP 
Serra Vincios, sendo este o centro base, fose de 3 días á semana, correspondéndose con 
martes, mércores e venres. Ademais, os martes pola tarde. 

En canto á intervención, mencionar que as actuacións foron temporizadas e axustadas 
ao alumnado que se atenden dende o Departamento de Orientación, acordo aos criterios 
acadados nas reunións do departamento, sendo modificables ao longo do curso segundo a 
progresión ou a aparición de novas necesidades no alumnado. 

Destacar que debido a situación extraordinaria vivida ao comezo deste curso a causa 
da COVID-19, marcáronse obxectivos prioritarios nas intervencións, dándolle maior 
importancia aos ámbitos léxico-semántico, morfosintáctico e pragmático, para favorecer unha 
comunicación funcional, e sendo de menor importancia o ámbito fonético-fonolóxico, debido 
as circunstancias de ter que levar máscaras. 

 
INTERVENCIÓN CO ALUMNADO QUE PRESENTAN NECESIDADES EDUCATIVAS NA 
ÁREA DA COMUNICACIÓN E/OU LINGUAXE: 
 

Durante o curso 2021-2022 recibiron unha atención directa na aula de AL un total de 26 
alumnos/as de Educación Infantil (EI) e de Educación Primaria (EP). 

Educación Infantil 
 Aula 4º Educación Infantil: Traballáronse aspectos relacionados coa mellora da 

intelixibilidade da fala, así coma, o desenvolvemento da linguaxe oral, expresiva e 
comprensiva. 

 Aula 5º Educación Infantil: Leváronse a cabo intervencións para a mellora da 
intelixibilidade da fala e para o desenvolvemento da linguaxe oral, expresiva e 
comprensiva. 

 Aula 6º Educación Infantil: Traballáronse aspectos relacionados coa mellora da 
intelixibilidade da fala, así coma, o desenvolvemento da linguaxe expresiva e 
comprensiva. 
Educación Primaria 
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 1º EP: Leváronse a cabo intervencións en trastornos dos sons da fala, así coma, na 
mellora das habilidades metalingüísticas e da conciencia fonolóxica, no 
desenvolvemento do proceso lectoescritor, das Funcións Executivas e da competencia 
lingüística. Ademais, traballouse a linguaxe oral, tanto expresiva coma comprensiva. 

 2º EP: Leváronse a cabo intervencións para a mellora nas Funcións Executivas e o 
desenvolvemento dos catro ámbitos da linguaxe, traballando a linguaxe oral, tanto 
expresiva coma comprensiva. Ademais, traballáronse as habilidades metalingüísticas e 
a conciencia fonolóxica para a aproximación ao proceso lectoescritor. 

 3º EP: Leváronse a cabo intervencións en trastornos dos sons da fala, así coma, na 
mellora das habilidades metalingüísticas e da conciencia fonolóxica, no 
desenvolvemento do proceso lectoescritor, das Funcións Executivas e da competencia 
lingüística. Ademais, traballouse a linguaxe oral, tanto expresiva coma comprensiva. 

 6º EP: Traballáronse aspectos relacionados cas Funcións Executivas, cos ámbitos da 
linguaxe, así coma, co desenvolvemento da linguaxe oral, expresiva e comprensiva e a 
estruturación adecuada do discurso. Ademais, traballouse a organización e 
estruturación do traballo para mellorar a autonomía, autoestima e o autoconcepto do 
alumnado.  
O alumnado con apoio por parte do especialista de Audición e Linguaxe foi o seguinte: 

 
Educación Infantil Educación Primaria 

4º 1+Taller de Estimulación da linguaxe 1º 6 

5º 5+ Taller de Estimulación da linguaxe 2º 2 
6º 6 + Taller de Estimulación da linguaxe 3º 4 

 
5º - 
6º 2 

 
 
PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DA LINGUAXE ORAL EN EDUCACIÓN INFANTIL: 
 
       Durante este curso, levouse a cabo o desenvolvemento dun Programa de Estimulación 
da Linguaxe Oral na etapa de Educación Infantil, co obxectivo de favorecer o 
desenvolvemento das habilidades lingüísticas e a base dos procesos lectoescritores, dando a 
oportunidade de: 

 Previr posibles dificultades da linguaxe oral e escrita. 
 Diminuír as dificultades que xa puideran existir. 
 Preparar ao alumnado para a adquisición do proceso lectoescritor. 

No Programa traballáronse aspectos relacionados con: 
 Habilidades metalingüísticas. 
 Vocabulario. 
 Morfosintaxe. 
 Memoria Auditiva. 

       Este programa levouse a cabo nas aulas de EI, cunha temporalización dunha sesión 
semanal de 25 minutos para cada aula. 
       As principais alteracións ou dificultades atopadas no alumnado durante o curso foron: 

 Alteracións da fala: Problemas articulatorios como trastornos dos sons da fala 
evolutivos e funcionais. 

 Alteracións da linguaxe: retraso simple da linguaxe.  
 Dificultades no ámbito fonético-fonolóxico da linguaxe  
 Dificultades no ámbito pragmático e funcional da linguaxe. 
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OBXECTIVOS XERAIS E PROGRAMA DE INTERVENCIÓN NO ÁMBITO DA LINGUAXE E 
DA COMUNICACIÓN: 
 

A causa da excepcionalidade de este curso académico, os obxectivos xerais e o 
programa de intervención no ámbito da linguaxe e da comunicación foron na maior parte 
positivos. Dende o aula de Audición e Linguaxe, propóñense obxectivos individualizados e 
adaptados á intervención do alumnado atendendo ás súas necesidades concretas. 
 
OBXECTIVOS XERAIS: 
 

 Colaborar coa orientadora e co profesorado na detección de trastornos ou retrasos na 
comunicación e a linguaxe que presente o alumnado. 

 Colaborar coa orientadora na avaliación específica do alumnado con trastornos da 
comunicación e da linguaxe. 

 Colaborar co profesorado, que teña alumnado con dificultades no campo da 
comunicación e da linguaxe, na busca de estratexias axeitadas para o seu 
desenvolvemento comunicativo e lingüístico. 

 Intervir de forma directa co alumnado que presente trastornos no ámbito da 
comunicación e da linguaxe oral, de forma individual ou en grupos reducidos, na aula 
de apoio en coordinación co profesorado das distintas áreas. 

 Acadar a máxima coordinación coa orientadora do centro e coa profesora especialista 
de Pedagoxía Terapéutica. 

 Intervir, xunto coa orientadora e coas titoras, coas familias do alumnado atendido, 
proporcionándolles información e dándolles pautas de actuación oportunas. 

 Favorecer o proceso de inclusión escolar do alumnado. 
 Avaliar a efectividade das distintas medidas de atención lingüísticas e comunicativas 

fixadas e establecer propostas de mellora nos casos que correspondan. 
 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN NO ÁMBITO DA LINGUAXE E DA COMUNICACIÓN: 

 
 Análise do expediente do alumnado con trastornos ou retrasos na linguaxe e na 

comunicación. 
 Establecemento de contactos coa orientador e o profesorado do centro. 
 Exploración lingüístico-comunicativa do alumnado con necesidades neste ámbito. 
 Elaboración e aplicación dun programa de intervención lingüístico-comunicativo. 
 Detección, previsión e corrección de problemas de linguaxe do alumnado do centro. 
 Reunións periódicas cos profesionais e as familias. 
 Avaliación do programa. 
 Fomento da necesidade de empregar a linguaxe como unha ferramenta de 

comunicación, tanto verbal como non verbal. 
 Desenvolvemento da expresión e comprensión oral. 
 Comprensión dunha linguaxe precisa que inclúa os conceptos básicos, así coma, un 

vocabulario progresivamente máis amplo. 
. 

 Emprego dos compoñentes morfolóxicos da linguaxe para desenvolver unha 
capacidade comunicativa precisa, tanto oralmente como por escrito. 

 Desenvolvemento da comprensión lectora e auditiva. 
 

TEMPORALIZACIÓN: 
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As sesións do alumnado tiveron unha duración de 25-30 ou 50 minutos, realizándose 
de forma individualizada ou en grupos de catro ou cinco alumnos/as como máximo. 

 
VALORACIÓN: 
 

En canto á valoración deste curso 2021-22, realízase en base aos obxectivos acadados 
dos propostos no Plan de Apoio, así como dos criterios de avaliación. Como resultado 
obtéñense as seguintes conclusións: 

 
 En xeral, o alumnado atendido, foi evolucionando de forma positiva, en función das 

súas características e dos seus ritmos de aprendizaxe. 
 Valórase positivamente o traballo realizando cos alumnos/as e a súa participación e 

motivación na aula de AL, aínda así, mencionar a importancia de manter como punto de 
referencia o principio de inclusión. 

 Realizouse un correcto seguimento do desenvolvemento dos alumnos/as. 
 

Tamén mencionar que a valoración do curso en liñas xerais foi positiva, sendo varios os 
aspectos que axudaron ao seu desenvolvemento, entre eles: 

 
 A flexibilidade coa que se puido traballar tanto no agrupamento do alumnado como no 

aumento ou diminución das sesións. 
 A colaboración colaboración do profesorado para a realización das intervencións. 
 A boa colaboración e relación cos membros do Departamento de Orientación. 

 
PROPOSTAS DE MELLORA: 
 

Como propostas de mellora mencionar que é necesario seguir dotando ao aula de AL 
de material bibliográfico e didáctico, tanto de propia elaboración como comercial, coa fin de 
dar unha resposta educativa de maior calidade. 

Ademais, destacar que sendo unha praza itinerante, estando 3 días no centro, os 
apoios por parte da especialista de AL non son suficientes. Sería necesario contar cunha 
xornada a tempo completo para poder ampliar os apoios a todo o alumnado con necesidades 
e promover unha aprendizaxe baseada nos principios de normalización e inclusión. 

 
 
7. MEMORIA DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA (EDLG).- 

 
O proxecto que desenvolvemos ao longo do curso pon a atención en tres eixes de     

traballo: mantemento de actividades, o galego  nas TICs e actividades de potenciación da 
oralidade e coñecemento da nosa cultura.   

Un curso máis, por mor da pandemia ocasionada pola COVID-19, a maioría das 
actividades programadas no Proxecto de Dinamización tivéronse que adaptar á nova 
realidade que se estaba a vivir no centro. Non só se trataba de manter as distancias de 
seguridade, uso de máscaras, aplicar xeles, manter grupos burbulla … senón tamén de 
distribuír os espazos en función das prioridades do centro. 

Os horarios da biblioteca escolar e da aula creativa tivéronse que adaptar aos novos  
protocolos  con limitación de tempos nas distintas actividades. 

O mantemento das distancias de seguridade no comedor fíxonos botar man do salón de 
actos e, deste xeito, o Festival das Letras Galegas e as Panxoliñas mudaron de escenario, 
tendo que realizarse no exterior e sen a presenza das familias. 

Os xogos populares no patio, cuxa finalidade é o fomento da convivencia e da 
cooperación de todo o centro , realizáronse entre o alumnado do mesmo grupo. 
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Así e todo, foron moitas as propostas e as suxestións, que ben acollidas dende as 

aulas, favoreceron  a dinamización das actividades programadas.  
 

- Mantemento de actividades, conmemoracións e festexos tradicionais xa enraizados no 
noso centro. Neste senso continuamos coa celebración e posta en marcha de: o Día 
das Cabazas, o Magosto, o Festival das Panxoliñas, o Entroido, a realización do 
Xornaliño, os concursos de En Nadal tamén en Galego e A Xoaniña, a xornada de 
Xogos populares … 

- O galego  nas TICs. A páxina web do Centro está en galego e as achegas do  
profesorado nos blogues están  na súa inmensa maioría na nosa lingua. O mesmo 
acontece coa Aula virtual e co proxecto E-dixgal. 

- Actividades de potenciación da oralidade e coñecemento da nosa cultura. Estamos 
levando a cabo a iniciativa de revitalizar os xogos populares e tradicionais no patio 
entre os nenos/as, a recompilación de verbas e o seu significado, a participación en 
actividades e certames onde se promova o emprego do galego como vehículo de 
comunicación. 

 
As exposicións da biblioteca, este curso de xeito virtual e/ou de xeito presencial en  

grupos burbulla, tamén se realizaron en lingua galega.   
Consideramos básico que o alumno se exprese en galego e que asocie galego con 

cultura, por iso realizamos recitados, cancións, representacións …  
Festexamos o Día das Letras Galegas con cantos, bailes e postas en escena  no 

exterior do centro. 
Este ano, traballouse sobre a vida e a obra de Florencio M. Delgado Gurriarán, autor 

homenaxeado  no Día das Letras Galegas.  
Recompilamos imaxes de lugares vinculados con experiencias pracenteiras,  “Lugares 

con encanto” engadindo á imaxe unha descrición axeitada, co obxectivo de rescatar 
diferentes expresións e manifestacións culturais da Lingua. Realizamos unha montaxe visual  
con algunhas das seleccionadas nas aulas e un libro. 

Baixo o título “Pequenos grandes relatos” buscamos información sobre diversas lendas, 
engadimos ilustracións e viaxamos coa imaxinación por eses relatos fantásticos doutros 
tempos. 

Conmemoramos o Día de Rosalía de Castro. Organizamos para o día 23 de febreiro, 
aniversario do nacemento da escritora, a elaboración de murais e carteis   encamiñados ao 
coñecemento da vida e obra da autora. Complementouse a actividade coa lectura e recitados 
dos seus poemas. 

Compuxemos e recitamos micropoemas. Aproveitamos as creacións para gozar das 
obras cos afillados lectores. 

Deseñamos bases para os escornabots: unhas de vocabulario para asociar imaxe e 
nome, outras con partes de refráns ou ditos para completar. 

Creación de xogos, dominós, roscos e lotos, para relacionar imaxe e grafía, 
ambientados no Samaín, Magosto, Nadal  ... 

 
ASPECTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR: 
 

- En relación coa oralidade a  maioría dos nenos/as de nova incorporación ao Centro 
son castelán falantes.  
 

ASPECTOS POSITIVOS A CONSIDERAR: 
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- Gran colaboración e implicación de todo o profesorado, conserxe e coidadora. 
- Gran colaboración na realización das actividades por parte da maioría das familias.  

 
PROPOSTAS PARA O VINDEIRO CURSO: 
 

- Seguir coa potenciación dos xogos populares no patio. 
- Proseguir coa recompilación de expresións, ditos e refráns. 
- Crear algunha curta de animación coa técnica de stop motion. 
- Xerar material en galego para traballar nas aulas, cos escornabots… 
- Dinamizar actividades relacionadas co desenvolvemento da oralidade. 

 
 
8. MEMORIA DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR (EDBE).- 

 
8.1. MEMORIA DO PLAN DE MELLORA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES  

(*VER ANEXO I): 
 

Polo contido tan extenso da memoria da Biblioteca Escolar, que está dentro do PLAN 
DE MELLORA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES, situarémola como anexo I desta memoria 
de centro. 
 
 
9. MEMORIA DO EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 

EXTRAESCOLARES (EACE).- 
 

9.1. PROGRAMA ANUAL DO EACE. 
 

Neste apartado falaremos das actividades complementarias. No apartado da ANPA 
sinalar que este curso retomáronse as actividades extraescolares no centro, ofertando 
diversas actividades polas tardes. Ademais, a ANPA organiza e colabora en diferentes 
actividades culturais, festivas e de convivencia que se levaron a cabo no centro, tales coma: 
o Entroido, a Festa de fin de curso, coas exposicións e exhibicións das diferentes actividades 
extraescolares e a excursión ao Parque Acuático de Amarante. 

A continuación valoramos todas as actividades complementarias realizadas no curso na 
seguinte táboa: 

 
 

ACTIVIDADE DATA NIVEL VALORACIÓN OBSERVACIÓNS 

Samaín: Cabazas e 
Cestas do outono 

29/10/2021 
Todo o 
centro 

Moi Ben 

Realizouse o acendido de cabazas na 
sala de informática e a exposición de 
cestas de outono no patio cuberto. 

Magosto no 
Galiñeiro 

05/11/21 
Todo o 
centro 

Ben 

Dende Infantil ata 2º de EP subiron en 
tres quendas de autobús, o resto do 
alumnado andando. 

Non acoutouse o monte, cada grupo 
dispuxo do seu lugar respectando os 
espazos. 

Gravación canción 19/11/21 Todo o Ben Desfrutaron moito da canción e do baile 



Memoria Anual 2021-22 

75 
 

co CEE Juan María centro en compañía do alumando do CEE 
Juan María. Fíxoselles curta porque 
estaban desfrutando moito. 

Festival de 
Panxoliñas 

Programado 
para o 

22/12/21 

Todo o 
centro 

Cancelada 

O Festival quedou cancelado debido ao 
empeoramento da situación da Covid-
19 durante as datas antes de realizarse 
a celebración. 

Día da Paz 29/01/22 
Todo o 
centro 

Ben e moi 
lucida 

Mural “SopiVincios pola Paz”, en base 
ao conto “A mellor sopa do mundo” 
empregando a aprendizaxe cooperativa 
para a cohesión de grupo. 

Representación da canción na cancha
de baloncesto. 

Entroido 25/02/22 
Todo o 
centro 

Moi ben 

Organizouse o desfile arredor da 
cancha de baloncesto. Non se permitiu 
a entrada das familias.  

Naturnova 18/03/22 1º Ciclo Ben 

“La luna y los planetas”: visitaron a sala 
universo e o simulador submarino. 
Ademais, viron a exposición fotográfica 
“El volcán de la palma”. 

Obradoiro 
Ecopercusión 

Do 19 ao 
22/04/22 

Todo o 
centro 

Ben 

O responsable de levar a cabo o 
obradoiro adaptou as actividades a 
cada idade. Gustou moito ao alumnado.

Naturnova 03/05/22 2º ciclo Moi ben 

A visita tivo dúas partes, unha 
exposición de arte máis un taller de 
experimentación e creatividade e unha 
simulación dunha viaxe submarina e 
detectives do espazo. 

Saída Afundación e 
Naturnova 

05/05/22 EI Ben 

Visitaron a exposición de Afundación 
“Vexo, vexo” e a simulación dunha 
viaxe en submarino de Naturnova. 

Festival das Letras 
Galegas 

13/05/22 
Todo o 
centro 

Moi ben 

Actividade lúdica organizada no exterior 
mantendo o espírito de alegría e festa e 
celebración da nosa lingua que supón 
dito evento. 

Resinación de 
piñeiros no Monte 

de Santes 
19/05/22 

2º e 3º 
ciclo 

Moi ben 
A visita foi moi axeitada, aprendendo 
sobre a extracción da resina de piñeiros 
e rexistrando nos seus cadernos de 
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campo a información. 

Bea Campos 20/05/22 
Todo o 
centro 

Moi ben 

Actividade dinámica e moi axeitada 
para o alumnado. Realizouse na 
cancha de baloncesto en dúas sesións 
de contos con música. 

Saída a granxa-
escola Corazón de 

Carballo 
26/05/22 6º EI Moi ben 

Excursión de final de etapa do 
alumnado de 6º de EI. 

Visita IES Terra 
Turonio 

27/05/22 6º EP Moi ben 

O alumnado quedou moi contento coa 
visita. Este ano realizaron unha 
merenda para todos. 

Día do Medio 
Ambiente 

(plantación dunha 
árbore) 

07/06/22 
4º EI e 3º 

EP 
Ben 

Actividade enriquecedora na relación 
padriños-afillados e no coidado do 
Medio Ambiente. 

Concerto Escola de 
música de Vincios 

09/06/22 
Todo o 
centro 

Ben 

O alumnado desfrutou dun concerto ao 
aire libre por parte dos músicos da 
Escola de música, sendo moi dinámico.

Saída a Baiona 10/06/22 EI Moi ben Desfrute da praia. 

Percorrido por 
Vincios 

14/06/22 1º Ciclo Ben 
Visitaron edificacións salientables e 
servizos da nosa contorna. 

Pastelería Melosa 14/06/22 4º e 5º EI Moi ben 
Actividade enriquecedora vinculada co 
proxecto da aula. 

Mago Teto 16/06/22 
Todo o 
centro 

Ben 

O alumnado do centro desfrutou de 
diferentes trucos de maxia. O espazo 
ideal para esta actividade é o salón de 
actos, xa que houbo demasiado ruído 
no patio cuberto. 

Saída O Grove e Á 
Toxa 

17/06/22 3º ciclo Moi ben 

Excursión fin de curso. Viaxe en barco 
pola ría de Arousa para observar as 
bateas e o cultivo de mexillóns, ostras e 
vieiras. Ademais, visitaron o acuario e o 
museo da fábrica de salazón. 
Terminaron na praia da illa da Toxa. 

Roteiro botánico e 
arquitectónico 

20/06/22 3º ciclo Moi ben 

Realización dun roteiro botánico e 
arquitectónico polo concello de 
Gondomar como complemento do 
proxecto anual do curso. 
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9.2. SPINNING, TONIFICACIÓN, PILATES, NATACIÓN E XOGOS ACUÁTICOS 

(5ºEP e 6ºEP): 
 

Debido á situación Covid padecida durante o curso, valorouse por segundo curso 
consecutivo non realizar esta actividade programada pola área de educación física e 
catalogada como complementaria co alumnado do 3º ciclo para os meses de abril e maio. 

A subvención da entrada á piscina quedará de remanente para o curso 2022-23 e, 
chegado o momento, valoraremos realizala. 

 
 

10. MEMORIA DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN 
E DA COMUNICACIÓN (EDTIC).- 

 
 

10.1. VALORACIÓN DO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC: 
 

Os obxectivos e actividades de TICs fóronse acadando ao longo do curso de modo 
óptimo. 

 
CON RESPECTO AO ALUMNADO: 
 

Este curso continuouse empregando a aula virtual do centro. Matriculouse o alumnado 
de 1º, 2º, 3º e 4º de educación primaria. Este ano non houbo formación para o profesorado, 
pero dentro do centro, houbo reunións entre membros do equipo TIC e os diferentes titores 
que o precisaron para solventar calquera incidencia. Ao longo do curso escolar, os cursos de 
1º, 2º, 3º e 4º usaron a aula virtual como parte do proceso de ensino  aprendizaxe, sobre 
todo, naqueles casos que a presencialidade non era posible. 

Seguimos actualizando a páxina web e os blogues. Esta actualización potencia a 
consulta dos mesmos polo alumnado, xa que poden ollalos para ver cales son os novos 
contidos. Todas as actividades do centro tiveron unha proxección exterior a través dos 
blogues e da web dinámica, poñendo nesta última as actividades referentes a 
conmemoracións e a avisos importantes; así como todos os documentos que as familias 
necesitan (xustificantes, documentación para as axudas de material escolar, matrícula...) e 
nos blogues publicáronse as actividades propias do ciclo como saídas, obradoiros, contidos a 
reforzar....  

Con respecto a aula de informática, actualmente hai 10 equipos, este ano renováronse 
3 deles. Ao longo do curso seguen acontecendo problemas técnicos, que fai que sexa moi 
difícil empregar a aula incluso coa metade de alumnos de cada aula.  

Este curso a Biblioteca Creativa volver abrir as portas, asignouse dous grupos por día, 
empregando o recreo como momento de desinfección do espazo.  

Por último, hai que destacar que seguimos a traballar cos escornabots e outros 
robots como o Mind, rato robot, Beebot e outros xogos para introducir ao alumnado dentro 
da preprogramación. O alumnado de 5º e 6º realizou algún obradoiro con placas microbit. 

 
CON RESPECTO AO PROFESORADO: 
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Tratáronse de recoller as dificultades e problemas técnicos que houbo cos ordenadores 
e solucionalos na medida do posible. Continuouse coa dinámica de revisar os ordenadores 
da sala de informática para axilizar e rentabilizar o seu uso. É importante que a sala de 
ordenadores estea en perfecto estado de funcionamento para optimizar o traballo do 
alumnado nas súas sesións e non perder demasiado tempo en cuestións técnicas. Hai un 
rexistro na sala de mestres/as para que cada quen anote as súas avarías ou problemas; 
dese xeito, cando vén o técnico de TECNOFON xa empeza a traballar con esta listaxe.  

Debido ao protocolo anticovid incentivouse máis o uso de abalar, blogues de aula, 
páxina Web, plataforma E-Dixgal, videoconferencia Webex, aula virtual, etc. O esforzo do 
profesorado no seu uso fixo posible que moitas actividades puidesen realizarse de xeito 
dixital. 

 
CON RESPECTO Á COMUNIDADE EDUCATIVA: 
 

A actualización da web e dos blogues posibilita que as familias teñan unha maior 
información do que se está a realizar nas aulas e no centro.  Tamén destacar que moitos dos 
trámites presenciais para as familias realizáronse de xeito dixital: admisión, axudas para 
material escolar, reserva de transporte escolar, etc.  

Este curso efectuáronse as titorías de xeito telefónico ou a través de 
videoconferencias. 

 
CON RESPECTO AO EQUIPAMENTO: 

 
Adquiriuse material dixital grazas a dotación económica do centro e tamén diñeiro da 

partida de Biblioteca Creativa. Adquiríronse discos duros para o ipad, adaptadores Lightning, 
xogos preprogramación, robots preprogramables, tablets... 

 
INCONVENIENTES: 
 

O maior inconveniente é que se segue sen contar con suficientes dispositivos móbiles 
para tódolos equipos de traballo das aulas. 

Ademais non temos, os mestres/as, a suficiente formación para traballar robótica e 
programación. 

 
ACTUACIÓNS CON OUTROS EQUIPOS DO CENTRO: 
 

Con motivo da participación no proxecto Biblioteca Creativa este ano o Equipo Tic 
segue estando moi relacionado co Equipo da Biblioteca realizando a maioría de tarefas de 
maneira conxunta. Ademais no blogue da biblioteca están publicados os diferentes manuais 
de construción e manexo do robot. 

Este ano desde o equipo de TICs colaboramos dinamizando os escornabots,  poñendo 
en marcha o préstamo de ebooks e a biblioteca dixital bega elbe-2.  
 
PROPOSTAS DE MELLORA PARA O VINDEIRO CURSO: 
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- Deseñar o proxecto do vindeiro curso na mesma liña que os demais equipos do centro, 
colaborando cos mesmos. 

- Desenvolver o proxecto Edixgal na aula de 5ºEP e 6ºEP xa que estamos inmersos no 
programa e acompañar no seu desenvolvemento aos novos mestres.  

- Dinamizar, se é concedido, os obradoiros para a convocatoria de “Polos creativos” 
- Realizar titoriais para o uso de ferramentas básicas (edición de vídeos, fotografías, son, 

realización de presentacións...) tanto para nenos/as como adultos. 
- Seguir actualizando os  bancos de recursos das aulas. 
- Crear titoriais para profesores e alumnos/as para o emprego e deseño de actividades 

para iniciarnos na pre-robótica e perder o medo aos robots como recurso didáctico. 
- Mellorar o equipamento dos dispositivos móbiles do centro. 
- Realizar fotos de grupo ao inicio de curso con tódolos nenos e a mestre (setembro). 
- Adaptar recursos a alumno de 5º con deficiencia visual ( aulas que traballa co proxecto 

Edixgal) 
- Desenvolver os obxectivos que aparecen no Plan Dixital elaborado este curso a partir 

dos datos recollidos polos diferentes test. 
 
1. Establecer un equipo de profesores/as (EPD) para a elaboración, xestión e 

seguimento do Plan Dixital Centro (PDC) (Liderado A2 Desenvolvemento da 
estratexia co profesorado) 

2. Establecer un equipo de profesores/as (EPD) para a elaboración, xestión e 
seguimento do Plan Dixital Centro (PDC) (Liderado A2 Desenvolvemento da 
estratexia co profesorado) 

3. Facer itinerario da competencia dixital do alumnado desde 4º de Educación 
Infantil ata 6º de Educación Primaria (H10 competencias dixitais do alumnado, 
habilidades dixitais para diferentes materias) 

4. Formar ao alumnado para o uso responsable e seguro das TICs, tomar 
conciencia da súa pegada dixital e a reputación dixital. (H1 comportamento 
seguro, H2 comportamento responsable) 

5. Análise específico  dos coñecementos do profesorado do centro para 
promover  o acompañamento acompañar ao profesorado que o precise no 
uso de ferramentas dixitais. (B3 colaboracións, D3 intercambio de experiencias 
C11,C12 Fenda dixital) 

6. Instalar nos equipos da aula de informática o programa de Office Libre. (A5 
Normas sobre dereitos de autor e licenzas de uso) 

 
10.2. VALORACIÓN DO PROGRAMA E-DIXGAL: 
 
No curso 2019-20 realizouse a incorporación ao programa Edixgal. O centro foi dotado 

con 21 ultraportátiles abalar, 19 portátiles para o alumnado e 2 de reserva, e un carro de 
carga. Ademais, dotouse ao profesorado cun portátil coa maqueta abalar. 

No curso, 2020-21, rematouse a implantación do Edixgal coa dotación para a aula de 
5º. Recibíronse 23 portátiles para 5º (21 para os nenos/as e 2 de reserva), o carro de carga e 
5 portátiles máis para a aula de 6º por aumento de alumnado. 

No centro hai oito portátiles para o profesorado. 
Na actualidade o centro dispón de 49 portátiles abalar para o alumnado, habendo 2 de 

reserva. 
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ACTUACIÓNS REALIZADAS PARA POÑER EN MARCHA O PROGRAMA: 
 

● Realizouse o rexistro e asignación dos ultraportátiles ao alumnado e colocóuselle un 
identificador co seu número. 

● Entregáronselle unhas normas ás familias. 
● Realizouse un caderno co nome do alumno e o número de identificación do ultraportátil 

para levar na mochila e rexistrar as incidencias que xurdan. 
● Levouse a cabo unha reunión coas familias para informalas do programa Abalar. 
● As titoras de 5º e 6º levaron a cabo reunións periódicas para artellar o funcionamento 

conxunto da plataforma. 
● Continuáronse cos cartafoles compartidos nos gmail de aula para o traballo conxunto 

das titorías. 
● Clonáronse varios equipos por problemas de funcionamento, co cal elaborouse unha 

guía para a realización do clonado que se colocou no cuarto Edixgal do centro. 
● As titoras de 5º e 6º levaron a cabo algunha charla en clase sobre o uso seguro de 

internet. 
 

PROPOSTAS DE MELLORA DE CARA AO VINDEIRO CURSO: 
 

● Ao principio de curso é preciso formar ao profesorado de nova incorporación ao centro 
no uso da plataforma Edixgal. 

● Ter en conta en 5º que o alumnado ten que familiarizarse coa plataforma e aprender a 
realizar documentos en libre office writer e a enviar tarefas a través da mesma. 
Consecuentemente, debemos adaptar as programacións nese senso, centrándonos 
máis na competencia dixital no primeiro trimestre. 

● Continuaremos coa aplicación abalar móbil para as comunicacións coa familia. 
● É preciso formar ao alumnado no uso da mensaxería dun modo correcto e respectuoso, 

así como no emprego dos foros e dos chat, como formas de comunicación e de traballo. 
● O manexo dos distintos cursos, mediante táboas con iconas que nos leven a cada un 

dos temas dentro do curso. 
● Realizar reunións periódicas do equipo Edixgal para coordinar os proxectos e a súa 

operativización na plataforma. 
● Ampliar o banco de preguntas para a realización de cuestionarios e outras probas. 
● Os maletíns dos portátiles serán pedidos como material escolar ás familias. 

 
VALORACIÓN DO PROXECTO E DIFICULTADES ATOPADAS NESTE CURSO: 

 
A nivel xeral, a valoración do programa Edixgal é positiva, xa que nos ofrece múltiples 

posibilidades de traballo. 
Producíronse varias incidencias cos equipos. De feito, houbo que clonar varios deles. 

Este é un proceso que nos leva entre 25-30 minutos, o cal entorpece a nosa labor. Ademais 
un dos portátiles do mestre levou un golpe e foi levado para a súa reparación.  Como punto a 
favor, destacar que o servizo premium resólvenos os problemas con bastante rapidez. 

Os maletíns de transporte dos equipos son bastante débiles e rompen con facilidade. 
Ao ser tan endebles temos problemas nas aulas para o seu transporte; co cal, para o vindeiro 
curso pediremos como material escolar maletíns e gardaranse os do programa edixgal. 

Outra das dificultades atopadas relaciónase co uso seguro da rede. No centro o seu 
uso é controlado, pero, nos fogares, as familias non teñen posibilidade de instalar no equipo 
ningunha app de control parental e, ademais, en moitas ocasións tampouco dispoñen de 
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coñecementos para afrontar esta tarefa. Co cal, solicitamos que se busque o modo de 
engadir na maqueta algunha aplicación de control para que o alumnado non poida acceder a 
contidos sexuais ou violentos.  

 
10.3. VALORACIÓN DO PLAN DIXITAL: 
 
Seguindo a Resolución do 3 de setembro do 2021 durante o curso escolar 2021-22 o 

centro elaborou o Plan dixital para poñelo en práctica no vindeiro curso académico (22-23). 
Con el intentamos coñecer a competencia dixital tanto do alumnado do centro como do 
profesorado para planificar unha estratexia para mellorala. 

Trátase de que o alumnado, ao rematar a escolarización obrigatoria, acade unha 
correcta competencia dixital. Para que isto se poida poñer en práctica con garantía de éxito e 
de coherencia, resulta necesaria a creación dun PLAN DIXITAL, aínda que no noso centro xa 
existe un plan de integración das tecnoloxías da información e da comunicación no centro. 

 
Descrición da oganización e do proceso de elaboración do PD dentro do Equipo de 
Dinamización do Plan Dixtal. 
 

Os membros do Equipo de Dinamización do Plan Dixital foron os membros do Equipo 
Directivo. Este Plan dixital foi elaborado seguindo as orientacións e tempos marcados polos 
asesores do CFR. 

O punto de partida foi a análise da situación do centro que se realizou durante o 
primeiro trimestre a través das ferramentas Selfie e o Test de competencia dixital docente 
(Test CDD). 

 A partir do estudio destes datos fíxose a análise DAFO obtendo as principais 
debilidades, e fortalezas do centro, e as ameazas e oportunidades da contorna.  

 A continuación establecemos as áreas prioritarias de mellora para o curso 2022-2023, 
os obxectivos (SMART: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporalizados) que 
queremos conseguir, contextualizados nas áreas de mellora en relación coas do marco 
DigComOrg. 

 
Cubrimos as táboas de cada obxectivo proposto para o curso 2022-2023 onde  figuran: 

 
● Ata onde queremos chegar para cada un dos obxectivos e con que elementos. 

Esta información repórtana os indicadores e os seus valores de partida e de 
chegada. 

● As accións para conseguir cada obxectivo, os responsables das mesmas, a 
temporización e os recursos necesarios. 

● Na mesma táboa hai un apartado para facer o seguimento de cada obxectivo 
na fase de avaliación do Plan. 
 

AVALIACIÓN DO PLAN: 
 

O procedemento de seguimento do desenvolvemento do plan e da consecución de 
obxectivos, será: 

 
Avaliación procesual: avaliaremos unha vez ao rematar cada trimestre. Os aspectos a 

valorar serán os seguintes:   
● Estado da execución das accións,  
● Análise e valoración dos resultados  
● E, de ser o caso, as posibles modificacións das accións e as propostas de mellora. 

 



Memoria Anual 2021-22 

82 
 

Avaliación final: a frecuencia da súa realización será como mínimo unha vez ao ano. 
Os aspectos a considerar incluirán, entre outros, a valoración do logro dos obxectivos e as 
propostas de mellora. 
 
DIFUSIÓN DO PLAN: 
 

Este Plan será enviado para a súa lectura a todos os membros do Claustro, e do 
consello Escolar para a súa aprobación o día 29 de xuño. 

Ao principio do curso 2022-2023 formará parte da Programación Xeral Anual que tamén 
será enviada para a súa aprobación en Claustro e Consello Escolar. 

Formará parte tamén do PEC (Proxecto Educativo do Centro). 
Será subido á páxina web, co resto dos Plans, Protocolos e documentos do centro, na 

parte esquerda da páxina, no apartado de Secretaría.  
 

 
11. MEMORIA DA COMISIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR.- 

 
Seguindo as liñas xerais recollidas no Plan de convivencia do Centro realizáronse as 

seguintes actividades ó longo do curso escolar 2021-2022:  
 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN E MELLORA DA CONVIVENCIA: 
 

- Revisáronse e mantivéronse os partes de incidencia 
- Asesoramento ás familias de forma individualizada, sobre xestión de rabechas, 

condutas disruptivas, modificación de conduta no ámbito familiar, etc. 
- Utilización de material de xogo para a promoción de xogos cooperativos e populares 

entre ciclos no período de lecer. 
- Foméntanse os patios dinámicos de xogos cooperativos. 

 
Ademais destas actividades específicas para a mellora da convivencia, no centro 

realizáronse outras organizadas polos distintos equipos e órganos de coordinación que 
inciden directamente na mellora da convivencia, como son: 

 
- Celebración das distintas conmemoracións como son: o día da Paz, o día Internacional 

contra a Violencia de Xénero, o Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos, 
día Internacional da Muller, Día do cancro infantil, Día Mundial do Medio Ambiente… 

- Programa IGUÁLA-T 
 

Séguese a utilizar a biblioteca e se realizaron actividades de lecturas e xogos con pistas 
con grupos mixtos de padriños e apadriñados. 

- Actividades de realización conxunta entre distintos grupos como apadriñamentos 
lectores, contacontos, etc. 

- Ao utilizar a metodoloxía de Aprendizaxe Cooperativa incide positivamente na relación 
dos alumnos/as nos grupos clase. 

 
En xeral todas as actividades e festexos que se realizan conxuntamente e que, aínda 

que non figuren no plan de convivencia, inciden positivamente na mesma. 
 

CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA DETECTADAS E CORRECCIÓNS: 
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Este curso, ao igual que o anterior, por mor da situación xerada pola Covid-19, e pola 
estruturación das aulas, non se presentaron problemas de convivencia destacables. Tan só 
hai que casos illados que se solventaron sen abrir o procedemento corrector. 

 
METODOLOXÍA: MODALIDADES DAS ACTIVIDADES, AGRUPAMENTOS E RECURSOS 
EMPREGADOS: 
 

De ser necesario todas as intervencións fanse de forma coordinada entre os/as titores, 
profesores/as especialistas a Orientadora.  

Realizáronse actividades e intervencións con todo o grupo clase, en pequeno grupo, 
por parellas e de maneira individual. 

Proporcionouse material, recursos e ferramentas ós profesores e ás familias para 
facilitar a súa formación e o desenvolvemento destas actividades. 
 
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS E ANEXOS AO PLAN DE CONVIVENCIA: 
 

- Propostas para a PXA 
- Nova constitución da Comisión de Convivencia, lexislada a través da normativa vixente. 

 
AVALIACION DA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA:  
 

Dita Avaliación faise tendo en conta: 
- Os estilos docentes, buscando sempre posibilidades de mellora nos mesmos. 
- A análise  dos procedementos, habilidades e destrezas utilizados nas aulas para 

xestionar os conflitos. 
-  Análise das actuacións levadas a cabo dentro e fóra das aulas: Titoría,  DO, CCP, e 

Consello Escolar no caso de ser necesario. 
- A implicación e colaboración das familias. 

 
O traballo desenvolvido ao longo do curso dende a acción titorial para a mellora da 

convivencia foi satisfactorio, realizándose actividades de prevención dende idades temperás, 
dende un tratamento globalizado e interdisciplinar. Este curso non foi necesario facer 
actividades de intervención.  

O centro goza dun bo clima de ensinanza-aprendizaxe, destacando a cooperación por 
parte do persoal docente e non docente, creándose no centro unha cultura cooperativa de 
traballo. 

Diante do bo clima de convivencia de centro, ausencia procedementos correctores e a 
falta de tempo, a  Comisión de Convivencia non se chegou a reunir ao completo coa 
frecuencia estipulada pola normativa vixente, aspecto que haberá que rectificar o vindeiro 
curso escolar. A Comisión procurou a actualización constante dos documentos e a 
incorporación das novidades que dende a Consellería se establecen. 
 
PROPOSTAS PARA O PRÓXIMO CURSO: 
 

- Continuar dedicando máis tempo lectivo á realización de actividades preventivas e 
proactivas dende comezo de curso para evitar a aparición de condutas disruptivas e 
contrarias á convivencia.  

- Desenvolver programas de habilidades sociais e realización de sociogramas en todos 
os niveis e etapas, como medidas de prevención e detección. 

- Vixiar especialmente ás dificultades de convivencia que podan xurdir entre o alumnado 
dos cursos superiores. 
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- Seguir a realizar actividades de acollida no cambio de etapa e coordinación entre os 
titores de maneira que se facilite o tránsito entre etapas. 

- Favorecer e facilitar á incorporación do alumnado que se incorporarán o próximo curso 
en distintos niveis da Educación Infantil e Primaria, favorecendo a súa socialización e 
integración no grupo-clase. 

- Mellorar se cabe a colaboración entre o profesorado, a Comisión de Convivencia 
Escolar e o Departamento de Orientación nos casos de dificultades de convivencia que 
afecten negativamente ao desenvolvemento do alumnado. 

- Controlar e vixiar os tempos de lecer daquel alumnado que sabemos que teñen mais 
problemas de convivencia cos seus compañeiros/as.  

- Animar e formar ao profesorado na resolución de conflitos e nas habilidades sociais 
para despois traspasalo ao grupo-clase.  

- Asesorar ao profesorado para a participación en PFPP sobre problemas de conducta e 
resolución de conflitos. 

- Retomar o programa de mediación escolar que se estaba a realizar co alumnado de 
4ºEP, 5ºEP e 6ºEP, xa que é moi necesario para evitar maiores conflitos entre 
compañeiros/as. Este curso debido a situación xerada polo Covid-19, non se puideron constituír 
os grupos, xa que, por Protocolo Covid, non se podían mesturar grupos de alumnos/as, nin os 
mediadores podían rotar polos diferentes cursos onde se puidese formular unha situación de 
mediación. 

- Tentar mellorar a colaboración por parte das familias nos casos de conflitos entre 
iguais, xa que en moitos casos empeoran a situación en lugar de tentar resolver 
conflitos.  

- Formar as familias en resolución pacífica de problemas e habilidades sociais.  
 
  
12. MEMORIA DA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA (CCP).- 
 

A CCP do CEIP. Serra Vincios está configurada por todo o claustro, segundo o 
disposto na organización do centro, para mellorar a súa efectividade e axilizar as medidas 
que se adopten. 

Tivemos 4 reunións ao longo do curso, como quedou reflectido nas actas. 
Os principais temas tratados xiraron en torno a: 

- As programacións do curso. 
- O alumnado con AC e plans de reforzo. 
- A nova lei educativa LOMLOE e o novo currículo derivado, a súa aplicación e 

desenvolvemento, co traballo a maiores que implica adecualos  ás características do 
noso centro. 

- O desenvolvemento do traballo cooperativo (PFPP). 
- A organización dos apoios e reforzos, para o vindeiro curso poderemos contar cun 

mestre de atención exclusiva á multidiscapacidade. 
 

DIFICULTADES ATOPADAS: 
 

Ao longo do curso continuáronse coas medidas establecidas no protocolo COVID 
adoptado polo centro a partir das instrucións da Consellería de Educación: entradas e saías  
por portas e fases diferentes, recreos en dous períodos separados, aulas burbulla, 
distancias, uso de máscaras…As medidas comezáronse a relaxar no terceiro trimestre 
grazas ao retroceso da pandemia a nivel xeral. 

A organización dos apoios específicos continuou a ser complexa, puidemos contar coa 
mestra de ARCO pero por motivos alleos ao centro a súa permanencia foi dun mes escaso, 
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nos grupos de 4º e 5º, o que no solucionou o problema de poder atender axeitadamente aos 
casos de alumnado con NEAEs, presentes nas nove aulas do centro e contando só cunha 
mestra especialista de PT a tempo completo e outra de AL a tempo parcial. 

Agora, a fin de curso, atopámonos coa necesidade de concretar o novo currículo ás 
características do centro, traballo que require polo menos un curso enteiro, do cal non 
disporemos xa que no mes de setembro teremos que ter feitas as programacións dos cursos 
impares (1ºEP, 3ºEP e 5ºEP) xa atendendo ao novo currículo. 
 
 
13. VALORACIÓN DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DO CENTRO.- 
 

15.1. COMEDOR ESCOLAR: 
 

Fixeron uso deste servizo 65 alumnos/as nunha única quenda de comida xa que non 
coinciden todos os usuarios os mesmos días.  

Este ano o comedor funcionou con normalidade pero sempre tendo en conta o 
protocolo Covid. Como estes derradeiros anos, foi xestionado polo Concello de Gondomar. O 
horario deste curso segue sendo de 13:30h a 16:30h para adaptalo a saída escalonada dos 
nenos/as das aulas. O número de comensais diminuíu  debido a falta de espazo e ao ter que 
manter a distancia de seguridade dos grupos burbulla. A distribución do uso do comedor por 
cursos foi a seguinte: 
 

CURSOS 
Nº 

USUARIOS 
4ºEI 4 
5ºEI 5 
6ºEI 8 
1ºEP 11 
2ºEP 9 
3ºEP 4 
4ºEP 7 
5ºEP 8 
6ºEP 9 

 65 
 
 
VALORACIÓN DO SERVIZO E PROPOSTAS DE MELLORA: 

 
- O persoal que traballa neste servizo está formado por 3 coidadoras. 
- O Centro valora positivamente o traballo das coidadoras que forman parte do equipo de 

traballo deste Centro. Elas levan todo o peso da xestión, a alimentación e a atención 
dos nenos/as ata a recollida. Este ano debido ao Covid non houbo servizo de transporte 
á saída do comedor.   

- A entrega dos nenos/as ás súas familias realizouse pola porta principal do edificio no 
horario indicado nas normas, manténdose a porta pechada ata ese momento. Os 
alumnos poden ser recollidos de 15:15h. a 16:00h., quedando o tempo restante para 
tarefas de desinfección.  

- Non houbo queixas en relación á cantidade e calidade da comida nin á xestión das 
dietas especiais e tampouco coas temperaturas, pois iso quedara solventado en cursos 
anteriores ó colocar o catering unha mesa quente.  

- Este curso seguimos fancento uso do Salón de Actos da escola como  comedor a 
espera da construción dun novo espazo.  
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- A vaixela e a cubertería segue a  lavarse  no Centro para evitar a súa excesiva 
manipulación. O cateríng sigue tendo en funcionamento os lavalouzas do curso 
anterior.  

- A  maioría dos cambios mantéñense respecto o ano pasado debido ó protocolo Covid. 
 

15.2. PLAN MADRUGA – AULA MATINAL: 
 

O plan madruga foi xestionado pola ANPA. O horario do servizo é de 7:30h a 9:00h. 
sendo utilizado o espazo do comedor. O número de usuarios segue sen ser moi elevado 
debido a situación sanitaria. O seu funcionamento transcorreu sen incidencias o longo do 
curso. A distribución do uso da aula matinal por cursos é a seguinte:  

A distribución do uso da aula matinal por cursos foi a seguinte: 
 
 

CURSOS 
Nº 

USUARIOS 
4ºEI 1 
5ºEI 1 
6ºEI 4 
1ºEP 1 
2ºEP 3 
3ºEP 2 
4ºEP 3 
5ºEP 3 
6ºEP 1 

 19 
 

Valoramos moi positivo o funcionamento deste servizo que aínda que este ano sigue 
tendo poucos usuarios é un servizo que facilita a conciliación da vida familiar e laboral xa que  
no noso centro pode ser usado de maneira habitual ou puntual sen previo aviso. 

 
 

15.3. TRANSPORTE ESCOLAR: 
 

Durante este curso utilizaron o servizo gratuíto de transporte escolar da Consellería de 
Educación un total de 95 alumnos/as, a maioría en viaxe de ida e volta e outros 
completando o aforo en viaxe de ida ou só de volta. Os barrios de Vincios que máis 
alumnado transportado tivo foron: Casás, Rocha, Tumbio, Brandufe, Xian e A Fraga.  

En relación ao Protocolo Covid, destacamos que o alumnado transportado foi asignado 
a asentos fixos durante todo o curso escolar e por grupos de convivencia estable. Funcionou 
sen incidencias. Debemos destacar o traballo de coidadoras e condutores. 

 
Para o vindeiro curso, contaremos coa mesma empresa, adxudicada pola Consellería 

de educación no mes de xaneiro, Autocares ATSA-Galisur, contando con dúas liñas de 55 e 
37 prazas, 2 condutores e 2 coidadoras.  

Agardaremos instrucións da Consellería de Educación específicas sobre o transporte 
escolar para o comezo do seguinte curso. 

 
14. LIBROS DE TEXTO.- 
 

Debido ao cambio metodolóxico iniciado no curso 2017-18, os docentes deste Centro 
decidiron, en sesión extraordinaria de Claustro de Profesores do 15 de maio de 2018, non 
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utilizar libros de texto a partir do curso 2018-19. Os libros de texto dos que dispón o 
centro, son utilizados como materiais de consulta. 
 
 
15. VALORACIÓN DO PLAN PARA O ALUMNADO CON ENFERMIDADE CRÓNICA.- 

 
O Anexo XIII do PEC que corresponde ao Protocolo Xeral de Accidentes e 

Enfermidades do Alumno/a que está vixente serviu de guía ao profesorado por se había que 
intervir en algunha situación de alerta de enfermidade crónica.  

A principio de curso nomeamos aos membros do Equipo de Primeiros Auxilios (EPA) e 
facilitamos ao profesorado o listado do alumnado inscrito no programa de alerta escolar e do 
alumnado de especial atención polas súas alerxias ou enfermidades máis leves. Tamén 
entregamos os protocolos específicos de actuación dos casos particulares. 

O Equipo de Primeiros Auxilios (EPA) formado por: mestra de Pedagoxía 
Terapéutica (Xefa), mestra de Audición e Linguaxe, orientadora, coidadora e mestres/as de 
garda, non tivo que intervir en ningunha situación alarmante ou comprometida e o curso 
desenvolveuse sen incidencias. 

 
VALORACIÓN DO PLAN E PROPOSTAS DE MELLORA: 

 
- 9 alumnos/as, con enfermidade crónica e inscritos no programa alerta escolar e 11 de 

especial atención. 
- En xeral, sen incidencias.  
- O Anexo 1, plan de atención individualizado do alumno/a, é coñecido polo profesorado 

como guía de actuación específico de cada caso.   
- O profesorado e a coidadora do Centro son coñecedores do protocolo específico de 

cada alumno/a e estiveron sempre moi pendentes das súas manifestacións tanto na 
aula como nos recreos, festivais e actividades complementarias. 

- A principio do vindeiro curso daremos indicacións a todo o profesorado, para que cada 
un teña asignada a súa función en caso de accidente ou enfermidade crónica do 
alumno/a. 

- Debemos realizar algún simulacro de alerta de accidente grave/enfermidade crónica.  
- Solicitaremos formación específica de enfermidades crónicas impartida por algún 

especialista na materia, de ser o caso. 
 

 
16. VALORACIÓN DO PLAN DE ORGANIZACIÓN E COORDINACIÓN DAS TAREFAS 

DO PERSOAL NON DOCENTE.- 
 

O persoal non docente forma parte do equipo de traballo deste Centro e están sempre 
en continuo contacto co equipo directivo para coordinar as tarefas a realizar.  

 
VALORACIÓN DO PLAN E PROPOSTAS DE MELLORA: 
 

- O plan de organización e coordinación das tarefas do persoal non docente non se 
desenvolveuse con normalidade. Tivemos moitísimos problemas cos nomeamentos dos 
diferentes conserxes que pasaron durante este curso escolar polo Centro e ata o mes 
de marzo-abril non se estabilizou a praza. O director mantivo unha reunión co Sr. 
Alcalde e coa ANPA para solicitar a estabilidade deste posto. Agardemos que con 
vistas ao seguinte curso se cumpra a promesa de convocar bolsas de traballo para 
cubrir a vacante. Para nós non é operativo que cada certo tempo teñamos un conserxe 
novo. 



Memoria Anual 2021-22 

88 
 

- O resto do persoal non docente leva moitos anos neste centro, sendo unha plantilla 
bastante estable, o que facilita o traballo, debido ao coñecemento do Centro.  

- Adaptáronse perfectamente ás indicacións do protocolo Covid específico das súas 
funcións e do seu traballo.  

- Houbo unha comunicación moi fluída ente o persoal non docente co equipo directivo e 
co resto do profesorado. 

- Valoramos moito o traballo que realizan no Centro.  
- Como propostas de mellora, debemos seguir nesta liña, valorando o seu traballo e 

incidindo en deixar que tomen decisións importantes para o Centro dentro das súas 
competencias.  

 
Seguiremos insistindo diante das diferentes administracións para poder contar co 

seguinte persoal: 
- Persoal coidador alumnado NEAE: 1 coidadora, mentres haxa alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo. 
- Persoal conserxe: 1 conserxe dependente do Concello de Gondomar. 
- Persoal de limpeza: 2 limpadoras de Limpezas Cíes en horario de tarde, empresa 

contratada polo Concello de Gondomar. 
- Persoal do comedor escolar: 3 coidadoras dependentes da empresa de cátering 

Alimentación Saludable Gallega contratada polo Concello de Gondomar. 
- Persoal de transporte escolar: 2 condutores e 2 coidadoras dependentes da empresa 

ATSA-Galisur contratada pola Consellería. 
 

 
17. VALORACIÓN DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN E EVACUACIÓN DO CENTRO.- 

 
Neste curso non realizamos ningún simulacro. O motivo non foi outro que evitar as 

aglomeracións debido á situación sanitaria da Covid. 
 

PROPOSTAS DE MELLORA: 
 

- Revisar o plan de autoprotección por se encontramos algún erro que haxa que corrixir. 
- A principio do vindeiro curso explicaremos ao claustro as medidas a adoptar e os roles 

de cada profesor/a en caso de emerxencia. 
- Realizar os pertinentes simulacros para o curso que vén. 

 
 
18. VALORACIÓN DO PLAN DE UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO CENTRO.- 

 
VALORACIÓN DO PLAN E PROPOSTAS DE MELLORA: 

 
- Este curso foron utilizadas as instalacións polas seguintes entidades: 

o Agrupación Musical da Escola de Música de Vincios: clases por especialidades 
instrumentais máis ensaios por grupos musicais e ensaio das bandas integrantes e 
actividades puntuais durante o curso 2021-22. 

o Asociación de Veciños O Galiñeiro - Centro Cultural de Vincios: para os ensaios das 
Rondaias, dos abandeirados e das comparsas do Entroido. Tamén para que a 
entidade Activalede, S.L., en colaboración coa ANPA Santa Mariña, coa Escola de 
Música de Vincios e coa Comunidade de Montes de Vincios, solicitou autorización 
para a realización do campamento de verán “Os vinciocas 2022”, que se 
desenvolverá nos meses de xullo e agosto. 

- En momentos puntuais, sobre todo en días de choiva, certas familias acceden ao 
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colexio en vehículo sen ter a autorización pertinente. A maioría foron advertidas do 
incumprimento da norma. 

- Valoramos positivamente as actividades realizadas no taller de plástica e na biblioteca 
creativa polo alumnado. Estanse a dotar de materiais didácticos con orzamento 
específico e empezan a ser aulas bastante utilizadas, dinámicas e dotadas de material. 

- O comedor escolar é un espazo que debe remodelarse con urxencia.  
 

 
19. VALORACIÓN DO PLAN DE ACTIVIDADES PROPOSTAS POLA ANPA.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Directiva do curso 2021/2022 : 
 

NAI / PAI CARGO 

Belén Cabaleiro Silva PRESIDENTA 

Mª Carmen Comesaña Estévez VICEPRESIDENTA 

Mª Sonia Martinez Besada 
TESOREIRA (Representante Consello 

Escolar) 
Amalia Vicente Alvarez  SECRETARIA 
Juan Pablo Vidal Costas VICESECRETARIA 
Alicia Durán Covelo CONTADORA 
Lucía Gil Rodríguez 

VOGAIS 
Pablo Rial Salgueiro 
Mª Ángeles Fernández Álvarez 
María Elena Cabrera Chaparro 

 
2. A atención e información ás familias lévase principalmente mediante avisos na aplicación 
“abalar”, presencial no local da asociación e intentando non ter que recorrer a elo por motivos 
de sostibilidade mediante avisos en papel para o alumnado, e por último na PÁXINA WEB. 
 
3. A AULA MATINAL é xestionada por nós cunha Subvención da ANPA para que se puidese 
ofertar ás familias usuarias. Este servizo considerámolo básico e importante, ofertamos a 
AULA MATINAL, durante todos os días lectivos do curso sendo sabedores dos problemas 
que carrexa a conciliación de vida familiar mantémola en horario de 07:30 a 09:00 horas; 
para o que contamos con unha coidadora que custodia e realiza diferentes actividades de 
educación e entretemento cos alumnos e alumnas. 
 
4. No mes de Outubro deron comezo as ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

Actividade Día Horario 

Lingua de Signos* 
Luns 

16:00 a 17:00 
Ximnasia Acrobática 16:00 a 17:00 
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Patinaxe (Depu) 
martes 

16:00 a 17:00 
Robótica Lego 16:00 a 17:00 
Fútbol sala  17.00 a 18.00 
Tenis 

mércores 
16:00 a 17:00 

Robótica lego 16:00 a 17:00 

Skate 
xoves 

16:00 a 17:00 

Pintura 16:00 a 17:00 

Baile Moderno venres 16:00 a 17:00 
 
 
5. Cumprindo coa obriga de darlle voz aos socios/as convocamos á ASEMBLEA para 
mantelos informados de toda a nosa xestión: 

- Celebrouse 1 asemblea ordinaria, en Setembro antes do comezo de curso. 
- Realizáronse varios Solicitudes ao Concello de Gondomar para melloras no 

Centro, como un Conserxe fixo e a instalación dunha marquesiña no Barrio de 
Xián. En algunha non houbo resposta. Seguimos tentando reunirnos con eles 
durante o curso con só un resultado positivo, na data 22/02/2022, para obter un 
Conserxe eventual. 

6. Durante o curso tratamos de organizar as ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS culturais, 
festivas e de convivencia que a continuación relatamos, tanto as que se pretendían realizar 
que non foi posible, como as que si foron realizadas:  
 

 FESTA DO SAMAÍN (OUTUBRO): Anulada pola COVID-19. 
 
 

 FESTA DE NADAL (DECEMBRO):  
Chegada esta festa de tanta tradición e popularidade entre o alumnado, organizamos unha 
xornada celebración, na que neste curso quen visitou  o centro para repartir LIBROS a cada 
alumno foi a artista Maria Faltri Picadiscos, sendo unha xornada de música e canto para 
tod@s @s nen@s. 
 

 FESTA DA BIODIVERSIDADE DO MONTE GALIÑEIRO (MARZO): 
Organizamos unha festa na que as familias participaron na eliminación do eucalipto no 

Monte Galiñeiro en colaboración coa Comunidade de Montes. Mentres os maiores realizaban 
esa tarefa mediante medios mecánicos, tódol@s nen@s asistentes disfrutaron dunhas 
actividades de educación ambiental e xogos realizados por Alecrín Actividades 
.Posteriormente participamos nunha comida de convivencia, para rematar a Xornada coa 
actuación de Bardo Abelardo. 
 

 FESTA DO ENTROIDO: anulada pola Covid-19. 
 

 EXCURSIÓN FIN DE CURSO (XUÑO): con data 5 de Xuño realizamos unha 
Excursión e saída de convivencia para todas as Familias da comunidade educativa ao 
Parque acuático de Amarante en Portugal, cun resultado totalmente positivo e de 
disfrute e reencontro cunha nova situación Post Covid. 

 
 FESTA DE FIN DE CURSO (XUÑO): con data 3 de Xuño realizamos un Festival Fin 

de Actividades Extraescolares, o cal consistiu que todos aqueles nen@s que 
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participaron en algunha actividade puidesen mostrar os resultados obtidos mediante 
unha actuación ou mostra do ben que o pasaron durante o curso. A participación foi 
moi ampla por parte das Familias, consideramos que foi un cambio positivo na oferta 
de actividades realizadas pola ANPA. 

 
7. Tamén levamos a cabo outro tipo de actuacións que reverteron en melloras para a 
asociación e os socios, como foron os CONVENIOS asinados e SUBVENCIÓNS solicitadas. 
Neste eido asinamos o convenio de colaboración co Concello de Gondomar mediante o cal 
recibimos unha achega económica, e solicitamos e acadamos unha subvención da 
Comunidade de Montes de Vincios coa que facer fronte aos gastos da Aula Matinal. 
 
8. Colaboramos ao longo de todo o curso, nas SAÍDAS organizadas polo centro para levar 
ao alumnado a museos, zoo, cine, teatro e outros lugares e actividades de interese. Para elo 
subvencionamos aos socios/as coa cantidade de 2,00 € para os gastos derivados do autobús 
utilizado. Nas EXCURSIÓNS de fin de curso dos fin de ciclo de primaria e infantil, mediante 
achegas económicas e a venda de diferentes produtos nas festas celebradas ao longo do 
curso.  
 
9. Colaboración co Centro costeando parte dalgunhas saídas de grupos ou ciclos, así como 
en diferentes actividades extraescolares. 
 
10. Estivemos presentes nos órganos de decisión do centro como son o CONSELLO 
ESCOLAR e as súas comisións delegadas. 
 
11. Solicitamos ante o Concello o cambio de representante no Consello da Muller 
participando nas reunións realizadas. 

 
12. Solicitouse unha subvención para  a Promoción de Igualdade á Xunta de Galicia co fin de 
realizar Obradoiros de igualdade no centro en colaboración co profesorado de 5º e 6º de 
primaria, mediante a presentación dun Proxecto para Obradoiro de Igualdade realizado por 
unha empresa especializada. 
 
CONCLUSIÓNS E VALORACIÓN FINAL: 
 

É por isto que valoramos positivamente o feito durante o curso 2021/202 a pesar de non 
poder levar a cabo toda a programación restante do curso escolar; afrontamos o vindeiro coa 
mesma ilusión e ganas de seguir traballando. 

 
 
 
20. VALORACIÓN DO PLAN PARA A POTENCIACIÓN E ORGANIZACIÓN DAS 

RELACIÓNS COA COMUNIDADE E A FAMILIA.- 
 
 

POTENCIACIÓN E ORGANIZACIÓN  
DAS RELACIÓNS COA FAMILIA 

GRAO DE CONSECUCIÓN 
(SI/NON/EN PROCESO) 

- Favorecer a participación dos membros do Consello Escolar como 
representantes lexítimos que son dos distintos sectores da 
comunidade educativa do Centro. 

- SI (fomentando a liberdade de 
expresión, respectando as 
opinións de todos/as e sendo 
os seus membros elixidos  
democraticamente) 

- Propiciar a comunicación, directa ou indirectamente, cos pais/nais - SI (casos puntuais de familias 
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dos alumnos/as co fin de facelos partícipes dos intereses e 
necesidades do Centro, de modo que cheguen a asumir que as 
normas de organización establecidas na escola non son alleas e 
eles, senón o produto da estreita colaboración e adopción de 
medidas do conxunto da comunidade educativa. 

de incumprimento de normas, 
sobre todo no acceso en 
vehículo) 

- Establecer e manter relacións de diálogo, coordinación e 
participación coa Asociación de Nais e Pais de Alumnos/as, Santa 
Mariña de Vincios. 

- SI (relación fluída) 

- Facilitar o uso das instalacións do Centro para a realización de 
actividades organizadas pola ANPA, pola Asociación de Veciños, 
Centro Cultural, Banda de música, Comunidade de Montes, etc. O 
obxectivo será abrir o Centro a toda a comunidade educativa e á 
parroquia de Vincios. 

- SI (todas as solicitudes foron 
aprobadas) 

- Favorecer a relación coas institucións de tipo social existentes na 
vila e co Concello de Gondomar. 

- SI (existe unha comunicación 
fluída coas diversas 
institucións, como a 
Comunidade de Montes, 
Centro Cultural, Agrupación 
Musical e cos representantes 
municipais) 

- Uso da axenda escolar como medio habitual e diario de 
comunicación entre o profesorado e as familias. 

- SI (diariamente) 

- Envío de circulares a pais/nais/titores de alumnos/as con 
información puntual de asuntos do seu interese. Boletín informativo 
do inicio curso incidindo nas normas de organización e 
funcionamento máis importantes a ter en conta no Centro e uso da 
aplicación Abalar Móbil. 

- SI (comunicación constante e 
diminución de envío en 
formato papel) 

- Manter a páxina Web do colexio actualizada como canle de 
comunicación e publicación da revista anual do colexio para enviar 
ás familias. 

- SI (descargas de 
documentación e facilidade de 
trámites online 

- Ademais do envío obrigado aos pais/nais/titores do boletín de 
cualificación trimestral, comunicación puntual, telefónica ou escrita, 
ou telemática, de calquera asunto de interese relacionado co 
proceso de ensinanza e aprendizaxe dos seus fillos/as. 

- SI (boa comunicación e 
información ás familias por 
diferentes medios) 

- Celebración de reunións conxuntas con todos os pais e nais de 
alumnos/as da aula, nivel ou ciclo para conseguir a máxima 
colaboración no proceso de educación dos seus fillos/as en 
diversos momentos do ano. 

- SI (2 reunións anuais e 1 
reunión para familias novas). 

- Atención aos pais/nais/titores por parte dos mestres/as titores/as de 
unha hora semanal todos os martes lectivos, de 17:30h. a 18:30 h., 
facilitando a posibilidade de entrevista noutro horario en función das 
necesidades de ambas partes. Estas entrevistas foron, ben a 
demanda do profesorado, ben por solicitude dos pais e nais previa 
cita.  

- SI (sempre houbo boa 
disposición por parte das 
familias e do profesorado). 

- Realizar actividades específicas e puntuais como contacontos, 
aniversarios,… para o alumnado coa intervención dalgún 
pai/nai/titor. 

- NON  (debido á pandemia e 
por manter os grupos burbulla) 

- Entrada dos pais/nais/titores no Festival das Letras Galegas para 
ver as actuacións dos seus fillos/as. 

- Actividades  realizadas polo 
alumnado pero sen público 
pola pandemia. 

- Fomentar e organizar charlas no Centro de docentes expertos 
nunha materia de interese para a comunidade educativa. 

- NON (debido á situación 
sanitaria) 
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- Atención aos pais/nais/titores por parte do orientador/a concertando 
cita previa. 

- SI (numerosos casos de 
atención incluso 
telefonicamente que se 
atenderon). 

- Atención aos pais/nais/titores por parte do equipo directivo todos os 
días de 12:00h. a 14:00h. facilitando tamén a posibilidade de 
entrevista noutro horario en función das necesidades de ambas 
partes. 

- SI (sempre houbo disposición 
incluso noutras franxas 
horarias. Durante este curso, o 
director tivo desviado o 
teléfono do Centro ao móbil 
para á atención personalizada 
provocada pola Covig-19 

- Uso da aplicación Abalar Móbil para comunicación coas familias. - SI (100% das familias e 
poucos casos de incidencias). 
É a ferramenta comunicativa 
máis utilizada 

 
 
21. INFORME ECONÓMICO.- 
 

Este informe trata de ser un resumo contable dende o mes de xaneiro ata finais de xuño 
do presente ano. No mes de xaneiro, enviamos sempre ao profesorado e aos diferentes 
membros do Consello Escolar a contabilidade anual para a súa aprobación diante deste 
órgano, previa avaliación positiva por parte da Comisión económica. O máis destacable que 
podemos interpretar é o seguinte: 

 
 Todos aqueles orzamentos específicos de plans e programas solicitados foron gastados 

integramente ao longo deste curso escolar: PLAMBE, Fomento do uso do galego, 
Biblioteca creativa, Biblioteca inclusiva, Stem Edixgal, Plan de benestar emocional, 
Contratos Programa, Departamentos de Orientación, etc. 
 

 Facendo un balance semestral, arredor dun 50% dos gastos corresponden a 
subministracións do colexio en material funxible: material docente e de alumnado, 
materiais de ciclos e departamentos, consumibles informáticos, fotocopias, gasóleo de 
calefacción, etc. Tamén destaca cerca dun 26% correspondente a reparacións e 
mantemento do centro: xardín, tarima da aula de usos múltiples – psicomotricidade, etc. 
 

 A ANPA dentro das súas posibilidades, debe axudar e de feito axuda todo o que pode 
ao colexio na compra de material, subvencionando actividades e transportes para asistir 
a espectáculos educativos e actuacións diversas para o alumnado, labor que 
agradecemos. 

 
 CONTABILIDADE: 

 
 Saldo a 29/06/2022: 20.038,82€ 
 
 Facturas estimadas pendentes de pago en verán: 

 
- Konica Minolta, fotocopias mes de xuño + impresión revista escolar: arredor de 

500€ 
- Ferretería Vincios: 70€ 
- Comercial Utrhes: 100€ 
 



Memoria Anual 2021-22 

94 
 

 Futuros Ingresos: 
 
- Proxectos do fomento do uso do galego: 439€  
- Última partida gastos funcionamento 2022: 2.856€ 
 

 RESUMO CONTABLE:  
 

Unha vez ingresada a última partida deste ano 2022, posiblemente no mes de 
outubro, por un importe de 2.856€, teremos que estar atentas/os á contabilidade, xa 
que ata marzo de 2023, supostamente non ingresarán a seguinte asignación, a non 
ser que haxa anticipos. 
No seguinte cadro, informamos do resumo contable do centro no período 
comprendido entre o 01/01/2022 e o 29/06/2022: 
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22. VALORACIÓN DO PLAN XERAL DE AVALIACIÓN DO CENTRO.- 
 

Dende unha perspectiva global e integradora pódense sinalar como factores para medir 
a eficacia do Centro e, polo tanto, a súa calidade, os seguintes recollidos na Programación 
Xeral Anual: 

 Os fins e os obxectivos da avaliación. 
 As metas inmediatas. 
 O sistema organizativo do Centro. 
 O grao de motivación e satisfacción do persoal docente. 
 O clima de convivencia escolar. 
 O contexto educativo da comunidade. 
 Os recursos humanos, materiais e económicos dispoñibles. 
 A implicación e participación do alumnado. 
 As relacións do Centro coas familias. 
 Os procesos de ensino-aprendizaxe. 
 Os resultados acadados con todos e cada un dos membros da comunidade 

educativa. 
 

Ao longo do curso realizamos un seguimento do grao de consecución dos obxectivos e 
actividades formuladas na PXA mediante a Comisión de Coordinación Pedagóxica composta 
por todo o claustro de mestres e nas avaliacións trimestrais onde se foron anotando as 
incidencias, novas propostas, modificacións, valoración de resultados, etc., Tamén as 
Reunións Semanais do Claustro dos martes de tarde serviron para preparar todas as 
actividades do Centro, para aumentar a coordinación docente, para preparar todo o traballo 
en equipo e sobre todo para avaliar a marcha do Centro e propoñer as modificacións 
oportunas. 

O redactado nesta Memoria Anual indica que o Centro ten un funcionamento estable e 
operativo e que será mellorado nos seguintes cursos debido a que a totalidade do Claustro 
será definitivo e por suposto debido tamén ao cambio metodolóxico no que o profesorado 
está a participar.  

Durante este curso marcado pola incerteza da pandemia modificamos a organización 
do centro para garantir con éxito o traballo presencial e non presencial debido ao 
confinamento do alumnado.  

Agardaremos con impaciencia o protocolo que publicará a Consellería de Educación 
coas pautas para iniciar o curso con seguridade e agardamos que xa se desenvolva con total 
normalidade. 
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23. CERTIFICACIÓN DO CLAUSTRO E CONSELLO ESCOLAR.- 
 

Esta Memoria do curso 2021-2022 que figura nas páxinas anteriores a esta 
certificación, foi aprobada polo Claustro de Profesores e polo Consello Escolar en Sesións 
ordinarias celebradas ambas o día 29 de xuño de 2022. 

 
 

En Vincios, a  29 de xuño de 2022 
 

O Equipo Directivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

   A Xefa de Estudos             O Director                           A Secretaria 
 
Elena Paz Alonso        Miguel D. González Barreira  Ana Mª Iglesias Iglesias 
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ANEXO I:  
 
 
EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR (EDBE) – 
MEMORIA DO PLAN DE MELLORA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES – 
BIBLIOTECA “LIBRINCIOS”.- 
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MEMORIA CURSO 2021/2022 

Plan de mellora de bibliotecas escolares 

www.librincios.blogspot.com 
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1. INTRODUCCIÓN 

Ao igual que nos últimos cursos, o traballo no centro segue a estar condicionado pola situación 

pandémica: organización de actividades, agrupamentos, etc., aspectos que, dun xeito ou outro, 

incidiron no quefacer diario na escola. 

Aínda que este curso decidiuse reabrir de novo a Aula Creativa, seguimos sen poder empregar a 

Biblioteca dun xeito habitual e con normalidade total. 

Todo ilo, reflíctese tanto na consecución dos obxectivos coma no desenvolvemento das actividades 

propostas e na avaliación das mesmas. 

Cabe mencionar tamén a importancia do Blog da nosa Biblioteca (http://librincios.blogspot.com/), xa  

que permitiunos compartir actividades e outros momentos importantes, especialmente as exposicións 

trimestrais e determinadas actividades que non puideron ser levadas a cabo dun xeito habitual. 

En definitiva, fomos dando pequenos pasos avanzando cara a unha actividade máis normalizada pero 

aínda baixo as medidas derivadas da situación sanitaria actual. 

2. ACTIVIDADES DESENVOLTAS 

 2.1 ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN E XESTIÓN 

a) Adquisición de fondos: 

Este curso, ampliáronse os fondos da biblioteca relacionados principalmente con proxecto anual 

“PEQUENOS GRANDES PROXECTOS” e coa igualdade de xénero. Ademais, mercáronse 

novidades tanto de ficción coma de consulta e CD musicais. Houbo que renovar libros que estaban 

moi deteriorados polo uso. Para a adquisición de novos títulos, tívose en conta ao profesorado, as 

súas propostas e necesidades en función das actividades que querían levar a cabo.As novidades, 

despois de ser catalogadas, promocionáronse no andel de “Novidades” da biblioteca. 

b) Catalogación: 

Ao o longo do curso fóronse catalogando todos os fondos que ían chegando a nosa biblioteca e 

cambiando os que estaban máis estragados. 

c) Carnés de usuarios: 

No primeiro trimestre déronse de alta os carnés do alumnado de 4º de E.I. e daqueles alumnos e 

alumnas que comezaron este curso no colexio. Ao longo do ano, fóronse facendo os das mestras 

novas e os de aqueles nenos e nenas que foron chegando xa comezado o curso. 

d) Equipamento: 

Grazas aos fondos aportados polo centro, adquiríronse  3 lotes de 8 xogos cada un para as Mochilas 

Viaxeiras, 9 caixas de madeira con tapa para os libros do  Itinerario Lector, 20 suxeitalibros para os 

andeis da biblioteca, 10 bolsas de rafia para o transporte dos E-books. 

e) Acondicionamento de espazos: 

Educación Infantil, este curso, recuperou os agrupamentos habituais: 4º, 5º e 6º de E.I., o cal permitiu 

reabrir a Aula Creativa. Posto que o pasado curso vímonos obrigadas polas circunstancias a ceder 

este espazo  como aula, este ano tivemos que partir de cero co traballo neste recuncho da Biblioteca. 

As aulas seguiron a ter unha gran importancia como pequenas sucursais da Biblioteca, non tanto 

como punto de empréstitos coma de servir de ponte entre os nenos e nenas e a biblioteca durante os 

días que, por horario, non podían usala. 

Os espazos exteriores do centro tamén foron empregados para levar a cabo diferentes actividades 

como festivais, concertos, lecturas, etc. 

http://librincios.blogspot.com/
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Ao longo deste curso, fomos recuperando xa dun xeito máis normalizado os corredores como punto 

de encontro para a celebración de diversas actividades como a Semana da Poesía, a Semana do 

Libro, etc. 

 2.2 ACTIVIDADES DE FOMENTO DA LECTURA E DA ESCRITURA 

Neste apartado, detallamos as actividades que se levaron a cabo como parte da programación do Plan  

Anual de Lectura, que parten como proposta dende a biblioteca, en consenso cos demais equipos do 

centro, e que se desenvolven coa colaboración de todas as titoras e mestres do centro. 

 Hora de ler 

Este ano, ao retornar o tempo de recreo ao seu horario habitual, púidose  recuperar a Hora de Ler no 

tempo que xa estaba establecido anteriormente, de 12:00 a 12:20. Con todo, cando o tempo o 

permitiu, as aulas aproveitaron os espazos exteriores para levar a cabo estes tempos de lecturas. 

 Mochilas Viaxeiras 

Este curso, a Mochila Viaxeira comezou a súa andaina polas familias con total normalidade e 

adaptándose a temática anual “Pequenos Grandes Proxectos”. 

En canto ao contido das mesmas, todas as Mochilas conteñen literatura en galego, castelán e inglés 

para os nenos e nenas, CD, DVD e un xogo para divertirse en familia. Inclúe tamén unha libreta de 

suxestións na que nenas, nenos, pais e nais poden deixarnos os seus comentarios. Deles podemos 

inferir que esta é unha actividade que gusta moito e ten unha gran acollida por parte das familias, 

nenos e nenas que as agardan con moita ilusión. 

A entrega das Mochilas Viaxeiras foi realizada de forma individual a cada curso nas xornadas da 

Inauguración da Biblioteca. 

 XI Ciclo de Contacontos 

Este curso, recuperáronse os Contacontos presenciais na Biblioteca tanto para E.I. como para E.P. 

Ademais, sempre que foi posible, aproveitáronse outros espazos  do centro (interiores e exteriores) 

para levar a cabo esta actividade que tan boa acollida ten entre nenos e nenas. 

Os contos escollidos neste curso foron, entre outros: 

 “DOROTHY, UNA AMIGA DIFERENTE” Roberto Aliaga y Mar Blanco. Ed. Cuento de luz. “YO 

SOY” y “YO VOY CONMIGO” Raquel Díaz Reguera. Thule ediciones. “LOS INVISIBLES” Tom 

Percival. Editorial Andana. “EL PIRATA VALIENTE” Ricardo Alcántara. Kalandraka. “EL HIJO 

DEL PIRATA”. Vincent Borgeau. SM. “UN BICHO RARO” Clara Redondo. 

Este curso propuxémonos celebrar un contacontos mensual, aínda que as circunstancias non sempre 

o permitiron. A maiores, levamos a cabo outros contacontos que foron circunscritos en actividades e 

celebracións máis específicas: Semana do Libro, Día da Non Violencia de Xénero, inauguración da 

Biblioteca. A nosa intención é manter, o próximo curso, os contacontos mensuais. 

 A Aventura de Ler 

O Itinerario Lector establecido no Proxecto de Centro, recolle un libro en castelán e outro en galego 

como lecturas obrigadas para cada curso. Este ano, ao recuperar os agrupamentos habituais en E.I., 

deuse de baixa unha das caixas creadas o curso pasado, reorganizando os contos das caixas do 

Itinerario Lector de dita etapa. 

 

 

CURSO GALEGO CASTELÁN 

4º E.I. Patacrúa & Chené (2006) 

Loboferoz. OQO 

McKee, D. (1968). Elmer. Penguin 

Random House 
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5º E.I.  Ballesteros, X. (1998) Os sete 

cabritos. Kalandraka. 

 

Ruillier, J. (2004) Por cuatro 

esquinitas de nada. Ed. Juventud. 

6º E.I. Lionni, L. (1963). Nadarín. 

Kalandraka. 

McBratney, S. (1998) Adivina cuanto 

te quiero. Walker Brooks. 

1º E.P. Aguilar, L. (2008) Orellas de 

bolboreta. Kalandraka. 

Moure, G. (2001) Nacho Chinchones. 

SM  

2º E.P. María, M. (2008) Os soños na 

gaiola. Xerais. 

Alonso, F. (1978). El hombrecillo de 

papel. Susaeta ed. 

3º E.P. Casalderrey, F. (2002). Cando 

a terra deixou de xirar. SM 

Dahl, R. (1982). Cuentos en verso 

para niños perversos. Alfaguara. 

4º E.P. Fernández, A. (2004). Un tren 

cargado de misterios. Anaya. 

Kinney, J. (2008). Diario de Greg. 

Un pringao total. RBA 

5º e 6º E.P.   Dahl, R. (2005). Charlie e a 

fábrica de chocolate. Xerais. 

Twain, M. (2021). Las aventuras de 

Huckleberry Finn. Molino. 

 

En 5º e 6º E.P. saiu do I.L. “Usha”;  “Nunca juegues con una bruja”; “Volvo!. O regreso de Usha”; e  

“Manolito Gafotas”. No lugar destas lecturas, entraron “Charlie e a fábrica de chocolate” e “Las 

aventuras de Huckleberry Finn”. Ambos cursos compartiron estas lecturas. 

Por último, destacar que a entrega das caixas do I.L.  levouse a cabo de xeito individual a cada curso 

durante os días que dedicamos a inauguración da nosa Biblioteca. 

 Recomendacións Lectoras. 

Como todos os anos, por Nadal e Fin de Curso, facemos recomendacións lectoras nas que incluímos 

libros en galego, en castelán e en inglés para todas as idades (por ciclos ou etapa), e tamén un 

apartado dedicado aos libros relacionados coa temática anual “Pequenos Grandes Proxectos”. 

Ademais de entregarllas aos nenos e nenas en papel, estas recomendacións son subidas ao blog da 

biblioteca do centro (http://librincios.blogspot.com/). 

 Apadriñamentos Lectores 

Este ano, dun xeito progresivo, fomos recuperando as actividades celebradas entre padriños, 

madriñas, afilladas e padriños: sesións de contacontos, xuntanzas entre padriños-afillados na semana 

da poesía e Rosalía, na semana do libro, e todos aqueles intercambios de actividades propostas e 

planificadas polos cursos implicados. 

Sempre que foi posible, aproveitamos os espazos exteriores, así como tamén os interiores máis 

amplos e seguros nas circunstancias sanitarias actuais. 

Ao igual que o curso pasado, aproveitamos o noso blog (http://librincios.blogspot.com/) para 

regalarmos actividades fermosas e cheas de cariño entre padriños, madriñas, afilladas e afillados 

cando as xuntanzas non foron posibles ao longo do curso. 

 Club de Lectura  

Este ano, non se organizou Club de Lectura. Non obstante, os cursos de 5º e 6º continuaron coa 

dinámica a nivel de aula co obxectivo de impulsar a lectura entre os rapaces e rapazas a espera de 

poder retomar esta proposta de dinamización da lectura o curso vindeiro tal e como se viña a facer 

ata agora. 

 Empréstitos  

Cada  grupo dispuxo dun día fixo para poder facer uso da biblioteca: facer os empréstitos, buscar 

información, desenvolver actividades organizadas, formación de usuarios... A maiores, cada titora 

http://librincios.blogspot.com/
http://librincios.blogspot.com/
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puido levar para a súa aula ata 30 libros. Ademais dos empréstitos de libros en físico, tamén tiveron a 

opción de usar o soporte electrónico, os nenos e nenas de 5º e 6º de Primaria. 

 Por outra banda, tentamos ampliar as ofertas literarias e facilitar tamén o acceso á lectura por outros 

medios. Neste sentido, achegamos aos nenos e nenas e as familias, por segundo ano, o proxecto 

ELBE 2 (parte do plan LIA). Este proxecto, permite que todos o alumnado do centro, con 

independencia de se teñen lector electrónico ou non, poidan acceder a unha grande oferta de libros 

durante un  período de empréstito de 15 días, facilitándolles unha contrasinal para poder acceder a 

este servizo de  Biblioteca Dixital. No blog do centro (http://librincios.blogspot.com/),  fíxose unha 

entrada explicando dun xeito moi sinxelo a mecánica deste Proxecto ELBE. 

Ademais, como todos os anos, levamos a cabo os EMPRÉSTITOS DE VERÁN (cun máximo de 8 

libros). Este curso, ao igual que o anterior, enviáronse as familias (e  subiuse ao blog) o impreso a 

cumprimentar para facer efectivos eses empréstitos, e fomos os mestres e  mestras quen, dentro do 

horario escolar e antes do remate do curso, axudamos aos nenos a  elixir as súas lecturas de verán. 

Estes empréstitos foron realizados nas horas de biblioteca de cada curso. 

Actividades levadas a cabo: 

 Inauguración da Biblioteca (ver anexo Imaxe 1) 

Este ano, puidemos inaugurar a Biblioteca dun xeito presencial. Para facelo coa maior seguridade 

posible, alongamos a Inauguración durante unha semana, distribuíndo así en cada un dos días os 

cursos de E.I. e E.P. (dous cursos cada día, agás 4º E.I., que tivo unha xornada para el so). A 

organización das diferentes actividades que formaron parte da Inauguración foi pensada para que os 

cursos participantes na mesma xornada non coincidiran nun mesmo espazo. 

A celebración da apertura da Biblioteca xirou en torno a unha xincana de xogos populares: tres en 

raia, buxainas, sacos, mariola, cordas e carozos. Rematados os xogos e despois de resolver un 

misterioso quebracabezas que nos ía dicir a onde tiñamos que dirixirnos, celebramos unha divertida 

sesión de contacontos na Biblioteca: “El Hospital de Litera Tura”, Alicia González Ramírez. 

Autopublicado (para E.I., 1º e 2º E.P.) e “Imagina un día”. Sarah L. Thomson. Ed. Juventud. (para 

3º, 4º, 5º e 6º). 

Como broche final, fíxose entrega a cada aula da Mochila Viaxeira e a Caixa da Aventura de Ler 

(Itinerario Lector). Dentro de cada caixa, Librincios metera un pequeniño agasallo para cada 

subgrupo de aula (3 en raia, xogo de memoria, etc). 

 Concursos  

Este curso, tivemos presente a suxestión feita por un pai na enquisa de final do curso pasado e que 

facía alusión a carga de competencia que implica, as veces, os concursos para os cativos e cativas. 

Por iso decidimos convocar un só concurso, tendo o resto das propostas levadas a cabo ao longo do 

ano, un carácter máis colaborativo e de compartir momentos. O concurso convocado foi 

“FOTOGRAFÍA: FOTOS TENEBROSAS”. Os e as participantes tiñan que enviar unha fotografía 

na que o tema protagonista fora o Samaín, o medo e o terror. Tivo unha grande acollida e foi moi 

complicado escoller as gañadoras e gañadores… Todos merecían un agasallo do mediño que daban!!. 

 Día Escolar da Non Violencia e da Paz (ver anexo Imaxe 2) 

Para a conmemoración deste día, organizouse un conxunto de actividades cuxo eixo central foi o 

conto “A MELLOR SOPA DO MUNDO”, de Susana Isern, Editorial OQO. As sesións de 

contacontos do conto escollido, leváronse a cabo dun xeito individual en cada aula, traballando a 

mensaxe que a través del se transmite. Posteriormente, en grupos de traballo, elaboráronse “receitas 

de paz”; escolléronse palabras (accións, emocións, etc.), todo iso, co poder de transmitir as nosas 

http://librincios.blogspot.com/
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ansias de construír un mundo máis amigable. Todo este traballo realizado a nivel de aula, quedou 

plasmado nun fermoso mural, “SOPIVINCIOS POLA PAZ”, que dende ese día decora o noso patio 

cuberto. 

Como broche de ouro, xuntámonos no campo de baloncesto, aproveitado o sol que quixo festexar 

connosco o Día da Paz, e cantamos a canción do conto, que leva o mesmo título, “A mellor sopa do 

mundo”. 

 Día de Rosalía de Castro e Día da Poesía. (ver anexo Imaxe 3) 

Este curso, por razóns organizativas, o Día de Rosalía de Castro celebrámolo xunto co Día da Poesía. 

Non obstante, o día sinalado para a súa conmemoración, tanto os cursos de E.I. coma E.P., 

traballaron, a nivel de aula, a figura da escritora galega realizando fermosos traballos onde reflectiron 

todo o aprendido. 

Chegado Marzo e o Día da Poesía, demos a Rosalía todo o protagonismo que merece. Alongamos 

este poético día máis dunha semana, onde padriños, madriñas cos seus afilladas e afillados, renderon 

unha emotiva homenaxe a escritora galega, agasallándose con poemas que recitaron con moitísima 

dozura.  Esta actividade, a levamos a cabo nas Horas de Ler (e un chisquiño máis), na planta baixa 

do cole, especialmente preparado para esta celebración. Cada grupo festexou no seu día, dun xeito 

individual (previa organización horaria), ou ben padriños, madriñas e afillados e afilladas 

compartindo espazo. Por último,  destacar a gran acollida da actividade por parte das nenas, nenos, 

mestres e mestras, e a súa emotividade e o gran esforzo feito por todas e todos!. 

 Día do Libro  

Para celebrar este día tan especial, e aproveitando a chegada da primavera, decidimos sacar as 

“Lecturas ao Patio”, e alongamos a súa celebración  dúas semanas, a do 25 de marzo e a do 29 do 

mesmo mes. 

Foi levada a cabo durante a Hora de Ler nos espazos exteriores do centro. Algunhas destas lecturas 

foron individuais; outras, fermosos contacontos dos propios nenos e nenas e tamén dos mestres e 

mestras. Pero o máis fermoso foi que, de novo, madriñas, padriños, afillados e afilladas, puidemos 

compartir a maxia dos libros, léndonos y pasando un momentos inesquecibles. Que linda foi esta 

xuntanza!!. Por último, destacar que na planta baixa preparouse un pequeno Recuncho de Lecturas 

ao Patio, no que o tren da nosa mascota Librincios suxeriunos  interesantísimas lecturas a todos os 

cursos. No blog de Librincios (http://librincios.blogspot.com/) subiuse un fermoso vídeo da 

actividade. 

 Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia. (ver anexo Imaxe 4) 

Dende a Biblioteca, celebramos o Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia. Foron 3º e 4º de 

E.P. os e as encargadas de facer un interesante mural con obxectivo de dar a coñecer ao resto do cole 

a figura de mulleres que, dende diferentes ámbitos das ciencias, destacaron polo seu traballo, valentía 

e determinación nun tempo no que as mulleres non tiñan a visibilidade nin as oportunidades para 

desenvolver as súas inquedanzas intelectuais e laborais: Marie Curie, Antonia Ferrín Moreiras, Jane 

Goodall, María Barbeito, etc. Para finalizar o mural e mirando ao futuro, as nenas convertéronse en 

directoras dos seus propios equipos de investigación tomando sabias decisións sobre o que lles 

gustaría investigar e descubrir para así poder mellorar a vida da xente no futuro. 

 2.3. ACTIVIDADES PARA FOMENTAR A COMPETENCIA INFORMACIONAL. 

 Elección e Formación de Usuarios 

Este ano, as e os axudantes de biblioteca foron os nenos e nenas de 5º e 6º E.P. que se presentaron 

voluntarios para ocupar o cargo. Polas circunstancias sanitarias, as funcións deste grupo víronse algo 

http://librincios.blogspot.com/
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diminuídas en relación as súas competencias habituais. Non obstante, colaboraron en diferentes 

actividades propostas dende a biblioteca. Por ex.: 

MURAL “RAZÓNS PARA LER E LER”: os e as axudantes animáronnos a mergullarnos nos 

libros e nas historias que neles están agochadas, dándonos unha infinidade de motivos para sucumbir 

a maxia da lectura. 

“VÍDEO HOMENAXE A DOMINGO VILLAR”: a punto xa de rematar o curso, deixounos o 

escritor galego Domingo Villar (Vigo, 1971), autor de, entre outras obras, “A praia dos afogados” 

(2009). Nós quixemos renderlle unha pequena homenaxe en forma de vídeo, no que os e as 

axudantes leron unha pasaxe de diferentes contos que forman parte do seu libro “ALGÚNS 

CONTOS COMPLETOS” (2021). 

Finalmente, destacar que a nosa intención é que ao longo do curso vindeiro vaiamos recuperando as 

atribucións que teñen (en situacións normais) este grupo e que fan sentir a nenos e nenas parte activa 

e protagonistas da nosa biblioteca. 

 Formación de Usuarios (ver anexo Imaxe 5) 

O curso que remata,  recuperamos, en certa medida, as sesións de Formación de Usuarios con 3º, 4º, 

5º e 6º de E.P. Os nenos e nenas de 3º aprenderon a facer os empréstitos pero colocar os libros nos 

andeis correspondentes aínda lles resulta moi difícil. Tiveron formación en CDU. Os nenos e nenas 

de 4º aprenderon a colocar e ordenar libros nos andeis e a levar a cabo os empréstitos. 5º e 6º están 

xa moito máis familiarizados con estes aspectos organizativos e de xestión da B.E., sabendo  facer 

empréstitos e ordenar libros nos  andeis adecuados, aínda así, estes cursos excepcionais fixeron que 

certos aspectos ou a soltura que tiñan antes a perderan e é preciso traballar neste aspecto.  

Por outra banda, non foron todas as sesións que nos gustaría  debido a escaseza de horas dispoñibles  

dos membros do Equipo de Biblioteca. O vindeiro curso tentaremos que as sesións adicadas a esta 

formación dos cursos implicados sexan máis extensas, xa que as consideramos fundamentais para 

que nenos e nenas aprendan a moverse na biblioteca e tamén poder transmitirlles certas pautas para 

manter a sala ordenada e os libros o máis coidados posible. 

 Proxecto Documental 

O tema anual, “PEQUENOS GRANDES PROXECTOS”, púxose en marcha despois de inaugurar 

a biblioteca, no mes de outubro. Na inauguración da B.E. presentouse a temática que íamos traballar 

ao longo deste ano. Fíxose demanda de material gráfico e audiovisual para poder levar a cabo cada 

investigación escollida polos diferentes cursos. Cada un deles escolleu o trimestre no que desexaba 

compartir co resto do colexio todo o que estaban a descubrir e aprender sobre o que decidiran 

investigar. Por precaución estas exposicións foron virtuais a través do blog da nosa biblioteca 

(http://librincios.blogspot.com/), quedando organizadas como segue: 

 *1º Avaliación: 

  -As nenas e nenos de 4ºP. fixeron unha completísima investigación sobre a vida que 

se agocha no composteiro. 

 *2º Avaliación: 

  -Os nenos e nenas de 1ºP. presentáronnos "Escenas pola igualdade" partindo da figura 

de Clara Campoamor e dos contos: "Rosa Caramelo" Adela Turín, Kalandraka e  "O libro dos 

porcos" Anthony Browne, Kalandraka. 

  - As e os máis cativos do cole, E.I., contáronnos un conto de creación propia "Na 

procura do tesouro", unha historia de pequenos piratas, aprendizaxes de cociñeiros e buscadores de 

volcáns. 

http://librincios.blogspot.com/
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 *3ª Avaliación: 

  - Os nenos e nenas de 3º, estiveron investigando sobre a reprodución ovípara 

observando e analizando os ovos que criaron na incubadora que instalaron na súa aula.  

  -As e os maiores de 5º e 6º, levaron a cabo Proxecto que xirou en torno a Gondomar, e 

con todo o que descubriron e aprenderon crearon uns xogos a mar de atractivos que puidemos gozar 

na Aula Creativa todos os nenos e as nenas do cole. 

2.4. OUTRAS ACTIVIDADES 

 Reunión de Coordinadoras 

Ao longo do curso, levamos a cabo reunións tanto do Equipo de Biblioteca como de Coordinadoras, 

nas que planificamos as diferentes actividades (festivais, exposicións, concursos, datas especiais...) 

co obxectivo de evitar traballo por duplicado. Tamén se organizaron as tarefas para cada equipo. 

Cabe sinalar, que obviamente houbo modificacións, xa que estamos a falar de propostas abertas. 

 Enquisas 

*Enquisa Profesorado:  

A B.E. é un lugar amplamente empregado polos mestres e mestras tanto como recurso escolar para a 

súa labor docente, como a hora de facer uso dela co alumnado, adquirindo unha grande importancia, 

entre outros aspectos, na adquisición de aprendizaxes, de hábitos lectores e como elemento de 

compensación social. Os fondos máis empregados foron as lecturas recreativas, seguido dos libros de 

consulta. Os postos de acceso a internet apenas foron empregadas polo alumnado. Tamén deuse un 

uso considerable como recurso de aprendizaxe aos xogos recreativos este curso xa situados na Aula 

Creativa. 

En canto as actividades de fomento da lectura, as que máis acollida tiveron foron a lectura en voz 

alta, os proxectos e obradoiros arredor dun libro, as conversas xurdidas dun conto ou libro.  

Con respecto as actividades de animación a lectura, podemos salientar os Contacontos, os 

Apadriñamentos Lectores (recuperados xa a partir do 2º trimestre), a Mochila Viaxeira, seguidas das 

actividades relacionadas coa Semana da Poesía e a Semana do Libro. 

Por último, destacar que en relación coa competencia informacional, os proxectos sobre o tema anual 

tivo unha gran valoración, ocupando o segundo lugar as actividades de Formación de Usuarios. O 

que se debe mellorar o curso vindeiro sería: os equipos audiovisuais e informáticos, os fondos 

documentais e a ampliación do horario do responsable da Biblioteca.  

 *Enquisas Alumnado 

Este curso, a enquisa ampliouse a todos os cursos de E.P. pero a participación foi moi baixa. O grupo 

que máis colaborou nas enquisas foi 6º seguido de 5º e 4º E.P. En xeral, o emprego que fixeron da 

Biblioteca é, principalmente, para devolver  e levar fondos, para facer consultas e lecturas recreativas 

ou de lecer.  

É importante sinalar, que este ano reabriuse a Aula Creativa, tendo unha gran acollida en todos os 

cursos os xogos recreativos e de mesa, que xa se puideron levar a cabo neste espazo nas horas 

destinadas a cada curso. 

O 77,8% do alumnado fixo un uso da Biblioteca e Aula Creativa todas as semanas, fronte a un escaso 

16% que acudiu a ela unha vez ao mes. 

Os fondos máis  solicitados foron: novelas e contos, seguidos dos libros de consulta e banda 

deseñada. Con respecto as actividades que máis gustaron, podemos citar a Mochila Viaxeira, os 

Contacontos, o Apadriñamento Lector e as actividades levadas a cabo arredor da Semana do Libro. 
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