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1. IDENTIFICACIÓN DO COLEXIO 
 
CEIP Plurilingüe Sobreira – Valadares. 
Código de Centro 36015810 
ceip.sobreira.valadares@edu.xunta.es 
 
 
        O CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares está emprazado a carón do vial que une 

Vigo e o CUVI, a cinco minutos da cidade universitaria e a quince minutos de Vigo. 

As nosas instalacións sitúanse nunha parcela de 15.000 m2. Consta de: edificio 

escolar, parques de xogos, ximnasio, pista deportiva, campo de herba, horta escolar 

e xardíns. 

 O valor do esforzo que quixemos transmitir, precisa do apoio familiar e social 

para conseguir que o alumnado acade as competencias e metas programadas para 

o curso 

 Traballamos pola mellora do Centro xunto co claustro de mestras e co apoio 

das familias, que a través da súa ANPA, están a colaborar na educación do 

alumnado. 

 

2. ANÁLISE DOS OBXECTIVOS PROPOSTOS NA PXA 

Puxemos en valor as actividades extraescolares e complementarias como vía 

de desenvolvemento das competencias do alumnado, xa que lles permite acadar as 

aprendizaxes curriculares na práctica. 

 

Fomentamos o uso real do galego aumentando actividades e salientando datas 

significativas (Día de Rosalía, Letras Galegas,…) remarcando e visibilizando as 

tradicións galegas no discorrer do curso. 

 

Potenciamos o uso da lingua estranxeira apostando polo inglés como materia 

de libre configuración (4º e 6º EP) e actividades lúdicas compartidas coas familias 

(festas tradicionais da cultura inglesa, 3º Sobreira English Festival, adquisición 

materiais, inclusión do inglés nos proxectos da Biblioteca e de Convivencia…) 

 

Centralizáronse as actividades arredor do Proxecto Documental Integrado: 

“Vivo Vigo con Leo”, apostando tanto económicamente como aportando recursos 

humáns e materiais dende todas as áreas e equipos. Así conseguimos que a 

Biblioteca fose o eixe vertebrador da programación do Centro. 

 

Este curso as relacións cos distintos organismos da contorna: IES, CVC 

Valadares, foi moi fluída, participando en propostas conxuntas. 

 

Para traballar pola convivencia, redactouse o novo documento Plan de 

Convivencia en base a nova lexislación. Así como a través do equipo docente de 

convivencia dando continuidade ao traballo de lemas mensuais, actividades 

conxuntas de toda a comunidade educativa e talleres da campaña “Camiña con nós 

pola igualdade” do Concello de Vigo. 
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3.  PREVISIÓNS DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2016-17 

 

 

MATRÍCULA CURSO  

  2012-13 

CURSO 

  2013-14 

 CURSO 

2014-15 

CURSO 

2015-16 

CURSO 

2016-17 

ED. INFANTIL      

3 ANOS  10  12 15 10 9 

4 ANOS  11  11 13 15 10 

5 ANOS   19  13 13 15 16 

TOTAL INFANTIL  40  36 41 40 35 

ED. PRIMARIA      

PRIMEIRO  18  23 18 16 18 

SEGUNDO  18  19 22 14 18 

  36  42 40 30 36 

TERCEIRO  21  18 18 22 17 

CUARTO  12  23 19 16 22 

  33  41 37 38 39 

QUINTO  22  13 23 20 19 

SEXTO  15  22 16 22 19 

  37  35 39 42 38 

TOTAL PRIMARIA  106  118 116 110 113 

MATRÍCULA  146 154 157 148 148 

 

4. RENDEMENTO ACADÉMICO DO CURSO 2015-2016 

 

2015- 2016 Promociona Non Promociona 

1º EP 16 0 

2º EP 14 0 

3º EP 20 2 

4º EP 16 0 

5º EP 17 3 

6º EP 20 2 
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5 . PREVISIÓN PROFESORADO PARA CURSO 2016-2017 

 

 

CEIP SOBREIRA  PREVISIÓNS DE PROFESORADO  2016-2017 SITUACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

    EDUCACIÓN       

INFANTIL: 

 

 

 

4º EI (3 ANOS) CONCEPCIÓN MARTÍNEZ MARTÍ   PD 

5º EI (4 ANOS)  ANA Mª FERNÁNDEZ BENÍTEZ  PD 

6º EI (5 ANOS)  Mª  DOLORES PUGA PORTABALES  PD 

4ª PLAZA DE 

E.INFANTIL   

 LORENA ESTÉVEZ ÁLVAREZ  PD 

   

   EDUCACIÓN   

PRIMARIA: 

 

 

 

1º EDUC. PRIMARIA    PD 

2º EDUC. PRIMARIA  MERCEDES COSTELA SOBRINO  PD 

3º EDUC. PRIMARIA    PD 

4º EDUC. PRIMARIA  LORENA FERNÁNDEZ OTERO  PD     

5º EDUC. PRIMARIA  PILAR RODRÍGUEZ ALONSO  PD 

6º EDUC. PRIMARIA  MÓNICA RODRÍGUEZ CES  PD 

Educ. Primaria 

PLURILINGÜISMO 

  MARÍA SENDÓN LESTÓN   PD 

   

Educación musical  MARIANA COVELO FIGUEIREDO  PD 

Educación física  GUILLERMO REINALDO BARCIA  PD 

Filoloxía francesa  Mª MERCEDES LEMOS REY  PD 

Filoloxía inglesa   ITZIAR ARENAS VILLARROEL   PD 

   

PT  CARIDAD SENRA GÓMEZ  PD 

PT2 Apoio a cargos directivo SOLICITADO 

AL  SEN CUBRIR  PROFESOR/ACOMPARTIDO/ou 

a tempo completo   

SOLICITADO 

DPTO. 

ORIENTACIÓN.     

(Compartido 

Matamá) 

 MARÍA ISABEL JUAN YENES  PD 

Relixión BEATRIZ PÉREZ MONTERO PD 
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6. RELACIÓNS CON OUTRAS ENTIDADES 

                                                                                                               

Concello de Vigo. 

- Actividades complementarias no centro do Servizo de Normalización 

Lingüística.  

- Concellería de Igualdade. 

- Campaña educación viaria. 

- Campaña Impórtanos 

 

Universidade de Vigo 

- Colaboración nas actividades do laboratorio. 

- Experiencias divulgativas de pais/nais do alumnado. 

 

IES VALADARES. 

- Equipo directivo e Departamento Orientación  

- Colaboración con grupos interdisciplinares de profesoras (lingua,  música, 

tecnoloxía...) 

CFR Vigo  maleta viaxeira (emocións) para Educación Infantil. 

Fundación ABanca. 

Diversas actividades en saídas complementarias: música,teatro… 

El Corte Inglés (Visita do Carteiro Real). 

Servizo de Deportes da Xunta (Atletismo e loita deportiva) 

Asociación Veciñal e cultural de Valadares 

Promoción/coñecemento das súas actividades: música, sendeirismo, 

extraescolares, etc.. Colaboración e cesión de instalacións (salón de actos – Nadal), 

participación no libtro de festas. 

Organización de clases de reforzo pola asistenta social do CVC 

Fundación  BANTA  (Recollida de tapóns) 

Fundación  GLORR  (Recollida de roupa e calzado) 

Sogama Participación no obradoiro de reciclaxe 

Álvarez Vázquez. (transporte gratuíto nalgunha actividade do centro na contorna) 

Melytour. (transporte gratuíto nalgunha actividade do centro na contorna) 

Comunidade de augas de A Garrida e Sobreira. Cesión das nosas instalación 

Clube de Fútbol de Zamáns. Cesión das nosas instalación 

Fundación La Caixa Actividade  Planetario (a través da ANPA) 
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7. DOTACIÓN DE MATERIAL 
 

Biblioteca 

 Mobiliario para o “punto León de adultos”, estantería do “English corner” e corcheira 
exterior 

TICS 

- Adquisición de tres canóns para: aula psicomotricidade infantil e reposición en 
aula 4º EI e aula Audiovisuais II 

- Adquisición de dous ordenadores (sala profesores) 
- Renovación do contrato do servizo de mensaxería instantánea “Tokapp” 
- Dixitalización das titorías de 5º e 6º de EP según convocatoria da Xunta. 
- Kit dixitalización aula Pedagoxía Terapéutica, según convocatoria da Xunta. 

 

Educación Física 

Balóns de balonmán, plumas de bádminton, cordaxes de raquetas. 

8. MELLORA DAS INSTALACIÓNS 

- Pintura corredores planta baixa, aula de PT, aula 3ºEP, 6ºEP e Relixión. 
- Pintar e reparar parede do escenario 
- Renovación ventanais biblioteca, sala de profesorado, ANPA. 
- Colocación de doble ventanal no comedor 
- Sellado da fachada exterior patio de infantil. 
- Cambio das caixas das persianas e aislamento das mesmas en todo o 

Centro. 
- Colocación de baldas e estantes de parede e bancos no punto lector de 

adultos, no corredor da planta baixa. 
- Colocar pantallas eléctricas en comedor, sala reunión familias, baños nenas 

planta baixa, aulas 1ºEP e 2º EP. 
- Pintura da cancela de entrada ao Centro. 
- Pintura das porterías do campo de herba e instalación de redes de fútbol 7. 
- Limpeza e pintado da maqueta exterior no xardín. 
- Pintado de xogos tradicionais no cuberto de EP 
- Sellado da cristaleira da porta principal. 
- Tratamento dos setos enfermos no patio de infantil 
- Reparación do peche metálico que cerca o Centro. 

 
INTERVENCIÓNS PENDENTES/PROPOSTAS PARA O VINDEIRO CURSO: 

- Reparación humidades na aula de 6ºEP, corredor segundo andar 
- Reparación timbre interno 
- Revisión e instalación de altofalantes nas aulas, pavillón e corredores 
- Revisión megafonía salón de actos 
- Continuar a reparación/substitución de teitos 

 

9. SEGURIDADE NAS INSTALACIÓNS 

O Concello ven de establecer un servizo de custodia de chaves e acuda ante 
alarma coa empresa EULEN-Seguridad. 

O Plan de Autoprotección dos Centros Públicos debería estar redactado e 
avaliado polos técnicos correspondente da Consellería: (arquitectos, protección civil, 
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etc.) e non ser un documento que se encargue a súa confección/redacción a 
dirección dun Centro sen outro asesoramento. 

Solicitamos da Consellería de Educación e do Concello a revisión das medidas 

de seguridade no Centro: 

- Instalación de tomas de auga para bombeiros nas inmediacións do centro,  
- Instalación de bocas de incendio equipados (BIEs) 
- Estudio/Adaptación do Centro para acceso de persoas con dificultades 

motoras. 
- Revisión de materiais e construcción non axeitados para centros educativos: 

ex.: falsos teitos en fibra de vidro, esquinas de columnas e tabiques sen 
protección, pisos antideslizantes, etc. 

- Revisión dos parques e lugares de xogos para alumnado de educación infantil 
e alumnado de primaria. 

- Reparación de teitos e fiestras. 

O sistema de alarmas é inapropiado, xa que sufrimos dous roubos.  

 

10. PLANS DE TRABALLO DO CLAUSTRO 

Os plans de traballo previstos na PXA, nalgunhas ocasións tiveron que verse 
modificados , por necesidades ou imprevistos xurdidos no discorrer do curso, o que 
alterou, ás veces, o funcionamento das dinamizacións ou equipos docentes de 
traballo, que tiveron que reunirse, extraordinariamente, noutros momentos. 
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11.  LIBROS DE TEXTO.  CURSO 2015- 2016 

 

1º CURS0 EP 

AREA  PROXECTO/ TÍTULO EDITORIAL ISBN 

LENGUA CASTELLANA 

 

1PRI LENGUA PRIMEROS PASOS. 

Pauta Mochila Ligera “Saber Hacer” 

 
SANTILLANA 

 

978-84-680-1857-7 

MATEMÁTICAS 

 

Mate+: Matemáticas para pensar1 SANTILLANA 978-84-680-3274-0 

 

LINGUA INGLESA STUDENT’S BOOK. BEEP 1 

ACTIVITY BOOK. BEEP 1 

RICHMOND 

SANTILLANA 

978-84-668-1463-8 

978-84-668-1427-0 

 
CIENCIAS SOCIAIS 

SOCIAL SCIENCE LEVEL 1 

 

 

RICHMOND  

SANTILLANA 

978- 84-680-2859-0 

 

CIENCIAS NATURAIS 

 

NATURAL SCIENCE 1  

RICHMOND 

SANTILLANA 

 

978-84- 680-8656-9 
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2º CURSO EP 

 

AREA PROXECTO / TÍTULO EDITORIAL ISBN 

LENGUA CASTELLANA 

 

Lecturas 2: “12Sorpresas” 
 

Santillana 978-84-675-7913-0 

MATEMÁTICAS 

 

Mate+: Matemáticas para pensar2 SANTILLANA 978-84-680-2545-2 

 

 

LINGUA INGLESA 

Student’s Book. BEEP 2 

Activity Book. BEEP 2 

 

Richmond 

Santillana 

978-84-668-1464-5 

978-84-668-1428-7 

 
CIENCIAS SOCIAIS 

SOCIAL SCIENCE 2 

Richmond 

Santillana 

978-84-680-2863-7 

 

CIENCIAS NATURAIS 

 

NATURAL SCIENCE 2  

RICHMOND 

SANTILLANA 

 

978-84- 680-2745-6 

MÚSICA 
Caderno Música 2 Primaria. 

“Os camiños do saber” 

Obradoiro 

Santillana 

978-84-9972-091-3 

 

3º CURSO EP  

 

AREA  TÍTULO / PROXECTO EDITORIAL ISBN 

LENGUA 

CASTELLANA 

LENGUA 3 PRIMARIA. “SAVIA”. 

(Formato trimestral) 

S.M. 978-84-675-6995-7 

LINGUA GALEGA LINGUA GALEGA 3. SABER FACER SANTILLANA  978-84-997-2249-8 

LINGUA INGLESA STUDENT’S BOOK. BEEP 3 

ACTIVITY BOOK. BEEP 3 

RICHMOND 

SANTILLANA 

978-84-668-1010-4 

978-84-668-1011-1 

MATEMÁTICAS 

 

MATEMÁTICAS 3. SABER HACER SANTILLANA 978-84-680-1286-5 

CIENCIAS  

SOCIAIS 

CIENCIAS SOCIAIS 3º PRIMARIA. CELME S.M. 978-84-9854-426-8 

CIENCIAS  

NATURAIS 
CIENCIAS DA NATUREZA 

 3º PRIMARIA. CELME 

S.M. 978-84-9854-427-5 

MÚSICA Caderno Música 3 Primaria. 

“Os camiños do saber” 
Obradoiro 

Santillana 

978-84-9972-188-0 

 

 

 

4º CURSO EP 
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AREA  TÍTULO / PROXECTO EDITORIAL ISBN 

LENGUA 

CASTELLANA 

LENGUA 4. PRIMARIA. 

“Savia_15”.Trimestral 
S.M.  

978-84-675-7538-5 

LINGUA GALEGA LINGUA GALEGA 4. PRIMARIA 

“Proxecto Saber Facer”. Trimestral 
Santillana 978-84-997-2616-8 

LINGUA INGLESA STUDENT’S BOOK. BEEP 4 

ACTIVITY BOOK . BEEP 4 

RICHMOND 

SANTILLANA 

978-84-668-1422-5 

978-84-668-1458-4 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 4. 

“Proxecto Saber hacer”. Trimestral 
SANTILLANA 978-84-830-5609-7 

CIENCIAS  

SOCIAIS 

4º PRIMARIA CIENCIAS SOCIAIS 

integrado. CELME 15 
S.M. 978-84-9854-527-2 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 
4º PRIMARIA CIENCIAS DA NATUREZA 

integrado. CELME 15 
S.M. 978-84-9854-528-9 

MÚSICA Caderno Música 4 Primaria. 

“Os camiños do saber” 
Obradoiro 

Santillana 

978-84-9972-193-4 

 

5º CURSO EP 

 

AREA TÍTULO / PROXECTO/ AUTOR EDITORIAL ISBN 

LENGUA 

CASTELLANA 

Lengua 5. Aprender es crecer (Carmen 

Bello e outros) 

ANAYA 978-84-678-3292-1 

LINGUA GALEGA 
Lingua 5 Primaria. Saber facer (Teresa 

Broseta e outros) 

SANTILLANA 978-84-997-2216-0 

LINGUA INGLESA BEEP 5º 

STUDENT’S BOOK . “BEEP 5” 

ACTIVITY BOOK .”BEEP 5” 

RICHMOND 

SANTILLANA 

978-84-668-0278-9 

978-84-668-0858-3 

MATEMÁTICAS 
Matemáticas 5. Saber hacer (Pilar García e 

outros) 

SANTILLANA 978-84-680-1066-3 

CIENCIAS SOCIAIS 
Ciencias Sociais 5. Celme ( Ezequiel Parra 

e outros) 

SM 978-84-9854-428-2 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 
Ciencias da Natureza 5. Celme (Isabel 

Pueyo e outros) 
SM 

 

978-84-9854-424-4 

 

6º CURSO EP 
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AREA TÍTULO / PROXECTO EDITORIAL ISBN 

LENGUA 

CASTELLANA 

Lengua 6. Aprender es crecer ANAYA 978-84-678-8183-7 

LINGUA GALEGA Lingua 6. Primaria. Saber facer. 

SANTILLANA 978-84-997-2497-3 

LINGUA INGLESA BEEP 6º 

STUDENT’S BOOK . “BEEP 6” 

ACTIVITY BOOK .”BEEP 6” 

RICHMOND 

SANTILLANA 

978-84-668-1531-4 

978-84-668-2863-7 

MATEMÁTICAS Matemáticas 6. Saber hacer. 

 

SANTILLANA 978-84-680-3033-3 

CIENCIAS SOCIAIS 
Ciencias Sociais 6. Celme SM 978-84-9854-530-2 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 
Ciencias da Natureza 6. Celme SM 

 

978-84-9854-531-9 

 

 

12. SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 

 

-  COMEDOR ESCOLAR 

 O servizo de comedor sigue a cargo da empresa SERUNIÓN. Según a nova 

normativa vixente os usuarios deben ser socios da ANPA 

O prezo do menú para os comensais fixos é de:   

 5 días semanais…………….  56 €/mes 

 4 días semanais ……………. 46 €/mes 

 3 días semanais…………….. 35 €/mes Baremo mensual 

 2 días semanais…………….. 25 €/mes 

 1 día semanal ………………..15 €/mes 

 

- 5 euros para esporádicos. 

 Faráselle entrega  a todos os pais o Regulamento de Comedor no que figuran 

todas as normas a cumplir polos seus uuarios,  así como folla de compromiso  a 

principio de curso. 

É moi importante que todos os pais lean este documento para evitar problemas 

de disciplina.  
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Tamén queremos destacar a importancia  que ten  que todos os pais entreguen 

as autorizacións  de recollida dos nenos , e os teléfonos de contacto actualizados , 

para evitar problemas maiores. 

 

                

 

 

 

-   

 

TRANSPORTE ESCOLAR 

 Este curso podemos dicir que non se constatou ningún incidente salientable . 

 En casos puntuais houbo que reclamar á empresa de autobuses, ou a 

encargada de monitores que resolveran pequenos problemas de demora ou 

falta de puntualidade.  
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ANEXOS – Memorias Equipos Docentes 
A1. MEMORIA  EDUCACIÓN INFANTIL 

     No curso 2015/2016 funcionaron tres aulas de Educación Infantil con catro 
profesoras definitivas , unha delas realizando as seguintes funcións: 

 De apoio dentro das aulas de Infantil. 
 Impartir obradoiros  de Tic e de Filosofía Emocional. 

ALUMNADO 

     Foi solicitada a actuación da Orientadora do centro para un total de seis alumnos 
de Infantil. Tras a reunión mantida entre orientadora, titora e  familia do alumnado 
decídese facer seguimento dos mesmos dentro da aula e  volver a valorar o vindeiro 
curso. 
 
  Alumnos de 6º e de 5º Nivel recibiron apoio de  A.L. para mellorar as súas 
dificultades de articulación . Alguns deles foron dados de alta e outros continuaron 
con este apoio ata final de curso.Estos últimos seguen a precisar apoio logopédico 
no curso 2016-17. Pendente facer nova valoración do  grupo incluido o 4º Nivel de 
Infantil. 

  O  alumnado acadou sen problemas os obxectivos mínimos do curso, tanto en 
adaptación como en contidos. 

PLURILINGÜÍSMO 

     Seguimos a considerar que o dominio nunha lingua está baseado na inmersión 
da mesma. A esto contribue, ademais doutros factores externos, o tempo que se lle 
asigne.Tempo que, no noso caso, é inversamente proporcional ao aumento da súa 
implantación noutros cursos porque seguimos tendo o mesmo material humano para 
levalo a cabo. 

     Volvemos a resaltar positivamente a aportación da axudante de conversa, 
orixinaria dos E.E.U.U.  

     A valoración desta experiencia segue a ser moi positiva e mesmo sorprendente 
polo nivel de comprensión oral alcanzado por todos os cativos. 

EDUCACIÓN MUSICAL 

    Este curso o alumnado de Educación Infantil seguiu  desfrutando dunha sesión de 
música impartida pola profesora especialista do centro. 

    A experiencia segue a ser moi gratificante e altamente positiva, e non hai mellor 
proba que as gañas con que o alumnado esperaba tal sesión. 

     Esperamos que o vindeiro curso sexa posible a súa continuidade.  

 

 OUTRAS ACTIVIDADES 
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     Este curso o Ciclo de Educación de Infantil, ademais de sumarse ás actividades 
que tiveron lugar no centro no que o tema central xirou ao redor de: "VIVO VIGO 
CON LEO" , seguiu a desenvolver pequenos proxectos nos que se viron implicadas 
terceiras persoas : 

- Cociñamos na aula: 
     -coa participación das familias, 
     -e participamos no XVII Salón do Libro infantil e xuvenil de Pontevedra “Canta 
Bichería“. 
 

- Obradoiros de Ciencia: 
    -levado a cabo no laboratorio e nas aulas que tivo como poñentes: a familiares de 
alumnos do noso ciclo, titora de infantil na súa aula.. 

-Instituto de Valadares: 
    -Alumnos do Instituto veñen a facer de contacontos. 

-Actividades en común para o Ciclo de Infantil.Aínda que foron programadas para 
ser levadas a cabo por trimestres, algunhas sufriron variacións e houbo que 
pospoñelas ou facelas noutro momento, por motivos de  cumprimento das 
actividades propias de todo o Centro e polas inclemencias do tempo:“A vendima“,“O 
Quixote“, Día da Familia... 

     Ao igual que nos cursos precedentes, todo o Ciclo de Infantil, mestres e 
alumnado, participou nas actividades colectivas do colexio:Biblioteca do centro con 
todas as actividades propostas dende o mesmo e baixo o título „Vivo Vigo con 
Leo“,Lemas de convivencia (a excepción do 4º Nivel de Infantil), Magosto,Samain, 
Halloween, Nadal, Día da Paz, Día da Poesía e da Prensa, Día do Libro,Semana da 
Poesía,Pascua, Letras Galegas:Manuel MARÍA,Festa de fin de curso, etc. En moitos 
destos eventos algunhas das familias de Infantil tiveron unha intervención directa. 

     Consideramos estas actividades moi importantes e favorecedoras das relacións 
entre o alumnado e o profesorado ,e do alumnado de diferentes niveis entre si. A 
diversidade é claramente unha avantaxe para todos, desenvolvendo actitudes de 
responsabilidade e respecto entre todos. 

    Un agradecemento á colaboración das familias. 

SAÍDAS 

    Procuramos aproveitar todas aquelas que eran gratuitas, e entre estas están as 
que se ofertaban dende o Concello.Decembro:Centro comercial travesía de Vigo, 
para 6º Nivel de Infantil e 1º e 2º de primaria; Febreiro:“Aurora“ no Auditorio 
Fundación a Banca;Abril:Salón do Libro en Pontevedra;Maio:“Mamá Cabra“ no 
Auditorio Fundación a Banca.    

Seguimos na liña de  fixar  un tope de saídas para  que noon  requiran un 
sobreesforzo económico para as familias. 

 

 

MOBILIARIO E EQUIPAMENTO 
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     O equipamento en Educación Infantil é mellorable, tanto debido ao desgaste do 
mobiliario que ten moitos anos , como polo feito de que non é axeitado para traballar 
con estas idades, e como que neste intre hai tres aulas en pleno funcionamento . 

  Cada aula conta con radio-cd, excepto nunha aula por mal funcionamento, cun 
ordenador con conexión a Internet, cun proxector e unha pizarra branca. 

     No relativo aos espacios comúns ademais de ter xa   reformada a aula de 
Psicomotricidade, incorporouse á mesma unha PDI, pois este espazo é compartido 
para a asignatura de psicomotricidade e para levar acabo os obradoiros de Tics e de 
Filosofía Emocional .Tamén foi solicitada esta aula pola a Anpa para actividades 
extraescolares. 

     Seguir insistindo ao Concello para que doten o recreo de infantil  de máis 
elementos de patio. 

RELACIÓN COAS FAMILIAS 

     Como en cursos anteriores a primeira toma de contacto coas familias fíxose na 
reunión de pais/nais do inicio de curso. 

     No 4º Nivel de Infantil (3 anos) do curso 2015-16  estableceuse un horario de 
inicio de curso acorde co período de adaptación necesario neste nivel. 

     Ao longo do curso o contacto coas familias concretouse en reunións colectivas 
trimestrais e entrevistas individuais, estas últimas a petición dos proxenitores ou 
cando o requería a propia titora.  

     A colaboración das familias con Infantil foi, en xeral, moi boa, contribuíndo á 
óptima adaptación dos cativos e á eficaz resolución de problemas puntuais. 

VALORACIÓN XERAL DO CURSO 

     Destacar a colaboración das familias co centro tanto en aspectos educativos 
como nas actividades relacionadas coas festas e celebracións. Especial mención á 
ANPA por ter en conta as necesidades do noso alumnado. 

     Hai que procurar seguir traballando nesta liña de coordinación co profesorado e 
coa axuda potencial de moitos pais e nais de cara a acadar os mellores resultados 
posibles. 

     Tamén consideramos que os obradoiros de Tics e de Filosofía Emocional  
complementan a educación integral do alumnado con resultados satisfactorios. 

     Valoramos positivamente a continuidade do laboratorio e as sesións de música 
impartidas pola especialista . 

EQUIPO DE CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
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A2. MEMORIA EQUIPO PRIMARIA 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 

Reuniuse, de forma ordinaria, con periocidade mensual para: 

- Tratar diversos temas que foron xurdindo relacionados coa organización, a 

metodoloxía, a adquisición do material, a programación de actividades tanto dentro 

como fóra do centro. 

- Establecer as directrices xerais para a elaboración das programacións 

didácticas dos niveis e do plan de acción titorial, así como das adaptacións 

curriculares incluídas no proxecto curricular. 

- Fixáronse as datas de celebración das reunións cos pais/nais/titores de 

principio de curso, así como as directrices xerais para levalas a cabo. 

- Revisáronse os  apoios e reforzos ao alumnado que  estaban recibindo o 

curso pasado e decidíronse os novos casos. 

- Acordouse empregar unha das horas de garda en facer apoio nas titorías que 

así o solicitasen ou que o propio equipo detectase a súa necesidade, de forma 

flexible ao longo do curso. 

Chegouse a acordos para definir: 

 

 - Boletíns: Os pais/nais foron informados por medio dos boletíns de 

notas trimestrais. 

- Controis: Revisados coas familias nas reunións de titoría. 

- Axenda escolar: Empregamos unha axenda escolar, para comunicar ás 

familias novas, comportamentos... 

- Reunións colectivas: Fixemos unha ao inicio do curso, para informar a nivel 

xeral, metodoloxía, normas da aula, obxectivos... 

- Reunións individuais: Os martes de 17:45h a 18:45h, os mestres atendimos 

aos pais/nais que o solicitaron ou que foron chamados polo profesorado. 

 

PROPOSTAS DE TRABALLO PARA O CURSO 2016/17 

 

- Revisar as programacións e introducir mellores estratexias de adaptación 

aos distintos ritmos de aprendizaxe dos alumnos.  

- Continuar coa importancia concedida ao Plan de Acción Titorial co fin de 

evitar e tratar conflictos e situacións problemáticas entre o alumnado. 

- Maior coordinación inter-niveis co fin de mellorar certos aspectos como a 

competencia en lectura e  ortografía do alumnado achegando criterios 

comúns. 

 

 

 

 

Valoración Global por niveis:  
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- 1ºEP 

A clase de primeiro EP estivo formada por 16 alumnos, 5 nenas e 11 nenos. 

3 se incorporaron procedentes da EEI de Zamáns e 1 dun centro privado. 

Ao principio houbo problemas de integración para aceptar a estes novos alumnos. 

Co tempo a situación foi mellorando. 

Este grupo é moi heteroxéneo en canto a capacidades e ritmos de traballo. 

Algúns nenos xa lían sen dificultade e outros estábanse iniciando. 

A relación coas famílias foi máis intensa no primeiro trimestre pola 

preocupación ante da nova etapa. 

Todos acadaron os obxectivos mínimos. Aprécianse máis dificultades nas 

matemáticas que nas línguas pola intervención dos distintos métodos usados na 

escola e nas famílias para axudar aos seus fillos. 

Como proposta para o ano que ven, deberíase adicar máis tempo aos proxectos de 

investigación e ao traballo cooperativo.  

- 2º de EP 

Cursaron 2º de primaria un total de 14 alumnos: 6 nenas e 8 nenos. Dúas 

alumnas procedían doutros centros, O Castro Internacional e CEIP Mestres Goldar, 

integrándose no grupo sen dificultades. 

 

Ao londo do curso recibiron apoio coa mestra de Pedagoxía Terapéutica tres 

alumnos: unha para traballar lectoescritura e cálculo e os outros dous para reforzar 

principalmente a lectoescritura. 

Tiñan reservadas no seu horario dúas sesións na aula de P.T. 

 

Coa mestra de Audición e linguaxe traballaron ao principio 4 nenos para 

correxir problemas na pronunciación do /r/ forte e no /s/ final das palabras. Dous 

deses alumnos deixaron de saír coa mestra de audición e linguaxe a partires do 

segundo trimestre os outro dous continuaron ata final de curso. 

 

Todos os alumnos e alumnas promocionan.  Aínda que se recomenda prestar 

especial atención a tres alumnos: 

 

- Un alumno pasa a 3º con Ciencias Sociais (en inglés) suspensa, e necesidade de 

continuar co reforzo na escrita. 

- Unha alumna pasa a 3º con Ciencias Sociais (en inglés) suspensa, ademais de 

Lingua Castelá e Matemáticas. Recibiu apoio en 1º e 2º, e precisará que se lle faga 

un seguimento en 3º. 

- Outra alumna aproba todas as materias pero necesitará apoio para reforzar, 

especialmente, a escritura e o cálculo no próximo curso. 

 

- 3º de EP 
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O curso de 3º de educación primaria estivo formado por 22 alumnos/alumnas.  

A finais do mes de setembro o grupo reduciuse a 21 porque un alumno 

trasladouse a outro colexio. No mes de xaneiro incorporouse unha antiga alumna ao 

grupo volvendo ser 22 alumnos/alumnas.  

 

CONSECUCIÓN DE OBXECTIVOS 

No 3º nivel, dez alumnos remataron o curso con moi bo aproveitamento, seis 

alumnos acadaron os obxectivos con bo aproveitamento, catro alumnos acadaron os 

obxectivos con suficiente aproveitamento e dous alumnos non acadaron os 

obxectivos do nivel. 

Promocionan 20 alumnos/alumnas, dos cales un alumno promociona cunha 

materia supensa. Dous alumnos non promocionan. 

En xeral, o rendemento académico do alumnado foi moi bo ao longo de todo o 

curso. 

Houbo unha alumna á que lle custou  seguir o ritmo da clase debido as súas 

dificultades, ao seu pouco esforzo e traballo.  

En canto ao comportamento do alumnado foi correcto durante todo o curso, 

alterado ás veces por pequenos incidentes. 

 

APOIOS E REFORZO 

     Recibiron apoio da mestra de pedagoxía terapéutica tres alumnos nas áreas de 

linguas e matemáticas. 

    Un alumno recibiu apoio da mestra de audición e linguaxe no segundo trimestre 

durante uns meses para corrixir unha dislalia. 

 

     A alumna que se incorporou no segundo trimestre chegou con problemas 

disruptivos que foron tratados con intervencións puntuais fóra da aula ordinaria, así 

como tamén con intervencións externas pola tarde nun gabinete. 

 

 

PROPOSTAS DE MELLORA 

 

- Revisar e adaptar a programación de aula ao alumnado. 

- Coordinarse para unificar criterios cos titores e coas titoras dos cursos 

anteriores e posteriores. 

- Coordinarse cos mestres / mestras especialistas para unificar criterios. 

- Incentivar o emprego da lingua galega tanto nas actividades propias da 

materia como en outras cotiás. 

- Buscar estratexias que melloren a cohesión de grupo de xeito que facilite a 

resolución de conflitos dentro da aula. 

 

 

 

 

    

- 4º de EP 
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     O nivel de 4º está formado por 16 alumnos/as. 
    
     Ao inicio do curso escolar incorporouse a este nivel unha alumna procedente do 
Colexio Andersen de Matama que se integrou bastante ben no grupo. 
 
     Recibiron apoio ao longo do curso por parte da mestra de pedagoxía terapéutica 
un alumno nas áreas instrumentais básicas. Tamén recibiron apoio po parte da 
mestra de audición e linguaxe dous alumnos. 
 
     Neste grupo promocionan os 16 alumnos/as dos cales dous promocionan  con 
dúas e tres materias suspensas.  
 
     O rendemento académico do alumnado foi bo e o seu comportamento e actitude 
foi correcto ao longo do curso. 

 

- 5º de EP 

  No nivel de quinto de educación primaria estiveron escolarizados 20 alumnos. 

Destes, unha alumna incorporouse no segundo trimestre  

 

CONSECUCIÓN DE OBXECTIVOS  

 No 5º nivel, 7 alumnos remataron o curso con moi bo aproveitamento. seis 

alumnos, acadaron obxectivos con bo ou suficiente aproveitamento, sete alumnos 

non acadaron os obxectivos en alguna das materias, especialmente  nas linguas, 

e/ou  matemáticas. 

  Promocionan 17 alumn@s dos tres que non promocionan unha alumna 

non acada os obxectivos mínimos especificados na súa  ACI. 

 

 APOIOS E REFORZOS  

A partir do segundo trimestre, fíxose desdobre en matemáticas debido as 

dificultades do curso nesta materia. 

A alumna con n.e.e. contou cunha coidadora que axudaba nas tarefas de 

aseo e coidado persoal tamén colaborou no proceso de ensinanza aprendizaxe 

dentro da aula ordinaria. Recibiu apoio pola mestra especialista PT e pola mestra da 

ONCE 

Algúns alumnos/as foron valorados pola Orientadora durante o curso por 

presentar algún problema de conduta, desmotivación... directamente relacionados 

coas distintas problemáticas de índole familiar. 

  

PROPOSTAS DE MELLORA 

- Revisar as programacións e introducir mellores estratexias de adaptación 

aos distintos ritmos de aprendizaxe dos alumnos.  

- Continuar coa importancia concedida ao Plan de convivencia co fin de 

evitar e tratar conflictos e situacións problemáticas entre o alumnado. 
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- Maior coordinación interciclos co fin de mellorar certos aspectos como a 

competencia lingüística do alumnado. 

- Debido as dificultades en matemáticas, propoño que a actividade de Jump 

Math se faga en 6º na sesión de libre configuración e non nunha sesión de 

matemáticas. 

. 

- 6º de EP 

          O nivel de 6º está formado por 22 alumnos/as. 
    
     Ao inicio do curso escolar incorporáronse dous alumnos novos: un alumno do 
Colexio Ándersen que xa repetira 4º curso e outro alumno do Colexio 
Barreiro.integráronse bastante ben no grupo por ser rapaces da mesma zona e xa 
coñecidos como compañeiros de xogos fóra da escola. 
 
     Recibiron apoio ao longo do curso por parte das mestras de pedagoxía 
terapéutica catro alumnos/as nas áreas instrumentais básicas. Os apoios foron 
dentro da clase xunto cos demais compañeiros xa que as súas dificultades non eran 
tan grandes para que traballasen fora da aula nun grupo distinto. Ademais o traballo 
na aula de grupos cooperativos de catro alumnos facilitou o traballo e a integración 
das súas dificultades como unha tarefa de todo o grupo para avanzar na mesma 
dirección. 
 
     Promocionan 20 alumnos/as, dous por imperativo legal, con cinco e catro 
suspensas respectivamente. Outros dous alumnos/as tamén promocionan pero con 
unha materia suspensa e tan só un con dúas materias suspensas. Non promocionan 
dous alumnos/as con catro e cinco materias suspensas  
 
     En xeral o rendemento académico do alumnado foi bo e o seu comportamento e 
actitude foi correcto ao longo do curso, tendo en conta que é un curso moi falador e 
inquieto. A súa cohesión como grupo foi boa con algunhas excepcións ao principio 
de curso, pero que se resolveron cambiando de grupo aos principais actores do 
problema. Por outra banda foi o segundo ano consecutivo que o titor lles impartía 
clase e xa tiñan a dinámica de traballo asimilada inda que este ano foi o primeiro 
traballando con grupos cooperativos con cohesión de grupos, dinámicas novas e 
responsabilidades de funcións dentro dos grupos.  
 

Por último hai que mencionar a proba da reválida imposta este ano ao grupo 
de 6º segundo marca a lei educativa da LOMCE. Fixeron a proba 12 alumnos dun 
total de 22, e durou ao longo de tres días con descansos estipulados entre proba e 
proba. O titor non estivo presente e foron outras mestras do centro as que avaliaron 
as distintas materias para comunicar os resultados ás autoridades. 

Outro elemento que alterou o funcionamento do grupo foi a elección deste 
grupo para asistir a unhas convivencias de bibliotecarios voluntarios promovidas 
pola consellería de educación en Culleredo, A Coruña, xunto con outros tres colexios 
de Galicia e os seus titores. Durante catro días 9 alumnos e alumnas de sexto xunto 
con outros 6 de quinto curso foron seleccionados para asistir a distintas actividades 
relacionadas coa biblioteca e obradoiros de todo tipo relacionados co voluntariado e 
traballo cooperativo. 
 
 

A3. MEMORIA  DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
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ÁREA DE LINGUA INGLESA 

O proxecto Curricular de Inglés, ademáis dos contidos temáticos e 

gramaticais do libro de texto, abrangue unha serie de temas transversais que teñen 

relación coas celebracións e festas tradicionais da cultura inglesa. O obxectivo é 

motivar aos alumnos polo coñecemento da lingua inglesa e achegalos á cultura e 

tradicións dos países angloparlantes. Xunto co estudo das celebracións coñecen 

todo o que rodea á festa: vocabulario novo, xogos típicos, aspecto culinario, 

cancións, costumes etc... Ademáis das celebracións, inclúense tamen outros 

aspectos de carácter cultural sobre os países de fala inglesa, centrándonos 

principalmente no Reino Unido e U.S.A. Así, por exemplo estudamos a división 

política-xeográfica de Gran Bretaña e Estados Unidos, achegándonos ao 

coñecemento máis profundo dalgunhas das cidades máis importantes. Todo isto 

supón un punto máis a ter en conta para entusiasmalos e motivalos para a 

aprendizaxe da lingua inglesa. 

Posto que somos conscientes de que a aprendizaxe dunha lingua estranxeira supón 

un esforzo grande por parte dos alumnos de estudo persoal e de memorización, 

principalmente nos cursos máis altos. Nas aulas de inglés inténtase compaxinar o 

estudo e o traballo con actividades lúdicas nas que se traballan o vocabulario e as 

estruturas gramaticais que se están impartindo, a base de xogos, cancións, contos, 

role plays... 

Por outra banda, posto que o noso centro aposta polas novas tecnoloxías, na 

aprendizaxe da lingua inglesa seguimos fomentando tamén o traballo na aula de 

informática e nas propias aulas de inglés empregando os novedosos materiais que 

as editoriais facilitan como complemento e reforzo aos contidos do currículo e 

conforme á nova lei coas competencias clave. Deste xeito cada tema ten unha 

práctica, a base de exercicios e xogos co ordenador ou na pizarra dixital que teñen 

moi boa acollida entre o alumnado.  

Nas dúas aulas de inglés dispoñemos de canón de proxección e pizarra dixital que 

facilita moito o uso en común da Internet, así como a proxección dos materiales 

didácticos do libro de texto. Por outra banda seguimos empregando máis a miúdo e 

de forma máis sistemática a pantalla dixital con todas as ventaxes que isto supón. 

Este curso, como se propuxo na programación Xeral, comezamos coa práctica do 

taller de oralidade nos cursos de 4º e 6º como materia de “Libre Configuración”. 

Podemos dicir que valoramos como moi positiva a experiencia e comprobamos que 

os alumnos a acolleron con entusiasmo e motivación pois decatáronse de que 

podían empregar a lingua inglesa de xeito lúdico e práctico, como lingua vehicular 

na realización de tarefas cotiás. 

Respecto ás actividades fixadas no currículo sobre festas e celebracións o 

desenvolvemento das mesmas é semellante ó de cursos anteriores, salvo algunhas 

modificacións .  
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A metodoloxía, os obxectivos , as actividades e a dinámica en xeral do traballo das 

festas e celebracións nas aulas de inglés é común a todas elas, - coas 

peculiaridades de cada unha-. Todas se traballan no marco da transversalidade e 

algunhas ademais trascenden á toda a comunidade educativa (alumnos e familias 

principalmente). 

Características xerais: 

 Participan todos os alumnos do colexio (dende os de E.Infantil de 3 anos ata 

os de 6º de Primaria). 

 Nalguhnas implicamos ás familias na realización e aportación de materiales 

ou manualidades ( cabazas en halloween, ovos decorados en Easter, 

tarxetas, etc) 

 Traballamos o vocabulario propio da festividade a través de: cancións, xogos 

típicos e tradicionais, poemas, manualidades, tarxetas, costumes e 

tradicións,etc. 

 Recalcamos as semellanzas e diferenzas entre a nosa cultura e a dos países 

estranxeiros no xeito de celebrar e vivir as festas (por exemplo, o Samaín, os 

Reis Magos, etc.). 

 Realizamos murais e exposicións conxuntas na que participa todo o 

alumnado. 

 Empregamos o inglés oral como lingua vehicular na realización de todas 

estas actividades, 

As festas e celebracións típicas anglosaxonas e americanas que nós celebramos 

son: HALLOWEEN, BONFIRE NIGHT, THANKSGIVING DAY, CHRISTMAS, 

PEACE DAY, VALENTINE´S DAY, EASTER 

Este curso fixemos tamén, un MURAL DE AGRADECEMENTO AO 

AUXILIAR DE CONVERSA e de lembranza dos auxiliares dos anos anteriores que 

estiveron connosco dende o principio do programa coa súa foto destacando nun 

mapa de U.S.A. os seus estados de orixe    

Animados polo éxito das experiencias dos cursos pasados, este ano tamén 

celebramos O TERCEIRO SOBREIRA SCHOOL ENGLISH FESTIVAL. Neste 

festival, exclusivamente en inglés, participaron todos os alumnos do colexio. Cada 

curso preparou cancións, lecturas, obriñas de teatro, etc.. Realizouse en dúas 

sesións, unha para os compañeiros e outra para os pais. 

Igualmente valoramos a experiencia como moi positiva,e tivo tamén un alto grao de 

entusiasmo por parte do alumnado e unha moi boa acollida por parte das familias 

que se mostraron moi satisfeitas á vista do nivel de inglés dos alumnos. 

PROPOSTAS DE MELLORA 

 Programar “xornadas da lingua inglesa” (cancións, representacións 

teatrais…). 

 Intentar programar apoios en inglés aos alumnos que máis o necesiten. 
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 Programar saídas ou actividades complementarias en inglés aínda 

que teñamos que buscar o xeito de financialas (axuda da ANPA, 

colaboura dos país…).  

 Sempre que sexa posible, por disponibilidade horaria e dentro da 

legalidade, intentaremos aumentar o horario lectivo en lingua inglesa 

(ed. Infantil, apoios, conversa, etc.) 

 Seguir coa celebración do Festival de inglés que o valoramos moi 

positivamente . 

 Contemplar o desdobramento do grupo se iso fose posible no centro. 

Obteríamos un maior rendemento na aprendizaxe se contásemos con 

grupos màis reducidos ( o ideal serían entre 10 e 12 alumnos). 

  Solicitar á Administración que as vacantes (substitucións, 

provisionalidades, etc.. ) nos centros plurilingües, sexan cubertas por 

profesorado coa titulación necesaria axeitada en inglés. 

 Seguir mantendo ou mellor ampliando a oferta a outros se fose 

posible,o taller de oralidade. 

 Dispor de máis tempo para coordinarnos, elaborar e preparar 

recursos para o desenvolvemento do plurilingüismo.  

  Manter o horario de inglés en E. Infantil de 3 anos. 

 Aumentar a inversión en material, fondos bibliográficos e audiovisuais. 

 
 

A4. MEMORIA EDUCACIÓN MUSICAL. 

Circunstancias Organizativas: 

 O Centro conta con especialista nesta materia. 

 A xornada escolar distribúese en sesións de 50 minutos aproximadamente. 

 Neste curso preparouse como aula de música a aula contigua á de cursos 

anteriores, xa que a anterior foi reformada polo Concello como aula de 

psicomotricidade. 

 Os recursos materiais continuamos mellorándoos na medida das 

posibilidades do colexio en tres aspectos: Elaboración, reposición e ampliación do 

material necesario para o desenvolvemento e innovación da práctica educativa. 

 Os contidos, a metodoloxía e as actividades, desenvolvéronse atendendo aos 

criterios marcados na programación do inicio de curso. 

 

VALORACIÓN XERAL 

- En relación coa calidade do ensino e os recursos persoais 

Coa anticipación da educación musical aos tres cursos de Infantil,  o 

desenvolvemento da Educación Musical é moi positivo. 

- Valoración das condicións materiais 

Os espazos teñen gran importancia para levar a bo fin o desenvolvemento 

dunha actividade. Neste curso trasladouse a clase de música para a sala contigua.  

En canto ao material específico, renováronse 2 xogos de baquetas. 
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- Valoración da programación 

 En INFANTIL destacar a consecución de obxectivos segundo as diferenzas 

dos tres cursos. 

 En PRIMARIA destacar a consecución de obxectivos: 

- Nos 1º e 2º nivel os obxectivos mínimos foron acadados de forma xeral. 

- Nos 3º e 4º nivel acadáronse os obxectivos.. 

- No 5º nivel  acadáronse os obxectivos pero con diferente grao de 

desenvolvemento das competencias debido, sobre todo, a actitude e ao 

cumprimento de normas. 

- No 6º nivel acadáronse os obxectivos. 

 

 

4. Aportacións ás actividades complementarias no Centro. 

É moi positiva a valoración e os resultados obtidos con actividades como: 

cancións, instrumentacións, dramatizacións, recitados, danzas propias,... que se 

prepararon para datas que se celebraron no centro complementando, ligando e 

reforzando a continuidade de certas propostas das titorías e dos distintos equipos 

docentes. Foron neste curso: a conmemoración de Santa Icía, o Nadal, Día da Paz, 

Día de Rosalía, Día da Igualdade e Letras Galegas. 

 

 

4. INTEGRACIÓN DO ALUMNADO DO CENTRO 

Intégranse nenos e nenas con necesidades educativas específicas (físicas, 

sensoriais e sociais ) e na medida das posibilidades tratouse cada caso en función 

das esixencias que requiría e os medios existentes. Os resultados obtidos con este 

alumnado varíou moito en función das súas necesidades. Observando que os 

resultados son mellores canto mellor é o nivel de comunicación, adoptáronse todo 

tipo de canles comunicativas para mellorar a integración nas clases. 

 

5. PROXECTOS CARA O VINDEIRO CURSO. 

 Afondar na coordinación cos profesores titores para profundizar no 

coñecemento do alumnado e así poder entender e atender ás súas 

características persoais. 

 Afondar na coordinación coas programacións dos profesores, 

especialmente de Coñecemento do Medio e das áreas instrumentais para 

un carácter máis globalizado da área. 

 Afondar na coordinación cos equipos docentes de Biblioteca, EDLG, Tics e 

Convivencia para un carácter máis globalizado da área. 

 Aumentar a dotación material do centro: músicas variadas en soporte CD, 

bibliografía, dotación de materiais sonoros (placas individuais, tubos 

sonoros, coleción de obxectos sonoros variados, imaxes,…) 

 No vindeiro curso escolar a ANPA solicitou a aula de música para unha 

actividade extraescolar de “Música Tradicional Galega” 
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A5. MEMORIA  RELIXIÓN CATÓLICA 

 

Relixión 1º e 2º curso de E.Primaria 

Como obxectivo principal para estes cursos foi a introdución do cristianismo, 

facendo antes un pequeno percorrido polas mitoloxías e o pobo hebreo, para que 

tivesen unha visión clara da secuencia temporal e así poder entender mellor as 

orixes e o concepto de relixión. 

 Tanto en 1º como en 2º, para a adquisición das competencias claves a 

metodoloxía a utilizar foi dinámica e participativa, introducindo traballos 

manipulativos e a utilización das TICS para traballar os contidos e os estándares de 

aprendizaxe. 

 

Relixión de 3º e 4º curso de E.Primaria. 

 En 3º e 4º centrámonos na parte histórica e artística que relacionaba o antigo 

testamento co novo testamento, intentando que entendesen algún recursos 

literarios, como as metáforas. 

 Introducímonos na parte arquitectónica das igrexas, catedrais etc… e tiveron 

un primer contacto coa relixión islámica e a xudea, no referente a súa historia e nos 

elementos da súa relixión (templos, libros sagrados, deuses, fundadores etc…) 

 En canto á parte de valores  centrámonos nos problemas de 

desenvolvemento do terceiro mundo, da igualdade entre persoas de diferente 

xénero e de valores como a xenerosidade, a empatía e a tolerancia. 

 No concernente a parte emocional, traballei sobre a autoestima, tan 

vulnerable nestas idades e aceptar aos demais tal como son, xa que non hai unha 

norma establecida sobre quen é mellor ou peor.  A diferenza entre as persoas resulta 

positiva e enriquecedora. 

 

Relixión 5º e 6º curso de E. Primaria 

 

En 5º e 6º curso, volvemos a adentrarnos nas mitoloxías (grega, romanas e 

exipcias), facendo un percorrido cronolóxico das 5 grandes relixións (hinduismo, 

xudaismo, cristianismo, islamismo e budismo), traballando os aspectos comúns e 

non comúns de cada unha delas. 

 Tamén  vimos toda a parte artística de cada unha, pero moito máis a fondo a 

do cristianismo por ser a máis rica neste aspecto, tanto a parte arquitectónica 

(monumentos románicos, góticos y barrocos) como esculturas y pinturas; tanto en 

cuadros como ao fresco. 

 Todos estes contidos foron traballados por medio de fichas, traballos a 

ordenador tras realizar diferentes pesquisas, visionado de películas e documentais, 

elaboración de murais etc… 

 No concernente ao traballo da intelixencia emocional fixemos dinámicas de 

grupo para incidir na escoita activa, na autoestima e no autoconcepto, da 

importancia de afianzarse como persoa, de reafirmarse nun mesmo. 

     

Propostas para a programación didáctica do curso seguinte. 
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Os resultados foron positivos na maior parte dos cursos. Na medida que son 

máis maiores entenden mellor a importancia da nosa riqueza cultural, histórica e 

artística en relación coa asignatura, polo que considero que o obxectivo principal 

está conseguido. 

 De cara o curso que ven, procurarei organizar algunha charla, xa que escoitar 

outras vivencias que non saen da boca dos docentes os motiva e enriquecen. 

 Pola outra banda faremos algunha obra de teatro para compartila có resto da 

comunidade educativa sobre temas relacionados con algún valor en concreto. 

 

 

 

A6.MEMORIA DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA 

 

Alumnado atendido 

Durante este curso escolar foron atendidos 16 alumnos/as pola mestra de 
P.T, distribuídos do seguinte xeito: 

- Dous  alumnos e unha alumna de 2º de primaria. 
- Dúas alumnas e un alumno de 3º  . 
- Un neno de 4º 
- Realizouse un reforzo na materia de matemáticas en 5º de primaria, 

mediante un desdobre da aula, sendo atendidos os alumnos que 
presentaban máis dificultades. 

- Na aula de 6º fíxose apoio dentro da mesma, tamén nas horas de 
matemáticas. 

- Unha alumna de 5º de primaria 

As  sesións foron individuais ou de grupos reducidos, aínda que, nalgúns 
casos fixéronse grupos un pouco máis amplos de alumnado con características 
similares. 

Agrupamentos e horarios 

Os horarios e agrupamentos en P.T. organizáronse tendo en conta os seguintes 
aspectos: 

1. Este traballo require unha atención individual e adaptada ás características 
únicas de cada alumno. Está pois encamiñado a paliar y/o correxir as 
dificultades concretas que presenta o alumno/a, normalmente utilizando 
material diseñado expresamente para él e sin esquecerse de abordar todos 
os ámbitos persoais: cognitivos, emocionais, físicos e sociais. Este tipo de 
intervención fai necesaria unha atención individualizada. 

2. As características de cada alumno, as súas sus necesidades educativas e o 
tipo de intervención a realizar en cada caso, siguiendo sempre as 
orientacións da orientadora do centro. 

3. A realización do horario de PT é sempre posterior á dos horarios das distintas 
clases, para así escoller os momentos máis oportunos para os apoios. 

4. Os apoios leváronse a cabo tanto dentro da aula ordinaria como na aula de 
PT. 
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Metodoloxía 

En cada caso particular seguiuse unha metodoloxía adaptada ás necesidades 
do alumno/a en cuestión. En algúns casos seguíronse  os mesmos libros e materiais 
empregados na aula, para dar continuidade aos aprendizaxes e noutros  
empregouse material distinto, máis específico, especialmente nos casos de 
importante desfase curricular e neae. 

Aspectos a mellorar 

Sinalar que entendemos que a integración é unha labor de todos os 
integrantes da comunidade educativa pero especialmente dos profesionais da 
educación. Insistir na importancia da concienciación e disposición positiva cara a  
integración. Esto supón búsqueda e solicitude de recursos pero tamén, mostrar unha 
actitude positiva, aceptar orientacións de fontes especializadas, mellora da 
autoestima destes nenos e nenas na aula e transmisión de valores positivos ao resto 
dos alumnos en relación con eles. 

Entendemos que a aula de PT e AL deben ser  aulas de recursos ás que os 
titores poden acudir para solicitar material u orientación nada máis que detectan 
algunha dificultade no proceso de aprendizaxe do seu alumnado, sen esquecer os 
cauces normais que establece a lei en canto á atención de alumnado con neae.  
 

 

A7.MEMORIA ANUAL AUDICIÓN E LINGUAXE  

 

Neste curso 2015//16 a praza da mestra de Audición e Linguaxe con centro 
base no CEIP Josefa Alonso de Alonso en Matamá continúa a ser itinerante, 
compartindo as súas funcións co  CEIPP Sobreira- Valadadres e coa EEI de 
Zamáns. 
Os días de atención aos tres centros quedaron distr ibuídos do seguinte 
xeito: CEIPP Sobreira  martes e xoves, CEIP Josefa Alonso luns, 
mércores e venres, e á EEI Zamáns acudín os luns, nunha sesión 
dunha hora de duración (últ ima hora).  
 
TRABALLO ESPECÍFICO DE A.L. 
Os alumnos/as que recibiron apoio específ ico por parte da mestra de 
AL foron os seguintes:  

 Educación Infantil  

 Cinco alumnos de 5º de E.I. con dislalias evolut ivas e un RSL  

 Catro alumnos de 6º de E.I. que presentaban dislali as  

 Educación Primaria 

 Tres alumnos do 1º curso que presentaban dislalias.  

 Catro alumnos do 2º curso presentaban dislal ias  

 Un alumno de 3º curso con rotacismo  

 Dous alumnos de 4º curso con S. de Ásperger  
 

No vindeiro curso será necesario continuar co apoio dalgúns destes 
alumnos/as segundo se indica no informe f inal individual de cada un 
deles. 
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 Programa de Estimulación da Linguaxe na etapa de Educación 
Infantil .  

Ao igual que no curso anterior, este ano levouse a cabo o 
desenvolvemento dun programa de estimulación da linguaxe, polo que 
os obxectivos e a metodoloxía proposta tivo unha orientación similar.  
 A f inalidade de dito programa abarca tres aspectos:  

 Estimulación da adquisición da l inguaxe nos nenos/as de 3 a 6 
anos. 

 Prevención da aparición de posibles a lteracións.  

 Detección precoz de aquelas dif icultades consideradas de 
carácter máis grave.  

 
Nos programas de estimulación da l inguaxe en E.I.  abarcamos todos os 
ámbitos implicados na adquisición e desenvolvemento da linguaxe:  

 Ámbito fonético-fonolóxico (audición, respiración, praxias 
bucofonatorias, desenvolvemento fonético)  

 Ámbito léxico-semántico 

 Ámbito morfosintáctico  

 Comprensión oral  

 Ritmo e entoación 

 Habilidades comunicativas  
 

A intervención con estes alumnos/as consistiu no desenvolvemento 
de accións encamiñadas á mellora das bases anatómicas - funcionais, á 
ampliación do vocabulario tanto expresivo como comprensivo e a 
ampliación de estruturas gramaticais.  

Este programa levouse a cabo nas propias aulas de E.I. O horario 
foi dunha sesión semanal de 30 minutos para cada aula.  
 
As principais alteracións ou dificultades atopadas nos alumnos/as 
durante o curso foron:  

 Alteracións da fala: Problemas art iculatorios como dislal ias 
evolutivas e funcionais.  

 Alteracións da l inguaxe: Atraso simple da linguaxe.                                                                                                                  

 Dif icultades no ámbito pragmático e funcional da linguaxe.  

 Dif icultades na adquisición da lectura e da escritura.  
 
Valoración 
Valórase posit ivamente o traballo feito cos alumnos e alumnas e a súa 
participación nas actividades, sendo moi importante que se segan 
mantendo como punto de referencia os principios de Normalización e 
Integración.  
  
De cara ó vindeiro curso, sería necesario, recalcamos, contar c on 
Especialista de Audición e Linguaxe a tempo completo no centro, xa 
que desta maneira poderíase ampliar o apoio a todo o alumnado que o 
necesite, pois moitos nenos quedaron sen atención na aula de AL por 
falta de dispoñibi l idade horaria. Ademais hai que ter presente que 
neste curso escolarizáronse varios nenos/as con NEAE.  
 
É necesario seguir dotando  ao aula de AL de material bibl iográf ico e 
didáctico, co f in de dar unha resposta educativa de maior cal idade.  
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A8. MEMORIA DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

 

Durante o curso 2014-2015 traballouse no centro tres días por semana   

(martes, xoves e venres ) como vén sendo habitual, tentando dar resposta ás 

demandas plantexadas nos tres ámbitos de traballo correspondentes ao 

Departamento: profesorado, alumnos e familias. 

 

● PROFESORADO: 

 Fíxose asesoramento aos profesores/as tanto a nivel de problemas da 

aprendizaxe como a problemas comportamentais, de conducta e psicolóxicos. Para 

conseguilo adicouse unha hora semanal a cada titor/a reservada para a atención 

das posibles necesidades de asesoramento e de apoio. 

Tamén houbo reunións do Departamento de Orientación de forma periódica  con 

todos os membros do mesmo, coa finalidade de tratar asuntos e problemas máis 

xerais e específicos do propio centro. 

 

● ALUMNOS/AS: 

 Neste ámbito traballouse conxuntamente cas titoras e coas mestras especialistas 

en PT e AL que foron as encargadas dos apoios e das rehabilitacións. Falaremos 

máis adiante da organización dos apoios. 

Polo Departamento pasaron un total de 17 nenos/as novos, ademáis das  revisións 

pertinentes aos alumnos xa valorados no curso anterior e tentouse dar resposta ás 

necesidades presentadas. 

 

 Pasouse, de xeito colectivo, a proba psicopedagóxica BADYG  a  6º de 

Educación Primaria coa finalidade de coñecer a realidade do grupo e así informar 

mellor aos profesionais que serán os responsables da nova etapa que inician no 

IES.  Tamén, algúns, foron derivados a especialistas, cos que sempre se tentou 

manter unha coordinación fluida. 

 

Estívose en contacto cos Servicos Sociais do Concello coa finalidade de 

resolver a problemática de certos nenos/as que precisaron a intervención de ditas 

institucións. O resultado foi positivo e continuaremos traballando xuntos. 

 

Tamén o Centro acolleuse a dous programas do Concello:  Camiña con nós 

pola Igualdade” e “Plan de Prevención de Drogadición” . Foron Obradoiros que 

se traballaron en 6º de Educación. Infantil e 6º de Educación Primaria  cunha 

resposta positiva por parte dos alumnos e das profesoras. 

 

Con 6º EP curso traballouse  tamén o tránsito  á nova etapa educativa no IES 

Valadares en colaboración coa Orientadora do Instituto . Este curso tiveron os 

alumnos  unha xornada  no centro que os recibirá o vindeiro curso. 

 

 

 

 

 



ANEXOS – Memorias Equipos de coordinación docente 35 

● FAMILIAS : 

 Ao traballo coas familias tentamos darlle unha importancia grande xa que 

pensamos que  O Departamento de Orientación é a mellor canle entre a casa e a 

escola na procura  dunha máis e mellor colaboración que sempre é unha axuda 

inestimable na aprendizaxe dos nosos alumnos/as. Desde este suposto invertimos 

tempo en dita colaboración mediante entrevistas de información e de 

asesoramento cun resultado que, estimamos, positivo.  Informouse aos pais dos 

pasos que  fomos dando cos seus fillos e as medidas recomendadas tanto no centro 

como na casa.  

 

Tamén tentouse estar sempre a disposición dos pais para atender as súas 

demandas e inquedanzas. Parece que a confianza das familias co Departamento 

crece e iso considérase moi positivo xa que son os dous ámbitos máis importantes 

nas primeras etapas da vida dos nenos/as e a colaboración é esencial. 

 

● ORGANIZACIÓN DOS APOIOS: 

Tentouse traballar de forma coordinada coas tres especialistas do Centro (PT 

e AL) e, pensamos que  se acadou  unha sintonía suficiente para mellorar os 

rendementos. Debido a que a mestra PT destinada no noso centro está 

desempeñando un cargo no Equipo Directivo, dispoñemos doutra especialista a 

tempo parcial, un día á semana, que cubre as horas que a titular adica ás súas 

funcións no equipo. A mestra especialista en AL só está dous días por semana o 

que dificulta grandemente o traballo que nunca é suficiente. Desde esta realidade 

tentamos cubrir as necesidades que teñen os nosos alumnos dando prioridade aos 

casos considerados máis relevantes e máis necesitados de apoio. 

Os apoios foron dados, na meirande parte, dentro da aula como recomenda a 

lexislación; nembargantes houbo casos onde se estimou a conveniencia de apoiar 

en grupos flexibles fóra da aula, acadando resultados positivos. 

 

A distribución, por necesidades, foi a seguinte: 

- Necesidades que precisaron o apoio por parte da mestra de PT: 15 

- Necesidades que precisaron apoio por parte da mestra  en AL: 14 

 

A mestra especialista en Audición e Linguaxe tamén impartiu unha sesión por 

grupo en Educación Infantil así como na Escola Infantil de Zamáns, adscrita a este 

Departamento. 

Valoramos o curso como positivo quedando obxectivos sen cumplir coa 

esperanza de realizalos no vindeiro curso. 

 

MEMORIA DO PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA  

No marco  do Programa de Drogodependencia, contouse coa colaboura da 

Fundación ÉRGUETE. 

Impartíronse unhas charlas para os pais dos alumnos cos títulos 

“Comunicación país/fillos” ,“ Os perigos de Internet”  e levouse a cabo o “Plan de 

Prevención de Drogadición” . 
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Aínda que presencia de pais nas convocatorias a reunións non acostuma ser 

moi numerosa, nestas ocasións podemos dicir que tivo unha boa acollida e os 

asistentes quedaron moi satisfeitos. 

 

Ao mesmo tempo realizáronse uns talleres para os alumnos coa mesma 

temática en dúas sesións, dirixidos polos membros da fundación e coa participación 

da titora e a orientadora do Centro. 

 

      

A9. MEMORIA EQUIPO DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA 

  

- Actuacións para a centralización de fondos documentais existentes no 
centro, organización, rexistro e automatización. Por acordo de claustro 
decídese centralizar todos os fondos existentes no centro e catalogalos co 
Programa Meiga. Algúns constará a súa ubicación en aulas como as de infantil, 
Inglés, música xa que son usados habitualmente polas mestras, para telos 
perfectamente localizados. 
- Establecéronse os criterios e forma de realizar o préstamo co carné de lector, 
poden levar ata tres exemplares durante 15 días, ampliables a outros 15.  
- Incrementouse o orzamento anual específico para a biblioteca, de carácter 
ordinario: No curso pasado a inversión foi de 1.100€, o que supón un 6% do 
presuposto anual, e este curso tivemos gastos por valor de 1.450€, un 8%. Hai un 
compromiso da dirección para destinar á biblioteca entre o 5% e o 10% do 
presuposto anual do centro. 
- Horario de apertura da biblioteca, con atención específica. 
- Horario asignado á coordinadora e para aos membros do equipo da 
biblioteca escolar. Ademáis desde a Xefatura de Estudos fíxose coincidir as horas 
de dinamización da biblioteca con algunha hora de garda da coordinadora do EDLG, 
co coordinador de TICs e coa do Equipo de Convivencia. 
  
- Organización do profesorado. O equipo pasou de 3 a 6 membros. O equipo ao 
completo reúnese unha vez ao mes, para deseñar as actividades que parten da 
biblioteca e repartir as tarefas. Do tratado nestas reunión facemos partícipe ao 
resto do claustro informándoos nas reunión xerais dos martes para poder chegar a 
acordos que garanticen acontinuidade das actuacións que parten da biblioteca de 
cara ao futuro. 
 
- Publicacións de boletíns, guías de lecturas, blogues ou páxinas web da 
biblioteca, etc. 
   
- Actividades relacionadas co fomento da lectura. Apoio ao Proxecto lector de 
centro. As actividades de animación á lectura máis destacables son: a posta en 
circulación das mochilas viaxeiras (como todos os cursos); as visitas de Bea 
Campos e Loli Rial (contacontos), Susa Herrera (músico), Fran Alonso (escritor), 
Ramón Trigo (ilustrador), e a deportista de élite viguesa Susana Rodríguez. 
Tamén a actividade de “Contacontos por un día”, no que participaron os 
voluntarios Leotecarios, que fixeron de contacontos para os máis pequenos do cole 
e para os da EEI de  Zamáns e Monte do Alba; así como dúas mamás e o conserxe 
José Capelo. Ademais, un grupo de nenos e nenas, fixeron un intercambio de 
recitado de poesías de Manuel María co CEIP Seis do Nadal a través de “Skipe” 
desde o EDI da biblioteca. 
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  En apoio ao Plan Lector de Centro e o Plan Anual de Lectura, co obxectivo de 
mellorar a competencia lingüística do noso alumnado, destaca a posta en marcha 
do Itinerario Lector en torno a escritora An Alfaya, de xeito que todo o alumnado 
de primaria mercou un libro desta autora viguesa para levar a cabo diversas 
actividades nas aulas: dramatizacións, elaboracións de viñetas, investigación sobre 
a autora, traballar como é un libro e a suas partes… Tiñamos prevista a súa visita o 
22 de abril para celebrar o Día do Libro, pero tivo que aprazala para o vindeiro 
ano por motivos familiares. 
  Organizamos “Na buscado verso perdido” en colaboración co EDLG para Infantil 
e Primaria, escondendo versos de Manuel María polo bosque e polo patio, que 
os rapaces tiñan que atopar e levar ao taboleiro e comprobar en que poema, en que 
estrofa e en que verso. 
  Ademais convocamos dous concursos de escrita: o “I Certame de contos con 
sentimento”, coas emocións como base, e o “I Concurso de historias en poucas 
palabras”, inventadas a partir dos breves da prensa.  Ambas tiveron unha boa 
acollida e participaron voluntariamente un bo número de nenos e nenas, así como 
as titoras de infantil que presentaron traballos colectivos. Un deles, feito desde a 
aula de Filosofía de Infantil “Inventando contos emocionantes”, e feito en lingua 
galega, gañou un premio a nivel nacional convocado pola Editorial Santillana, no 
que resultaron seleccionados 6 centros. 
 
- Actuacións de apoio a outros programas ou proxectos de aula/centro. 
  Tal e como tiñamos previsto no Proxecto do Plambe que entregamos o curso 
pasado, solicitamos   participar no programa “Bibliotecas Escolares Solidarias”, no 
apartado de “Voluntariado lector-A”, que neste caso foi todo un éxito xa que 
fomos un dos catro centros seleccionados para participar nas Xosnadas de 
Voluntariado en Culleredo, de onde os nosos leotecarios volveron encantados. 
  Un ano máis, participamos no “Salón do Libro de Pontevedra”, elaborando o 
noso propio “stand” cos traballos feitos nas titorías, na aula de música e na de 
inglés, e como nas dúas ocasións anteiores, participou e visitou o Salón todo o 
colexio. Co tema “Canta bichería”, os mestres aproveitaron para levar a cabo na 
biblioteca a investigación sobre os animais ou insectos protagonistas das súas 
producións.  
  Como en anos anteriores colaboramos co Equipo de Convivencia no programa 
de “Un lema cada mes”, que elaboran nas titorías e que este ano tiña como fondo 
a nosa cidade. 
 
- Actividades relacionadas coa formación de usuarios e a educación 
informacional.  
As titoras e titor visitaron a Leoteca cos seus alumnos acompañados pola 
coordinadora, para explicarlles as normas, a organización dos fondos a 
sinaléctica a ubicación dos carnés de lectores, os criterio para préstamo… E no 
mes de decembro os “Leotecarios” voluntarios, depois de asinar un compromiso, 
recibiron a debida formación sobre como realizar o préstamo a través do Meiga, 
como atender aos usuarios, como ler as “etiquetas-tejuelos”… 
  Cando rematamos o expurgo, decidimos a nosa CDU nunha reunión do Grupo 
de Traballo e a sinaléctica da zona de consulta estivo lista, comezamos a facela 
visible facendo marcapáxinas para aprender a CDU, etiquetando os botes 
lapiceros cos planos da biblioteca, xogos de comecocos… e comezamos a deseñar 
material para ensinar ao noso alumnado como moverse por unha biblioteca. 
 
- Actuacións, desde a biblioteca destinadas á compensación das 
desigualdades socioculturales, ou á atención á diversidade. 
O feito de manter aberta a biblioteca durante as gardas de tarde facilitou a varios 
alumnos da zona a súa participación no concurso “VigoTrivial”, xa que aproveitaban 
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ese momento para buscar a información nos libros de Vigo e nos ordenadores da 
biblioteca, converténdoa nun importante centro de recursos para aqueles que 
non dispoñen de fondos documentais ou conexión a internet na casa. Non debemos 
esquecer que somos un centro rural situado a 6km da cidade, o que fai da nosa 
biblioteca un referente cultural para os veciños da zona. 
 
- Presenza da biblioteca escolar nos documentos organizativos e nas prácticas 
pedagóxicas do centro. 
Tal e como se acordou Comisión de Coordinación Pedagóxica á que pertence 
a Coordinadora da Biblioteca, os titores teñen reservado no horario exposto no 
taboleiro da biblioteca unha hora semanal para baixar co seu alumnado a traballar, 
con proxectos de investigación, xogos, lecturas…, na propia biblioteca. 
Na PXA do centro hai un apartado que fai referencia a proxecto da biblioteca e en 
canto as prácticas pedagóxicas queremos promover unha maior presenza no 
currículo, tomando certas decisións, como eliminar algún dos libros de texto, por 
exemplo, Lingua Castelá, para traballar a materia a través dun proxecto apoiado 
pola biblioteca, co obxectivo de mellorar a Competencia Lingüística. Gustaríanos 
conseguilo nun futuro próximo. 
 
- Incidencia das intervencións realizadas no conxunto da comunidade 
educativa. Impacto dos logros educativos. 
  Rematamos o curso convencidos/as da necesidade de seguir baixo as orientacións 
da asesoría de bibliotecas do CEFORE, con Mónica Otero Bouzada, e co 
compromiso de renovar un PFPP para formar ao profesorado do centro. Nun 
primeiro momento o obxectivo era conseguir que participara na formación o 40% do 
claustro. Finalmente a participación neste curso foi do 90%, iso fíxonos ver que 
por fin a sensibilización coa biblioteca do centro e o compromiso son unha 
realidade, e a importancia que ten como centro de recursos de lectura, información 
e aprendizaxe. 
Observamos unha maior implicación da comunidade en relación á biblioteca: 
donando libros para o proxecto, para o Punto León de adultos…, participando na 
exposición de fotografías persoais antiguas en lugares de Vigo, levando en coche 
aos voluntarios lectores que foron a ler a outras escolas, facendo de contacontos 
cos seus fillos, etc. En agradecemento regalámoslles un marcapáxinas deseñado 
por nós polo Día Do Libro, conmemorando o IV Centenario da Morte de Cervantes, e 
cos cabalos da Plaza de España como fondo. E para coñecer o punto de vista da 
familias das familias, do alumnado e do profesorado en canto a biblioteca escolar, 
elaboraremos unha enquisa que nos servirá como avaliación das actuacións 
levadas a cabo e poder así facer as melloras correspondentes. 

             

 

A10. MEMORIA  EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

 

INTRODUCIÓN 

  Ao longo do curso o EDLG desenvolveu diversas actividades  colectivas  
destinadas a favorecer o uso oral e escrito da nosa lingua tanto entre o alumnado 
como entre o profesorado e  o resto da comunidade educativa. Traballamos en 
colaboración cos demais equipos docentes , especialmente co equipo de Biblioteca 
,por tratarse do máis próximo  en canto a contidos académicos e tamén por estar 
todo o cole involucrado na súa dinamización e para conseguir un proxecto global. 
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Coa dinamización de Convivencia, para que todos os lemas escritos e as 
súas exposicións sexan en galego. Con TICS, para aproveitar os recursos 
dispoñibles, actualizar a páxina web e así publicar as actividades, enlaces web 
interesantes para toda a comunidade educativa... 

Nestes últimos anos temos constatado a perda do uso do galego entre os 
máis novos polo que consideramos imprescindible algunhas medidas 
extraordinarias, ademais das actividades  habituais de todos os cursos. 

 OBXECTIVOS. 

 1.- Promover o uso do galego en todas as actividades colectivas do centro.  

 2.- Empregar o galego sen prexuizos lingüísticos.  

 3.- Mellorar a competencia lingüística do alumnado potenciando o uso do 
galego como lingua oral nos intercambios informais.  

 4.- Fomentar a lectura de textos en lingua galega.  

 5.- Favorecer o uso do galego en actividades lúdicas e de ocio para 
normalizar  

 o seu emprego.  

 6.- Revisar e aumentar os fondos bibliográficos e audiovisuáis en galego . 

 7.- Participar nos proxectos de formación /innovación educativa que convoque 
a Consellería 

 

PROGRAMAS E ACTIVIDADES  DESENVOLVIDOS PARA O FOMENTO DA 
LINGUA GALEGA: 

- Realización e exposición de Xogos Populares galegos. Leváronse a cabo nas 
clases de Ed. Física e de Psicomotricidade.  

- Exposición coa colaboración das familias, de refráns, poemas, cancións de 
corda... 

- Celebración das festas e acontecementos dá cultura galega: Vendima, 
Magosto, Letras Galegas... 

- Vendima, na educación infantil con pisada das uvas e merenda cos frutos e 
frutas do outono. 

- Magosto, xogos populares e merenda de castañas asadas. 
- Colaborouse con toda a comunidade educativa para a realización de diversas 

actividades en galego, relacionadas co lema do cole este ano, “Vivo Vigo con 
Leo” . 

- Participación no “Salón do libro de Pontevedra” cun libro feito en galego entre 
todas as aulas sobre o tema deste ano. 

- Celebración da semana das Letras Galegas con actividades variadas e tamén 
deuse a coñecer o autor elixido para este ano a toda a comunidade 
educativa: vida, obra... 

- Semana das letras galegas, teatro , concerto con pais/nais do cole, recitado 
poemas do autos , chanzos decorados con poemas, realización de xoguetes 
esquecidos tradicionais, padriños lectores, exposición de fotos de Vigo antigo, 
aportadas polas familias. Actividade de versos perdidos de Manuel María. 
Fotocall dos nenos e nenas cos traxes tradicionais galegos. 

- Colaborar con outros colexios, con actividades de intercambio de contos, 
debuxos, información... en galego. Colaborouse ca EEI Monte da Guía cunha 
maleta viaxeira e lecturas coa webcam de poemas de Manuel María co 
colexio Seis do Nadal. Participación dos alumnos do EEI Zamáns na 
celebración do Magosto.  

- Pediuse no CEFORE de Vigo as maletas viaxeiras dispoñibles con material 
en galego. Para Ed.Infantil a maletas das emocións. 
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- Realización unha exposición de libros en galego, cada vez que se trate un 
tema no cole ou en cada celebración. 

- Recompilación de todo o realizado en libros e na páxina web para a súa 
difusión. 

- Día do libro, cunha exposición dos libros favoritos dos nenos e nenas en 
galego e invitación dunha escritora en galego infantil e un ilustrador de contos 
en galego. 

- Celebración do día de Rosalía de Castro, cun visionado sobre a súa vida, 
recitado de poemas, cancións de Rosalía, agasallo dun clavel a cada neno e 
nena e firma no autorretrato da autora. Así coma tamén exposición de 
diversos traballos. 

- O día da Paz, coa colaboración das familias, exposición de pombas que 
tamén falan en galego. 

- Realización de diversas actividades o longo do curso en colaboración co 
Concello de Vigo e o servicio de normalización, no propio centro de ensino.  

- Campaña Impórtanos, sesión de contacontos en galego. 
- Cancións en galego con Susa Herrera. 
- Adquisición de material en galego para o centro, especialmente para a 

biblioteca escolar. 
 
Todas estas actividades realizáronse na medida do posible, así como tamén outras 
tendo en conta as necesidades e intereses do noso alumnado. 
 
AVALIACIÓN . 
   Con respecto aos obxectivos de fomento da lingua  consideramos que non foron 
totalmente acadados, sendo cada vez máis difícil o emprego xeral da lingua galega 
nas actividades cotiás e de lecer. A nosa proposta como EDLG é facer un programa 
de “discriminación positiva” para compensar a situación de diglosia que sofre o 
galego. Concretamente  desenvolver cada vez máis actividades, tanto orais coma 
escritas en galego, tanto regladas como lúdicas, agás aquelas que teñan que ser 
impartidas nas outras linguas do centro. 
Adquisición de máis material en galego para o centro, especialmente para a 
biblioteca do centro. 

Obxectivos que non se acadaron, a recuperación da figura da Sobreira Faladeira. 
Aínda que para o ano que ven seguirá sendo un dos obxectivos. 
E poder realizar a revista escolar en formato dixital ou escrito. 
Así coma tamén unha maior colaboración e implicación , tanto dos membros do 
equipo de Normalización coma do resto dos equipos. Para conseguilo sería 
interesante poder ter unha sesión a semana de todos os coordinadores das 
dinamizacións e así non repetir actividades e que todo sexa máis globalizado. 

 

A11. MEMORIA EQUIPO DINAMIZACIÓN DAS TICs: 

1. MEMBROS DO EQUIPO DINAMIZACIÓN DAS TICs 
- Juan Luís Iglesias Ferrón (Coordinador – titor 6º Educ. Primaria) 
- Mª Dolores Puga Portabales (Titora de 4º Infantil) 
- Mariana Covelo Figueiredo (Educ. Musical) 
 

2. CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS 

Neste curso, para acadar os obxectivos que plantexamos ao inicio do curso na PXA: 
- Seleccionáronse recursos educativos axeitados ás necesidades de cada nivel, 
desenvolvendo unha sesión semanal dos seis niveis de EP na sala de informática. 
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- Establecéronse dúas sesións semanais de traballo coas “Tics” nos tres niveis de 
Educación Infantil. Nos dous primeiros trimestres na pizarra dixital e coa tablet de 
infantil, no terceiro trimestre unha desas sesións desenvolveuse na sala de 
informática cos ordenadores persoais. 
- Fomentáronse as relacións coa comunidade a través da páxina web do Centro, 
actualizando as novas relativas ás actividades escolares e aos documentos 
administrativos de Secretaría. Tamén observamos un uso aceptable do sistema de 
mensaxería “Tokapp” que se contratou no Centro. 
- Xestionáronse os recursos informáticos do Centro organizando horarios para a sala 
de informática e as dúas aulas de audiovisuais. 
- O alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, traballou no EDI, e 
coa tablet, para levar a cabo as tarefas de apoio e reforzo das aprendizaxes. 
- Atendimos á convocatoria da Consellería para dixitalizar as aulas de 5º e 6º de EP. 
O titor de 6º EP (coordinador Tics) e outra mestra asistiron ao cursiño do “Kiit aulas 
dixitais” organizado pola Xunta. 
- Comezamos a impulsar a comunicación cos outros centros, en especial da nosa 
zona cos que compartimos profesorado e alumnado en distintas idades. 
Establecendo ao longo do curso algúns encontros a través da webcam, promovidos 
polos Equipos de Lingua Galega e Biblioteca dentro do noso Proxecto Documental 
Integrado: “Vivo Vigo con Leo” e tamén por propostas individuais do profesorado no 
marco do Plan de Lectura. 

Recursos materiais: 
– Equipos informáticos con conexión a Internet. 
– Dúas aulas de audiovisuais comúns con E.D.I. (Encerado Dixital Interactivo) 
– Catro aulas de titorías, 1º, 2º, 5º e 6º de EP con P.D.I. (Pizarra Dixital 
Interactiva) 
– Aula de inglés1  (EI, 1º e 2º EP) con PDI 
– Aula de Pedagoxía Terapéutica con PDI 
– 1 tablet para PT e o departamento de Orientación 
– 1 tablet para Educación Infantil 
– Proxectores en todas as titorías. 
– Accesorios de almacenamento (cds, DVDs, USB...). 
– Contratouse un servizo técnico para atender as avarías, fallos de 
configuración e outras incidencias, tal como demandaba este equipo ao finalizar o 
curso pasado. 
 

3 – PROPOSTAS DE MELLORA 

- Xestionar, reorganizar o servizo técnico contratado para maximizar a súa 
funcionalidade. 
- Crear, xestionar, actualizar un banco de recursos educativos axeitados ás 
necesidades de cada nivel, tanto para as materias curriculares como para as datas 
de obrigada conmemoración. Coa colaboración e asesoramento de profesorado dos 
distintos niveis 
- Regular a comunicación cos outros centros a través da webcam cos colexios de 
Beade, Matamá, Zamáns e Igrexa-Valadares. Tanto baixo proposta dos equipos de 
Biblioteca e de Dinamización da Lingua Galega, como tamén tratando de establecer 
un calendario de encontros en todas as xeracións: por exemplo, de cara ao final de 
curso conectarnos coa escola de Zamáns para que os alumnos de 6º EI, que 
pasarán ao noso colexio no curso seguinte, teñan unha pequena toma de contacto e 
coñezan de forma virtual a súa aula e aos seus futuros compañeiros, e outras 
propostas que se poidan engadir a ese “calendario de conexións”. 
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A12. MEMORIA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E 

COMPLEMENTARIAS 

MEMBROS DO EQUIPO:  

- Mercedes Costela Sobrino 

- Caridad Senra Gómez 

- Mariana Covelo Figueiredo. 

- Todos aqueles membros do claustro de profesores que estaban implicados na 

actividade ou saída, así como as comisións correspondentes a cada 

celebración. 

  

REUNIONS 

Unha cada trimestre: 19 de novembro,  25 de febreiro e 27 de maio. Tamén 

os martes que foi preciso, nas reunións xerais, transmitíanse os avisos necesarios. 

Este curso 2015/2016, todos os grupos do centro realizaron diversas saídas e 

actividades complementarias, todas elas, en xeral valoradas positivamente polo 

profesorado. 

 

As saídas ou actividades realizadas foron ofertadas polas seguintes institucións: 

- Concello de Vigo – Servizo de Normalización Lingüística 

- Fundación DEVI. 

- Concello de Vigo  - Campaña Impórtanos. 

- Fundación Novacaixagalicia. 

- Policía Local. 

- Aena aeroporto de Vigo 

 

Dende o equipo de actividades complementarias e extraescolares apostamos 

pola realización de actividades complementarias desenvolvidas no Centro e fóra 

para que os alumnado desenvolva plenamente as súas capacidades. 

 

Destacar a colaboración e axuda do ANPA que colabora co pagamento de 

parte do custo dos autobuses para o alumnado socios e tamén por contratar e 

tramitar distintas actuacións para todo o alumnado. 

A continuación pasamos a enumerar a totalidade das actividades realizadas 

ao longo do curso escolar 2015-2016: 

 
OUTUBRO 

21-10-2015, ACT. CONCELLO, NORMALIZACIÓN,   Dobraxe na Escola,     3º e 4º 

 

NOVEMBRO 

10-11-2015,  Policía. Perigos internet   5º E 6º. 

17-11-2015, Policía. CHARLA acoso escolar, 5º e  6º. 

20-11-2015, ACT. CONCELLO NORMALIZACIÓN,Coñecendo as nosas Costas 4º e 5º  

26-11-2015, TEATRO ABANCA. Cine submarina  5ºe 6º . 

26-11-2015, ACT. CONCELLO NORMALIZACIÓN, Sales de Baño 3º e 4º  

30-11-2015, ACT. CONCELLO NORMALIZACIÓN, Topo que? Topónimos 5º  

 

DECEMBRO 

2-12-2015, TEATRO ABANCA. Lío en la Granja  1ºe 2º . 

10-12-2015, VISITA EXPOSICIÓN Centro Travesía. 6º EI, 1º e 2º EP  

14-12-2015, CONTACONTOS Bea Campos. Infantil e 1º  
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16-12-2015, CARTEIRO REAL, INFANTIL,   1º, 2º e 3º    

19-12-2013, VISITA DE PAPA NOEL.  

 

XANEIRO 

13-01-2016, TEATRO ABANCA. Alice 4º, 5º e 6º  

15-01-2016, CONTACONTOS Musical. Susa Herrera. Infantil, 1º e 2º  

19-01-2016, POLICIA LOCAL,  ED. VIAL (O CASTRO)  EN VITRASA .  5º.   

28-01-2016, TEATRO ABANCA. Cousas de 4.  3ºe 4º . 

29-01-2016, IES VALADARES Día Escolar da Non Violencia e Paz. 

 

FEBREIRO 

03-02-2016, CROSS ESCOLAR.   3º                                                                       

18-02-2016, CONCERTO CONCELLO “Os Musakis”. 3º, 4º, 5º e 6º.                                                                                                                                                  

23-02-2016,  TEATRO ABANCA. Aurora (english). Infantil. 

25-02-2016, CAMIÑA CON NÓS POLA IGUALDADE, 6º EI, 2º,4º e 6º EP.  

 

MARZO 

10-03-2016, ACT. CONCELLO NORMALIZACIÓN,   Ludoteca Lingüística,   5º 

10-03-2016, ACT. CONCELLO NORMALIZACIÓN,   CAMIÑO DA LINGUA,  3º e 4º. 

14-03-2016, CONTACONTOS. Mai Lúa. 4º, 5º e 6º EI 

 

ABRIL 

5-04-2016,  TEATRO ABANCA. Estamos no Verán. 5º e 6º EP 

7-04-2016, LOITA. Xogade Xunta.   4º                                                                       

11-04-2016, SALÓN DO LIBRO DE PONTEVEDRA. EI e E P. 

13-04-2016, POLICIA LOCAL,  ED. VIAL 6º. 

14-04-2016, POLICIA LOCAL,  ED. VIAL (O CASTRO)  6º.   

15-04-2016, VISITA ESCRITOR. Fran Alonso. 4º EP 

25-04-2016, IES VALADARES OBRA DE TEATRO, 1º, 2º, 3º,4º,5º e 6º. 

21-04-2016, ATLETISMO. Xogade Xunta. 5º                                                                       

26-04-2016, VIGO RECICLA, CONCELLO.  2º, 3º e 4º. 

27-04-2016, CONCERTO DIDÁCTICO CONCELLO “Escola Municipal Música”. 5º e 6º.                                                                                                                                                  

28-04-2016, VISITA CONCELLO “Organización Municipal”. 5º e 6º.                                                                                                                                                  

 

MAIO 

3-05-2016,  CONCERTO ABANCA. Mamá Cabra. Infantil. 

9 a 13-05-2016, PLANETARIO LA CAIXA.  EI e EP  

18-05-2016,  TEATRO INTERCENTROS. 4º (actúan), 2º e 3º (público) 

 

XUÑO 

3-06-2016, VISITA 6º EP INSTITUTO VALADARES 

6-06-2016, CAMIÑA CON NÓS POLA IGUALDADE, 5 ANOS, 2º,4º e 6º.  

16-06-2016, CHARLA TALLER AXENCIA TRIBUTARIA, 5º e 6º. 

16-06-2016, TEATRO ANIMAR-T. Todo alumnado. 

17-06-2016, AENA AEROPORTO VIGO, 5º e 6º. 

 

 

Este curso tamén se participou en varios concursos: 

- Debuxa o teu cole, Os Bolechas. 

- Salón do libro de Pontevedra. Unha  gran experiencia para todos os membros da 

comunidade educativa. Unha oportunidade para realizar un traballo en común, onde 

todos estabamos implicados. 

- Lee con Emoción. Concurso en colaboración coa editorial Santillana no que 

resultamos un dos 6 centros premiados. 
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PROPOSTAS DE MELLORA. 

- Desenvolver ao inicio de curso unha reunión coas diferentes coordinadoras dos 

equipos docentes, para coñecer as súas necesidades e programación de  

actividades tanto dentro coma fóra do Centro. 

- Seguir  a comunicar con tanta antelación como sexa posible as actividades, para 

que se poidan preparar e integrar con tempo suficiente na programación de aula . 

- Regular co profesorado o procedemento á hora de realizar as actividades 

complementarias e extraescolares (autorizacións, aviso Tokapp, cámara de fotos, 

pañoletas, publicar post na web...) 

- Avaliar as actividades realizadas cos mestres que as presenciaron se é posible a 

mesma semana na que se realizaron. 

- Animar e axudar a todo o profesorado para participar en concursos . 

 

 

A13. MEMORIA EQUIPO DINAMIZACIÓN DA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

                                                                                        

EQUIPO DE MESTRES  
 
Lorena Estévez Álvarez (coordinadora). 
Maribel Juan Yenes  
Itzíar Arenas Villarroel 
Carla Regueiro Fidalgo (profesora substituta) 
 
CONSIDERACIÓNS XERAIS 
 
 Podemos dicir que o noso centro goza dun clima familiar facilitado e 
potenciado grazas ao número de alumnado. A meirande parte dos grupos non pasan 
de 16 ou 18, cantidade moi boa para traballar, convivir e por en práctica  eses 
hábitos de convivencia e respecto aos demais e sensibilizar aos alumnos sobre a 
súa importancia. Os conflitos existentes son os normais e habituais entre nenos e 
nenas 
 No curso  pasado coa entrada en vigor do Decreto 8/2015,do 8 de xaneiro, 
polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de Xuño, de convivencia e participación 
da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. Como consecuencia 
crease no centro unha Comisión de Convivencia formada por: 
 Directora: Mercedes Costela  
 Representante do profesorado: Lorena Estévez Álvarez: 
 Representante dos pais:  
 
OBXECTIVOS  
 O equipo de dinamización da convivencia ten unha estreita relación e 
cooperación coa comisión de convivencia. Un dos membros de dita comisión forma 
parte tamén do equipo docente, co que a comunicación faise máis doada e fluída.  
 

 O longo do curso 2015-2016 colaboramos coa comisión de convivencia na 
procura dos seguintes obxectivos: 

 
- Fomento de valores, actitudes e as prácticas que permitan mellorar a 

convivencia 
- Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as manifestacións de 

violencia 
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- Realización de actividades encamiñadas a sensibilización na  igualdade entre 
homes e mulleres, non discriminación, … 

- Colaborar e potenciar unha xestión das medidas de carácter organizativo 
(espazos e tempos) que beneficie a convivencia escolar.   

- Concienciar e sensibilizar á comunidade educativa sobre a importancia da 
convivencia. 

- Facilitar instrumentos e recursos para a mellora da convivencia. 
- Facilitar o desenvolvemento das competencias clave, particularmente a social 

e cidadá e a de autonomía e iniciativa persoal.  
- Fomentar a utilización de metodoloxías innovadoras que fomenten a 

convivencia escolar: Aprendizaxe cooperativa, Intelixencia emocional, 
Aprendizaxe por proxectos de traballo, Métodos de Investigación e 
descubrimento, Intelixencias múltiples…  

 
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN NO CENTRO NO MARCO DA CONVIVENCIA 
       É imprescindible a creación do  clima de convivencia acolledor e aberto 
baseado no respecto mutuo, que favoreza a dinámica escolar e axude a previr 
conflitos e a sabelos enfrontar de xeito positivo e pacífico. Esta labor continua de 
toda a comunidade educativa  é fundamental e, podemos dicir, que nela, radica o 
éxito dunha boa convivencia no colexio.  

Son moitas as actividades que a cotío se realizan neste centro escolar e que 
poden  aproveitarse para educar nos valores, hábitos, actitudes, da convivencia 
escolar. De acordo coas medidas recomendadas pola comisión de convivencia 
(aínda en proceso de actualización e adecuación ao cambio lexislativo proposto no  
decreto 8/2015)  estas son as actividades que levamos a cabo: 

NAS AULAS: 
 

- Aproveitamento da tarefas e rutinas diarias para facer referencia e ter 
presentes os valores da convivencia  

-  Actividades de presentación e coñecemento mutuo dos alumnos (xogos, 
debuxos, narracións...). 

- Actividades encamiñadas a atención aos alumnos novos que tivemos no 
centro para integralos no seu grupo (especialmente en 1º de primaria ). 

-  Fomento de espazos e tempos nas  titorías para redactar as normas de 
convivencia, rutinas da clase, responsabilidades e alumnos encargados... 
(murais explicativos, tarxetas recordatorias...) a  resolución de  conflitos que 
se producen a cotío e a forma de resolvelos (en E. Infantil e 1º e 2º de 
Primaria pode ser durante a asemblea ao chegar; e nos cursos superiores 
pode ser unha vez á semana ou quincena nunha sesión fixa, ou ben cando o 
titor o estime oportuno dependendo das situacións).  

-  Recordatorio das normas de convivencia do colexio: asistencia e 
puntualidade, entradas e saídas, recreos, resolución de conflitos... 

-  Observación sistemática das relacións dentro do grupo de cara á 
identificación de posibles desaxustes. 

-  Traballo sistemático de establecemento e afianzamento de condutas de 
convivencia pacífica e actitudes de tolerancia e rexeitamento da violencia, a 
excesiva competitividade, o menosprezo aos compañeiros, etc... 

NO RECREO: 
 

- Organización dos espazos no patio durante o recreo de xeito que se eviten as 
confrontacións. 
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- Adicación os martes á xogos cooperativos. Resultados positivos. 
 

FESTAS E CELEBRACIÓNS:  
- Fomento de actividades conxuntas: festivais (Nadal, Letras Galegas,English..) 

celebracións (magosto, dia da Paz, Entroido...) saídas (Fin de curso) , 
deportes, actos conxuntos  Graduación dos alumnos que finalizan educación 
infantil e a educación primaria), xogos cooperativos ... 

- Día Internacional de la eliminación de la  violencia  de xénero (O 25 de 
Novembro). Para que as aulas tiveran en conta esta data facilitamos a través 
dun mail as titoras e especialistas información relevante, enlaces, 
actividades… para traballar na aula.  

- Día da muller traballadora. O día 8 de Marzo fixemos unha xuntanza na sala 
de usos múltiples na que falamos da orixe desta data, da importancia da 
igualdade entre homes e mulleres… Este curso homenaxeamos á triatleta  
paraolímpica galega, Susana Rodríguez. Recibímola no colexio. Ela 
presentou un video sobre a súa actividade e deu unha charla aos alumnos 
moi interesante e pedagóxica sobre o esforzo persoal co que se pode acadar 
calquera meta. 

- Día da Paz: Neste curso o equipo de dinamización da convivencia foi o 
encargado de levar a cabo a organización do día da Paz. Realizamos unha 
convivencia coa colaboración do instituto IES Valadares na que os alumnos 
conviviron, e traballaron conxuntamente (traballos de papiroflexia cos 
cativos). Cantamos conxuntamente a canción “Bajo el mismo sol” que 
previamente traballáramos no colexio gravando un flash moob con todo o 
personal do centro e rematamos a xornada cunha merendola conxunta. 

LEMAS  MENSUAIS 
Continuamos  traballando  os lemas mensuais comúns a todo o colexio. 

Actividade que xa ten unha traxectoria no centro dende que se fixo o proxecto de 
Convivencia Escolar e que ten, en xeral, unha boa acollida. 
 Neste curso seguimos coa decisión tomada en cursos anteriores respecto a 
implicar mais aos alumnos na elaboración dos carteis dos lemas mensuais, así que 
asignouse a cada curso a súa realización coa axuda do equipo de convivencia, o 
titor e as especialistas de Inglés (no marco de carácter plurilingüe do noso centro 
facendo así “lemas plurilingües”).  
 
 Este curso enlazamos a elaboración dos lemas de convivencia co Proxecto 
Documental Integrado: ”VIVE VIGO CON LEO” que levounos a coñecer distintas 
zonas da nosa cidade que foron escollidas por cada titoría e coas que se 
relacionaban os diferentes lemas de convivencia.  
 
 Este curso continuamos coa sistemática do ano pasado. Cada aula expuso o 
seu lema e o que traballaron na sala de usos múltiples. Cada lema presentase a 
todo o alumnado de xeito que todas as aulas son receptores dos lema e expositores 
do seu. Fomentouse enormemente a Competencia Lingüística, Competencia de 
Autonomía e iniciativa persoal, Competencia Social e cidadá… respectando e 
escoitando os compañeiros, utilizando metodoloxías innovadoras, fomentando a 
pertenza ao grupo, valorando a igualdade e a non discriminación, xestionando a 
exposición en público, etc. 
 Como é habitual, con cada lema entrégase aos titores unha fotocopia en A3 e A5. 
Ademais de presentala na exposición do lema na sala de usos múltiples os titores deciden 
como fan o traballo sobre ela: individual, colectiva… Así mesmo, apórtase material 
bibliográfico, libros da biblioteca do cole e un mail con información relevante e recursos 
para abordar o traballo do lema. 
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Os lemas mensuais son expostos nun primeiro momento na porta principal e 
despois pasan a colocarse polos corredores do centro.Con esta medida conseguimos ter 
exposto o traballo de todas as aulas o longo do curso para ser contemplados por toda a 
comunidade educativa.  
 
Organización dos Lemas nas Aulas: 
- OUTUBRO  (5º primaria): “Ilusiónate co traballo” relacionado coa escultura O home 
de ferro da Praza da Industria 
- NOVEMBRO (Infantil 4 años): “A liberdade é forte, impúlsate cara arriba” 
relacionado coa escultura dos cabalos da Praza de España 
- DECEMBRO (3º primaria): “Respecta as tradicións, son as nosas raices” 
relacionado co símbolo de Vigo: O Olivo 
- XANEIRO Celebración do día da paz  
- FEBREIRO (2º primaria): “Xuntos acadamos metas” relacionado coa festa da 
Reconquista de Vigo e a porta da Gamboa 
- MARZO (4º primaria): “Coida o medio natural, el protéxenos" relacionado coas Illas 
Cies 
- ABRIL (1º primaria ): “Emociónate, dalle cor a túa vida” relacionado co mural da 
ledicia 
- MAIO  (Infantil 5 anos): “O noso pasado abre a porta ó futuro” relacionado coa 
cultura Castrexa 
- XUÑO (6º curso): “Adiante: superando os atrancos” relacionado coa xente do mar 

 
 
PROPOSTAS  DE MELLORA 
• Retomaremos a posibilidade de poñer unha “caixa do correo da convivencia”. 
• Tentaremos que aos lemas se lle asignen un tempo na hora de titoría naquelas 

aulas nas que non se fixo de xeito rutinario. 
• Aínda que, como xa dixemos, no noso colexio non se dan casos graves de acoso 

escolar, condutas disruptivas ou absentismo escolar, colaboraremos 
estreitamente coa Comisión de Convivencia. 

• Introducir unha proposta de “taller de radio” ou “megafonía escolar”, en 
coordinación co Plan Lector para facer semanal ou quincenalmente. Un pequeno 
espazo radiofónico de 10 minutos, no que se reflexione sobre diferentes temas 
relacionados cos: valores, emocións, sentimentos . Esta actividade organizarase 
de xeito que todas as titorías participen.  

• Colaborar na mellora da zona cuberta de recreo de infantil (pintado do xogo da 
mariola, 3 na raia, carreiras de chapas..) para solucionar os pequenos conflitos 
xerados entre os rapaces. Esta zona inda que é a mellor opción para os días de 
choiva non está ben habilitada para o xogo dos pequenos.   

• Seguir coa idea levada a cabo este ano de facer un día de xogo cooperativo no 
recreo de Primaria. 

• Continuar como este curso coa preparación das actividades do Día da Paz. 
• Informar ás familias das actividades levadas a cabo na elaboración dos lemas, 

principalmente en Primaria, como se está a facer en Infantil (un tríptico, conto, 
carpeta ) coas fotos dos carteis elaborados e información sobre a importancia do 
fomento da  convivencia en toda a comunidade educativa. 

• Insistir na importancia de informar mensualmente ás familias a través do TokApp 
School (que xa están implantado no centro) o longo do próximo curso. Cada mes 
informaremos de qué lema estamos a traballar  facendo fincapé na vertiente da 
convivencia. 
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A14. MEMORIA DA HORTA ESCOLAR 

 Este curso mantivemos unha reunión co monitor de “Amigos da Terra”, 

proposto polo Concello para programar a nosa inclusión na rede de Hortas 

Escolares. 

Dende Amigos da Terra, Oxfam Intermón e a Universidade de Vigo estase a 
preparar un proxecto conxunto de hortas ecolóxicas que se presentará á 
convocatoria da Xunta. A resolución da convocatoria sairá como moi tarde a 
mediados de setembro, así que logo teremos tempo coordinar e programar a 
actividade. 

Trátase de participar na rede de centros con hortas ecolóxicas escolares que 
permite intercambio de experiencias, ofértase formación e asesoramento para a 
planificación e traballo da horta ao longo do curso e unha monitora que, durante todo 
o curso. 

Os obxectivos  serán: 

- Fomentar a observación, disfrute e respeto polo medio natural. 

- Poñer ao alumnado en contacto cos procesos da vida das plantas. 

- Coñecer a producción de alimentos vexetais. 

- Coñecer técnicas de agricultura ecolóxica. 

 

 

 

 

 A15. MEMORIA DA ANPA  

 

Pasamos a enumerar as actividades realizadas pola ANPA no CURSO 

2015/16: 

O comedor escolar é xestionado pola ANPA cunha media de 53 comensais diarios, 

algúns fixos e outros becados polo Concello. 

 

Para este curso ofreceronse as seguintes Actividades Extraescolares: 

Piscina, Debuxo e Pintura, Ximnasia Acrobática, Ábaco, Patinaxe, Inglés Infantil, 

Tenis, Baile Moderno, Repostería, Ballet, Constru-thecnic e Taekwondo Lúdico. 

 

A principios do curso fixose de novo o pedido do chándal escolar co logo do Colexio, 

ofertouse para todos os membros da comunidade educativa, os interesados 

encargarono na ANPA. 

 

No mes de Novembro tivemos a Festa do Magosto na que repartimos castañas e 

zumes.  

 

Na Festa do Nadal convidamos a Papá Noel que repartiu caramelos e agasallos as 

todos os alumnos. 
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En Febreiro tivemos a Festa do Entroido, nesta viu o churreiro e repartiu chocolate 

con churros e a ANPA, coa axuda de algúns país, fixo postres tradicionais desas 

datas cos que convidou  a todos os asistentes. 

 

Grazas a colaboración con “La Caixa” podemos traer ao centro un planetario móvil 

co programa  “La niña que sabia caminar del revés”. 

 

Durante todo o curso acordouse subvencionar nun euro as excursións a tódolos 

socios. 

 

Ainda que as condicións meteorolóxicas impediron realizala, organizouse para un fin 

de semana de Maio una excursión de convivencia para país, nenos e Mestres as 

Illas Cies. 

 

A finais de Maio, coincidindo cos últimos días das Actividades Extraescolares, 

entregouselle a cada asistente unha bolsiña de chuches. 

 

O derradeiro Venres de Maio celebramos a Festa das Actividades Extraescolares, 

nas que os rapaces de Taekwondo, Baile Moderno, Ballet Patinaxe e Ximnasia 

Acrobática fixeron unha pequena demostración. O remate das mesmas a ANPA 

convidou a todos a uns pinchos. 

 

O Venres 10 de Xuño levouse a cabo unha Acampada de Convivencia no recinto 

escolar, para pais, mestres e rapaces. Nesta ocasión púxose un inchable contratado 

pola ANPA e organizaronse xogos de auga. Coa aportación de tódolos asistentes 

tivemos unha cea común. Pola mañá a ANPA conviduou ao almorzo. 

 

Tras solicitar na Deputación o programa Pontegal 2016, poidemos traer ao colexio, o 

xoves 16 de xuño, ao grupo de teatro Animar-t para que representasen para todo o 

alumnado a obra “A historia de Martín”. 

 

O martes 21 de Xuño, na Festa de Fin de Curso para os nenos, puxeronse dous 

inchables para os alumnos de infántil, e outro inchable xigante para os nenos de 

primaria. Repartironse xeados a todos e como punto final fixose a festa da escuma.  

 

 

De cara ao vindeiro CURSO 2016/17 ao comenzo, acordaranse as novas 

actividades xerais a realizar ao longo do mesmo. 

As Actividades Extraescolares ofertadas son as seguintes: 

Piscina, Debuxo e Pintura, Ximnasia Acrobática, Intelixencia emocional, Patinaxe, 

Ábaco, Tenis, Inglés Infantil, Música tradicional galega, Baile Moderno, Repostería, 

Taekwondo Lúdico, Construc-Technic e Ballet. Ademáis no vindeiro curso 

ofrecerase o servizo de aula matinal de 8 a 9 da mañá dende o primeiro día de 

curso. 

 
==================================================== 


