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1. PRESENTACIÓN 

Esta memoria recolle a valoración e cumprimento dos obxectivos formulados na 

programación xeral anual, xunto coas propostas de futuro e as necesidades na mellora 

de equipamento.  

Xuntamos a memoria de actividades extraescolares, comedor e madrugadores 

facilitada pola ANPA. 

 

2. CUMPRIMENTO DE OBXECTIVOS E SUXESTIÓNS PARA O FUTURO 

 

2.1 Obxectivos xerais  

 

1. Crear as condicións para acadar un alumnado con actitudes positivas e 

responsables. 

- Continuamos na liña de traballo dos cursos anteriores, aplicando as liñas suxeridas 

na PXA,  nos Plans de Acción Titorial, de Atención á Diversidade e de Convivencia, 

con resultados satisfactorios, en xeral. 

- Levamos a cabo a transición de Infantil a Primaria (acordos interciclos, reunións coas 

familias…). 

 

2. Coñecer e atender á diversidade do alumnado. 

-  

- Colaboramos con todos os sectores implicados na atención á diversidade: familias, 

CHUAC, EOE, ASPANAES, … e cos Servizos Sociais do Concello. 

 

 

3.Favorecer as relacións no seo da comunidade educativa e coas entidades 

exteriores. 

Consideramos positivas as relacións no seo da comunidade educativa; a 

colaboración coa ANPA e co Concello de Oleiros no desenvolvemento das 

actividades complementarias. A comunicación coas familias, tanto institucional como 

informalmente, tratamos de que fora sempre positiva.  

Estamos en contacto co noso Instituto de referencia e cos outros institutos da zona 

para transmitir información sobre o alumnado, visitas aos centros…  
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4.Fomentar a innovación, apoiando decididamente cantos proxectos se 

consideren de interese colectivo. Favorecer a coordinación entre o profesorado 

e a formación no propio Centro. 

Potenciouse a coordinación entre os niveis, ciclos, equipos... a través das distintas 

reunións programadas trimestralmente. 

Promoveuse o uso do galego no ámbito escolar. 

Impulsouse a biblioteca escolar realizando  melloras no espazo,  no mobiliario e no 

proxecto lector. 

- Continuouse, segundo o Plan TIC, renovando os equipos informáticos  necesarios. 

- Apoiouse a realización do PFPP ( Plan de Formación Permanente do Profesorado): 

” Alimentación saudable na idade escolar”, “Introdución á robótica educativa 

en Primaria” e “Disfrutamos coas matemáticas”. 

- Plan Proxecta: PROA (Acompañamento escolar fóra do horario lectivo). 

- Facilitáronse os recursos materiais e humanos para as actividades propostas polo 

profesorado, como Magosto, día da Paz, semana do libro, Letras Galegas, teatro... 

- Traballouse na coordinación entre as etapas de Infantil e Primaria e entre Primaria 

e Secundaria. 

 

5.Optimizar os recursos dos que dispoñemos, tanto persoais como materiais. 

- Neste curso foi posible o acondicionamento dunha aula de inglés e da aula de 

relixión. 

- En canto aos recursos persoais,  neste curso asignaron ao Centro o persoal 

solicitado contando cunha  profesora de pedagoxía terapéutica compartida cos IES 

Neira Vilas e María Casares. 

 

 

6.Mellorar os servizos complementarios 

- A Consellería comprometeuse a realizar a 2º fase do comedor no verán de 2017, 

seguimos esperando. Comunicaron dende Xefatura Territorial que se realizará 

neste verán de 2019. 

O vindeiro curso, o comedor seguirá sendo de xestión ANPA. 

- Cara ao vindeiro curso,  no transporte escolar, mantéñense as catro liñas actuais.  
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7.Manter o procedemento actual de transmisión da información e continuar coa 

súa actualización permanente. 

Continuamos transmitindo a información do Centro a través da páxina web e  a 

través de ABALAR. 

- Actualizáronse frecuentemente a  páxina web do Centro e tamén os taboleiros,  

acercando a información ás familias. Ampliamos os contidos da páxina web coas 

actividades do alumnado. 

 

 

8.Revisar e actualizar a documentación do Centro. 

- Revisáronse as Programacións LOMCE. 

- Actualizouse o Plan de Atención á Diversidade: introdución dos criterios de 

formación dos grupos en  Educación Infantil. 

-  

 

 

 

9.Mellorar e actualizar as  instalacións do Centro adaptándoas ás novas 

necesidades. Actualizar o catálogo de persoal non docente. 

Pintado do patio cuberto do edificio B: paredes, teito e chan. 

Arranxo do tellado do pavillón. 

Colocación de tarima flotante no chan da biblioteca e renovación de mobiliario. 
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2.2 Ciclos/ Cursos 

 

Educación Infantil 

Das propostas de E.I. para este curso 2018-2019 foron acadadas as seguintes: 

 O bo funcionamento das cooperativas das familias para a compra e 

elaboración de material, saídas, transporte, etc. 

 A participación nas propostas e actividades colectivas suxeridas polos 

departamentos correspondentes: Día da Paz, Nadal, Entroido, Letras 

Galegas, biblioteca, saídas educativas, etc. 

 Reforzar os obxectivos referidos a hábitos, autonomía, atención e esforzo. 

 Potenciar o uso do galego. 

 Programar novos proxectos didácticos. En 4º EI “Viaxamos ao fondo do 

mar” e en 6º EI “Continuamos viaxando polos continentes” (continuación do 

proxecto iniciado en 5º EI) 

 Potenciar e empregar ABALAR móbil, como medio de comunicación coas 

familias. 

 Unificar a saída do alumnado de 4º de EI coa de 5º e 6º, a partires do 2º 

trimestre. 

 Continuar empregando o almacén de material común para EI. 

Para o vindeiro curso solicítase: 

 Colocar chan brando no patio cuberto de EI para poder aproveitar mellor 

este espazo pois agora é unha zona perigosa, moi dura e moi esvaradía. 

 Colocar protectores nas  columnas do patio cuberto. 

 Podar as árbores antes da chegada dos nenos/as, sobre todo a moreira, 

que está moi perigosa e co tronco rachado polo peso das pólas e follas. 

 Colocar papeleiras con compartimentos para reciclar nas aulas e nos 

patios. 

 Cubrir/pechar dalgún xeito os estantes dos baños onde están os neceseres 

do comedor para que pola mañá, cando van ao baño, non anden xogando e 

tocando os cepillos e demais artigos para a hixiene individual. 
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1º e 2º  Educación Primaria 

 

Revisáronse as programacións garantindo o cumprimento das mesmas.  

Como resultado, ao finalizar os trimestres, fixéronse as seguintes propostas: 

- Seguir a incidir nos hábitos de traballo, atención e esforzo.  

- Mellorar a autonomía persoal en xeral e, en particular, nalgúns alumnos 

moi dependentes da supervisión dun adulto. 

- Afianzar os hábitos correctos na realización das tarefas que se centran na 

lectoescritura: postura, prensión do lapis, orde, limpeza...  

- Insistir na coordinación coas familias para que as pautas da casa e do 

colexio sexan comúns. 

- Na materia de Ciencias Sociais traballouse por proxectos resultando moi 

motivador para o alumnado e acadouse un  bo nivel de participación das 

familias. 

- Realización de diferentes actividades fóra da aula para a consecución de 

distintas competencias 

 

3º  e 4º Educación Primaria 

Os obxectivos marcados ao principio do curso foron revisados en cada avaliación e 

consideramos que, en xeral,  foron acadados nun nivel bastante aceptable.  

 Participamos en actividades propostas polo Concello de Oleiros que permitiron 

coñecer e valorar o contorno natural próximo. 

 Participamos  nas propostas dos distintos Equipos de Dinamización do Centro. 

 

5º e 6º Educación Primaria 

 

Con respecto aos obxectivos marcados na PXA ao principio de curso consideramos 

que, en  xeral, foron acadados cun nivel aceptable. 

- Fomentouse a responsabilidade e os hábitos de traballo entre o alumnado, 

así como a orde e o respecto entre iguais. 

- Fomentouse a autonomía no alumnado. 

- Realizouse unha revisión periódica dos obxectivos propostos.  

- Participouse no Plan Lector Anual. 

- Promovéronse visitas a museos, concertos, obras de teatro… para lograr 

unha mellor educación artística. 

- Participamos nas actividades que propuxo o Concello e que consideramos 
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oportunas para coñecer, valorar e gozar do entorno natural, social e 

cultural. 

- Sensibilizouse ao alumnado no emprego das enerxías alternativas. 

- Participamos en todas as actividades propostas polos Equipos de 

Dinamización do Centro. 

 

2.3 Departamentos e comisións 

2.3.1 Departamento de orientación 

 

O D.O. atendeu neste curso 18/19 ao seguinte alumnado: 

Con necesidades educativas especiais (TEA, trastornos de control 

dos impulsos e da conduta, trastorno de comunicación, etc.) 
7 

Procedente do estranxeiro con descoñecemento da/das lingua/s. 2 

Con dificultades específicas de aprendizaxe (trastorno da lectura, da 

escritura, do cálculo e outras dificultades). 
28 

Con dislalias. 10 

Con retraso na fala e na linguaxe. 3 

Con retraso madurativo 1 

ALUMNADO TOTAL ATENDIDO 51 

 

Das actividades previstas no Plan Xeral Anual, realizáronse as seguintes: 

 Avaliación psicopedagóxica de 20 alumnos/as cos seus correspondentes 

informes e realización de 4 informes breves para especialistas da saúde 

pública. 

 Valoración de 13 demandas relacionadas con problemas de articulación, por 

parte das mestras especialistas de Audición e Linguaxe. 

 Organización dos horarios do profesorado de PT e AL coas modificacións 

necesarias en función da evolución das necesidades. 

 Revisión ao longo do curso dos horarios de atención das ATE ao alumnado 

con necesidades especiais e tarefas a realizar, en función da evolución. 
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 Reunións de coordinación e seguimento da orientadora co profesorado de PT 

e AL así como cos titores e titoras sempre que se considerou conveniente e/ou 

necesario. 

 Reunións do DO segundo calendario da X.E. e reunións semanais co 

profesorado especialista de PT e AL. 

 Contactos con outras institucións (E.O.E., IES Neira Vilas, Servizos Sociais…) 

así como con profesionais psicopedagóxicos privados por petición das familias 

do alumnado e coa súa presenza. 

 Reunións coas familias de nenos e nenas atendidos polo departamento de 

orientación, ao longo de todo o curso. 

 Asesoramento na realización e seguimento das Adaptacións Curriculares 

Significativas. 

 Asesoramento na acción titorial e ao resto da Comunidade Educativa, na 

medida das posibilidades. 

 Colaboración na revisión dos documentos do Centro: 

o Elaboración da proposta de modificación do Plan de Atención á 

Diversidade para incluir os criterios específicos de formación de grupos 

no inicio da etapa de Educación Infantil. Xa aprobada. 

o Proposta para establecer criterios de prioridade na atención das 

demandas de intervención do Departamento de Orientación. Seguirá 

estudiándose no próximo curso. 

 Participación nas sesións de avaliación. 

 Adquisición de material, atendendo ás necesidades que foron xurdindo. 

 

2.3.2  Dinamización da Lingua galega. 

 

As actividades e o traballo deste Equipo de Dinamización Lingüística  do 

Centro, baseándose no Proxecto Lingüístico do Centro que ten unha vixencia 

de 4 anos (do curso 2014-2015 ao curso 2019-2020) , a Programación Xeral 

Anual e a Memoria do curso anterior 2017-2018, foron as seguintes: 

 

 Celebración do Magosto. Elaboración dos zonchos aportando o material 

necesario para facer os colares, agás as castañas. 

  Celebración do Nadal en colaboración coa Xefatura de Estudos e os 

mestres de Educación Musical. 
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 Creación, por todo o alumnado, da súa tarxeta de Nadal, como ven sendo 

tradición neste Centro ao longo de moitos anos. 

 Exposición das tarxetas nos corredores diante de cada aula. 

 Intercambio de postais. En colaboración coa Xefatura de Estudos 

deseñáronse os grupos e os horarios para o intercambio que se celebrou o 

21 de decembro. 

 Interpretación dos Cantos de Reis polos alumnos de 6º de Primaria en 

todos os niveis do Centro dirixidos polo mestre de Ed. Musical. 

 Celebración do Entroido no mes de febreiro.  

 Día de Rosalía de Castro o día 24 de febreiro. A maioría dos niveis do 

Centro festexamos o día do nacemento de Rosalía de Castro (24 de 

febreiro), tendo en conta a proposta da Asociación de Escritoras e 

Escritores en Lingua Galega  que no presente curso escolar foi: “Libre o 

meu pensamento”. O material traballado nas aulas expúxose nos 

corredores.  

 Día Internacional da Muller. Cada aula traballou o Día Internacional da 

Muller..   

 Festa das Letras Galegas. Esta festa foi celebrada ao longo dunha semana 

na que se levaron adiante as seguintes actividades: 

 Proporcionar ao profesorado diferentes materiais, a todos os niveis 

tanto para a etapa de Educación Infantil como para a etapa de 

Educación Primaria, para traballar a vida e a obra do autor 

homenaxeado no presente ano que foi Antón Fraguas Fraguas. 

 Completar a “colección” de tarxetas coas imaxes dos autores, o 

nome e o ano en que se homenaxearon ao longo dos 53 anos das 

celebración do Día das Letras Galegas. 

 Exposición das láminas chegadas da Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria.  

 Representación para todos os niveis de tres obras curtas, versións 

adaptadas por parte do alumnado de 6º de Primaria.  

 Charlas coas escritoras Elvira Menéndez e María Reimóndez para o 

alumnado de 4º de Primaria sobre as súas obras “Olot-Lolo” e “O 

xeito das froitas” respectivamente. 
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Relacións co exterior 

 Mantívose unha relación, a nivel traballo, asesoramento e orientacións con: 

 Co Servizo de Normalización do Concello. 

 Coa Biblioteca Rialeda. 

 Coas editoriais que nos proporcionan encontros  coas escritoras ao Centro. 

 Co Gabinete de Normalización Lingüística da Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria. 

 Co Seminario Galán para traballar cos recursos que nos proporciona. 

 Coa Coordinadora Galega de Equipos de Normalización Lingüística 

mantendo contacto vía email tanto para información burocrática como para 

facilitar recursos. 

 

 Propostas de mellora   

 Acadáronse os obxectivos planeados pero haberá que incidir cara ao curso 

escolar 2019-20, na potenciación e valoración positiva do uso do galego coa 

fin de que sexa a lingua vehicular do noso Centro. 

 Que o profesorado motive ao alumnado cara á participación nas actividades 

propostas. 

 Fomentar que este Equipo de Dinamización Lingüística siga coordinándose 

co resto dos equipos e Comisións  no Centro. 

 Agradecemento ao profesorado a participación nas iniciativas que promove 

este Equipo. 

 

2.3.3 Equipo de Dinamización de Biblioteca 

 

Dende o equipo de biblioteca intentamos ao longo do curso cumprir os 

obxectivos establecidos no Plan Anual de Lectura, buscando en todo momento 

implicar nas actividades propostas, tanto ao alumnado como ao profesorado do 

Centro.  

 

As actividades realizadas durante este curso escolar foron as seguintes: 

En canto a organización e xestión 

 Organización dos espazos, dos materiais e dos horarios para a asistencia 

semanal dos grupos. 

 Revisión das normas de uso dos ordenadores no tempo do recreo. 
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 Catalogación dos fondos a través do programa Meiga e as tarefas habituais 

de mantemento: orde, etiquetado, colocación, expurgo, etc. 

 Actualización dos fondos da biblioteca, coa adquisición de materiais 

suxeridos por alumnado e profesorado, outros relacionados coa temática do 

proxecto lector, novidades, etc. Tamén se adquiriu o material necesario para 

o funcionamento da biblioteca e das actividades realizadas 

(conmemoracións, concursos, etc.). 

 O Centro asumiu a colocación dun chan de tarima flotante  na zona central 

para igualala co resto dos espazos e a compra de mesas e as cadeiras para 

dita zona. 

 Fomentamos a figura de alumnado axudante da biblioteca, implicado 

activamente nas propostas que se foron lanzando durante o curso e 

colaborador coa orde da biblioteca. 

En canto ao Proxecto Lector 

 Levamos adiante as actividades relacionadas co proxecto lector que xirou 

arredor do tema elexido: "DIVERSOS, DISTINTOS, IGUAIS". 

 As propostas foron:  

 Adquisición de libros sobre a temática do plan anual de lectura. 

 Exposición dos libros en tres lugares diferentes na biblioteca. 

 Mural sobre os dereitos da infancia no corredor ao lado da biblioteca. 

 Mural na biblioteca sobre o respecto á diversidade. 

 Publicidade de contos relacionados co tema. 

 Organización de charlas para alumnado e profesorado. 

 Propostas para a celebración do Día da Paz nas diferentes etapas e ciclos 

(Muíños dos Desexos en educación infantil,  Mar das Emocións en 1º e 2º 

ciclo e Mochilas da Paz no 3º ciclo) 

 Instalación dun mini campo de refuxiados  no patio exterior xunto cunhas 

lonas informativas. 

 Caixóns / maletas viaxeiras: 9 lotes de libros (un para cada nivel) 

relacionados coa temática de : “Diversos, Distintos, Iguais” que foron 

pasando por todas as aulas do colexio para ser empregados na hora de ler.  

 Obradoiro de poesía “O Faro da Palabra” nos recreos e nas titorías, 

exposición do mural e poemario. 
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En canto á formación de usuarios 

 Mantivemos a figura de delegados e delegadas de biblioteca nos cursos de 

3º a 6º, como en anos anteriores . As súas funcións foron: levar ás aulas 

información das distintas actividades que se ían organizando, recoller 

valoracións e suxestións dos compañeiros e compañeiras, formaron parte 

do xurado do concurso de relatos e presentaron nas aulas fondos novos ou 

menos coñecidos. 

 Engadimos a figura de axudante de biblioteca (alumnado voluntario 

implicado nas actividades e orde da biblioteca) 

 

En canto á dinamización e promoción dos recursos da biblioteca 

 Cada día da semana un profesor ou profesora de garda de recreo atendeu a 

biblioteca, favorecendo o achegamento do alumnado aos recursos que nela 

se ofrecen. 

 Exposición de novos fondos no espazo da biblioteca e nas aulas (nos 

caixóns viaxeiros). 

 Uso da biblioteca para os encontros con diferentes autoras. 

  Exposición dos contos de medo adquiridos para celebrar o Samaín. 

 Preparación dun xogo para facer microrrelatos de terror durante os recreos. 

 Organización dunha enquisa dos medos para todos os cursos e posterior 

exposición dos resultados no caldeiro dos medos. 

 Mural do Samaín no corredor. 

 Celebración día da biblioteca nos recreos da semana coa silla poética. 

 Ambientación da biblioteca coa temática do medo e lectura de contos de 

medo nos diferentes ciclos. 

 Organización e posta en práctica do concurso de deseño da nova mascota 

da biblioteca. 

 Organización dunha “rolda de prensa” para dar a coñecer á mascota 

gañadora, Charli, e á súa deseñadora Ángela Castiñeira González de 4º A . 

Nela participaron representantes de todos os niveis de Primaria.  Fíxose un 

vídeo para difundir a actividade. 

 Photocall de Charli. 

 Colaboramos coas outras comisións na celebración a nivel de Centro do 

Samaín  e da  Semana das Letras (co intercambio de lecturas). 
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 Celebración do día do Libro empregando o Photocall de Charli para animar 

ao alumnado a facer un marca libros e contar por que lles gustaba ler 

meténdose no photocall. Fíxose  un vídeo da actividade. Colaboramos 

tamén cos ciclos cunha sesión de lectura nos corredores. 

 

Avaliación e propostas para o vindeiro curso 

 A valoración xeral das actividades realizadas é positiva. O alumnado está 

implicado e participa nas propostas. De cara ao vindeiro curso propoñemos: 

 Crear unha zona de biblioteca inclusiva con fondos e mobiliario adecuado. 

 Escribir a historia de Charli. 

 Continuar coas dinámicas de animación á lectura. 

 Levar adiante iniciativas xurdidas este ano que non puideron facerse por 

falta de tempo como promover padriños e madriñas lectoras ao longo de 

todo o curso. 

 Manter e mellorar no posible a colaboración co resto do profesorado e das 

comisións que funcionan no centro.    

 

2.3.4 Actividades complementarias e extraescolares 

 

Os obxectivos propostos polo equipo a principios de curso foron acadados de 

forma satisfactoria: 

 Promover, organizar e coordinar o programa de actividades complementarias. 

 Elaborar o programa anual de actividades coas propostas dos equipos de ciclo. 

 Programar cada unha das actividades de xeito organizado. 

 Promover, coordinar e informar ao claustro sobre as actividades. 

 Promover, dentro das aulas, actividades sobre valores humanos e temas 

transversais. 

 Coordinar e colaborar nas festas que se determinen durante o curso escolar. 

 Organizar as saídas de forma gradual durante os tres trimestres. 
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Relación de Actividades: 

 

1º Trimestre 

 MAC: 17, 18 e 23 de outubro (2ºs EP). 

 SOUTO DE VISTA ALEGRE (Concello): 15 e 16 novembro (5ºs EI). 

 AQUARIUM FINISTERRAE: 20 de novembro (6ºs EP). 

 CHARLA NOVAS TECNOLOXÍAS – GARDA CIVIL: 28 de novembro (5ºs e 6ºs 

EP). 

 MAC: 4 e 5 de decembro (1ºs EP). 

 

2º Trimestre 

 SARGADELOS: 15, 16 e 18 xaneiro (5ºs EP). 

 ENRÓLATE COA MÚSICA (Concello): 22 xaneiro (2ºs EP). 

 QUERO SER MAIOR! (Concello): 6 febreiro (4ºs EP). 

 AGORA MÚSICA!!! (Concello): 7 febreiro (5ºs e 6ºs EI). 

 COÑECENDO O BARRO (Concello): 12 e 13 febreiro (4ºs e 3ºs EP). 

 CECEBRE (Concello): 15 e 21 de febreiro e 18 marzo (5ºs EP). 

 CASA DAS CIENCIAS E PLANETARIO: 18 febreiro (6ºs EI). 

 TALLER DE BANDA DESEÑADA (Rialeda): 19 e 27 febreiro (5ºs EP). 

 SOTAVENTO: 20 febreiro (5ºs EP). 

 O COCIÑEIRO MARTIÑO, IAGO LÓPEZ: 20 febreiro (1ºs e 2ºs EP). 

 OS SUPERHEROES SOBREOVOAN O PAZO!, PAZO DA ÓPERA: 21 febreiro 

(2ºs EP). 

 PARQUE DOS VECIÑOS (Concello): 22 febreiro, 7 marzo e 2 abril (2ºs EP). 

 MUSEO DE BELAS ARTES: 26 febreiro (5ºs EI). 

 ENGLISH THEATRE: 26 febreiro (Toda EP)  

 AVÓ (Rialeda): 28 febriro (3ºs EP). 

 MANS (Rialeda): 11, 12 e 13 de marzo (6ºs EI e 1ºs, 2ºs e 3ºs EP). 

 CONCERTO, A GALIÑA DOS OVOS DE CORES (Concello): 14 marzo (1ºs, 

2ºs e 3ºs EP). 

 LAGOA DE MERA E CONTORNA (Concello): 15 e18 marzo (1ºsEP). 

 CONTACONTOS: 20 marzo (2ºs e 3ºs EP). 

 SERRA DO COUREL (Concello): 27, 28 e 29 marzo (5ºs EP). 

 OTA QUERE VOAR (Ánxela Loureiro): 29 marzo (3ºs EP). 

 CHARLA TRANSPLANTES: 29 marzo (6ºs EP). 
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3º Trimestre 

 OLOCK-LOLO, ELVIRA MENÉNDEZ: 24 abril (4ºs EP). 

 COMPOSTELA, CAMPO DE ESTRELAS (Concello): 26, 29 e 30 abril (5ºs EP). 

 TALLER DE TEATRO (Concello): 29 abril (1ºs EP). 

 RATO CANGURO, TRINKE TRINKE (Rialeda): 3 maio (5ºs e 6ºs EI). 

 SEURIDADE VIAL (Concello): 6 e 21 maio (2ºs EP). 

 VISITA AO GADIS ELVIÑA: 7 maio (6ºs EI). 

 ABC DEBUXARIO, MIGUEL CUBA (Rialeda): 7, 8 e 9 maio (6ºs EP). 

 ESCALADA (Concello): 8 maio (5ºs EP). 

 AQUARIUM FINISTERRAE: 9 maio (4ºs EI). 

 MANS, PABLÍSIMO (Rialeda): 10 maio (4ºs EI). 

 CORES E PERSOAS, TRINKE TRINKE (Rialeda): 13 e 14 maio (2ºs EP). 

 MUSEO DE BELAS ARTES: 21 maio (6ºs EI). 

 OBRADOIRO DO TELLEIRO (Concello): 22 maio (5ºs EI). 

 HISTORIAS DO BARRO (Concello): 24 maio (6ºs EI). 

 O VENTOSO: 24 maio (2ºs EP). 

 XOGO DE PILLABÁNS (Concello): 24 maio (4ºs, 5ºs e 6ºs EP). 

 BELELLE:  10 xuño ( 4ºs EP). 

 MUSEO DE BELAS ARTES: 7 xuño (4ºs EI). 

 O CASTELO E A ILLA (Concello): 10 e 11 xuño (6ºs EI). 

 LUCUS AUGUSTI (Concello): 12, 13 e 14 xuño (6ºs EP). 

 MARCELLE: 17 xuño (3ºs EP). 

 ALDEANOVA: 18 xuño (1ºs EP). 

 CARREIRA CONTRA A FAME: 21 xuño 

 SANTA CRISTINA E A RÍA (Concello): 19 e 20 xuño (5ºs EI). 

 

Valoración das actividades: 

En xeral os ciclos valoran positivamente as actividades realizadas ao logo deste 

curso. A coordinación entre os membros do equipo foi correcta e mantivéronse 

informados en todo momento. Realizáronse todas as actividades programadas 

pola comisión. 

Valorase de maneira satisfactoria as actividades levadas a cabo polas demais 

comisións en colaboración cos mestres para levar a cabo as seguintes 

celebracións a nivel de Centro: 
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1º Trimestre 

Magosto e Samaín.  

Visita dos Reis Magos (Infantil , 1º e 2º EP)  

 

2º Trimestre 

Día da Paz. 

Día de Rosalía de Castro (Infantil, 1º ciclo e 2º ciclo). 

Entroido. 

 

3º Trimestre 

Semana do Libro. 

Semana das Letras Galegas. 

Carreira “Acción contra el hambre” (Infantil, 1º ciclo e 2º ciclo). 

 

O resto das conmemoracións aprobadas no calendario escolar 2018/19 traballáronse 

a nivel de aula. 

 

Propostas para o vindeiro curso:  

A nosa proposta de cara ao curso que vén é seguir na liña deste ano tendo en conta 

as seguintes propostas: 

 Manter a mesma liña de traballo programando as actividades demandadas 

dende os Ciclos. 

 Continuar programando as actividades ofertadas polo Concello. 

 Intentar que a maioría das actividades non queden concentradas no 3º 

trimestre, procurando realizar mais no primeiro trimestre. 

 

2.3.5 Plan de coidado do contorno 

 

O plan de traballo para este curso foi continuidade do curso anterior: 

 Seguimos coas quendas de limpeza do patio. 

 Mantivéronse os distintos puntos de reciclaxe no Centro. 

 Reciclado de papel e  de cartuchos de tinta. 

 Actividades de mantemento e estética do Centro (regado de plantas, 

baleirado de colectores de papel do edificio A, mantemento das salas do 

profesorado, corredores e almacéns e  botiquíns). 
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 Deseñamos e levamos a cabo  actividades  dedicadas ao medio ambiente 

durante todo o mes de xuño. 

 Elaboración de carteis con lemas que conciencian ao alumnado. 

 Exposición de obxectos de refugallo. 

 Organización da carreira solidaria. 

 

A valoración da Comisión respecto a todas as actividades é positiva. 

 

2.3.6 Comisión das TIC 

A Comisión TIC ao longo deste curso realizou a seguinte labor no Centro: 

Dentro do ámbito técnico: 

 Retomouse a solicitude á UAC da reinstalación da rede corporativa sen 

fíos. 

 Reclamación e reposición da pantalla Dixital Multiclass Board asignada a 5º 

curso de EP. Revisión e mantemento das restantes pantallas. 

 Revisión e acondicionamento do cableado e a instalación de rede en todas 

as aulas. 

 Reordenación e acondicionamento dos equipos das aulas de informática. 

 Revisión do equipamento das distintas aulas e departamentos: destacamos 

a limpeza e acondicionamento dos proxectores, a sustitución de portátiles 

por uns novos en aulas e departamentos ou a reubicación de portátiles e 

netbooks en distintas aulas para cumprimentar o traballo do alumnado. 

 Revisión e mantemento da páxina web do centro. Ábrese na páxina web do 

centro o espazo de Aula Virtual (Aula Moodle). 

 Reparación e axuda aos compañeiros nas incidencias da aula, por parte 

dos integrantes da comisión. 

 

Dentro do ámbito dinamizador: 

 Celebración da Hora do Código. 

 Dinamización en aula empregando programas, material interactivo e a 

navegación responsable na web e Aula Virtual 

 Realización de traballos de ofimática co alumnado (presentacións ou 

documentos de texto) 

 Dinamizouse co alumnado empregando os distintos dispositivos 

tecnolóxicos do Centro: Robots, Impresora 3D ou Chromakey. 
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Dentro do ámbito de adquisicións destacamos: 

 A compra e/ou reposición de dispositivos e accesorios necesarios. 

 

Necesidades para o vindeiro curso: 

 Elaboración dun novo plan TIC que reflicta de xeito unificado as necesidades 

do Centro, tendo en conta os novos avances tecnolóxicos que en educación se 

están a empregar. 

 Solicítase a aula A 24-25 do pavillón A para dispor dun espazo a modo de Aula 

Multifuncional Informática, onde se poida traballar co alumnado sen 

necesidade de desprazar os dispositivos tecnolóxicos como son a impresora e 

o escáner 3D. 

 Adquisición/reposición dos dispositivos e material necesarios. 

 

2.4 Plans específicos 

 

2.4.1 Plan de auto protección 

 

Este curso o simulacro levouse a cabo o día 13 de febreiro de 2019, organizado 

coa colaboración do Servizo de Emerxencias e Protección Civil do Concello de 

Oleiros. 

“As propostas de mellora son: 

 Sinalizar convenientemente o punto de encontro. 

 A dirección debería contar cun chaleco de alta visibilidade para ser facilmente 

identificable. 

 Instalar no pavillón unha alarma que comunique a evacuación e non se 

dependa do aviso por persoal do Centro. 

 Manter os percorridos de evacuación ata o punto de reunión por sendeiros 

distintos para evitar tapóns que supoñan un risco. 

 No proceso de evacuación da aula recoméndaselles aos docentes que formen 

aos alumnos na aula, comproben a permeabilidade da vía de evacuación e 

saian guiando aos alumnos polo camiño correcto. O último alumno marcará a 

porta e o docente irá diante comprobando o camiño e mantendo o control do 

grupo. 
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 Designar un responsable de facen a comprobación dos edificios que sexa 

alguén do persoal do propio edificio, para reducir o tempo da comprobación e 

non obrigar a outros docentes a entrar novamente nos edificios.” 

 

2.4.2 Guía para intervención e mellora 

 

Este curso realizouse a Avaliación individualizada en 3º de Primaria e a Avaliación 

Final de 6º de Primaria. No momento no que se reciban os resultados, serán 

informadas as familias, Claustro e Consello Escolar. 

 

2.4.3 Plan xeral de avaliación do Centro 

 

En cada trimestre tivemos unha reunión de valoración de resultados, tanto no 

Claustro como no Consello Escolar.  

 

2.5 Actividades de formación no Centro 

 

PFPP (Plan de Formación Permanente do Profesorado): ” Alimentación saudable 

na idade escolar”, “Introdución á robótica educativa en Primaria” e “Disfrutamos 

coas matemáticas”. 

Plan Proxecta: PROA (Acompañamento escolar fóra do horario lectivo). 

 

3. NECESIDADES NAS INSTALACIÓNS, EQUIPAMENTO E PERSOAL 

Necesidades dirixidas ao Concello de Oleiros 

 

 Pintar espazos xa deteriorados. Valoramos como moi necesario e a limpeza 

anual de paredes nos patios cubertos. 

 Arranxos nas pistas exteriores: instalación dunha rede de voleibol na pista 

negra de arriba ou nas pistas de abaixo. 

 Mantemento das instalacións de auga sanitaria e de consumo: desinfección 

anual, realización da proba de lexionela. 

 Peche, cerrados de aluminio. Arranxo das deficiencias existentes en portas 

exteriores das aulas de educación infantil, fiestras e persianas.  

 Arranxo das gradas. 

 Cambio do timbre de entrada por música e colocación de timbre no pavillón. 

 Mellorar a calidade acústica do pavillón. 
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 Mellora xeral do servizo de limpeza, por falta de persoal e control do traballo a 

realizar. Todo setembro e todo xuño en horario de tarde. 

 Reparación e mantemento de tellados e baixantes de auga no edificio B. 

 Que o servizo de conserxería estea cuberto durante todos os períodos de 

funcionamento do Centro. 

 Colocación de protectores nas columnas do patio cuberto de E. Infantil e dun 

chan que evite esvarar e permita utilizar o patio nos días de chuvia. 

 Reparación e mantemento dos elementos e das zonas de xogo do chan do 

parque de E. Infantil e do parque de E. Primaria. 

 

 

Necesidades dirixidas á Xefatura Provincial de Educación: 

 

 Construción da segunda fase do  comedor escolar definitivo. (Esperamos que 

comecen axiña as obras). 

 Unión dos dous edificios  para evitar que o alumnado se molle e pase frío ao ir 

dun a outro. (Xa pedida con anterioridade) 

 Supresión das barreiras arquitectónicas. Estudo e supresión efectiva de todas 

as barreiras, en aulas de educación infantil, patios... (Xa pedida con 

anterioridade) 

 Peche ou cerrado da parte superior do lateral dos soportais do edificio A, co fin 

de protexer ao alumnado da chuvia nas entradas e saídas e poder usalos nos 

recreos. 

 Cheiros pola rede de sumidoiros: con certa frecuencia temos cheiros 

insoportables que fan difícil a permanencia dentro dos edificios. Dende o 

Concello fixeron varios traballos na acometida exterior e agora informan que 

non é un problema de mantemento senón estrutural do edificio por non ter  

canalizacións de evacuación nos aseos, polo que consideran que corresponde 

á Consellería resolvelo. (Xa pedida con anterioridade) 
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Persoal CURSO 2019/20 

 

 UNIDADES POSTOS 

 INF PRI TOT EI EP FI FF EM EF PT AL DO 

 PROF. 

DEFIN. 
6 16 22   8     12 2 --- 1 2 1 1 1 

PROF. 

PROV. 
--- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 

Hai que engadir unha profesora de relixión, dúas coidadoras e un auxiliar 

administrativo. 

 

4. RESULTADOS DAS AVALIACIÓNS 

Educación Infantil 

 

NIVEL 4º 5º 6º 

TOTAL ALUMNADO 50 48 50 

 

Valoración xeral dos grupos: 

A valoración en xeral é positiva. 

Aspectos a considerar do alumnado: 

4º EI: Acadan todos os obxectivos do trimestre 49 nenos/as  

5º EI: Acadan todos os obxectivos do trimestre 47 nenos/as . 

6º EI: Acadan todos os obxectivos do trimestre 48 nenos/as. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

AVALIACIÓN ORDINARIA 

CURSO TOTAL 

ALUMNADO 

ALUMNADO QUE ACADA TODOS OS 

OBXECTIVOS  

1º 51 48 

2º 75 68 

3º 76 74 

4º 65 58 

5º 74 69 

6º 59 47 

 

Non promocionan: 4 alumnos/as de 2º, 1 de 4º e 1 de 6º 

 

1º EP e 2º EP 

 

Valoración xeral dos grupos. 

Grupos bastantes movidos e faladores. Os alumnos / as, presentan diferentes niveis o 

que dificulta o proceso de ensino – aprendizaxe. 

Aspectos a considerar do alumnado. 

Nos grupos segue habendo moitas dificultades polo que vai ser importante seguir cos 

apoios de profesorado con dispoñibilidade horaria. Se pode ser, aumentar . 

Facer desdobres, por exemplo coa horta ou outras actividades 

Medidas adoptadas e propostas de mellora: a nivel grupo / a nivel individual. 

Valoración positiva dos apoios por parte dos mestres con libre dispoñibilidade horaria. 

Sería importante que estes apoios, sempre que sexa posible, foran profesores do 

mesmo ciclo e os mesmos. 
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3º EP e   4º EP 

 

 Valoración xeral dos grupos. 

En xeral acadan un bo nivel, salvo algúns/as alumnos/as con dificultades  

 Aspectos a considerar do alumnado. 

N o terceiro e cuarto nivel o alumnado é bastante autónomo traballador e responsable, salvo 

excepcións. 

Medidas adoptadas e propostas de mellora: a nivel grupo / a nivel individual. 

Reforzo educativo por parte de mestras de PT e AL, por parte das titoras e profesorado de 

apoio. Alumnado pendente de valoración polo DO. 

Observacións. 

En xeral, as familias foron moi participativas. 

 

 5º e 6º E.P. 

 

Valoración xeral dos grupos 

En xeral son grupos bos aínda que hai alumnos con dificultades académicas e outros con 

problemas no cumprimento das normas. 

Medidas adoptadas durante este curso: a nivel de grupo / a nivel individual. 

Reforzo educativo, apoio dos especialistas de PT e AL e do profesorado.  

Adaptacións Curriculares Significativas. 

Observacións e propostas para o curso 2019/20 

Intensificación do reforzo educativo.  

 Mellora das técnicas de estudo e autonomía persoal. 
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5. REFLEXIÓN FINAL DO EQUIPO DIRECTIVO 

 

A percepción xeral do curso é positiva, aínda que consideramos fundamental manter 

unha comunicación fluída familia-escola e rexeitamos o mal uso das redes sociais, 

con fins persoais, que tanto dano fan. 

Neste Centro educamos no diálogo, tanto entre adultos como entre o alumnado, 

para o que establecemos unhas canles de comunicación que debemos respectar. 

Agradecemos a colaboración da ANPA, do Concello de Oleiros, das familias e de 

todo o persoal do Centro. Entre todos traballamos  para que o noso alumnado siga 

medrando  en valores, autonomía persoal, relacións sociais... Eles son o futuro. 

 

“Neste mes de xuño rematamos o noso ciclo como equipo directivo do CEIP “Valle 

Inclán”. 

Foi unha honra representar ao Centro nestes sete cursos de traballo intenso e 

ilusionante e involucrarnos  nun Proxecto dirixido cara á concordia e o traballo en 

equipo. 

Non imos negar que houbo momento difíciles, que se superaron co esforzo de todos 

os sectores da Comunidade Educativa. Consideramos que existe un bo nivel de 

colaboración e o clima escolar é  moi positivo. 

Agradecemos a toda a Comunidade Educativa a súa implicación na Educación e 

seguiremos traballando, como mestras, para que todos xuntos, axudemos a nenas e 

nenos a medrar sans en todos os aspectos. 

 

Desexamos o mellor ao novo equipo directivo. 

 

O equipo directivo destes sete cursos, Elena de la Iglesia, Ana Morandeira, Mª José 

Souto e Mª Luísa Barros como xefas de estudos; Victoria Seoane como secretaria e 

Mª Jesús Fraga como directora.” 
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SERVIZOS E ACTIVIDADES 
 

 

 

1. MAÑANCEIROS 

 

2. COMEDOR 

 

3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

4. EXCURSIÓN FIN DE CURSO 6º 

 

5. ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 

 

6. BANCO DE LIBROS 

 

7. ESTRUCTURA E ORGANIZACIÓN DA ANPA 

 

 

 

 

 

 

 



1. MAÑANCEIROS 

Este servizo cobra máis peso cada curso escolar xa que ano tras ano 

increméntase o número de alumnado. O monitorado que está ao cargo leva 

facendo este servizo dende xa fai uns anos e isto repercute na eficiencia e no 

bo funcionamento en xeral deste servizo.  

HORARIO 07:45 a 09:00 h. 

NÚMERO DE USUARIOS 87 alumnos/as:  
20 E. Infantil e 67 E. Primaria 

ACTIVIDADES REALIZADAS Pintura e manualidades/películas/lectura 

MONITORES Un monitor e unha monitora 

 

O custo para as familias en función da elección foi o seguinte: 

SERVIZO PREZO 

MADRUGADORES 20€/MES 

50% DESCONTO SEGUNDO E SEGUINTES IRMÁNS 

 

2. COMEDOR 

GRUPO EDUCACIÓN INFANTIL 

HORARIO Horario recollida de 15:15 a 15:30 a 15:45 a 
16:00h) 

Nº ALUMNADO 74 con unha media de 65 

MONITORADO 5 

GRUPO 1º 2º 3º PRIMARIA 

HORARIO Horario recollida de 15:15 a 15:30 e de 15:45 a 
16:00h)  

Nº USUARIOS  95 con unha media de 89 

MONITORES 4 

GRUPO 4º 5º 6º PRIMARIA 

HORARIO Horario recollida de 15:15 a 15:30 a 15:45 a 
16:00h) 

Nº USUARIOS 73 con unha media de 64 

MONITORES 2  

 



En canto ao funcionamento xeral foi moi bo. O persoal de cociña traballou 

perfectamente.  

O monitorado, aínda que houbo algún que outro cambio con respecto a 

anos anteriores non se notou polo bo rendemento e profesionalidade das 

persoas que se incorporaron.  

En canto a accidentes houbo poucas cousas, e nalgunha ocasión houbo 

que desprazarse ao centro médico, pero finalmente, e por sorte ningún foi 

grave. 

O custo para as familias en función da elección foi o seguinte: 

SERVIZO PREZO 

COMEDOR EUROS/MES 

5 DÍAS/SEMANA 96,40€ 

4 DÍAS/SEMANA 80,82€ 

3 DÍAS/SEMANA 62,15€ 

2 DÍAS/SEMANA 45,62€ 

1 DÍA/SEMANA 22,86€ 

Prezo comedor 1 día solto sendo usuaria/o de comedor: 6,10€/día 

Prezo comedor 1 día solto non sendo usuaria/ de comedor: 6,90€/día 

10% DESCONTO SEGUNDO E SEGUINTES IRMÁNS 

 

 

 



3.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

   A proposta de actividades extraescolares para este curso foi a seguinte: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º, 2º e 3º E. Primaria 
Día 1ª hora (16:00 a 17:00) 2ª hora (17:00 a 18:00) 

 

 

LUNS 

TÉCNICAS DE ESTUDO 

(3º - 4º E. Primaria) 

 

ATLETISMO I 

TEATRO I 

 

 

INIC. BAILE MODERNO 

 
ENGLISH CLUB I 

 

MARTES 

INIC. A PATINAXE 

 
FÚTBOL SALA I 

INFORMÁTICA I 

 
MANS CREATIVAS I 

 

 

MÉRCORES 

 

ENTRE TARTEIRAS I 

TÉCNICAS DE ESTUDO 

(3º - 4º E. Primaria) 

 

 

INIC. BAILE MODERNO 

 
IUDO I 

BALONCESTO  

(3º Educación Primaria) 

 

 

XOVES 

INIC. A PATINAXE 

 
FÚTBOL SALA I 

 
TEATRO I 

 

MANS CREATIVAS I 

 

VENRES 

 

ATLETISMO I 

 

INFORMÁTICA I 

IUDO I 

 
ENGLISH CLUB I 

BALONCESTO  

(3º Educación Primaria) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º, 5º e 6º E. Primaria 

Día 1ª hora (16:00 a 17:00) 2ª hora (17:00 a 18:00) 

 

 

LUNS 

TÉCNICAS DE ESTUDO 

(3º - 4º E. Primaria) 

 

TÉCNICAS DE ESTUDO 

(5º - 6º E. Primaria) 

ATLETISMO II 

 

BAILE MODERNO II 

ENGLISH CLUB II 

 

TEATRO II 

 

 

MARTES 

FÚTBOL SALA II 

 

INFORMÁTICA II 

MANS CREATIVAS II 

 

PATINAXE ARTÍSTICA 

ENTRE TARTEIRAS II 

 

 

 

MÉRCORES 

TÉCNICAS DE ESTUDO 

(3º - 4º E. Primaria) 

 

TÉCNICAS DE ESTUDO 

(5º - 6º E. Primaria) 

IUDO II 

 

BAILE MODERNO 

BALONCESTO 

 

 

 

XOVES 

TEATRO II 

 

PATINAXE ARTÍSTICA 

FÚTBOL SALA II 

 

MANS CREATIVAS 

 

 

VENRES 

 

INFORMÁTICA II 

 

ATLETISMO II 

BALONCESTO 

 

 

ENGLISH CLUB II 

 

IUDO II 



O custo para as familias en función da elección foi o seguinte: 

SERVIZO PREZO 

ACTIVIDADES  EUROS/MES 

UNHA ACTIVIDADE 15€ 

DÚAS ACTIVIDADES 30€ 

3 OU MÁIS ACTIVIDADES 40 € 

10% DESCONTO SEGUNDO E SEGUINTES IRMÁNS 

 

As instalacións utilizadas foron as seguintes: 

- Pavillón 

- 2 pistas polideportivas 

- Patio cuberto 

- Sala de usos múltiples 

- Aula de plástica 

- Aula de informática EI. 

De novo, o comportamento e a involucración do alumnado nas actividades 

foi moi bo e o traballo do monitorado tamén cumpriu totalmente as 

expectativas.  

 

 

 

 

 

 



4.   EXCURSIÓN FIN DE CURSO 

 

Un ano máis os pais organizaron directamente a excursión de 6º. En 

xeral o grupo estivo moi participativo.  

O destino elexido foi Cantabria.  

 

5.  ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 
 

Durante o curso propuxéronse as seguintes actividades 

extraordinarias: 

- 3 festas especiais: magosto, Entroido e a festa de clausura das 

actividades.  

- Acampada interna de fin de semana (25, 26 e 27 de xuño).  

- Campamento do mes de xullo. 

Como ven sendo habitual, a acollida destas actividades foi excelente 

e son datas moi especiais que fan que as interaccións coas familias, o 

alumnado, o centro e o persoal da ANPA sexan distintas e moi 

beneficiosas. 

 

6. BANCO DE LIBROS 

     Ao igual que o ano pasado a ANPA xunto co centro escolar xestionan o 

banco de libros.  

As familias doan libros e a cambio reciben os necesarios para o seguinte 

curso escolar.  

 

 



7. ESTRUCTURA E ORGANIZACIÓN DA ANPA 

 

- Presidente: Manuel Muñiz Mallo 

- Secretaria: María Soledad Villar Blanco 

- Tesoureiro:  

- Vocais:  Lorena García Pascual, José Manuel González Iglesias 

- Coordinación: Luís Areal Alonso 
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