
CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 
MEMORIA CURSO 2018/2019 

 

 
 
 

MEMORIA CURSO 2018/19 
 

GRAO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS PLANTEXADOS NA 

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 

 

Introdución 

Na presente memoria refírese o grao de consecución dos obxectivos plasmados na 

Programación Xeral Anual ao comezo do curso 2018/2019 e engádense propostas para acadar a 

continua mellora da calidade educativa e dos procesos de ensino-aprendizaxe. A referencia dos 

obxectivos propostos na PXA é a concreción anual dos obxectivos expresados no Proxecto de 

Dirección aprobado para o período 2015/2019. Enuméranse cada un dos obxectivos coas 

actuacións e nivel de logro acadado e refírense propostas de mellora para o próximo curso. 

 

Obxectivo 1: Traballar cara a unha educación comprensiva e sensible ás diferenzas 

individuais, desenvolvendo as potencialidades de cada persoa e favorecendo a 

integración de todos os alumnos e alumnas. 

 

1. O Departamento de Orientación analizou as necesidades do alumnado detectadas e as 

referidas polo profesorado ao longo do curso. Os horarios de apoio e reforzo polo profesorado 

especialista en pedagoxía terapéutica e en audición e linguaxe foron elaborados de acordo á 

prioridade das necesidades.  Ao longo do curso atendéronse na medida do posible as 

necesidades que foron xurdindo así como as novas incorporacións. Ademais atendeuse ao 

alumnado que precisou reforzos e apoios e ao alumnado repetidor contando coas horas do 

profesorado que non completa horario na súa titoría ou especialidade.  

2. Solicitouse a creación dunha das prazas de PT como de atención preferente para dar 

continuidade e mellorar así a atención ao alumnado con NEE, especialmente ao alumnado con 

TEA. 

3. A formación dos grupos tivo en conta a equilibrada distribución do alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo (NEAE). 

4. Implementouse o protocolo establecido para  a intervención da orientadora do centro no estudo 

e valoración psicopedagóxica do alumnado con necesidades específicas  detectado polo 

profesorado e que non tiña informe psicopedagóxico. 
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5. Revisáronse as adaptacións curriculares individuais autorizadas para este curso  segundo o 

establecido nas mesmas e solicitouse á inspección educativa a autorización doutras ACIS 

propostas. No curso actual foron autorizadas ACIS para 8 alumnas e alumnos de educación 

primaria, distribuídos nos niveis de 2º, 4º, 5º e 6º de educación primaria. 

6. Á hora de organizar os horarios do alumnado de primaria con NEAE (necesidades específicas 

de apoio educativo) escolarizado en modalidade combinada,  tívose en conta a necesidade de  

garantir a asistencia deste alumnado a todas as materias do currículo.  

7. O alumnado escolarizado en modalidade combinada con outros centros específicos foi tido en 

conta á hora de programar conmemoracións e festas. Estableceuse a posibilidade de cambios 

puntuais nos días de asistencia a cada centro para facilitar a súa asistencia a actividades 

complementarias e festas que cadraran con datas de asistencia ao centro específico. 

8. Resultados académicos: Considéranse polo xeral satisfactorios en canto á promoción do 

alumnado.  Promocionan a práctica totalidade do alumnado tanto na etapa de educación infantil 

como na de primaria. 

9. O alumnado que repetiu curso foi atendido polo profesorado titor cun plan de reforzo nas áreas 

instrumentais e nas que presentou máis dificultades. 

10. O equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares seguiu o Plan de actividades 

complementarias, tendo en conta  e promovendo a participación de todo o alumnado con NEAE. 

11. O departamento de orientación promoveu a organización de actividades lúdicas nos 

momentos de recreo na iniciativa “Patios dinámicos” para favorecer a integración do alumnado 

con NEAE, en especial dedicado a mellorar a integración do alumnado con TEA. 

12. Levouse a cabo, polo departamento de orientación, un taller de sensibilización nas aulas con 

alumnado con TEA, para a mellora da integración. 

13. Levouse a cabo un programa de actividades para facilitar o paso das nenas e nenos á 

Educación Secundaria Obrigatoria e máis para informar ás familias das  características da nova 

etapa educativa e das instalacións  e funcionamento do IES. O devandito programa foi 

elaborado polo Departamento de orientación do IES Afonso X O Sabio en colaboración cos 

departamentos de orientación dos CEIP adscritos. 

14. Como parte deste programa de transición á ESO desenvolvéronse, organizadas polo 

profesorado de educación física, actividades deportivas en conxunto  co alumnado de 6º de 

primaria dos centros adscritos ao IES Afonso X O Sabio.  
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15. O equipo de educación infantil, baixo a coordinación do xefe de estudos,  deseñou e levou á 

práctica  actividades para acollida e adaptación  do alumnado de nova escolarización e do 

alumnado que se incorporou ao centro ao longo do curso. 

16. Nas reunións colectivas deuse a coñecer o documento de normas de organización e 

funcionamento do centro, así como nas titorías ao longo do curso traballáronse os temas de 

convivencia. 

17. Unha vez iniciado o curso incorporáronse alumnos procedentes do estranxeiro, foi preciso o 

establecemento de medidas específicas de apoio para axudarlles na integración, 

especialmente no aspecto lingüístico en relación coa lingua galega.  

18. Concedeuse a exención da cualificación en lingua galega a aquel alumnado  de 5º e 6º de 

primaria que o solicitou e cumpría os requisitos esixidos pola normativa. 

19. Programáronse actividades lúdicas e deportivas organizadas nos tempos de recreo e en 

distintas conmemoracións polo profesorado de educación física para fomentar a integración do 

alumnado con distintas necesidades. 

20. Desenvolveuse o  programa de Mediación posto en marcha polo departamento de orientación. 

Así mesmo traballouse este aspecto desde a acción titorial e en todas as actividades e  

conmemoracións.  

21. Participamos igual que en anos anteriores na carreira solidaria da ONG Save The Children,  

organizada polo profesorado de educación física, enmarcada nas actividades do día da Paz, 

coa participación de todo o alumnado do centro e, este curso, abriuse tamén a participación 

nesta actividade aos pais e nais do alumnado. 

22. No seo da  comisión de convivencia analizouse a situación da convivencia no centro e fixéronse  

propostas de actuación para a mellora da convivencia en todos os ámbitos da vida escolar.  

23. Respecto ao  Proxecto ANCAS iniciado o pasado curso para impulsar a mobilidade sostible e 

converter aos peóns, neste caso os alumnos e alumnas do colexio  nos verdadeiros 

protagonistas nos traxectos seguros de ida e volta ao centro escolar, este curso unicamente se 

levaron a cabo dúas actividades:  

 Proxección nas aulas dun documental para concienciar ao noso alumnado sobre os 

camiños que teñen que percorrer para acceder á escola nenos e nenas de diferentes 

países do mundo. 

 Entrega do premio do concurso de cartas e debuxos do curso anterior, 

correspondendo a bicicleta sorteada a unha nena de 5º de primaria. 
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24. Desenvolveuse con normalidade a avaliación individualizada de 3º de primaria.  A asistencia 

do alumnado de 3º de primaria nas datas nas que se desenvolveron estas probas foi entre o  

45%  e o 38 %  do alumnado matriculado (1º e 2º día da proba). Os resultados servirán de 

orientación ao profesorado para deseñar  as propostas de mellora  que se consideren.   

 Campionatos deportivos  nos recreos: Promovidos polo profesorado de educación 

física. 

 “A volta ao mundo gastronómica”, proposta de pratos internacionais nos menús do 

mes de xuño para dar a coñecer a gastronomía de países de procedencia do alumnado e 

doutros países. 

            Proxecto “A banda deseñada...” proposto pola Biblioteca Escolar (BE) para realizar 

por todo o alumnado do centro. 

 Obras de teatro en inglés: “Mister Bear goes to school” ,  “Rap &Pan”, “Ghost 

train”, programadas polo profesorado das seccións bilingües e subvencionadas polo 

orzamento establecido polo centro para este proxecto. 

 Actividades para todos os niveis organizadas polo EDLG que se detallan na 

memoria do equipo. 

 Actividades e saídas organizadas polo EACE. 

Do grao de cumprimento deste obxectivo dáse conta nas memorias dos distintos equipos. 

Anexo Memoria do Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares (EACE) 

Anexo Memoria de E. Infantil 

Anexos Memorias dos Ciclos de E. Primaria 

Anexo Memoria do Departamento de Orientación 

Anexo Memoria da Biblioteca Escolar 

Anexo Memoria EDLG 

Anexo Memoria do Equipo de TIC 

Anexo Memoria Seccións Bilingües 

 

Propostas: 

1. Optimización dos horarios do profesorado para aproveitar a dispoñibilidade   

distribuíndo horas de apoio e reforzo nas aulas que escolarizan alumnado con 

NEAE. Aproveitar a creación dunha unidade de atención preferente para a mellora 

da atención do alumnado con TEA. 

2. Na elaboración dos horarios deberemos  ter en conta, en primeiro lugar, ao 

alumnado con NEAE  escolarizado en modalidade combinada en educación primaria 

para que poida asistir a clase de todas as materias da etapa, procurarase ter en 
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conta as súas necesidades específicas para distribuír as materias ao longo da 

xornada nos grupos de referencia destes alumnos. 

3. Favorecer o traballo e a coordinación do profesorado encargado dos equipos 

docentes e de traballo. 

4. Favorecer maiores niveis de integración ao alumnado con dificultades neste eido. 

5. Fomentar a autoavaliación do centro tomando como referencias os resultados das 

avaliacións externas (avaliación final de 3º de EP) e internas (xuntas de avaliación, 

actas de avaliación, actas da CCP...) 

6. Contemplar a posibilidade, logo dun estudo dos recursos persoais cos que conta o 

centro, para solicitar na convocatoria do próximo curso, ser centro plurilingüe. 

7. Revisión e divulgación  do protocolo de detección e valoración do alumnado con 

NEAE, na procura de que todo o alumnado que o precise teña un informe 

psicopedagóxico no que se especifiquen as necesidades de atención por 

profesorado especialista de PT ou AL ou polo profesorado titor e de apoio.  

 

Obxectivo 2: Fomentar a participación activa das familias na vida do centro. 

 Mantívose, como é habitual, unha comunicación fluída coas familias a través de 

diversas canles: 

 Representantes das familias e da ANPA “Fendetestas” no Consello Escolar. 

 Reunións  do Equipo Directivo con representantes da ANPA “Fendetestas”. 

 Reunións de pais e nais coas titoras e titores. 

 Continuamos  este curso co uso da aplicación Tokapp  para teléfonos móbiles como 

canle de comunicación coas familias. Subscribíronse ao uso desta aplicación a maioría das 

familias, unicamente 7 dos 493 alumnos e alumnas continúan a recibir a información do 

centro en papel por non subscribirse os seus pais/nais á devandita aplicación. Detectáronse 

algúns casos de descoido por parte das familias no uso da aplicación, polo que os 

interesados perderon de recibir algunhas informacións importantes do centro. 

 Colaboración das familias en diversas actividades propostas polo centro (actividades 

que implicaron ás familias desde o EDLG e da BE, colaboración das familias nas actividades 

complementarias, nas conmemoracións, celebracións...) e colaboración do centro en 

actividades propostas pola ANPA. 

 Recollida de queixas e suxestións presentadas polas familias ou polos seus 

representantes a través do consello escolar e da ANPA. 

 Apertura do centro ás familias para a súa asistencia ás actividades programadas 

polos equipos de profesorado: charlas ás familias, festival Entroido, reunión informativa para 
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novos solicitantes de escolarización, escola de nais e pais organizada por unha mestra de 

primaria, … 

 Os representantes das familias do alumnado de 5º de EP  foron convocados a dúas 

reunións para dar a coñecer o proxecto Edixgal e presentar e explicar, por parte do 

profesorado titor, o funcionamento do equipamento do alumnado cedido pola Consellería. 

 Convocouse unha reunión no mes de febreiro para as familias que quixeran coñecer 

o centro antes de que se abrira o prazo de admisión de alumnado. 

 Mantemento  e actualización da páxina web do centro como canle de comunicación 

con toda a comunidade educativa. 

 Activouse cada mes no espazo Abalar a posibilidade de descarga dos recibos de 

comedor para facilitar ás familias usuarias deste servizo o acceso aos recibos mensuais. 

 Mantemento dos blogs de diferentes cursos e especialidades. 

 Convocáronse reunións coas familias do alumnado de 6º de primaria conxuntamente 

co IES Afonso X para explicar e facilitar ao alumnado a transición á etapa de ESO.  

 Programouse e tivo lugar ao longo do curso unha escolar de nais e pais levada a 

cabo por unha mestra titora de 6º de EP. 

 Deuse difusión a través de todas as canles á información relativa ao proceso de 

renovación parcial do consello escolar. Solicitando e promovendo a participación dos 

responsables do alumnado tanto nas candidaturas como na votación. Aínda logo de todos 

os esforzos, non se acadou o nivel de participación da convocatoria anterior. 

 Informouse a toda a comunidade educativa a través da páxina web e de circulares 

por Tokapp sobre a nova composición do consello escolar. 

 Solicitamos, desde o consello escolar a colaboración do Concello para difundir 

información sobre os prazos de admisión no comedor escolar.  

 As reunións dos órganos colexiados convocáronse na súa maioría con carácter 

ordinario para favorecer a participación de todos os sectores. 

Hai que destacar: 

 A acción titorial como complemento da acción docente dos mestres e mestras, o traballo 

dos equipos de coordinación docente, equipo de Biblioteca, equipo de TIC, ABALAR, EDLG 

e equipo de actividades complementarias e extraescolares. 

 A colaboración de toda a comunidade educativa  na organización e participación  nas  

actividades das conmemoracións e festividades significativas programadas na PXA (Nadal, 

Entroido, Fin de curso.) 

 Seguimos detectando entrega de solicitudes e/ou documentación fóra de prazo pese 

aos esforzos do centro de mellorar a comunicación por diferentes vías. 

Anexo Memoria da ANPA Fendetestas 
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Anexo Memoria do Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares 

Anexo Memoria do  Equipo de TIC 

 

Propostas : 

1. Seguir a convocar as reunións con carácter ordinario para favorecer a información e 

a participación. 

2. Informar ás familias a través das titorías  e reunións xerais sobre os  documentos 

pedagóxicos e de xestión do centro. 

3. Promover a participación das familias no proceso educativo e na colaboración co 

profesorado. 

4. Promover o uso da aplicación ABALAR móbil para substituír a Tokapp. 

5. Continuar solicitando a colaboración do Concello para a difusión de información de 

prazos de solicitude. 

6. Dar continuidade ao Proxecto ANCAS. 

7. Promocionar e difundir o coñecemento do consello escolar como principal órgano de 

participación das familias na xestión do centro. 

8. Divulgar a necesidade de que os pais e nais se apunten voluntarios /as para 

colaborar no comedor. 

9. Promover a participación das familias a través do consello escolar. 

10. Dar continuidade á iniciativa de escola de nais e pais iniciada neste curso por Mónica 

Rodríguez, titora de primaria. 

 

Obxectivo 3: Xestionar os recursos humanos do xeito máis racional posible. 

 A adscrición do persoal docente e non docente fíxose atendendo á  normativa 

vixente. O profesorado completou o seu horario con sesións de reforzo educativo para o 

alumnado que determinou o departamento de orientación previa solicitude dos mestres/as. 

Neste curso seguimos a ter unha  gran proporción de alumnado que presenta 

necesidades específicas de apoio educativo (NEAE). Consideramos que o profesorado 

especialista de PT por enriba do catálogo é imprescindible para o vindeiro curso, xa que o 

centro está funcionando con máis unidades das publicadas no catálogo. Así se solicitou á 

Consellería dado o elevado número de alumnado con necesidades específicas de atención 

educativa.  

A formación dos grupos tivo en conta a equilibrada distribución do alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo (NEAE). 

Atendendo ás instrucións da inspección educativa, axustouse ao máximo o horario das 

especialistas de PT e AL para poder atender ao maior número posible de alumnado con 

NEAE.  
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 Solicitouse a creación dunha praza de atención preferente para a mellora da atención 

do alumnado con TEA. A creación desta praza permitirá a continuidade do profesorado na 

atención ao alumnado que máis o precisa. 

 Na medida do posible dotouse ás persoas responsables dos equipos de traballo de 

horas para a coordinación e dinamización, en especial  aos coordinadores/as dos equipos 

de BE, TIC e ABALAR, responsables da atención e xestión do comedor escolar, profesorado 

das seccións bilingües,... 

 Seguimos a reclamar o recoñecemento de horas de dedicación para os responsables 

de Biblioteca e  do equipo de TIC/ Edixgal que non se recoñecen nos regulamentos vixentes 

e que consideramos un agravante con respecto aos que si están recoñecidos. 

 No presente curso contamos cun auxiliar de conversa para as seccións bilingües en 

grupos de 1º,  2º e 6º de EP. O achegamento á lingua e á cultura inglesas supón para o 

alumnado das seccións bilingües e máis para o profesorado un enriquecemento a todos os 

niveis, nomeadamente na competencia lingüística en lingua estranxeira. 

 En canto ao persoal non docente, presentáronse algunhas dificultades ao longo do 

curso que veñen sendo informadas neste documento desde hai varios cursos: 

 Horario do conserxe non suficiente para cubrir as necesidades do centro (aberto 

desde as sete e media da mañá ata as 18:30h). É preciso outro servizo de conserxería para 

completar o horario de apertura do centro. 

  Valoramos a dotación de persoal de limpeza durante a mañá como imprescindible, 

tendo en conta o constante incremento de alumnado e a súa presenza cada vez máis tempo 

no recinto escolar (“Mañanceiros”, xornada escolar, comedor, actividades extraescolares). 

 A dotación de  persoal  auxiliar administrativo na secretaría supuxo un gran avance 

na atención ás familias, que demandaban unha maior amplitude no horario de 

administración. 

 Falta de persoal auxiliar coidador para atender ao alumnado  de educación infantil. 

Consideramos que este persoal debería ter dentro das súas competencias a  atención das 

necesidades do alumnado de educación infantil. 

 Falta de formación e experiencia do persoal colaborador de comedor, dado que a 

normativa vixente non permite que as persoas colaboradoras poidan repetir dous cursos 

consecutivos co que non se pode aproveitar a experiencia e formación adquiridas.  

 Con respecto á atención do comedor escolar temos o problema da falta de persoal 

colaborador. A meirande parte dos usuarios son fillos de familias que acreditan a 

incompatibilidade do horario laboral co horario do centro co que é imposible a asistencia de 

pais ou nais en horario de comedor para labores de colaboración. Esta contradición na 

programación do funcionamento do comedor segue a causar problemas á hora de conseguir 

colaboradores suficientes para garantir o funcionamento deste servizo. 
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 O profesorado adscrito ao 5º nivel de educación primaria traballou segundo o  

proxecto Edixgal aprobado. Ademais participou no PFPP sobre o funcionamento da 

plataforma EVA Edixgal ao que se sumou tamén outro profesorado de primaria e 

especialidades. 

 De cara ao próximo curso, aproveitar a gran estabilidade do claustro, na súa 

meirande parte formado por profesorado con destino definitivo no centro, do total de mestres 

e mestras menos de cinco serán provisionais. 

Propostas : 

1. Optimización dos horarios do profesorado para aproveitar a dispoñibilidade   

distribuíndo horas de apoio e reforzo nas aulas que escolarizan alumnado con NEAE.  

2. Optimizar os horarios das especialistas de PT e AL ao máximo para atender ao maior 

número de alumnado con NEAE. 

3. Formación do persoal administrativo no uso dalgunhas aplicacións informáticas. 

4. Mellorar a distribución de tarefas administrativas. 

5. No deseño dos horarios do próximo curso seguir dotando  de horas  para 

coordinación aos responsables dos equipos de BE, TIC/ Edixgal, comedor,  seccións 

bilingües, ... 

 

Obxectivo 4: Facer as xestións necesarias para a mellora e mantemento das 

instalacións e do recinto escolar. 

Fixéronse xestións e solicitudes ao Concello e outras melloras  fixéronse con cargo aos 

fondos das contas de funcionamento (colexio) e de comedor do centro (cociña e comedor). 

Melloráronse as seguintes instalacións: 

 Reposición por deterioro de mobiliario e material diverso (Colexio).  

 Revisión da conectividade sen fíos para poder utilizar os equipos Edixgal do 

alumnado en dependencias distintas ás aulas propias dos grupos de 5º EP (Xunta de 

Galicia).  

 Revisión e arranxo  puntual dalgunhas persianas (Concello). 

 Dotación de fondos e adquisición de mobiliario específico para a biblioteca do centro 

(Colexio). 

 Nova adquisición de  diversos recursos para as aulas de infantil, material deportivo  

e de xogo e  dotación de mobiliario e material diverso para as aulas (Colexio). 

 Mantemento, funcionamento do horto escolar e invernadoiro con financiación parcial 

do Programa Voz Natura (Colexio, subvención Programa Voz Natura) e con fondos  da conta 

de funcionamento do centro. 

 Dotación de enxoval na cociña (Comedor). 
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 Reparacións varias e mantemento do equipamento da cociña (Comedor). 

 Reparación e mantemento dos equipos informáticos e das fotocopiadoras por unha 

empresa  a cargo dos gastos de funcionamento do centro (Colexio). Incremento nas horas 

contratadas,  desde o mes de xaneiro de 2018 pasan a 8 horas ao mes, duplicando a 

asistencia ata esa data. 

 Pequenas reparacións a cargo do Concello e outras que ao non ser atendidas tiveron 

que facerse a  conta dos fondos do colexio. 

 Mobiliario e material didáctico para as aulas de EI e EP (Xunta de Galicia) 

 

Pola contra, e malia que se fixo a solicitude repetidas veces, non se conseguiu o arranxo ou  

renovación das seguintes instalacións: 

 Acondicionamento do patio de infantil, eliminar a grava e acondicionar a zona de 

herba para que non se formen pozas e lama, ademais da renovación dos elementos de xogo 

deteriorados e do pavimento de caucho que xa está en mal estado (mesma solicitude que o 

curso pasado). 

 Seguimos a reclamar a substitución da cuberta do patio exterior e a  ampliación de 

máis superficie cuberta no patio de recreo. No mes de maio tivo lugar na xefatura territorial 

unha reunión co xefe territorial e o arquitecto da unidade técnica xunto cunha representación 

do consello escolar: xefe de estudos, directora, unha representante das nais/pais. Na citada 

reunión obtivemos o compromiso da xefatura territorial para arranxar e ampliar o patio 

cuberto logo do derrube do edificio anexo a este patio. 

 Instalación de zonas de paso cubertas entre os distintos edificios do centro. 

 Instalación de teito exterior na entrada do edificio de administración. 

 Reforma e saneamento de todos os baños utilizados polo alumnado de educación 

infantil, tanto os que están no edificio antigo como os da zona da aulas de infantil. 

 O curso pasado pediamos a reforma e saneamento integral do antigo edificio antigo  

de educación infantil (salón de actos). Ante a negativa das dúas administracións 

(Autonómica e Local), solicitouse unha reunión coa xefatura territorial na que o compromiso 

por parte da xefatura territorial foi o de derrubar o edificio, sanear a estrutura e acondicionar 

toda a superficie como patio cuberto. Pola súa banda o Concello quedou en valorar a 

posibilidade de instalar unha dependencia (construción ou prefabricada) para suplir o 

derrube do edificio do salón de actos e aula da ANPA. 

 Solicitamos de novo ao Concello a renovación do pavimento da pista de baloncesto, 

o acondicionamento do entorno da mesma e instalación correcta de canastras e pintado das 

liñas do campo de xogo. 
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 Solicitouse a renovación da cuberta do almacén anexo ao edificio de aulas ao 

Concello.  

Propostas: 

1. Solicitar de novo ao Concello as intervencións de mantemento e conservación que 

se precisan. 

2. Quedou pendente como proposta o curso pasado a instalación de canastras de 

baloncesto de medidas axeitadas ao alumnado de primaria para promocionar este 

deporte na pista de baloncesto. 

3. Facer propostas ao consello escolar para a adquisición de equipamentos con cargo 

aos remanentes para a mellora das instalacións do comedor. 

4. Atender, na medida do posible, as peticións de  recursos e materiais dos distintos 

equipos de coordinación e especialidades. 

 

Obxectivo 5: Revisar e actualizar os documentos base do Centro.  

Os documento de organización pedagóxica e de funcionamento do centro están publicados 

na páxina web.  

A revisión anual das programacións didácticas organízase desde a CCP e lévase a cabo no 

seo dos equipos de coordinación docente para logo volver á CCP e así garantir a coherencia 

en cada unha das etapas educativas que se imparten no centro. Nas reunións deste órgano 

colexiado, con competencias fundamentalmente no eido pedagóxico e didáctico, tratáronse 

temas relacionados coa revisión das programacións didácticas e demais documentos do 

centro. 

Neste curso continuamos coas tarefas iniciadas o curso pasado, como a valoración das 

programacións didácticas das áreas instrumentais para garantir o paso gradual entre os 

distintos niveis , así como consensuar os estándares mínimos en cada un dos niveis e os 

criterios de promoción.  

Acordouse tamén no seo da CCP o deseño da avaliación do perfil competencial das distintas 

áreas do currículo, tarefa iniciada e que quedara  pendente do curso pasado. 

Está publicada na páxina web do centro toda a documentación pedagóxica do centro e os 

documentos de organización e xestión. 

Anexo Memoria de E. Infantil 

Anexos Memorias dos Equipos de Coordinación de E. Primaria 

Anexo Memoria do Departamento de Orientación 

 

Propostas : 

1. Acadar unha mellor eficiencia no seo da CCP como órgano cohesionador no ámbito 

pedagóxico do centro. 
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2. Promover a coordinación dos equipos e o traballo colaborativo do profesorado, tendo 

como referencia de unidade mínima de coordinación o mesmo nivel  ou curso. 

3. Dinamizar a CCP, como órgano innovador e promotor de propostas didácticas que 

impliquen enfoques novos do proceso ensino-aprendizaxe. 

4. Revisar o Plan de Acción Titorial. 

5. Revisar e actualizar o Plan de Atención á diversidade. 

6. Deseñar un calendario de revisión e actualización dos documentos do centro. 

7. Deseñar documentos para o profesorado que sirvan de guía na toma de decisións en 

relación á avaliación e promoción do alumnado. 

 

Obxectivo 6: Impulsar o traballo cooperativo entre os diferentes equipos. 

Programáronse e leváronse a cabo  as reunións preceptivas e todas as necesarias co fin de 

tratar temas puntuais que afectaban a toda a comunidade educativa e que trataron temas 

diversos: 

 Fixar obxectivos comúns. 

 Manter a coherencia entre as etapas de educación infantil e primaria  e entre os ciclos de 

educación primaria.  

 Establecer conxuntamente obxectivos mínimos e criterios de avaliación en cada ciclo ou 

nivel.  

 Coordinar a aplicación, corrección e carga de datos da avaliación de 3º de educación 

primaria. 

 Traballo cooperativo dos equipos de profesorado no deseño, programación e 

desenvolvemento das actividades complementarias realizadas no centro  e das actividades 

extraescolares e saídas fóra do centro. 

 A coordinación xeral mantívose nas reunións da CCP, onde están representados os niveis 

de primaria  e o 2º ciclo de infantil. Nas reunións deste órgano colexiado tratáronse temas 

propios da coordinación pedagóxica do centro. Neste aspecto valóranse de gran importancia 

as reunións do  profesorado nos diferentes equipos docentes e de coordinación co fin de  

tratar temas de interese xeral e reflexionar conxuntamente sobre a problemática propia do 

centro e as posibles solucións así como posibilitar a presentación de ideas e proxectos de 

innovación e propostas de mellora. 

Como indicadores da consecución deste obxectivo  podemos citar: 

 A implicación de todo o profesorado na proposta, programación e execución de actividades 

e proxectos comúns para todo o centro : Exposicións sobre diversos temas, actividades para 

datas e conmemoracións especiais (Nadal, Día da Paz, Entroido, Letras Galegas), Proxecto 

documental da Biblioteca,  exposicións de traballos e proxectos feitos polo alumnado,...  
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 A participación de xeito individual de gran parte do profesorado en diversas actividades de  

formación para  a actualización no uso das TIC,  na atención á diversidade e distintas 

temáticas relacionadas coa mellora da calidade educativa.  

 Este ano continuouse co Plan de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) no 

centro. Este foi o segundo dos  dous cursos académicos do programa. Neste segundo curso 

asistiron a actividades de formación e ás reunións de traballo 17 mestres e mestras para 

afondar no coñecemento e posta en práctica de actividades relacionadas co proxecto Edixgal 

e coa plataforma EVA. 

 A participación do centro a través da implicación do profesorado en diferentes programas 

de innovación: Programa Abalar en 6º de EP, Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares,  

Seccións Bilingües, ... 

 A implicación do profesorado especialista de inglés e do profesorado CLIL de 1º, 2º e 6º  

de primaria para continuar coas seccións bilingües. 

 As reunións dos responsables dos departamentos de orientación do centro e do IES ao 

que estamos adscritos para promover a coordinación na transición á educación secundaria 

do noso alumnado. 

Anexo Memoria do Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares 

Anexo Memoria de E. Infantil 

Anexos Memorias dos ciclos de E. Primaria. Memoria sección bilingües 

Anexo Memoria do Departamento de Orientación 

Anexo Memoria da Biblioteca Escolar 

Anexo Memoria do Equipo de TIC 

Propostas : 

1. Favorecer o funcionamento dos equipos de traballo e a coordinación docente. 

2. Continuar co PFPP engadindo novas liñas de formación segundo os intereses do 

claustro de profesorado. 

3. Promover a creación dunha comisión de ciencia entre o profesorado para organizar e 

coordinar a participación do colexio na feira de ciencia de Cambre “Openscience”. 

4. Continuar a promover a participación do centro en programas de innovación e a 

continuidade nos que xa están en marcha. 

5. Dotar de horas para a dedicación aos equipos  ás persoas coordinadoras dos mesmos. 

6. Promover un plan de tránsito de educación infantil a educación primaria que contemple 

reunións coas familias ao finalizar 6º EI e reunións do profesorado de 6º de EI e 1º de 

EP ao comezo do 1º curso (proposta pendente do curso pasado) 

 

Obxectivo 7: Sensibilizar á comunidade educativa na necesidade  de erradicar da nosa 

sociedade a discriminación de xénero. 
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 Entendendo a comunidade educativa como o conxunto de todos os sectores 

implicados no proceso de ensino-aprendizaxe  este obxectivo  forma parte das prioridades 

de actuación no PEC e está presente en todas as concrecións deste documento e nas 

programacións. No  curso que agora remata traballouse neste senso  programando 

actividades desde: 

 Acción titorial.  

 Departamento de orientación. 

 Equipo de actividades complementarias. 

 Participación do centro en actividades con temas relacionados coa igualdade 

programadas por institucións como o Concello ou polo propio centro. 

 Organización polo profesorado de educación física de actividades de promoción de 

deportes minoritarios ou menos practicados. 

 Plan de Mediación escolar promovido polo departamento de orientación. 

 Programa anual do comedor. 

 Xestión do “Horto escolar”, ornamentación do colexio con plantas. 

 Participación no programa “Voz Natura”. 

 Menús escolares no terceiro trimestre: “A volta ao mundo gastronómica” 

 Campionatos deportivos  nos recreos. 

 Encontros con músicos, ilustradores, pintores, escritores, ...do contorno. 

Anexo Memoria do Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares 

Anexo Memoria de E. Infantil 

Anexos Memorias dos ciclos de E. Primaria 

Anexo Memoria do Departamento de Orientación 

Anexo Memoria da Biblioteca Escolar 

 

Propostas : 

1. Continuidade da promoción e difusión de actividades e proxectos. 

2. Reforzar desde o DO a acción titorial, revisar o Plan de Acción Titorial. 

3. Promover todas aquelas propostas sobre convivencia, igualdade e inclusión que saian 

dos equipos de coordinación e da comisión de convivencia para incluílas nas PPDD e na 

PXA do próximo curso. 

4. Partir da situación de convivencia referida no informe  final da Comisión de convivencia 

para programar accións de mellora de cara ao próximo curso. 

 

Obxectivo 8: Integrar as tecnoloxías da comunicación nas propostas educativas, a 

través dun ensino supervisado e guiado para maior aproveitamento dos diferentes 



CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 
MEMORIA CURSO 2018/2019 

 

programas documentais en soporte multimedia, de programas informáticos e do uso 

de páxinas web, webquests, entornos virtuais de aprendizaxe, recursos dixitais,... 

 Traballouse para acadar este obxectivo nos grupos de E. Primaria e de E. Infantil.  

Estableceuse un horario para o uso da aula de informática que foi utilizada sobre todo polo 

alumnado  dos  niveis de E. Primaria. Esta aula e o seu equipamento é utilizada tamén pola 

ANPA en horario extraescolar. 

O centro forma parte da rede de centros ABALAR, continuando este ano en 6º de EP. Este 

curso comezou o proxecto Edixgal en 5º de EP, que continuará o curso que vén en 5º e máis 

en 6º substituíndo ao proxecto ABALAR. 

En xeral valórase positivamente a iniciativa Edixgal por todo o profesorado, aínda que 

debemos resaltar as dificultades xeradas pola falta de conectividade wifi en todas as 

dependencias do centro. Isto impedía o uso da plataforma EVA e dos equipos do alumnado 

en dependencias do centro que non foran as propias aulas dos grupos de 5º EP. 

 A nivel de dotación de recursos, o centro conta en liñas xerais cun equipamento TIC 

moi completo en todas as aulas. Todas as aulas  de primaria  e  de infantil contan con equipo 

informático e de proxección, así como conexión a internet e  contan con encerado dixital. 

Tamén contan con equipamento TIC as aulas de Música e de Inglés.  

Contamos cun equipo de tablets  e armario de carga correspondente que foron utilizadas 

polo profesorado e alumnado de distintos niveis de  EI e  de EP, aínda que comezan xa a 

dar problemas derivados da súa obsolescencia. Estableceuse un horario semanal para o 

seu uso.  

 As avarías e incidencias nos equipamentos foron resoltos pola unidade de atención 

a centros no caso dos equipamentos Abalar e Edixgal e pola empresa contratada no caso 

do resto de equipos. 

  Mantivéronse actualizados polo profesorado  algúns dos  blogs que xa estaban 

creados nos equipos, en varios  niveis de educación primaria así como nas especialidades 

e en educación infantil. 

En todos os  ciclos utilizáronse as TIC para investigar en proxectos deseñados nas distintas 

áreas e no proxecto documental promovido pola biblioteca escolar.  

Está xeneralizado o uso da aplicación XADE por parte de todas as titoras e titores dos grupos 

de E. Primaria e de E. Infantil para elaborar os documentos e informes da avaliación e de 

información da mesma ás familias.  

O profesorado colaborou na aplicación, na corrección e na carga de datos da avaliación 

individualizada de 3º de primaria na aplicación AVALIA baixo a  coordinación da comisión 

constituída a ese efecto. 

Os titores e titoras usan o programa MEIGA para a xestión do servizo de préstamo da 

biblioteca escolar. 
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Tiveron lugar as reunións de coordinación para a actualización  no uso das TIC e no 

coñecemento e uso de contidos dixitais difundidos desde a coordinadora do equipo TIC. 

 

 Anexo Memoria da Biblioteca Escolar 

Anexos Memorias dos ciclos de E. Primaria 

Anexo Memoria do Equipo de TIC 

Anexo memoria do EDLG 

 

Propostas : 

1. Facilitar o desenvolvemento do Plan TIC e impulsar o uso de  recursos dixitais nas aulas. 

2. Desenvolver o proxecto Edixgal presentado,  continuando o próximo curso coa 

incorporación dos grupos de 5º e a continuidade dos de 6º, completando así o proxecto 

para os seis grupos. 

3. Propoñer a realización de proxectos de formación no eido das TIC tanto para grupos 

Edixgal como para o resto de niveis. 

4. Continuar coa renovación gradual dos  equipos da aula de informática na medida que se 

poida. 

5. Incrementar o número de  equipos TIC na Biblioteca escolar. 

6. Promover a participación do centro en actividades de formación no campo das ciencias 

e do fomento de vocacións científicas e desenvolvemento do talento: STEM, Piteas, 

LÓVA, Robótica,...Plan Proxecta. 

 

Obxectivo 9: Converter a biblioteca  escolar nun centro de recursos e servizos para a  

comunidade educativa poñendo á súa disposición os fondos de ficción e documentais 

existentes no centro, en soporte impreso, audiovisual ou multimedia. 

A biblioteca escolar funcionou como elemento dinamizador da actividade do centro, no curso 

2018/2019 cumpriu os seus obxectivos tanto no aspecto de préstamos e de visitas semanais 

de cada aula  como no de  promover proxectos que involucraron a todo o centro.     Este ano 

o proxecto de investigación para os alumnos e alumnas proposto desde a biblioteca foi sobre 

“ A banda deseñada”  

Así mesmo promoveu a actividade lectora nas aulas co préstamo de libros para seren 

utilizados na hora de ler e fomentou os hábitos de lectura do noso alumnado levando a cabo 

o Plan Lector proposto polo equipo de Biblioteca.  

O alumnado de 5º e 6º de educación primaria colaborou nas tarefas de funcionamento da 

biblioteca escolar baixo a supervisión da mestra responsable da mesma. 

Programáronse e desenvolvéronse actividades para a  promoción da lectura no tempo de 

ler, lecturas colectivas,  contacontos polos nenos e nenas, encontros con autores, con 
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ilustradores, músicos ..., apertura da biblioteca escolar no tempo de recreo, actividades  que 

involucraron e motivaron a participación do alumnado do centro. 

En coordinación co EDLG e co EACE o equipo de biblioteca organizou varias actividades 

para o fomento da lectura e hábitos lectores, coa implicación das familias. Así como un amplo 

programa de actividades na semana das Letras Galegas con visitas ao centro para encontros 

co alumnado de varios artistas do eido da música, ilustración, literatura, pintura.. 

Continuamos coa participación no PLAMBE, proxecto de innovación e mellora da calidade 

educativa que vimos desenvolvendo desde o curso 2005/06,  cumprindo os obxectivos 

marcados. Asemade o centro aportou fondos da conta de gastos de funcionamento  para o 

funcionamento da biblioteca escolar, contemplados estes fondos no proxecto de distribución 

do orzamento anual aprobado. 

Como parte do PLAMBE, continuouse coa adquisición de fondos para mellorar a dotación 

bibliográfica e coa actualización da xestión e organización dos mesmos mediante o 

programa MEIGA.  

A xestión do préstamo foi levada a cabo por cada titor/a utilizando o programa MEIGA. 

Adquiriuse mobiliario para a biblioteca  para completar as instalacións deste espazo. 

Ademais dos fondos destinados pola Consellería, o centro investiu gran parte dos fondos 

presupostados para a biblioteca en melloras no mobiliario, recursos  e fondos. 

A responsable do equipo de Biblioteca asistiu aos encontros organizados pola Asesoría de 

Bibliotecas escolares como parte da formación continuada e actualización no ámbito das 

bibliotecas escolares e  do fomento da lectura. 

Do grao de consecución dos obxectivos plantexados no plan de traballo da biblioteca para 

este curso 2018/2019  infórmase na Memoria da Biblioteca escolar.  

Anexo Memoria da Biblioteca Escolar 

  
Propostas : 

1. Promover a participación no Proxecto anual proposto desde a biblioteca escolar para o 

curso 2018-19. 

2. Dar continuidade ao proxecto PLAMBE 19/20 segundo o acordado polo claustro e polo 

consello escolar. 

3. Continuar coa mellora dos fondos da biblioteca e máis do mobiliario e  equipos TIC. 

 
Obxectivo 10: Promover e dinamizar  o uso da lingua galega nunha comunidade 

predominantemente castelanfalante. 

 Deuse  cumprimento ao Decreto 79/2010 na distribución de horas nas dúas linguas 

cooficiais. 

O equipo de dinamización da lingua galega acadou os obxectivos propostos no seu plan 

para este curso segundo informa na súa memoria.  
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Participouse no Proxecto de Fomento do Galego,  deseñáronse actividades para celebrar o 

día das Letras Galegas e puxéronse a disposición do profesorado e da comunidade 

educativa do centro recursos educativos diversos de cara a fomentar o uso da lingua galega  

seguindo as directrices do Proxecto Lingüístico do centro. 

O EDLG desenvolveu campañas de sensibilización, motivación e  promoción do uso do 

galego organizando numerosas actividades: encontros con autores,  ilustradores, 

contacontos, campañas de promoción do uso do galego, concursos, exposicións, lecturas, 

... 

De todas as actividades propostas e desenvolvidas polo EDLG dáse conta na memoria anual 

deste equipo, quedando tamén constancia no blog “Quer que lle quer” 

O EDLG mantivo o blog “Quer que lle quer”  como instrumento de potenciación do uso da 

lingua galega a disposición de toda a comunidade educativa, con gran cantidade de recursos 

educativos adaptados a todos os niveis das etapas que se imparten no centro.  

 Anexo  Memoria do Equipo de Dinamización da  Lingua Galega. 

Propostas : 

1. Promover a participación nas actividades  propostas polo EDLG e no Proxecto de 

fomento do uso do galego. 

2. Mellorar a difusión entre a comunidade educativa  e uso do blog “Quer Que LLe Quer” 

3. Promover o uso cotián do galego entre o alumnado e o profesorado en contornos fóra 

da aula. 

 

 

Equipo directivo 

      Cambre, 24 de xuño de 2019 
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MEMORIA  FINAL DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN INFANTIL 

1.- ALUMNADO 

 Este curso contamos con 123 alumnos/as distribuídos en 6 aulas: 

- Aula de 4º EI A:  16 

- Aula de 4º EI B:  18 

- Aula de 5º EI A:  23 

- Aula de 5º EI B:  23 

- Aula de 6º EI A:  22 

- Aula de 6º EI B:  21 

 Recibiron atención por parte da especialista de A.L.: 

- 4º EI A: Un alumno dende o segundo trimestre. 

- 4º EI B: Un alumno. 

- 5º EI A: Dous alumnos. 

- 5º EI B: Unha alumna dende o segundo trimestre. 

- 6º EI A: Dous alumnos. 

- 6º EI B: Tres alumnos. Un dos alumnos foi dado de alta no segundo trimestre. 

 Recibiron atención por parte da especialista en P.T.:. 

- 4º EI  A: Un alumno dende o segundo trimestre.  

- 4º EI B: Un alumno. 

- 6º EI A: Dous alumnos. Un dos alumnos recibiu a alta no terceiro trimestre. 

Hai nenos que están pendentes de valorar. Non se están atendendo todos os 

alumnos por falta de horario das especialistas. 

2.-PROFESORADO 

Ademais dos seis titores,  neste curso contamos con dous mestres/as de apoio e coa 

intervención das seguintes especialistas: 

L. Inglesa: Dúas sesións de vinte e cinco minutos en cada aula. 



CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 
MEMORIA CURSO 2018/2019 

 

Audición e Linguaxe: :  A mestra atendeu  a 10 alumnos/as  de E.I. distribuíndo o 

tempo segundo os horarios. 

Pedagoxía Terapéutica: : A mestra atendeu a 4 alumnos/as de E.I. distribuíndo o 

tempo segundo os horarios. 

Relixión: Unha sesión semanal para o alumnado que escolleu esta opción. 

Atención Educativa: Unha sesión semanal para o alumnado que o solicitou. 

Apoio: Contamos con dous mestres/as de apoio. Encargáronse de  impartir as 

sesións de psicomotricidade, un taller de estimulación da linguaxe e educación en valores. 

Ademais apoiaron o traballo en todas as aulas segundo o horario aprobado para o curso. 

A coordinación entre o profesorado foi fluída e constante ao longo do curso. 

3.-OBXECTIVOS 

Os obxectivos xerais, expostos na programación anual, acadáronse tanto a nivel 

xeral da etapa como en cada unha das aulas, alcanzando, como é lóxico, diferentes niveis 

de consecución por parte dos alumnos, en función das súas características individuais.  

O proceso de adaptación do alumnado de nova incorporación tamén foi satisfactorio, 

así como a adaptación e integración dos alumnos e alumnas que se incorporaron ao longo 

do curso.  

4.- ACTIVIDADES 

 Levamos a cabo moitas actividades ao longo do curso, entre as que destacamos: 

Servizo de préstamo da Biblioteca do Centro. Coma sempre este servizo é moi ben 

aceptado por todo o alumnado xa que durante o curso e de forma semanal ou quincenal, 

poden levar para a súa casa libros da biblioteca escolar. 

Visitas do Moucho Leroucho (dentro da campaña de animación á lectura do Concello). O 

Moucho veu visitarnos unha vez cada trimestre. 

Voz Natura: Este ano unha titoría de infantil participou no concurso de Voz Natura a través 

do horto escolar. 

Celebración do Samaín: Solicitouse a colaboración das familias para que o alumnado 

trouxera as cabazas decoradas da casa e poder así, realizar unha exposición nos 

corredores con todas as cabazas. Decoráronse os corredores e a aula de psicomotricidade. 

O 31 de outubro despois do recreo, escoitamos cancións relacionadas con esta temática 

na aula de psicomotricidade. O remate desta actividade, contáronse contos do Samaín nas 

aulas. 

Ademais fíxose unha manualidade conxunta cos nenos/as para conmemorar esta data e 

alumnado de 6º E.P, foi as aulas de infantil na hora ler a contar contos ao alumnado. 
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Día Internacional contra a violencia de xénero: O 23 de novembro celebrouse no centro o 

día internacional contra a violencia de xénero. Para a súa conmemoración cada aula 

decorou un  lazo malva. En E.I. decorouse o lazo con palabras, debuxos, etc. Con todos os 

lazos, confeccionouse un lazo grande como símbolo de rexeitamento a violencia de xénero.  

Na hora de ler, xuntámonos no patio e o alumnado leu as palabras ou frases que escribiron 

nos lazos. Os nenos/as de 5º e 6º de E.P leron unha poesía. Mentres se levaban a cabo 

estas actividades, escoitouse de música de fondo a canción “La puerta violeta” de Rozalén. 

Conmemoración do Nadal coa visita de Papa Noel e os Reis Magos, na que participaron 

pais e nais.                                                                

O 21 de decembro contamos coa colaboración da ANPA para a organización da merenda. 

Despois do recreo, todo o centro saíu ao patio a cantar de maneira conxunta a panxoliña 

“Sigue tu estrella”. A continuación, fíxose a entrega de premios dun concurso de panxoliñas 

organizado no centro. 

Teatro en lingua estranxeira (inglés): Co obxectivo de fomentar o uso da lingua estranxeira, 

a compañía Interacting representou para os nenos/as de 5º e 6º de E.I. no centro, a obra 

de teatro "Mr Bear goes to school!”. 

Día da Paz: Como cada ano, o 30 de xaneiro celebramos o día da Paz. Para festexar este 

día, cada aula elaborou unha palabra ou frase relacionada coa paz. Coas mensaxes 

decoráronse as escaleiras principais do edificio. Cantamos tamén todos xuntos, unha 

versión da canción “Vivir sin aire” de Maná. 

Por outro lado, fíxose un traballo  manual conxuno co alumnado do ciclo e con motivo de 

axudar a ONG "Save the children", realizouse unha carreira solidaria. 

Conmemoración do Entroido: Este ano os disfraces estaban inspirados nas personaxes de 

diferentes bandas deseñadas. No caso de Educación  Infantil, os disfraces estiveron 

relacionados co cómic de “Astérix e Obélix”. Contamos coa colaboración das familias para 

mercar ou elaborar o disfrace. 

Organizamos un desfile e baile ao que asistiron todas as familias. Os nenos/as interpretaron 

cantando e bailando, a canción de "Astérix” interpretada polo grupo Nins. Ao rematar o 

desfile, tivemos a actuación sorpresa de Susana Seivane e houbo unha degustación de 

produtos típicos, proporcionados pola ANPA nas aulas. 

Aproveitando estas datas e en coordinación co proxecto de Biblioteca, decoramos as portas 

de cada aula cunha personaxe do cómic de “Astérix e Obélix”. 

Na semana do Entroido tivemos ademais os “Mandadiños do Meco”. 
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Contacontos: Grazas a colaboración da editorial SM, o alumnado desfrutou dunha sesión 

de contacontos no centro. 

Semana do libro: Na semana do libro do 23 ao 26 de abril, plantexouse a actividade 

“Bibliopatio”, colocouse no patio un carriño con libros para que no recreo os nenos/as 

puidesen utilizalos. O 23 de abril, día do libro, nun principio programouse a actividade 

“Libros fóra”, o alumnado realizaría a hora de ler no patio, pero debido ás condicións 

meteorolóxicas non foi posible realizar a actividade. 

Celebración do día da Familia: Co fin de de celebrar esta data,  realizouse un traballo 

manual por niveis cos nenos/as para agasallar o día da familia.  

Semana das Letras Galegas: Todo o alumnado do centro conmemorou a Semana das 

Letras Galegas, representando en lingua de signos, a canción  “Fronteiras” de Guadi 

Galego. 

Nesta semana dende Biblioteca, plantexouse a actividade “Adoptamos un libro”.  Os 

nenos/as levaron para casa como agasallo, un libro descatalogado da Biblioteca.  

Obra de teatro dos nenos de infantil:  O alumnado de 6º E.I.-A,  interpretou a obra de teatro 

“Dixo a veciña” e o alumnado de 6º de E.I.-B , interpretou a obra “Leriando”. O luns 27 de 

maio, foi o estreo pola tarde para as familias. Ao día seguinte, interpretáronse as obras para 

os nenos/as e mestres do colexio. 

Festa de fin de curso: O venres 21 de xuño, houbo unha festa con actividades lúdicas e de 

animación organizada polo colexio. A empresa “ Animaciones infantiles Aeiou”, encargouse 

de amenizar a festa con dous talleres, un de maxia e outro de pompas. Ao finalizar os 

talleres e coa axuda da AMPA, o alumnado puido degustar flocos de millo nas aulas. A 

merenda deste día foi aportada polo centro, que invitou aos nenos/as a un chocolate con 

churros. 

Saídas extraescolares: 

- Visita a a Fundación María José Jové:  Os nenos e nenas de 4º de E.I desfrutaron 

coa exposición-visita dinamizada  “El punto rojo”. 

- Exposición “Unha mirada de antano. Ruth Matilda Anderson” (Viaxando da man 

de Antón, o fillo do afiador): O alumnado de 6º E.I, en horario lectivo,  asistiu a 

esta exposición. A actividade organizada por Afundación foi na Aula da Natureza 

Juan Lembeye, no Xardín botánico Ría do Burgo. 

- Visita ao Parque de Bombeiros: Os nenos e nenas de 6º de E.I foron de excursión 

ao Parque de Bombeiros da Coruña, onde coñeceron as instalacións e un 

pouquiño máis desta profesión. 
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- Visionado da película ““Astérix e Obélix”: O alumnado de 5º e 6º de E.I., puido ver 

esta película  nos cines do Centro Comercial Cantones Village 

- Excursión de fin de curso: Os nenos de 6º de E.I. foron de excursión a Marcelle 

con motivo do fin de curso. Os nenos de 5º de E.I. foron de excursión a “Casa do 

Queixo” de Sobrado dos Monxes. Foron acompañados das súas titoras e dos 

mestres/as de apoio. 

 5.- INSTALACIÓNS 

Seguen existindo deficiencias en canto as instalacións, nalgúns casos moi 

importantes, tendo en conta que os alumnos/as implicados son os máis pequenos do 

Centro, e polo tanto, os que teñen unha menor autonomía e os que precisan contornos máis 

seguros, hixiénicos e adaptados as súas características. 

As deficiencias máis salientables son: 

- AULA DE PSICOMOTRICIDADE: 

Forrado do radiador e protectores nas portas. 

- AULAS: 

   Tendo en conta a tendencia da rateo, as aulas resultan pequenas para as 

necesidades de movemento e de xogo dos alumnos desta etapa, estando case todo o 

espazo ocupado polo mobiliario básico. 

- BAÑOS: 

Observamos que os baños de E.I. están moi deteriorados polo uso e non están 

adaptados as necesidades dos nenos/as. Os atascos son frecuentes e é necesario cambiar 

as billas, xa que a que hai  son moi duras para o alumnado. 

Por outro lado, so unha das 6 aulas contan cun baño no seu interior. Algo que dificulta 

o traballo a desenvolver cos nenos. Precisamos acceso directo da aula ao baño. 

-  PATIO: 

 O patio necesita mellorar en moitos aspectos, e insistindo de novo na irregularidade 

do chan no que cada día temos caídas, feridas e molladuras debido aos charcos que se 

forman cando chove.  

Outras melloras pendentes son: 

o Necesidade dun patio cuberto. 
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o Necesidade de mantemento e limpeza de papeleiras, desaugues e poda 

de árbores. 

o Precisamos varias cercas, dúas no patio de 4 e 5 anos e unha no patio de 

3 anos. 

o Revisar o caucho do patio de tres anos. 

- BAÑOS DO PATIO: 

Os baños do patio son inadecuados para o seu uso polo seu estado e inadaptados 

para nenos de infantil. 

6.- RECURSOS  

- Dispoñemos de dous ordenadores na titoría de infantil. 

- Todas as aulas están dotadas de encerados dixitais. 

- Precisamos unha megafonía axeitada para a realización de actividades 

escolares. 

7.-RELACIÓNS COAS FAMILIAS 

 A comunicación cos pais e nais foi fluída e constante. As canles utilizadas foron as 

reunións xerais en cada titoría e outras puntuais por diversos motivos e mediante notas, 

circulares e avisos a través de TokApp. 

 Durante todo o curso foron constantes as entrevistas persoais na hora de visitas, e 

tamén foron informados ao remate de cada avaliación mediante os boletíns informativos 

trimestrais. 

Valoramos positivamente a participación xeral das familias nas actividades que se 

lles propuxeron así como a súa axuda na realización de moitas delas ( disfraces, materiais 

diversos para actividades, proxectos, etc.)             

Cambre, 24 de xuño de 2019 

O Equipo de Educación Infantil 

Asdo. A Coordinadora 

Silvia Maroño Boedo 
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MEMORIA  FINAL DE ACTIVIDADES DE 1º E 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA   

1. EQUIPO DOCENTE 

TITORA DE 1ºA ROCÍO IGLESIAS ARGÜELLES 

TITORA DE 1ºB   Mª JOSÉ RODRÍGUEZ RAMOS 

TITORA DE 2ºA ROCÍO GASALLA DÍAZ 

TITORA DE 2º B Mª TERESA MORENTE BELLÓN 

TITORA DE 2ºC Mª TERESA CORRAL VÁZQUEZ 

MESTRA DE EDUCACIÓN RELIXIOSA  Mª JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ 

MESTRA DE EDUCACIÓN MUSICAL Mª SOL BARREIRA LÓPEZ 

MESTRES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 E. ROI LOUZÁN LEMA 

RICARDO RUIBAL ARMESTO  

MESTRAS DE LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS) 
MÓNICA SILVIA CALVELO PONTE 

MARTA MACEIRA MUIÑOS 

MESTRA DE PEDAGOXÍA TERAPEUTICA          LUCÍA VÉREZ VIVERO 

MESTRA DE AUDICIÓN E LINGUAXE 
TANIA CAAMAÑO LIÑARES 

CRISTINA GÓMEZ (SUSTITUTA) 

COORDINADORA DE 1º e 2º Mª JOSÉ RODRÍGUEZ RAMOS 

Debido á implantación da LOMCE, non existe un 1º ciclo de educación primaria, 

pero os niveis 1º e 2º funcionaron de xeito coordinado durante este curso. 

2. ALUMNADO 

O número de alumnos e alumnas é de 107, distribuídos do seguinte xeito: 

GRUPO 1ºA: 24                 GRUPO 1ºB: 23                      

GRUPO 2ºA:   20               GRUPO 2ºB: 20                       GRUPO 2ºC: 20 

Todos os grupos de 1º e 2º funcionaron como seccións bilingües durante este 

curso 2018-2019 na área de Matemáticas, sendo as responsables das mesmas Marta 

Maceira en 1º e Mª Teresa Corral en 2º. 

Por parte das mestras de Audición e Linguaxe, e de  Pedagoxía Terapéutica  foron 

atendidos os alumnos que, logo da valoración psicopedagóxica e correspondente informe 

ditaminou a xefa do departamento de orientación. 

3. ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA 

Ao longo do curso, coa colaboración das Bibliotecas Municipais de Cambre o alumnado 

do 1º nivel recibiu a visita do Moucho Leroucho. En cada visita, deixou unha selección de 

libros da biblioteca municipal, para facer animación á lectura nas aulas. 

O proxecto de Biblioteca deste curso levou por titulo: “Banda deseñada”. 

Os nenos traballaron durante os dous primeiros trimestres na creación de personaxes 

para facer un cómic no terceiro trimestre. 
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Durante o curso escolar os alumnos dedicaron unha hora semanal as actividades 

de biblioteca, onde estaba incluído o préstamo de libros para casa.  

Así mesmo  leváronse a cabo actividades organizadas polo Equipo de 

Dinamización Lingüística:  a animación á lectura en galego co proxecto “Dragolambón e 

Dragolambina”,  e na semana das Letras Galegas cantamos xunto co resto do alumnado 

a canción signada “Fronteiras” 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Segundo as propostas da programación xeral anual, neste curso, o alumnado de 1º e 2º 

realizou as seguintes actividades complementarias: 

1º NIVEL 

- Visita ao Museo- Xacemento romano de Cambre e saída pola vila de Cambre: 19 de 

decembro. 

-Visita a un supermercado Gadis: 12 de febreiro. 

- Concerto didáctico no Pazo da Ópera: “Os superheroes”: 22 de febreiro. 

- Torre de Hércules: 8 de abril. 

- Casa grande de Xanceda: 7 de xuño. 

2º NIVEL 

- Visita ao Museo de Belas Artes na Coruña: 18 de decembro. 

--Visita a un supermercado Gadis: 5 e 7 de febreiro. 

- Concerto didáctico no Pazo da Ópera: “Os superheroes”: 22 de febreiro. 

- Visita á Casa do Queixo, en Grixalba (Sobrado): 14 de xuño. 

Outras actividades complementarias nas instalacións do centro foron: 

- Obra de teatro en inglés “Mr. Bear goes to school”  o 15 de xaneiro. 

Quedaron pendentes visitas ao aeroporto de Alvedro e a Sotavento-Guitiriz por motivos 

alleos. 

5. CONMEMORACIÓNS 

Ademais das conmemoracións recollidas na Orde do 28 de maio de 2018, pola que se 

regula o calendario escolar para este curso, tamén se levaron a cabo algunhas 

actividades complementarias, propostas polos diferentes equipos. 

- Día  Universal da Infancia 

- Samaín 

- Día Internacional  contra a violencia de xénero 

- Conmemoración da Constitución e o Estatuto de Galicia 
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- Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos 

- Nadal  

- Día da Paz 

- Día Internacional da Muller 

- Entroido 

- Día mundial da saúde 

- Semana da Prensa 

- Día do libro 

- Letras Galegas 

- Día Mundial do medio ambiente 

- Festa de Fin de Curso 

6. REUNIÓN COAS FAMILIAS 

No primeiro trimestre realizáronse as reunións colectivas das familias coas titoras de 1º e 

2º. Despois da sesión da segunda avaliación, as titoras de 1º convocaron aos pais a unha 

nova reunión colectiva. Ao longo do curso, fixéronse entrevistas individuais entre os titores 

e nais e pais do alumnado; estas reunións foron, polo xeral, positivas. 

7. VALORACIÓN DA AVALIACIÓN FINAL 

No 1º nivel: 

 Promocionan sen materias pendentes o 93 % do alumnado matriculado. 

Promocionan con materias pendentes o 7% do alumnado matriculado. 

No 2º nivel: 

 Promocionan sen materias pendentes o 91,6 % do alumnado matriculado.  

 Promocionan sen materias pendentes o 8,4  % do alumnado matriculado. 

En Cambre, a  24  de xuño de 2019. 

A COORDINADORA DE 1º E 2º: Mª José Rodríguez Ramos. 
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MEMORIA 3º e 4º. DE E.P.  CURSO 2.018-19 

1. Equipo docente 

TITORA DE 3ºA Alberto Bolaño Vázquez 

TITORA DE 3ºB   Carmen Mejuto Blanco 

TITORAS DE 3ºC   Carmen Camino Quintela 

TITORA DE 4ºA José Antonio Pedreira González 

TITOR DE 4ºB Mónica Rodríguez Longueira 

TITOR  DE 4º C Mª Luz Castelo Espiñeira 

MESTRA DE RELIXIÓN CATÓLICA Mª José López López 

MESTRA DE EDUCACIÓN MUSICAL Mª Sol Barreira López 

MESTRES  DE E.  FÍSICA Ricardo Ruibal Armesto  

MESTRA DE LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS) Mónica Silvia Calvelo Ponte 

MESTRAS DE PEDAGOXÍA TERAPEUTICA          
Lucía  Vérez Vivero     

Ana Martínez Quijada 

MESTRA DE AUDICIÓN E LINGUAXE 
Ana Fernández Sánchez 

Ana Mª Fernández Sánchez 

COORDINADOR  DO  EQUIPO José Antonio Pedreira González 

2.- Alumnado 

Neste curso houbo tres grupos de 3º de Primaria con 19,19 e 17 alumnos  e tres grupos 

de 4º de Primaria con 24, 25 e 25 alumnos respectivamente.  

Durante o curso déronse os seguintes casos en relación co número de alumnos en cada 

grupo: 

Neste curso incorporouse un alumno unha semana despois de comezar o curso e 

causaron baixa por traslado  no primeiro trimestre un alumno e unha alumna  

3.- Resultados académicos 

Promocionan o 98% do alumnado matriculado en 3º de EP e o 100% do alumnado 

matriculado en 4º EP. 

En 4º de EP  houbo dous alumnos con escolarización combinada co centro Aspanaes. 

Por parte das mestras de Audición e Linguaxe, e de  Pedagoxía Terapéutica  foron 

atendidos os alumnos e alumnas  que, logo da valoración psicopedagóxica e 

correspondente informe, ditaminou a xefa do departamento de orientación. 

A avaliación final por materias aporta estes porcentaxes : 

Número de aprobados e porcentaxes: 

 

Alumnado:  3ºA(19), 3ºB(19), 3ºC(17) Total 55   4ºA (24), 4ºB (25), 4ºC (25)Total 74 
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Nas reunións de equipo valoráronse estes resultados. 

4.- Participación do profesorado nos diferentes equipos 

Non houbo cambios en toda a planificación prevista a principios de curso. Todos os 

mestres contribuíron co seu traballo na creación e planificación das actividades coas que 

cada equipo dinamizou a vida do centro. 

5.- Conmemoracións e actividades complementarias 

Ademais das conmemoracións recollidas na Orde do 28 de maio de 2018 (DOG 8 xuño de 

2018 pola que se regula o calendario escolar para este curso, leváronse a cabo 

algunhas actividades complementarias, propostas polos diferentes equipos. 

- Samaín 

- Nadal 

- Día da Paz 

- Entroido 

- Día do libro 

- Letras Galegas 

- Festa de Fin de Curso 

- Celebrouse o día Paz cunha carreira solidaria e a recadación foi para a organización 

“Save the Children”. 

-Participamos no Proxecto da Biblioteca: “Banda deseñada” e en todas as actividades 

propostas desde este equipo. 

4º EP % 

C. Naturais 97,2% 

C. Sociais 97,2% 

E. Artística 98,6% 

E. Física 100% 

L. Castelá 98,6% 

L. Galega 95,9% 

Matemáticas 94,5% 

Inglés 95,9% 

Relixión 100% 

Valores S. e C. 100% 

 3º EP % 

C. Naturais 98,1% 

C. Sociais 98,1% 

E. Artística 100% 

E. Física 100% 

L. Castelá 92,7% 

L. Galega 90,9% 

Matemáticas 94,5% 

Inglés 89’09% 

Relixión 100% 

Valores S. e C. 100% 
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- Varios familiares do alumnado participaron dentro das aulas en distintas actividades. 

- Asistimos a unha  obra de teatro en inglés para 3º e 4º. 

- Asistimos a unha obra de teatro do alumnado de E.I. 

-No primeiro trimestre o alumnado de 4ºB e 4ºC tiveron un taller de sensibilización sobre o 

TEA. 

-Realizáronse as seguintes saídas fóra do centro escolar: 

 3º Primaria:  

Visita á Casa das Ciencias (Planetario) (1º trimestre) 

Visita ao Museo de Belas Artes  (2º trimestre) 

Visita ao Ventoso (3º trimestre) 

4ºPrimaria:   

Visita á Domus ( 1º trimestre) 

Visita ao Citeec (2º trimestre) 

6.- Comunicación coas familias: individual e grupal 

Fixéronse as obrigadas reunións coas familias a principio de curso por aulas e as 

individuais cando foron necesarias.  Así mesmo realizáronse entrevistas coas familias dos 

alumnos que non ían a promocionar, con tempo suficiente, para dar as explicacións 

oportunas. 

7.- Outras relacións: Dpto. de Orientación, C.C.P  

Non houbo incidencias significativas. Comunicouse ao Departamento de Orientación 

aqueles casos de alumnos con dificultades de aprendizaxe.  Participouse na C.C.P. nas 

reunións mensuais programadas. 

8.- Propostas para o vindeiro curso.  

Lembrar a necesidade de falar na reunión xeral de  principio de curso cos pais do 

alumnado sobre as normas de convivencia do centro. 

. 

                                                                                             Cambre, 24 de xuño de 2019 

O COORDINADOR 

 

                                José A. Pedreira González. 
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MEMORIA DO EQUIPO DE COORDINACIÓN DE 5º E 6º DE ED. PRIMARIA  

1. EQUIPO DOCENTE. 

O Equipo Docente de Coordinación de 5º e 6º curso de Educación Primaria estivo 

formado polo seguinte profesorado: 

TITORES/AS: 

 Isabel García Bruzos (titoría de 5º A), substituíu a Luis Blanco Iglesias que se 

xubilou en outubro. Impartiu as materias troncais na súa titoría: Ciencias Naturais, 

Ciencias Sociais, Ed. Plástica, Lingua Castelá, Lingua Galega, Matemáticas e 

Valores Cívicos e Sociais. 

 Alexandra Campos Vázquez (titoría de 5º B), impartiu as materias troncais na súa 

titoría: Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Ed. Plástica, Lingua Castelá, Lingua 

Galega, Matemáticas e Valores Cívicos e Sociais. Substituída dende principios de 

xuño por Carmen Mejuto Vilas. 

 Roi Eduardo Louzán Lamas (titoría de 5º C), que impartiu Lingua Castelá, Lingua 

Galega e Ciencias Sociais na súa titoría; ademais de Educación Física nos tres 

grupos de 2º e nos tres de 3º de E.P. 

 Lorena Mosquera Gómez (titoría 6º A), que impartiu, agás Ed. Plástica, as materias 

correspondentes á súa titoría e foi coordinadora do Proxecto EDIXGAL e do Equipo 

de TICs. 

 Mónica Carneiro Varela (titoría 6º B), que ademais das materias da súa titoría, deu 

clase de Plástica en 6º A e 6º C. 

 Pilar Rilo Otero (titoría 6º C), que impartiu, agás Ed. Plástica, as materias 

correspondentes á súa titoría e foi coordinadora do Equipo de Biblioteca Escolar. 

ESPECIALISTAS: 

 Marta Costa Rodríguez, secretaria do centro, deu Inglés nos tres grupos de 6º de 

E.P. 

 Ana Martínez Quijada, especialista de Pedagoxía Terapéutica, atendeu alumnado 

do ciclo e tamén de outros cursos de E.P. 

 Ana Mª Rial Rial, directora do centro, impartiu Ciencias da Natureza e Matemáticas 

en 5º C.  
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 Ricardo Ruibal Armesto, coordinador do equipo, impartiu Educación Física a todos 

os grupos do ciclo, ademais aos dous grupos de 1º e aos tres grupos de 4º de E.P. 

Ademais impartiu clase o seguinte profesorado adscrito noutros ciclos: 

- Mª Sol Barreira López, que deu clase de Educación Musical a todos os grupos 

do ciclo e Educación Plástica e Valores Cívicos e Sociais a 5º C. 

- Mª José López López, que impartiu Relixión a todos os grupos do ciclo. 

- Marta Maceira Muíños, que impartiu Inglés aos tres grupos de 5º de E.P. 

2. EQUIPOS DE TRABALLO. 

A distribución dos mestres nos diferentes equipos realizouse como segue:  

- Biblioteca: Mónica Carneiro e Pilar Rilo, que é a coordinadora do equipo. 

- Dinamización e Normalización Lingüística: Roi Louzán. 

- Actividades Complementarias e Extraescolares: Alexandra Campos, Isabel 

García e Ana Martínez. 

- TICs: Lorena Mosquera, coordinadora do equipo e do Proxecto EDIXGAL. 

3. RESULTADOS ACADÉMICOS. 

En 5º, promocionan o  100 % dos  alumnos e alumnas. 

En 6º  promocionan o  100 % dos  alumnos e alumnas.  

Os resultados da avaliación final do alumnado resúmense no seguinte cadro: 

 
NÚMERO 

DE 

ALUMNOS 

ALUMNADO 
QUE 

SUPEROU 
TODAS AS 
MATERIAS 

ALUMNADO 
QUE  NON 
SUPEROU 
ALGUNHA 
MATERIA 

NOTA 
MEDIA 

TOTAL 
5º E.P. 53 84,9% 15,1% 7,36 

TOTAL 
6º E.P. 63 76,2% 23,8% 7,26 

TOTAL 
5º E 6º 116 80,2% 19,8% 7,31 

4. ALUMNADO QUE RECIBIU ATENCIÓN ESPECÍFICA. 

 Ana Martínez, mestra de Pedagoxía Terapéutica, apoiou a  alumnos de 5º e 6º en 

distintos momentos do curso.  

 Realizaron reforzos educativos: Luz Castelo Espiñeira, Carmen Mejuto Blanco e 

Carmen Camino Quintela nas áreas instrumentais; Mª Sol Barreira en Música e Silvia 

Calvelo en Inglés; ademais dos que realizaron as/os titoras/es.  
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5. REUNIÓNS ORDINARIAS. 

As reunións do equipo docente tiveron lugar o 2º luns de cada mes. 

6. CELEBRACIÓNS E SAÍDAS. 

O alumnado de 5º e 6º participou nas diferentes conmemoracións organizadas a nivel 

de centro que aparecen recollidos na memoria do Equipo de Actividades Extraescolares e 

Complementarias.  

 Ademais leváronse a cabo as seguintes actividades: 

1º TRIMESTRE: 
- Xornada no colexio do “Proxecto Intercentros de Cambre”, na que o alumnado 

de 6º de E.P. recibiu aos futuros compañeiros dos CEIP “Portofaro” e “O 

Graxal” para realizar xogos deportivos. 

- Asistencia á película de animación “Ralph Rompe Internet” nos cines de 

“Espacio Coruña”. (5º e 6º) 

2º TRIMESTRE: 
- Encontro co ilustrador Abraham García. (5º e 6º) 

- Visita á depuradora de A Telva. (5º e 6º) 

- Asistencia a unha conferencia de Sofía Toro. (5º E.P.) 

- Charla e práctica de Primeiros Auxilios no centro a cargo de persoal da 

ASGATE (Asociación Galega de Técnicos de Emerxencia). (5º e 6º) 

3º TRIMESTRE 
- Encontro coa autora Ledicia Costa (6º E.P.) 

- Visita ao Museo de Belas Artes de A Coruña (5º e 6º), na que se realizou o 

obradoiro “Imaxinando un museo”. 

- Xornada do “Proxecto Intercentros de Cambre”. Nesta ocasión o alumnado de 

6º de E.P. desprazouse ata o Parque Ramón Barba de O Temple para realizar 

actividades físicas en entornos urbanos. 

- Asistencia a dúas obras de teatro, representadas polo alumnado dos dous 

grupos de 6º de Infantil: “Leireando” e “Díxomo a veciña”. 

- Asistencia ao musical “O espectáculo máis grande do mundo”, representado 

por alumnos do I.E.S. “David Buján” de Sigrás no Centro Cultural “Ágora” de 

A Coruña. Aproveitouse a ocasión para visitar a biblioteca do mesmo. (6º E.P.) 
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- Visita ao I.E.S. “Afonso X, o Sabio” do alumnado de 6º, dentro do Programa 

de Transición á E.S.O. Con anterioridade o Orientador do propio instituto tivo 

una charla cos alumnos na biblioteca do centro. 

- Asistencia á representación dunha obra de teatro en inglés (5º e 6º) a cargo 

dun grupo de alumnas e alumnos de 5º de E.P. 

Programouse una excursión, 5º E.P., para facer unha ruta polo paseo do río ata 
a praia fluvial de Peiraio. Finalmente, non se puido realizar en ningunha das dúas 
datas que se fixaron porque segundo as previsións meteorolóxicas a 
probabilidade de chuvia era moi elevada.  

7. RELACIÓN COS PAIS E NAIS. 

No primeiro mes do curso, celebráronse as reunións coas familias para ofrecer 

información fundamental do calendario e dos horarios lectivos, da organización do centro, 

dos requirimentos para a promoción do alumnado, das avaliacións e dos mecanismos para 

o seguimento da aprendizaxe do alumnado.  

As comunicacións coas familias realizándose polas canles habituais: reunión a 

principio de curso de cada grupo, reunións individuais coas familias ben por solicitude da 

familia ou ben por chamamento dende a titoría, reunión co orientador do IES, etc. Tamén 

se utilizou a aplicación Tokapp para comunicar circunstancias relacionadas coas 

actividades programadas. 

Mónica Carneiro organizou unha escola de pais na que participaron 25 familias e 

varios profesores. Na mesma realizouse un obradoiro de disciplina positiva . 

8. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DO EQUIPO DOCENTE. 

En cumprimento do acordado coa aprobación do “Proxecto de Traballo do Equipo 

Docente de 3º Ciclo para o curso 2018-19”, avalíase a consecución dos obxectivos 

plantexados cos resultados que figuran no seguinte cadro: 

 
 GRAO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS TOTALMENTE PARCIALMENTE 

NON SE 
CONSEGUIU 

1. 
Desenvolver as programacións didácticas e coordinalas entre os distintos niveis 
do ciclo. 

 X  

2. 
Poñer en conexión liñas metodolóxicas na busca das mellores estratexias 
segundo as distintas unidades didácticas, contando co labor do Equipo ABALAR 

  X 

3. 
Revisar os criterios de avaliación e de promoción, axeitándoos a realidade escolar 
e social 

  X 
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4. 
Buscar un modelo de rexistro tanto para a observación como para a avaliación do 
alumnado do ciclo. 

  X 

5. 
Colaborar co Departamento de Orientación na detección de dificultades no 
proceso da aprendizaxe e de necesidades educativas especiais e nas actuacións 
do mesmo con respecto a todo o relativo á convivencia escolar. 

X   

6. 
Colaborar co Equipo de Biblioteca Escolar e cos organismos (Concello, 
Consellería) que propoñan  iniciativas tendentes ao fomento da lectura, así como 
co Equipo de Dinamización Lingüística no fomento do uso da lingua galega. 

X   

7. 
Establecer principios de coordinación co 2º Ciclo de Educación Primaria e co 
profesorado de 1º Ciclo de E.S.O. do I.E.S. 

  X 

8. 
Unificar criterios con respecto ás relacións a establecer entre o centro e as 
familias. 

X   

9. 
Programar as actividades complementarias a realizar, integrándoas nas unidades 
didácticas e fomentándoas entre o alumnado. 

X   

10. Participar na organización de conmemoracións. X   

O resultado desta avaliación resúmese cos seguintes datos: 

- Obxectivos conseguidos totalmente: 5 

- Obxectivos conseguidos parcialmente: 1 

- Obxectivos non conseguidos: 4 

9. PROPOSTAS DE MELLORA. 

Para tratar de mellorar os aspectos que non se cumpriron, acórdase facer as 

seguintes propostas de mellora: 

- Revisar todo o relativo ás programacións didácticas, a avaliación e os mínimos 

esixibles,  e aos criterios de cualificación e de promoción. 

- Elaborar un documento que sirva de guía para axudar ao profesorado a decidir 

sobre a promoción. 

- Distribuir mellor as visitas e actividades complementarias. 

- Sacar máis rendemento ás posibilidades do whatsapp do equipo. 

- Dinamizar o uso do Google Drive (ed3cicloepwff@gmail.com). 

- Sincronización dos calendarios particulares do profesorado a través de Google 

Calendar. 

10.  VALORACIÓN DO PROXECTO EDIXGAL. 

A proposta da coordinadora, Lorena Mosquera, realízase a valoración do Proxecto 

EDIXGAL, valorando os parámetros indicados pola Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa. 

En canto ao equipamento recibido, o profesorado considera que tanto o 

proporcionado ao profesorado como o instalado nas aulas está ben, pero que o que se 
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proporciona ao alumnado presenta abundantes problemas, polo que se califica como 

regular. 

En canto á formación recibida por parte do profesorado, a valoración é de 

insuficiente; e pólo que respecta á atención recibida, avalíase positivamente pola calidade 

da mesma. Non obstante, o tempo de resposta foi maior do conveniente; tamén se 

constatou a tendencia dos técnicos en delegar no profesorado a solución de problemas. 

Os principais problemas foron a falta, en momentos puntuais, de conexión WIFI e a 

alta frecuencia de problemas que presentan os equipos do alumnado, chegándose nunha 

ocasión a ter que clonar todos os portátiles e o carro de carga dunha aula. 

Por último, realízanse as seguintes propostas de mellora: 

- Recibir o material antes do comezo do curso escolar.  

- Mellorar a conexión WIFI. 

- Que as incidencias técnicas se resolvan con maior  

- Que se contemple no horario do profesorado que participe no proxecto unha hora 

para a coordinación e a resolución de problemas. 

En Cambre, a 24 de xuño de 2019. 

O Coordinador: Ricardo Ruibal Armesto. 
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MEMORIA FINAL: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

1. MEMBROS DO EQUIPO 

Mª JESÚS CARRO SÁNCHEZ Mestra de Educación Infantil. 

ROCÍO GASALLA DÍAZ Mestra de 2ºA e coordinadora do equipo. 

Mª TERESA CORRAL VÁZQUEZ Mestra de 2ºC. 

Mª LUZ CASTELO ESPIÑEIRA Mestra de 4ºC 

ANA MARTÍNEZ QUIJADA Mestra de PT 

Mª SOL BARREIRA LÓPEZ Mestra de Música e membro do 2º ciclo. 

Mª JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ Mestra de Relixión e membro do 1º ciclo. 

 

2. OBXECTIVOS. 

Os obxectivos programados a comezos de curso cumpríronse cun alto grado de satisfacción e foron 

os seguintes: 

 Organizar e coordinar cos ciclos as saídas escolares, festivais, festas, exposicións e 

conmemoracións. 

 Promover e programar actividades complementarias e extraescolares. 

 Ambientar os espazos do centro e expoñer os traballos realizados durante o curso. 

 Elaborar a información para achegar ás familias sobre as actividades programadas para este curso. 

 Xestionar a solicitude de autobuses para as saídas. 

 Coordinar cos equipos de Biblioteca e Normalización Lingüística as diferentes actividades 

programadas. 

 Colaborar coa ANPA nas actividades organizadas polo centro. 

 Organizar e coordinar as festas e celebracións a nivel de centro. 
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3. CALENDARIO DE REUNIÓNS. 

As reunións do equipo de actividades complementarias e extraescolares foron as seguintes: 

ORDE DO DÍA DATA 

-Constitución do equipo e proxecto de traballo para o curso. 5 de setembro 

-Proposta de data e actividades para a celebración do Samaín. 

-Revisión da programación do equipo para este curso escolar. 

1 de outubro 

-Propostas para as actividades do Día Universal da Infancia (20 de novembro) e 

Día Internacional contra a Violencia de Xénero (25 de novembro). 

-Proposta de actividades para o último día do 1º trimestre. 

5 de novembro 

 

 

-Organización das actividades para o último día do 1º trimestre. 

-Propostas de actividades para o día da Paz. 

   3 de decembro 

-Organización das actividades para o día da Paz e festa de Entroido. 14 de xaneiro 

-Organización das actividades para a celebración do Entroido. 

-Proposta de actividades para o Día Internacional da Muller Traballadora (8 de 

marzo), Semana da prensa (5 ao 9 de marzo) e o Día Mundial dos Dereitos do 

Consumidor (15 de marzo). 

4 de febreiro 

-Proposta e organización das actividades para a Semana do Libro (23 ao 27 de 

abril), en colaboración co equipo de Biblioteca, Día Mundial da Saúde (7 de abril) 

e Día Internacional contra o Acoso Escolar. 

1 de abril 

-Organización, xunto co equipo de Normalización Lingüística, da Semana das 

Letras Galegas. 

-Proposta de actividades para o Día de Europa (9 de maio), Día Mundial do Medio 

Ambiente e para o fin de curso. 

 

6 de maio 

-Organización  das actividades de Fin de curso. 

-Valoración das actividades realizadas durante o curso. 

-Elaboración da memoria final do equipo de actividades complementarias e 

extraescolares. 

 

3 de xuño 

-Lectura, revisión e aprobación da memoria final do equipo. 24 de xuño 

  

En cada unha destas reunións aportouse información de actividades de diferentes entidades e 

organizacións para que foran transmitidas aos diferentes ciclos para a súa posible realización. 
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4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS. 

 Educación Infantil 

 NIVEL ACTIVIDADES DATAS 
4º EI -Visita a Fundación María José Jove. 2º trimestre 

5ºEI -Cine: Astérix e Obélix. 2º trimestre 

-Casa do queixo en Sobrado dos Monxes. 3º trimestre 

6ºEI -Visita a Aula da natureza Juan Lembeye en O Burgo. 1º trimestre 

-Visita ao Parque de bombeiros de A Coruña. 
-Cine: Astérix e Obélix. 

2ºtrimestre 

-Saída a Marcelle. 3º trimestre 

 Educación Primaria 

NIVEL ACTIVIDADES DATAS 
 
 

1º 

-Saída polo Concello (policía, museo e 

Correos) 

1º trimestre 

- Visita ao supermercado Gadis de Elviña. 

- Concertos didácticos no Palacio da Ópera. 

2º trimestre 

-Visita a Torre de Hércules. 

-Visita á Casa Grande de Xanceda. 

3º trimestre 

 
2º 

- Museo de Bellas Artes. 1º trimestre 

-Visita ao supermercado Gadis de Elviña. 
-Concertos didácticos no Palacio da Ópera. 

2ºtrimestre 

-Casa do queixo en Sobrado dos Monxes. 3ºtrimestre 

 
3º 

-Casa das ciencias. 1ºtrimestre 

-Museo de Bellas Artes. 2º trimestre 

-Visita ao Ventoso. 3ºtrimestre 

 
4º 

-Visita a CITEEC. 1ºtrimestre 

-Visita a Domus. 2ºtrimestre 

 
5º  
 

 

-Cine: Ralf Rompe Internet.    1º trimestre 

-Visita a Emalcasa. 

-Charla de Sofía Toro. 

2ºtrimestre 

-Charla de Primeiros Auxilios. 

-Museo de Bellas Artes. 

3º trimestre 

  
6º 

-Cine: Ralf Rompe Internet. 1º trimestre 

-Visita a Emalcasa. 2º trimestre 

-Charla de Primeiros Auxilios. 
-Visita ao Agora. 

3º trimestre 

 

Ademais das saídas anteriormente citadas tivéronse en conta aquelas actividades que se 

consideraron axeitadas para a formación do alumnado de Infantil e Primaria, tentando favorecer as 

organizadas polo Concello  ou entidades da contorna. 
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5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS. 

        NIVEL ACTIVIDADE   DATA             RESUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODO O 

CENTRO 

Samaín 29 ao 31 de 

outubro 

 

-Exposición de cabazas nos corredores. 

-Decoración dos espazos comúns polo alumnado do 2º 

ciclo. 

Nadal 21 de 

decembro 

-Concurso de panxoliñas en familia por parte da mestra de 

música. 

-Visita de Papá Noel, o 12 de decembro, para os alumnos 

de Infantil e 1º curso de Primaria. 

-Entrega das cartas aos Reis Magos para Infantil e 1º ciclo 

de EP. 

-Obradoiros por ciclos. 

-Degustación dunha merenda aportada pola ANPA. 

-Decoración dos espazos comúns polo alumnado de 3º 

ciclo. 

 

Día da Paz 

 

30 de 

xaneiro 

-Quilómetros de Solidariedade (Save the children),ao longo 

da mañá para todo o colexio. 

-“Mensaxes nas escaleiras”: cada aula escribiu unha 

mensaxe para unha das escaleiras do edificio de EP. 

-Canción despois do recreo de Maná: Vivir sen aire con 

retrouso en LS. 

 

Entroido. 

 

1 de marzo 

-Desfile no pavillón nas primeiras horas da mañá de acordo 

coa temática deste curso. 

- Meco. 

-Decoración dos espazos comúns por parte do alumnado 

de 1ºciclo. 

 

Fin de curso. 

 

21 de xuño 

-Nas primeiras horas da mañá: actividade de maxia e 

pombas todo o colexio, organizado por quendas. 

-Degustación de chocolate con churros antes do recreo e 

flocos de millo despois da actividade da mañá. 

 

En colaboración co profesorado de lingua inglesa, educación física y música celebráronse as seguintes 

actividades:  

- Obra de teatro en inglés para Educación Infantil e Primaria: Mr.Bear goes to schout, o 15 de xaneiro 

e no terceiro trimestre o alumnado de 5º preparou unha obra de teatro para os alumnos de Infantil. 

- Campionatos deportivos na hora do recreo e Xornadas intercentros co alumnado de 6º: Educación 

física na rúa. 

- Actividade de coro os venres na hora de recreo. 
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As actividades realizadas nas conmemoracións fixadas na Orde pola que se aprobou o calendario 

escolar para o curso 2018/2019,foron: 

         CONMEMORACIÓN        DATA               RESUMO 

Día Universal da Infancia 20 de novembro Actividades na aula. 

Día Internacional contra a  

Violencia de Xénero 

23 de  

novembro 

- Mural con lazos. 

-Lectura das mensaxes e dun manifesto  

despois do recreo. 

Conmemoración da Constitución 

e do Estatuto de autonomía 

3 ao 10 de 

decembro 

Actividades a nivel de aula. 

Día da Declaración Universal dos  

Dereitos Humanos 

10 de  

decembro 

Actividades a nivel de aula. 

Día Internacional da Muller 

Traballadora 

8 marzo Actividades a nivel de aula. 

Día mundial dos Dereitos do 

Consumidor 

15 de marzo Actividades a nivel de aula. 

Semana da Prensa 11 ao 15  

de marzo 

Actividades a nivel de aula. 

Día Mundial da Saúde 7 de abril Actividades a nivel de aula. 

Semana do Libro 23 de abril -Bibliopatio. 

-Libros fóra. 

Día de Europa 9 de maio Actividades a nivel de aula. 

Semana das Letras Galegas 13 ao 17 de maio Actividades en colaboración co 

Equipo de Normalización Lingüística. 

Día mundial do medio ambiente 5 de xuño Actividades a nivel de aula. 

 

 A organización e planificación de todas estas actividades, complementarias, extraescolares e 

conmemoracións, quedan reflexadas no libro de actas deste equipo. 

6. PROPOSTAS DE MELLORA 

 Coordinación cos outros equipos de coordinación: TIC, Biblioteca e Normalización Lingüística para 

organizar as actividades complementarias a realizar no período escolar. 

 Programar e planificar as actividades do último día de clase en setembro. 

 Actividade de coro na hora de ler unha día á semana. 

A Coordinadora do EACE 

Rocío Gasalla Díaz 
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MEMORIA  FINAL  EQUIPO TIC’s  

  

O Equipo de Dinamización do uso das TICs no presente curso estivo formado por: María 

Allegue Canedo, (mestra de EI), Mónica Rodríguez Longueira (titora de 4º B), Mónica Silvia 

Calvelo Ponte (mestra de inglés), Marta Maceira Muíños, (mestra de Inglés), Alexandra 

Campos Vázquez (sendo substituída por Carmen Mejuto Vilas) (titora de 5º B), Luis Blanco 

Iglesias (sendo substituído por Isabel García Bruzos) (titor/a de 5ºA), Lorena Mosquera 

Gómez (titora 6ºA e coordinadora do equipo).  

  

1. TRABALLO REALIZADO:  

Ao longo do curso 2018-19 foron varias as liñas de actuación que levamos a cabo os 

membros do Equipo TIC entre as que cabe destacar as seguintes:  

 Ó comezo do curso, reparto do material informático dispoñible no armario blindado 

ó profesorado do centro.   

 Posta ó día do inventario do material TICs do centro, realizando algunhas 

substitucións e cambios dalgúns dos equipos. Adquisición de novos equipos para 

algunhas titorías (sendo substituídos por deixar de funcionar),proxector para outra 

titoría... 

 Déronse de baixa os equipos e periféricos que non funcionaban.   

 Resolución dalgunhas incidencias de carácter tecnolóxico no centro e coordinación 

das tarefas de mantemento por parte do servizo técnico GALITELCO. 

 Nova ubicación para o armario de tablets, resultando de pouca utilidade, debido a 

quedar obsoletas/desactualizadas (lentas, cólganse...)  

 Revísase o material de cada un dos postos destinados ao alumnado para detectar 

posibles faltas de material ou material estragado, numéranse para facilitar traballo e 

chégase a decisión de que os titores que o precisen pidan os auriculares no material 

escolar ao principio de curso (por hixiene e continuas roturas, pérdidas...) 

 Instalase na sala de mestres un ordenador ABALAR (que foi anteriormente 

substituído por EDIXGAL) para uso dos mestres, tendo así 3 ordenadores 

dispoñibles. 
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Mantemento e actualización da web do centro e os blogues de celebracións do 

centro (Celebrandeslao) e do blog do EDLG (Querquellequer). Tamén se colaborou 

co equipo de biblioteca en libros de lectura en inglés imprimiuse un código QR e o 

auxiliar de conversa os gravou a súa lectura. 

  

2. PROPOSTAS DE MELLORA  

Como principal proposta de mellora, cabe destacar o arranxo dos problemas de conexión 

Wifi, sobre todo nas dependencias de Educación Infantil. 

Tamén habería que destacar as tablets do centro para o alumnado; pois son uns 

dispositivos algo obsoletos e que non facilitan o traballo con elas, podendo resultar pouco 

atractivo o seu uso na aula por mor dos problemas técnicos que orixinan. Por iso, poderíase 

pensar en que se o profesorado o demanda, se adquirise algunha tablet máis actual.  

O equipo propón o uso de App Abalar, substituíndo a App TockApp de cara aos vindeiros 

cursos, o que suporía un aforro ao centro. 

Este curso a coordinación TICs levouse a cabo, por primeira vez,  xunto coa coordinación 

ABALAR/EDIXGAL (sendo o primeiro curso académico co novo proxecto e o único curso 

convivindo os dous xuntos) co que non resultou moi doado, propoñéndose polo tanto para 

o bo funcionamento das dúas coordinacións (TICs e proxecto EDIXGAL) que haxa dous 

coordinadores independentes (contando que para o curso que ven súmanse 3 aulas para 

este proxecto). 

A coordinadora do equipo TIC 

Lorena Mosquera Gómez 
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MEMORIA DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

1.- INTRODUCCIÓN 

No mes de setembro realizáronse as pertinentes reunións do departamento 

con Carmen Fernández como orientadora, en substitución de Carmen Pedrido de 

baixa por enfermidade. Fíxose fincapé na atención e apoio dos nenos con máis 

dificultades, mentres se realizaba a avaliación inicial dos alumnos e así poder establecer 

os tempos de apoio necesarios para os nenos con NEAE. 

A planificación dos horarios de apoio débese facer tendo en conta diferentes variables: 

Priorizar as áreas de maduración e as instrumentais que faciliten maior autonomía, 

precisar as áreas e aspectos onde necesitan máis apoio, respectar os momentos e 

actividades onde a integración dos alumnos sexa máis efectiva e necesaria, repartir o 

apoio da maneira máis equilibrada que se poida, flexibilidade para poder axustarse 

aos alumnos, a dispoñibilidade do profesorado, agrupar aos nenos con necesidades máis 

homoxéneas. 

Non sempre é posible, tendo en conta os recursos dos que dispoñemos, dotar a cada 

neno do tempo e modalidade de apoio que sería máis recomendable, xa que algún deles 

presenta necesidades moi significativas e baixa autonomía e, por outra banda, outros 

requiren de outros tipos de intervención por problemas que van máis ala do marco do 

colexio.  

Na memoria do Departamento de Orientación pretendemos extraer as conclusións sobre 

as actuacións levadas a cabo durante o presente curso escolar, así como coñecer en 

que medida foron acadados os diferentes obxectivos referidos no Plan de Orientación e no 

Plan de Atención a diversidade. Valorarase tamén o grao de efectividade, o axuste á 

realidade e contexto no que se desenvolven. A finalidade deste valoración é a de optimizar 

os Plans do próximo curso, para o que estableceremos propostas de mellora. 

2.- COMPOSICIÓN DO D.O. 
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No presente curso 2018/2019 o Equipo de Departamento de Orientación estivo 

formado por dúas mestras especialistas de PT a tempo completo e unha mestra de AL a 

tempo completo e outra especialista AL compartida con dous días de atención no noso 

centro. 

O Departamento de Orientación constituíuse no mes de setembro cos seguintes 

integrantes: 

 Silvia Maroño Boedo (coordinadora de Ed. Infantil). 

 Mª José Rodríguez Ramos (coordinadora de 1º e 2º de Ed. Primaria). 

 José Antonio Pedreira González(coordinador de 3º e 4º de Ed. Primaria). 

 Ricardo Ruibal Armesto (coordinador de 5º e 6º de Ed. Primaria). 

 Lucía Vérez Vivero (profesora de Pedagoxía Terapéutica). 

 Ana Martínez Quijada (profesora de Pedagoxía Terapéutica). 

  Cristina Gómez Villar como substituta de Tania Caamaño Liñares(profesoras de 

Audición e Linguaxe). 

 Ana Mª Fernández Sánchez (profesora de Audición e Linguaxe, en horario 

compartido  co CEIP Portofaro, Cambre). 

 Carmen Fernández Traseira substituta de  Carmen V. Pedrido Rey ata o 29 de abril 

de 2019 (xefatura do Departamento de Orientación) 

O noso reto, como profesionais do ensino está en empregar as estratexias metodolóxicas 

adecuadas ás necesidades específicas de cada alumno/a adaptando os procesos de 

avaliación cando sexa necesario, e facendo das novas tecnoloxías unha ferramenta que 

ademais de facilitar o noso labor, poder ser moi útil para todo o alumnado, especialmente 

para o alumnado con NEAE. 

3.- ACTUACIÓNS  DO D.O. 

 Elaboración do Plan Anual de Actividades do Departamento  de Orientación curso 

2018/2019. 

 Concrecións anuais do PAD 
 

 Revisión do  Plan de Mediación. 

 Certificados para a solicitude de becas e axudas ao alumnado con necesidades 

especiais de atención educativa(ACNEAE) 

 Organización dos apoios provisionais no mes de Setembro, e revisión dos mesmos 

ao longo do curso. 
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 Elaboración da enquisa DRDADI, no mes de Outubro e, no mes de Xuño, a enquisa 

DRDORIENTA 

 Reunións semanais das especialistas do equipo coa orientadora. 

 Reunións periódicas cos titores/as e outros especialistas para a detección de novos 

casos e seguimento dos actuais. 

 Revisión e seguimento do alumnado que recibe atención por parte das 

especialistas de P.T. e AL. 

 Atención  individualizada ao alumnado que presentou necesidades  específicas de: 

atrasos da linguaxe oral e escrito, dislalias, dislexias,  dificultades de discriminación 

fonolóxica , T.E.A., dificultades na lectura-escritura e na lóxica matemática, 

dificultades de relacións e habilidades sociais , TDAH, habilidades talentosas e 

altas capacidades intelectuais, retraso do aprendizaxe , autismo ... 

 Intervención coas familias para aportar pautas, recabar e intercambiar información, 

derivar a outros servizos profesionais (pediatría, unidade de atención temperá, 

ASPANAES, CEE Nª Sra do Rosario,da Coruña) 

 Plan de Transición á Secundaria (coordinación co IES "Afonso x, o Sabio'', A 

Barcala). 

  Solicitude de intervención dos especialistas do EOE, 

 Participación nas sesións trimestrais de avaliación. 

  Contactos con profesionais externos ao centro: 

o EOE 

o  ASPANAES 

o Hospital Materno Infantil. Unidade de Atención Temperá . 

o Servizo de Inspección 

o Saúde Mental Infantil 

o Profesionais do sector privado que atenden a alumnos do centro.  

o Reunión mensual de coordinación con Orientadores da zona. 

o Coordinación co instituto  ao que estamos adscritos. 

 Realización  de  diferentes  probas  aos  alumnos  que  presentaron  algunha 

dificultades , para tentar darlle apoio. 

 Elaboración da memoria do D.O. 

4.- DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE ORIENTACIÓN 

As funcións do Departamento centráronse nas directrices de actuación propostas no Plan 

de Orientación de acordo coas directrices da Comisión de Coordinación Pedagóxica: 
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Continuamos a desenvolver o Plan de Mediación 

ACCIÓNS DESENVOLTAS: 

Respecto da atención á diversidade e ás N.E.A.E.: 

 Realizouse Avaliación Psicopedagóxica de18 alumnas e alumnos para determinar 

as súas necesidades educativas e emitíronse 18 Informes Psicopedagóxicos . 

 Realizáronse 8 valoracións da linguaxe e emitíronse os correspondentes informes. 

 Asesorouse para o deseño de 8 Adaptacións Curriculares en cursos de educación 

primaria, que foron enviadas a Inspección Educativa para a súa autorización. 

 Coordinouse a atención ás N.E.A.E . coas profesoras especialistas de P.T, AL. as 

coidadoras, o Xefe de Estudios e o profesorado titor. 

 Abríronse dous protocolos de Atención Temperá. 

 O centro  conta con dúas  AUXILIARES TÉCNICOS  DE APOIO (coidadoras) que 

exerceron as súas funcións con 4 alumnos con N.E.E. obxecto da súa   intervención.  

  Colaborouse coa implementación dos obxectivos propostos pola CCP para traballar 

no presente curso. 

 Trasládase ao D.O. do IES a información pertinente e confidencial relativa a 

escolarización de alumnado con N.E.AE . que promocionan á E.S.O. 

 Realizáronse xuntanzas de coordinación en ASPANAES entre o profesorado 

implicado na atención a dous alumnos de 4° curso de E. Primaria que están en 

escolarización combinada . 

 Tamén se mantiveron reunións co profesorado do CEE Nª Sra do Rosario para a 

posta en común do traballo a desenvolver cunha alumna que está en 5° de EP e que 

acode a ambos centros, nunha ensinanza combinada . 

 En colaboración co D.O. do C.E.l.P. Graxal-Temple , do CEIP Portofaro e o D.O. do 

l.E.S."Afonso X o sabio" da Barcala , os equipos directivos e profesorado implicado 

dos centros de E. Primaria e E. Secundaria, desenvolveuse o programa de 

Transición da etapa de E. Primaria á ESO, destinado ó alumnado de 6° curso e as 

súas familias. 

O programa comprende varias accións encamiñadas a coñecer as instalacións do 

IES e recibir información sobre os estudios de secundaria e o funcionamento xeral 

do instituto. As accións desenvoltas foron: 

1.- Alumnado : 1 sesións informativa sobre a ESO e outra dedicada a visitar o IES. 

2.- Familias: 1 sesión informativa sobre a ESO e outra dedicada  a coñecer as  

instalacións do instituto e a súa organización. 
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Respecto ó Plan de Acción Titorial 

 Levouse a cabo o programa de intervención para mellorar a convivencia no centro: 

Programa "Mediamos". Trátase dun programa de formación dun equipo de 20 

axudantes de  mediación de 5° e 6° curso que teñen como función  colaborar co 

alumnado de E. Primaria para resolver conflitos de forma pacífica. Este programa 

levouse a cabo a partir do 2° trimestre . 

 Apoiouse  ao profesorado que así o demandou en aspectos relativos á mellora das 

relacións e a convivencia nas aulas e no centro. 

 Informouse e asesorouse ás familias para impulsar a   súa implicación   no proceso 

educativo dos seus fillos/as . 

Respecto á intervención na comunidade 

 Contactouse cos distintos profesionais e persoas que interveñen na atención ó 

alumnado con N.E.A.E., tanto para recoller información e asesoramento como para 

coordinar actuacións : Familias, Equipo de Orientación Específico, Saúde Mental, 

especialistas externos ... 

CONCLUSIÓNS 

De acordo cos indicadores do grao de cumprimento dos criterios de avaliación propostos 

no Plan de Orientación : 

 A implicación do profesorado nas medidas acordadas foi satisfactoria . 

 Consideramos moi positiva a comunicación cos centros dos alumnos en 

escolarización compartida. As súas informacións axúdannos a levar a cabo unhas 

accións máis eficaces no seu proceso educativo. 

 Respecto das accións desenvoltas para a mellora da convivencia, considérase 

positivo o programa "mediamos" e as campañas de sensibilización da convivencia . 

5.-CRITERIOS PARA A ATENCIÓN DE ALUMNADO PT/AL 

1.- Alumnado con necesidades educativas especiais permanentes (con informe médico 

e/ou informe psicopedagóxico):TEA (trastorno do espectro autista) , PC (parálise cerebral), 

Discapacidade intelectual ( moderado, severo),  síndrome de Down, alteracións 

cromosómicas, Cegueira, Xordeira, Disfasia- Retraso grave da Linguaxe 

 2 .- Alumnado con ACS significativas 

3.- TDAH 

4 .- Alumnado repetidor 
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5.- Alumnado con dificultades na adquisición e desenvolvemento da linguaxe oral: TEL ( 

trastorno específico da linguaxe), mutismo, retraso simple da linguaxe/fala, problemas da 

fala (diglosia, disartria, dislalia, disfemia) 

6.- Alumnado con NEE transitorias ( alteracións funcionais no eido da lingua oral e /ou 

escrita, matemáticas, ...) 

• alteracións da lectura-escritura 

• alteracións nos procesos lóxicos e matemáticos 

• desfase curricular 

• ritmos lentos de aprendizaxe e dificultades de aprendizaxe 

6.- PROPOSTAS DE MELLORA 

 Revisar os criterios de atención prioritaria a NEAE; respectando o alumnado que xa 

está a recibir apoio. 

 Manter reunións periódicas, ao menos unha trimestral, cos titores/as e especialistas 

para aportar pautas de actuación, coordinar os apoios e metodoloxía a empregar. 

 Manter a reunión semanal da orientadora coas especialistas do D.O. e cambiar esa 

hora para o horario de mañá. 

 Revisar as funcións de cadaquén, en aspectos relacionados coa orientación, e 

garantir a coordinación necesaria entre distintos axentes e/ou órganos. 

 Dar a importancia que ten a avaliación inicial: debe servir para detectar situacións de 

índole diversa, para as que establecer as medidas necesarias co fin de previr 

consecuencias negativas no futuro. 

 Mellorar algúns aspectos do desenvolvemento do PAT e do Plan de Convivencia, 

sobre todo os relacionados coa aprendizaxe e cumprimento de normas, asignación 

de responsabilidades , ensinanza de habilidades sociais e resolución pacífica de 

conflitos. 

 Procurar un maior achegamento das familias para proporcionarlles orientacións e 

axuda, así como para demandar deles a súa colaboración  

 Tamén é importante continuar a manter as reunións cos diferentes profesionais 

externos, especialmente cos Servizos médicos e Sociais da zona . 

A continuación, incorpóranse a esta Memoria do Departamento de Orientación, as  

diferentes Memorias das mestras especialistas de Pedagoxía Terapéutico e de 

Audición e Linguaxe. 
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Sinalar que gran parte do bo funcionamento e os bos resultados acadados durante o curso 

e ó final do mesmo, débense ao gran traballo, esforzo e profesionalidade das compañeiras 

que durante este ano, formaron parte deste Departamento. 

7.- MEMORIAS P.T. E A.L. 

 MEMORIA PT 

Durante o curso 2018/2019 recibiron apoio por parte das mestras especialistas de 

pedagoxía terapéutica un total de 21  alumnos e alumnas. Dos nenos atendidos, hai tres de 

escolarización combinada que requiren moitas horas do profesorado de apoio. Dos alumnos 

atendidos hai  8 con  ACS. 

A casuística atendida responde a necesidades asociadas a: TEA, TDAH, 

discapacidades intelectuais (leve e grave), retraso madurativo, retraso na aprendizaxe por 

situación social desfavorable, dificultades específicas de aprendizaxe (lectura – escritura e 

matemáticas) e TEL. 

 MEMORIA AL 

Mestra AL itinerante 

O colexio conta cunha mestra de Al itinerante ( dous días á semana) que ten atención 

directa con seis alumnos/as, dous deles en escolarización combinada con ASPANAES. 

Reciben sesións de 50 minutos. 

 A casuística atendida responde a TEA, TEL (semántico-pragmático), retraso do 

desenvolvemento e dislalias funcionais. 

Dous alumnos son alta na intervención de AL, un deles en seguimento ao comezo do 

vindeiro curso 2019-20. 

 Así mesmo establécese coordinación coas titoras e familias, orientada á 

información da natureza das alteracións, evolución, e asesoramento nas pautas de 

intervención. 

 
   Mestra AL a tempo completo 
 

Durante o curso 2018/2019, recibiron apoio por parte da mestra de AL, a tempo 

completo, un total de 16 alumnos. Atendéronse 1 dentro da aula ordinaria, 13 fóra da aula 

e 2 de xeito combinado. 3 destes alumnos están escolarizados en modalidade combinada.  

A casuística atendida responde a TEA, TEL, dificultades específicas de aprendizaxe 

(lectura-escritura), dislalias funcionais e dificultades de expresión, estruturación temporal  e 

comprensión.  
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Ase mesmo, colaborouse coa xefa do DO na avaliación dos aspectos comunicativo- 

lingüísticos de 5 alumnos e alumnas de EI.  

 

 

A xefa do Departamento de Orientación 

 

Carmen V. Pedrido Rey 

 
 

MEMORIA DA CONVIVENCIA ESCOLAR NO CENTRO. CURSO 2018-
2019  

Durante o curso 2018-2019 o clima de convivencia no centro foi bo, tendo en conta 

todos os ámbitos da comunidade educativa.  

Os tipos de conflito máis comúns producíronse entre o alumnado, centrándose en 

faltas de respecto. A relación mestre/a-alumno/a tivo algún problema debido condutas 

disruptivas nas aulas como falar a destempo cos compañeiros/as, levantarse sen permiso, 

falta de atención e non traer os materiais ou tarefas encargadas. Por outra banda o persoal 

non docente encargado do comedor tivo algún problema debido a desobediencia dos 

nenos/as nas ordes impartidas. Na maioría das ocasións estes conflitos foron solucionados 

sen grandes problemas e cando se tiveron que abrir partes de incidencia (só 3) a tipificación 

das faltas sempre foi leve. As sancións correctoras nestes casos foron amoestacións 

privadas ou por escrito, comparecencia ante o xefe de estudos/directora ou a realización 

de traballos específicos en horario lectivo.  

Como en cursos anteriores seguimos observando un maior grado de conflitividade 

no tempo de lecer do comedor escolar onde o alumnado está baixo a vixilancia de pais/nais 

colaboradores; aínda que as zonas de patio do noso centro teñen unha superficie moito 

maior da necesaria segundo a normativa vixente por número de alumnado, observamos 

unha gran diferencia na conflitividade entre o alumnado no momento de lecer lectivo (moi 

escasos conflitos) e o momento de lecer do tempo de comedor (maior conflitividade).  

Se nos centramos nas relacións entre o profesorado podemos resumir que en termos 

xerais foron unhas relacións cordiais e de colaboración.  

A relación coas familias foi boa. Pero destacamos que tivemos que iniciar o protocolo 

de absentismo escolar en tres ocasións, aínda que en ningún caso se tivo que abrir o 

expediente de absentismo. Por outro lado tivemos problemas con dúas familias para que 

compraran os libros de texto dos seus fillos, sendo fundamental a coordinación cos 
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Servicios Sociais de Cambre para solucionar o conflito. Por último debemos citar como 

anecdóticos, pero indicativos de por onde poden ir as cousas nun futuro, un par de conflitos 

nos que o centro tivo que mediar por culpa do whatsapp e das redes sociais. De cara ao 

curso que vén sería recomendable que os titores recordaran o perigoso das novas 

tecnoloxías se non se fai un uso correcto delas e continuar coa intervención dos equipos 

de apoio da Garda Civil e da Consellería na programación de charlas informativas tanto 

para o alumnado como para as familias sobre o uso destas ferramentas de comunicación.  

Temos que salientar que no seo do Consello Escolar todos os sectores da 

comunidade educativa continúan un curso máis manifestando o seu mal estar co Concello 

de Cambre, debido á falta de atención ante as demandas de mantemento e mellora das 

instalacións do centro.  

Para finalizar, sinalar que as familias de E.I. seguen a entorpecer o paso no momento 

da entrada aínda que se recorda varias veces no ano. 

Propostas de mellora: 

 Contemplar a posibilidade de solicitar unha liña de formación no eido da 

convivencia, igualdade e inclusión dentro do PFPP para o próximo curso. 

 Programar algunha actividade de formación sobre convivencia, prevención e 

resolución de conflitos para as persoas colaboradoras do comedor escolar. 
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MEMORIA DE EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

 

Seguindo as pautas sinaladas  no proxecto de fomento do uso do galego para o curso 2018- 

2019, e fundamentalmente dando prioridade  aos obxectivos a acadar para a unha efectiva 

dinamización da lingua galega , as actividades e os contidos traballados ao longo do 

presente curso foron : 

1. Actualización e mantemento da páxina web “QUER QUE LLE QUER”. 

Mantivemos as pestanas do curso anterior, facendo unha modificación na pestana de 

actividades. Nesta xuntamos a información doutros anos para facilitar o despregue do curso 

actual. As pestanas existentes son: 

- “Actividades”: enlace para acceder ás actividades feitas en cursos anteriores e  

durante o presente curso. 

- ”Na clase”: esta pestana está pensada para difundir os traballos feitos en lingua 

galega nas clases. 

- “Aconsellamos”: recomendacións sobre libros en galego segundo as diversas idades 

e opinións do alumnado sobre as lecturas feitas. 

- “Letras Galegas”: atoparemos información dos distintos personaxes homenaxeados 

por anos. Este ano incorporamos a información sobre Antón Fraguas Fraguas e 

recursos  para  traballar nas aulas. 

- “O recanto da poesía”: pestana concreta sobre a poesía. 

- “Atentos”: enlace para mergullar nas distintas opcións que se ofrecen para gozar dun 

tempo de lecer en galego. Dende contacontos ata sendeirismo. 

- “Axudiñas”: ofrecemos distintos recursos distribuídos por idades ao servizo de 

profesores e alumnos. 

-  “Xogos”: atopamos  multitude de xogos (tradicionais, karaoke, aforcado...), música 

e películas segundo as distintas  idades. 
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- “Familias”: espazo dedicado ás familias onde buscar, de maneira rápida, opcións 

interesantes para  vivir en familia e información cultural en Galicia. 

2. Campaña de sensibilización á lectura e música  en galego. 

No interior da biblioteca e nun expositor situado no corredor de entrada á mesma, atopamos 

as novas adquisicións en lingua galega, así como outros fondos xa existentes.  

En E.I. , coa visita do Moucho, recibiamos unha morea de libros en galego para cada clase 

emprestados polas bibliotecas de Cambre. 

En E. P.  elixíronse as seguintes lecturas en galego para  traballar nas aulas: 

CURSO AUTOR TÍTULO EDITORIAL 

2º CONCHA BLANCO A bruxiña da sorte Santillana 

MARÍA CANOSA O día que choveu do revés Xerais 

3º FRAN ALONSO O meu gato é un poeta Xerais 

4º LEDICIA COSTAS A señorita Bubble Xerais 

5º MARÍA SOLAR O meu pesadelo favorito Galaxia 

6º LEDICIA COSTAS Escarlatina a cociñeira defunta Xerais 

3. Adquisición de fondos en galego (música e libros). 

Mercáronse distintos fondos. Algúns directamente para a biblioteca (cómics); outros para 

ter recursos nas actividades relacionadas cos contos, que fixemos ao longo do curso 

(contos do Samaín,  do nadal e, contos e libros sobre mulleres), así como para as 

bibliotecas de aula. 

4. Contos de festa. 

Este curso decidimos distribuír esta actividade de contos, que levamos facendo dende hai 

uns anos, ao longo do curso. Alumnos voluntarios duns cursos contaron historias aos 

compañeiros de cursos inferiores. Fixemos tres quendas coincidindo con distintas 

celebracións: 

- Contos polo Samaín: os alumnos de 6º foron a E.I. 

- Contos polo Nadal: os alumnos de 5º de EP foron ás aulas de 1º e 2º de EP 

- Contos de mulleres: os alumnos de 4º EP foron ás aulas de 3º EP. 

5. Olla esta historia. 
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Os alumnos de 3º e 4º realizaron distintas actividades orais (experimentos de mesturas, 

biografías de personaxes da cultura galega...), estas graváronse e subíronse ao blog. 

6. Encontro con autores. 

Este ano contamos co Ledicia Costas. Que lles contou aos nenos de 6º de EP moitas 

anécdotas da súa vida  e asignou os seus libros. Previamente traballaranse os libros nas 

aulas e, grazas a Xerais, o noso alumno descubriu a proximidade desta autora.  

Os alumnos de 6º de EI descubriron a poesía a través do libro “Coller as rendas” de Yolanda 

Castaño, facendo un fantástico traballo inspirándose nel. Estaba previsto un taller coa 

autora, pero por mor dunha viaxe dela, non foi posible. Esperamos contar con ela para o 

vindeiro curso.  

7. Enquisa sobre hábitos lingüísticos. 

Realizouse unha enquisa ás familias do alumnado de 4º de EI para coñecer os seus hábitos 

lingüísticos. A realidade do noso entorno é que o galego é moi pouco usado na vida familiar. 

8. Concurso de poesía 

Concurso destinado a toda primaria que finalmente non se levou a cabo. 

9. E ti que recomendas? 

Actividade destinada a involucrar ás familias. Non se levou a cabo. 

10. Canto sabes do entroido? 

A  través duns paneis situados na entrada do centro, os alumnos de 3º e 4º de primaria 

investigaron sobre o entroido galego . 

Grazas a todos por concursar e parabéns aos gañadores. 

11. Exposición e festividade do día das Letras Galegas. 

Nun taboleiro do centro expuxéronse os paneis sobre Antón Fraguas enviados pola 

Consellería.  

Nas aulas traballáronse os materiais recollidos no portal da lingua galega. No blogue de 

“quer que lle quer” engadimos os enlaces a : 

- Seminario galán. 

- Primavera das letras. 

Debido a dificultade deste autor para as idades do noso alumnado, decidimos celebrar o 

día das letras galegas coa canción “Fronteiras” de Guadi Galego. Prevista como actividade 
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aparte nun principio, pareceunos unha idea integradora de cultura e valores da nosa 

identidade como galegos.  

12. Difusión e organización no centro das diferentes iniciativas que 

o Concello de Cambre, a Xunta de Galicia ou calquera outro organismo poidan ofrecer. 

Durante o curso realizáronse estas tarefas:  

- Repartindo as comunicacións recibidas para as familias sobre iniciativas alleas ao 

centro educativo. 

- Informando aos mestres dos distintos niveis (nas reunións propias ou outras feitas 

explicitamente) de actividades que requirían a aceptación ou colaboración  dos 

mesmos. 

13. Facilitar ao profesorado recursos didácticos sobre as diversas festividades. 

No blogue mantéñense os enlaces a recursos dispoñibles tanto para o profesorado 

(informándose do mesmo e da súa localización cada certo tempo) como para toda a 

comunidade educativa. 

14. Moucho Leroucho. 

Esta actividade, ofertada polo concello de Cambre, para EI e 1º de E.P. segue a ser unha 

das máis esperadas polos pequenos do centro. Ademais de ter a oportunidade de escoitar 

ao Moucho, cada trimestre deixounos un lote de libros en galego para gozar cos contos. 

15. Dragolambona. 

Continuamos con esta actividade dirixida a 1º e 2º de E.P. 

Dous dragóns irromperon nas aulas cunha carta de presentación e un bandullo cheo de 

libros. Na carta contan ós nenos a súa historia e invitábanlles a participar nun concurso. Os 

participantes fixeron un resumo ou /e debuxo, segundo o nivel, e os seleccionados recibiron 

un pequeno agasallo e un diploma. 

Todos os traballos foron expostos no taboleiro do edificio central.  

16. Concurso de rap. 

Para levar a cabo no 3º trimestre e, ao coincidir moitas actividades (letras galegas, 

actividades fóra do centro, contacto co IES..), atopámonos con que o tempo botábasenos 

enriba. Só un curso empezou a preparalo a nivel de clase, polo que o deixamos como 

actividade de aula.  

Quedará valorar se recuperalo para o seguinte curso, cadrándoo mellor  temporalmente. 

17. Canción signada. 
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Pretendiamos facer unha actividade que servira como punto de inclusión sobre a 

diversidade e a cultura da nosa comunidade. Despois decidimos unir proxectos e, esta 

actividade pareceunos unha boa mostra para o día das letras galegas. Valorando a 

dificultade do autor homenaxeado este curso para dita celebración, vimos na canción de 

Guadi Galego “Fronteiras” a nosa maneira especial de celebrar este día tan significativo 

para a nosa cultura. 

Aproveitar esta memoria para felicitar a todo o profesorado e alumnado polo esforzo que 

supuxo aprender en linguaxe de signos a canción, así como agradecer a colaboración 

dunha nai do centro que fixo a tradución á linguaxe de signos. 

18. Atendéronse ás demandas e adquisición de material bibliográfico. 

Recolléronse suxestións feitas dende os distintos niveis e fixéronse efectivas. 

19. Semana da cultura galega. 

Non foi posible organizala. Tiñamos varias propostas (Mercedes Queixas Zas, Fran e 

Carlos Barcia, Xacarandaina…) pero tivemos dificultade para cadrar datas e, volvemos a 

caer no erro de deixar moitas intencións para o último trimestre. 

20.  E ti, que queres ser? 

Concurso dirixido a 5º e 6º de EP. Partindo das pistas proporcionadas nun taboleiro, os 

participantes tiñan que contestar a unha serie de preguntas sobre mulleres famosas, e 

outras preguntas tiñan o obxectivo de reflexionar sobre a igualdade. 

Grazas a todos por participar, os gañadores obtiveron un pequeno agasallo.  

21. Teatro “dixo a veciña” 

Os alumnos de 6º EI triunfaron con esta obra en galego ideada e dirixida polas mestras de 

6º, Conchi e Loli. Grazas a elas polo seu tempo e, por suposto, a eses pequenos actores. 

Valorando o traballo  durante o curso: 

- Este ano conseguimos cadrar mellor a actividades de contos que tanto éxito están a 

ter estes cursos. O feito de repartir nos trimestres os grupos de nenos asociándoos 

as distintas celebracións, foi un acerto. 

- Por outra banda temos que recoñecer que fixemos moitas propostas  focalizadas no 

último trimestre. Isto levounos a ter que anular algunhas pola incapacidade de dar 

feito todo. Temos que ser máis realistas coa cantidade de actividades propostas e a 

temporalización das mesmas. 
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- Facer máis actividades acordadas cos distintos equipos para reducir o número de 

propostas individuais destes, pero buscando máis significatividade nas mesmas. 

- Insistir, de novo, nos distintos niveis na participación e realización de actividades en 

galego. Insistir tamén no uso do noso blog  “Quer que lle quer” que debe de crecer  

coas producións dos nosos alumnos. 

  A coordinadora do EDLG 
Asina por ausencia 
Lucía Vérez Vivero 
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“HORTO ECOLÓXICO” 

MEMORIA CURSO 2018 - 19 
 

Un curso escolar máis o proxecto o “Horto Escolar ", recibiu unha gran acollida por parte de 

profesores e sobre todo do alumnado, quen se implicou con moita ilusión en todas as 

actividades que se foron desenvolvendo durante o curso, xa fosen no propio horto ou na 

aula cando as condicións climatolóxicas non permitían saír ao horto. 

Participaron 15 titorías, sendo un total de preto de 300 alumnos/as. 

Neste curso, aproveitamos tamén para mellorar o aspecto do patio do colexio con diferentes 

plantas ornamentais. 

 

 

 

OBXECTIVOS EDUCATIVOS DO PROXECTO 

1. Que o alumnado adquira coñecementos sobre o medio, non só das plantas senón 

tamén da importancia dos insectos e outros animais que habitan o horto e forman parte 

do seu ecosistema. 

2. Que o alumnado adquira coñecementos básicos sobre sementa e recolección de 

verduras e hortalizas de tempada, dunha maneira ecolóxica e sustentable. 

3. Que o traballo do Horto Escolar siga os criterios da agricultura ecolóxica e sustentable. 

4. Observen e exploren a contorna natural. 

5. Adopten hábitos de alimentación sa e equilibrada. 

6. Aprendan a traballar en equipo, por medio do desenvolvemento de habilidades de 

colaboración e interacción.  
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RECURSOS MATERIAIS 

1. Contamos cunha superficie de aproximadamente 50 m2. O horto está totalmente 

delimitado para poder realizar actividades no interior co alumnado, mesmo cos máis 

pequenos, e así facilitar a súa vixilancia e seguimento da actividade. 

2.  Catorce bancais delimitados con vigas de madeira. Cinco no interior do invernadoiro e 

nove no exterior. 

3. Catorce tubo perforados para plantar amorodos. 

4. Diversas xardineiras e macetas de distintos tamaños: nas cales se colocan aromáticas 

e flores de tempada. 

 

5.  Composteira de plástico de 80 litros de capacidade: nela recíclanse restos vexetais que 

os pais levan ao horto, restos de follas e outras plantas do horto. 

6. Pas e regadeiras para o alumnado: este material é adecuado á súa idade . 
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7. Titores para guiar os cultivos: trátase de titores de bambú ou materiais reciclados como 

ramas das árbores, para guiar aqueles cultivos que así o requiren para o seu 

desenvolvemento. 

8. Terra vexetal, substrato e humus de lombriga: para enriquecer a terra de bancais, 

xardineiras e macetas. 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

1. Conservación, mantemento e pequenas reparacións nos bancais. 

2. Limpeza de restos do curso pasado. 

3. Renovar a cortiza de piñeiro para evitar o crecemento de malas herbas . 

4. Preparáronse os bancais con terra vexetal  de orixe ecolóxica para que os nenos 

puidesen posteriormente saír a colocar os plantóns e as sementes. 

5. Unha vez acondicionado o horto cos novos bancais, colocamos plantóns de distintas 

variedades locais: leitugas, cebolas, lombarda, tomates, pementos, coles, repolos, 

allos, cabazas, patacas, espinacas, acelgas, canónigos, porros e amorodos. 
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O coordinador 

José A. Pedreira González 
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DISTRIBUCIÓN DO HORTO         18/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

2º C 
REPOLO 

 5º C  ( PATACAS) 

 4º B   ( T. CHERRY)  

5º B  (  BERENXELA)   

6º C  ( ACELGA)   

( TOMATE)      5º A 

1º A  LEITUGA 

1ºB 
 
2ºA CEBOLA 

2ºB COLIFLOR 
 

4º A PEMENTOS 

 

3º B PORRO 

 

3º C COL 

4ºA E.I. 
 
 
 
 
 
 
 

3º A ESPINACA 
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MEMORIA DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR 

No  presente curso 2018/2019, o comedor escolar funcionou un total de 175 días, 

coincidindo co total de días lectivos do curso escolar. 

Fixeron uso do servizo de comedor : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
O servizo funcionou segundo a organización establecida no Protocolo de Funcionamento 
do Comedor Escolar aprobado polo consello escolar e publicado na páxina web do centro. 

 Atendéronse as intolerancias previamente xustificadas con informe médico. 

 Atendéronse as solicitudes puntuais de dieta branda solicitadas e xustificadas 
previamente. 

 A inspección sanitaria anual desenvolveuse sen incidencias salientables. 

 Leváronse a cabo a cargo dos fondos da conta de comedor as reparacións e melloras 
das instalacións que foron detectadas e as que solicitou o equipo de cociña. 

 Os menús foron aprobados pola comisión de comedor do consello escolar cada 
trimestre e publicados no taboleiro do centro, na páxina web e a través de Tokapp. 

 No mes d xuño, como vén sendo tradición desde hai varios cursos, programouse a 
“Volta ao Mundo Gastronómica”, unha viaxe cultural por máis de quince países do 
mundo a través dos seus pratos máis coñecidos internacionalmente. Esta iniciativa 
conta con moita aceptación por parte do alumnado e das familias. 

 Ademais este curso plantexouse ao alumnado comensal unha votación para escoller 
os pratos máis valorados, tanto da nosa cociña como da cociña internacional. Os 
pratos elixidos foron incluídos no menú do mes de xuño. 

 As instalacións do comedor foron utilizadas para o desenvolvemento dalgunhas 
actividades como reunións e charlas co alumnado e coas familias, dado o gran 
espazo e as ideais condicións acústicas que posúen. Tamén se cederon en tempo 
non lectivo, previa solicitude á dirección do centro, para algunhas actividades do 
Concello. 

 A asistencia ao comedor escolar foi controlada segundo o protocolo de 
funcionamento.  

 
 

TOTAL USUARIOS 
Total comensáis alumnado Ei e EP……………………………………...333 
Total comensáis Colaboradores e Profesorado.....................................17 

        TOTAL COMENSAIS         ………………………………...350 

TOTAL ALUMNADO 
TOTAL CON AXUDA (0,00€).................................................. 172 
TOTAL CON AXUDA  (2, 50€) ................................................. 21 
TOTAL CON AXUDA  (1,00€) …………………………………… 51 
TOTAL SEN AXUDA (4,50€)..................................................... 89 

TOTAL COMENSAIS ALUMNOS/AS.......................................333 
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Dificultades atopadas: 

 Neste curso houbo máis solicitudes que prazas dispoñibles. Aínda así, todo o 
alumnado que o precisou, segundo os criterios establecidos na normativa de 
admisión, tivo praza no comedor. Unicamente quedaron sen praza algúns comensais 
que non presentaron ningunha documentación xustificativa da necesidade do servizo 
e máis os que presentaron a solicitude fóra do prazo e os escolarizados fóra da súa 
zona educativa. 

 Este curso moveuse moito a lista de espera por varias renuncias e traslados, polo 
que ao final de curso entraron a práctica totalidade dos alumnos e alumnas da zona. 

 O persoal de cociña está funcionando co máximo número de comensais que marca 
a normativa vixente (Comedor tipo D: 4 persoas de cociña para 350 comensais), o 
que causa problemas nos momentos nos que xurde algunha ausencia puntual do 
persoal ou retraso na designación de persoal substituto no caso de baixas ou 
permisos. 

 No primeiro trimestre tivemos dificultades para poder contar co número de 
colaboradores autorizado pola Consellería (12 persoas). Houbo que ampliar o prazo 
inicial. Dado que a meirande parte das familias precisan o servizo por 
incompatibilidade cos seus horarios laborais, é moi difícil conseguir persoal 
colaborador suficiente. 

 A norma que obriga a nomear a persoal novo cada curso resulta prexudicial para o 
funcionamento do servizo, impide que se poida aproveitar a formación e a 
experiencia do ano anterior. 

 O tempo de lecer do comedor é onde se producen máis conflitos entre o alumnado, 
sendo este tema tratado na comisión de convivencia. 
 

Propostas de mellora: 

 Propoñer ao consello escolar a mellora solicitada a final de este curso para a 
instalación dunha tixola basculante na cociña. 

 Dar continuidade á “Volta ao Mundo Gastronómica”. 

 Organizar actividades de formación en convivencia e atención ao alumnado no 
tempo de lecer para as persoas colaboradoras do comedor escolar. 

 Instalar na zona de educación infantil o semáforo de ruído e ensinar ao alumnado o 
seu funcionamento. 

 Deseñar procedementos, normas,...para mellorar o clima de ruído no momento do 
xantar. 

 Deseñar un plan de actividades e distribución de espazos para o tempo de lecer do 
comedor escolar. 

 Propoñer a adquisición de dispositivos para a mellora da seguridade do alumnado 
e persoal: 

o Desfibrilador  
o Dispositivo antiatragantamento. 

 
 
 

Cambre, a 22 de xuño de 2019 
A dirección 


