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Introdución 

   A presente memoria reflexa o grao de consecución dos obxectivos plantexados na 

Programación Xeral Anual do curso 2019/2020 e engade propostas para acadar a continua 

mellora da calidade educativa e dos procesos de ensino-aprendizaxe de cara o próximo 

curso escolar.  

   É importante destacar que o grao de consecución dalgún destes obxectivos viuse alterado 

a partir do 11 de marzo do 2020, cando a Organización Mundial da Saúde elevou a situación 

de emerxencia de saúde pública ocasionada polo Covid-19 á categoría de pandemia 

internacional. En Galicia, o 12 de marzo por Acordo do Consello da Xunta na Comunidade 

Autónoma de Galicia adoptáronse medidas preventivas en materia de saúde pública 

estableceno como unha das medidas, a suspensión das actividades académicas. A partir 

deste momento tiveronse que adoptar diferentes decisións en materia educativa que 

modificaron e alteraron por completo o desenvolvemento e a consecución dos obxectivos 

plasmados na Programación Xeral Anual para este curso académico 2019/20. 

    No desenvolvemento do terceiro trimestre tiveronse en conta as instrucións ditadas pola 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, o 27 de abril e publicadas 

na orde EFP/365/2020, do 22 de abril, do Ministerio de Educación e Formación Profesional. 

 

 

 

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 do 

alumnado. Ao longo do curso atendéronse na medida do posible as necesidades 

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

 

GRAO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS E PROPOSTAS DE MELLORA 
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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. Contamos cunha praza de PT 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. Continuamos co protocolo establecido para a intervención, estudo e valoración 

psicopedagóxica do alumnado con necesidades específicas detectado polo 

profesorado e que non tiña informe psicopedagóxico por parte do Departamento 

de orientación. 

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 9 ACIS 

para alumn@s de educación primaria, nos niveis de 3º, 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 todalas 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 no 

centro ordinario. 

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. Tivose en conta a Orde 

EFP/365/2020, do 22 de abril, que modificou o marco normativo e flexibilizou os  
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criterios para a promoción nas diferentes etapas educativas, quedando sen 

efecto o número de materias non superadas. 

9. O alumnado que repetiu curso contou cun plan de reforzo  nas materias 

supensas. 

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. O programa que se levaba a cabo e que comprende varias accións 

encamiñadas a coñecer as instalacións do IES Alfonso X O Sabio, e recibir 

información dos estudos de secundaria e o funcionamento xeral do instituto, 

debido a excepcional situación non se puido realizar presencialmente e o 

orientador do IES elaborou unha presentación en Power Point onde se reflectía 

esa información. Foron presentadas polos titores e os alumnos/as mostraron as 

súas inquedanzas ante a nova etapa.  

13. O equipo de educación infantil, 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. 

14. 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 contidos de convivencia e igualdade. 

15. 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. 

16. 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. 
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17. 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. 

18. Desenvolveuse o programa de Mediación posto en marcha polo departamento 

de orientación. Así mesmo traballouse este aspecto desde a acción titorial e en 

todalas actividades e conmemoracións. 

19. 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 dos 

pais e nais do alumnado. 

20. 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. 

• Campionatos deportivos nos recreos: Promovidos polo profesorado 

de educación física. 

• Proxecto “Os xogos olímpicos” proposto pola Biblioteca Escolar 

(BE) para realizar por   todo o alumnado do centro. 

• Obras de teatro en inglés: “Animal fair”, “The magic lamp”, 

“Revenge in Godtown”, 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.  

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  
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con   NEAE escolarizado en modalidade combinada en educación primaria para que poida 

asistir a clase de todalas materias da etapa, procurarase ter en 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 internas (xuntas de avaliación, actas de avaliación, actas da CCP...) 

6. 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: 

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

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

3. Reunións de pais e nais coas titoras e titores. 

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

canle de comunicación coas familias e achegos de documentación, ademais este 

ano usamos a app AbalarMóbil para comunicar as cualificacións das avaliacións 2ª 

e Ordinaria asi como outras informacións de interese. 

5. Colaboración das familias en diversas actividades propostas polo centro (actividades 

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

6. actividades complementarias, nas conmemoracións, celebracións...) e colaboración 

do centro en actividades propostas pola ANPA. 

7. Recollida de queixas e suxestións presentadas polas familias ou polos seus 

representantes a través do consello escolar e da ANPA. 

8. Apertura do centro ás familias para a súa asistencia ás actividades programadas 
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polos equipos de profesorado: charlas ás familias, festival Entroido. 

9. Os representantes das familias do alumnado de 4º de EP foron informados do 

proxecto Edixgal por parte do coordinador e do funcionamento do equipamento do 

alumnado cedido pola Consellería. 

10. Convocouse unha reunión no mes de marzo para as familias que quixeran coñecer 

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

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

con toda a comunidade educativa. 

12. Creáronse as aulas virtuais dentro da páxina web, nas que os alumnos/as seguiron 

o proceso de ensinanza-aprendizaxe durante o terceiro trimestre. 

13. Facilitouse un correo electrónico para manter unha comunicación fluída coas familias 

por parte de cada mestre titor e especialistas durante o confinamento. 

14. Mantívose comunicación telefónica coas familias para tratar temas relacionados coa 

educación dos seus fillos. 

15. 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. 

16. Mantemento dos blogs de diferentes cursos e especialidades. 

17. Informouse as familias do alumnado de 6º de primaria sobre a transición á etapa da 

ESO.  

18. Informouse a toda a comunidade educativa a través da páxina web sobre a nova 

composición do consello escolar. 

19. Solicitamos a colaboración do Concello para difundir información sobre os prazos de 

admisión do alumnado novo e dos servizos complementarios (comedor e transporte) 

20. As reunións dos órganos colexiados convocáronse na súa maioría con carácter 

ordinario para favorecer a participación de todos os sectores. 

  

Hai que destacar: 

1. 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. 

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

actividades das conmemoracións e festividades significativas programadas na PXA  
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que puideron levarse a cabo con anterioridade á suspensión da actividade 

académica (Nadal, Entroido…) 

3. Seguimos detectando entrega de solicitudes e/ou documentación incompleta ou fóra 

de prazo pese aos esforzos do centro de mellorar a comunicación por diferentes vías  

(páxina web, Tokapp, Abalarmóbil, difusión a través do Concello) 

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, implicación e colaboración das familias no proceso 

educativo. 

4. Promover o uso da aplicación ABALAR móbil que substituirá a Tokapp o próximo 

curso. 

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

prazos de solicitude. 

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

participación das familias na xestión do centro. 

7. Divulgar a necesidade de que os pais e nais se presenten voluntarios/as para 

colaborar no comedor. 

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

 

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. Aínda que contamos cunha 

mestra de PT de atención preferente vemos a necesidade de solicitar á Consellería outro  
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mestre desta especialidade dado o elevado número de alumnado con necesidades 

específicas de atención educativa e candidatos a ACI o próximo curso escolar. 

     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. 

     Creouse unha praza de atención preferente para a mellora da atención do alumnado con 

TEA. Esta praza favorece a atención a ese alumnado de forma continua. 

     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 EDIXGAL, 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 4º 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  
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extraescolares). Asi como ante a nova situación que se presenta no próximo curso debido 

ao Covid-19. 

• 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 e 

con necesidades educativas específicas. Consideramos que este persoal debería ter 

dentro das súas competencias a atención das necesidades do alumnado de 

educación infantil. Solicitamos un auxiliar coidador máis a tempo completo. 

• 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. 

• O profesorado adscrito ao 5º e 6º 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 o que contribue a 

unha mellora na calidade educativa do centro. 

 

Propostas 

1. Optimización dos horarios do profesorado para aproveitar a dispoñibilidade  

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

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

número de alumnado con NEAE. 
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4. Formación do persoal administrativo no uso dalgunhas aplicacións informáticas. 

5. Mellorar a distribución de tarefas administrativas. 

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

aos responsables dos equipos de BE, Edixgal, comedor, seccións bilingües, ... 

7. Aumentar o horario do persoal de limpeza coincidindo co horario escolar para 

favorecer o protocolo de sanidade sobre as medidas de limpeza recomendadas nos 

centros educativos. 

 

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

instalacións e do recinto escolar. 

     Fixéronse diversas solicitudes ao Concello que atendeu gran parte das nosas demandas 

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). 

• Insonorozación da nova aula de Música (colexio). 

• Cambio de ubicación dentro das mesmas aulas de dúas pizarras dixitais e os 

respectivos proxectores en 5º de Primaria (Amtega). 

• Reposición e cambio de ubicación dunha pizarra dixital en 3º. 

• Cambio das pechaduras con chave maestra nas aulas que faltaban (colexio) 

• Pintado de 6 aulas e da entrada principal (concello). 

• Pintado das portas dos aseos dos alumnos/as na planta baixa e alta do edificio 

principal (concello). 

• Reposición das tapas dos inodoros nos aseos dos alumnos/as (concello). 

• Instalación de espellos nos aseos de Primaria e dos profesores (colexio). 

• Reposición de zócalos afectados pola humidade en psicomotricidade e nunha aula 

de infantil (concello). 

• Reparación de dúas arquetas no patio (concello). 

• No patio de Infantil cambio do céspede por soleira de formigón pulido e na zona de  

 

• xogos pavimento de caucho ademais da restauración dos xogos infantiles (concello). 

• Dotación de fondos e adquisición de mobiliario específico para a biblioteca do centro  
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(colexio). 

• Mantemento, funcionamento do horto escolar e invernadoiro con financiación do 

Programa Voz Natura. (Fundación Fernández Latorre). 

• Instalación dunha campá extractora industrial (comedor). 

• Instalación dunha freidora industrial (comedor). 

• Reparacións varias e mantemento do equipamento da cociña (comedor). 

• Reparación da caldeira de gasoil (concello). 

• Reparación e mantemento dos equipos informáticos e das fotocopiadoras por una 

empresa a cargo dos gastos de funcionamento do centro (colexio) 

• Retirada de material ao punto limpo (concello). 

• Pequenas reparacións a cargo do Concello e outras que se fixeron con cargo á conta 

dos fondos do colexio. 

• Reposición ou colocación de pizarras brancas aulas 1º, 3º, 5º, Aula PT/Relixión e 

aula de Música.  

• Reposición dunha impresora en Orientación. 

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

• Retirada e arranxos dos perfectos provocados pola caída dunha árbore (concello) 

No verán está previsto realizar as seguintes obras: 

• Substitución da cuberta do patio exterior (consellería). 

• Rehabilitación do edificio anexo ao patio cuberto (concello). 

 

   Propostas 

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

(consellería) 

2. Instalación de teito exterior na entrada do edificio de administración (concello) 

3. Reforma e saneamento dos baños utilizados polo alumnado de educación infantil no 

edificio de aulas (concello) 

4. 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 

(concello) 

5. Renovación dun linóleo nunha aula de Infantil (consellería) 

6. Rehabilitación enerxética da fachada de todo o edificio escolar (consellería) 
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7. Acondicionamento das zonas axardinadas (concello) 

8. Cambio do caucho do patio de Intantil de 3 anos (concello) 

9. Poda anual das árbores de todo o centro (concello) 

10. Retirada das árbores perigosas detrás do patio cuberto (concello) 

11. Repintado dos xogos da entrada (concello) 

12. Repintado de varias aulas e sala de profesores (concello) 

13. Cambio de marcos y zócalos apolillados en dos aula de E. infantil (concello) 

14. Renovación de equipos informáticos (colexio) 

15. Revisión da cuberta por desprendimentos da pintura (consellería) 

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

equipos de coordinación e especialidades (colexio) 

 

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

    Os documentos 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. 

     No seo da CCP durante este curso diseñouse o Plan de Igualdade, modificouse o Plan 

de Convivencia, estableceronse criterios para a elaboración das adaptacións ás 

programacións didácticas por niveis e por especialidades para o 3º trimestre, o informe 

individual valorativo e o plan de recuperación de áreas suspensas seguindo as instrucións 

recibidas pola Consellería. 

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

documentos de organización e xestión. 

 

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. Revisar o Plan de Acción 

Titorial.  

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

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

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

en relación á avaliación e promoción do alumnado. 

7. Adaptar as programacións didácticas do curso 2020/21 tendo en conta as 

aprendizaxes imprescindibles non adquiridas a causa da suspensión das clases no 

3º trimestre do presente curso. 

 

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 niveis 

de educación primaria. 

• Establecer conxuntamente obxectivos mínimos e criterios de avaliación no ciclo de 

Ed. Infantil ou en cada nivel. 

• 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. 
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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…), proxecto documental da Biblioteca, exposicións de traballos e proxectos 

feitos polo alumnado,... 

• 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 9 

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 Edixgal en 6º de EP, Plan de Mellora de 

Bibliotecas Escolares, Seccións Bilingües… 

• A implicación do profesorado especialista de inglés de 1º, 2º e 4º de primaria para 

continuar coas seccións bilingües. 

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

Alfonso X O Sabio ao que estamos adscritos para promover a coordinación na 

transición á educación secundaria do noso alumnado. 

 

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. Continuar coa comisión de ciencia para organizar e coordinar a participación do 

colexio na feira de ciencia de Cambre “Openscience”. 

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

continuidade nos que xa están en marcha. 
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5. 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). 

6. Promover reunións ao comezo de curso entre o profesorado que rematou un ciclo e 

o profesorado do ciclo seguinte para comentar os aspectos máis relevantes do 

alumnado e establecer así unha liña de base para o inicio do curso escolar sobre 

todo para o próximo curso debido a excepcionalidade deste ano académico. 

 

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

nosa sociedade a discriminación de xénero. 

     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 todalas concrecións deste documento, nas programacións e no 

Plan de Igualdade aprobado este ano escolar. 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”. 

• Campionatos deportivos nos recreos. 

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

  

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. 
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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 e na memoria do Plan de Igualdade para programar accións de mellora 

de cara ao próximo curso. 

5. Dar continuidade ao plan de Igualdade aprobado no presente curso. 

 

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

través dun ensino supervisado e guiado para maior aproveitamento dos diferentes 

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

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

aulas virtuais… 

     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 Edixgal. Este curso comezou o proxecto Edixgal 

en 6º de EP xa que en 5º comezara o anterior. 

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

conectividade wifi en todalas dependencias do centro e non houbo tantas incidencias coma 

no curso anterior. 

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

completo en tódalas aulas.Todas elas tantom en primaria como en 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.  
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     As avarías e incidencias nos equipamentos foron resoltos pola unidade de atención a 

centros no caso dos equipamentos Edixgal e pola empresa contratada no caso do resto de 

equipos. 

     Mantivéronse actualizados polo profesorado os blogs que xa estaban creados nos 

equipos, no 1º e 2º nivel de educación primaria así como nas especialidades de inglés, 

música e educación física. Creáronse novos blogs de Orientación, inglés en Infantil e un 

blog de ciencias. 

     Habilitouse a aula virtual a través da páxina web para o alumnado, os titores e os 

especialistas. 

     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 todalas titoras e titores dos 

grupos de E. Primaria e de E. Infantil para a xestión académica dos alumnos/as. 

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

biblioteca escolar. 

 

Propostas 

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

aulas. 

2. Continuar o proxecto Edixgal en 5º e 6º. 

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… 
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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 2019/2020 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 “Os xogos olímpicos” 

     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 

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. 

     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 unha parte dos fondos 

presupostados para a biblioteca en melloras no mobiliario, recursos e fondos. 
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     Este ano non se puido 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 pola suspensión da actividade lectiva no 3º trimestre. 

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

para este curso 2019/2020 infórmase na Memoria da Biblioteca escolar. 

Propostas 

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

o curso 2020-21. 

2. Dar continuidade ao proxecto PLAMBE 20/21 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 a maior parte dos obxectivos 

propostos no seu plan para este curso segundo informa na súa memoria. 

     Participouse no Proxecto de Fomento do Galego, ata a data na que se suspenderon as 

clases. 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, contacontos, 

campañas de promoción do uso do galego, exposicións, lecturas… 

     De todalas 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 que  
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este ano estivo moi activo debido a interrupción da actividade lectiva no 3º trimestre. A 

celebración do día das Letras Galegas pospúxose para o vindeiro curso pero colgáronse 

numerosos recursos educativos no blogue. 

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, 25 de xuño de 2020 
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ANEXOS 

1. Memoria de Educación Infantil. 

2. Memoria de 1º e 2º nivel de Ed. Primaria. 

3. Memoria de 3º e 4º nivel de Ed. Primaria. 

4. Memoria de 5º e 6º de Ed. Primaria. 

5. Memoria do equipo de dinamización da lingua galega. 

6. Memoria TICs. 

7. Memoria do observatorio de convivencia. 

8. Memoria do plan de igualdade. 

9. Memoria do departamento de orientación. 

10. Memoria de actividades extraescolares e complementarias. 

11. Memoria da biblioteca escolar. 

12. Memoria do plan anual de lectura. 

13. Memoria do servizo de comedor escolar. 

14. Memoria do Horto escolar. 

15. Memoria ANPA Fendetestas. 
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MEMORIA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

1.- ALUMNADO 

 Este curso contamos con 120  alumnos/as distribuídos en 6 aulas: 

- Aula de 4º EI A:  19 

- Aula de 4º EI B:  18 

- Aula de 5º EI A:  16 

- Aula de 5º EI B:  17 

- Aula de 6º EI A:  25 

- Aula de 6º EI B:  25 

 Recibiron atención por parte da especialista de A.L. 

- 4º EI B: Un alumno 

- 5º EI A: Seis alumnos. 

- 5º EI B: Un alumno. 

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

trimestre. 

- 6º EI B: Unha alumna. 

 Recibiron atención por parte da especialista en P.T. 

- 5º EI A: Un alumno. 

- 5º EI B: Un alumno. 

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,  contamos con dous mestres/as de apoio e coa intervención 

das seguintes especialistas: 

L. Inglesa: Dúas sesións de vintecinco minutos en cada aula. 

          Audición e Linguaxe: :  A mestra atendeu  a 12 alumnos/as  de E.I. distribuíndo o 

tempo segundo os horarios. 

Pedagoxía Terapéutica: : A mestra atendeu a 2 alumnos de E.I. distribuíndo o 

tempo segundo os horarios. 
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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 atención educativa. 

Ademais apoiaron o traballo en todalas 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 establecidos na adaptación á programación didáctica publicada no 

mes de maio, debido á suspensión das clases presenciais,  motivada polo Covid 19,  

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. Aínda que se deixou de levar a 

cabo no terceiro trimestre de forma física, a través da aula virtual seguíuse a facer a través 

de enlaces e pdf. 

  

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

Moucho veu visitarnos unha vez cada trimestre. Neste curso debido a suspensión das 

clases de forma presencial, motivada polo Covid 19, non tivo lugar a visita no terceiro 

trimestre. Aínda así, visitou aos nenos/as a través da aula virtual. 
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Voz Natura: Este ano unha titoría de infantil participou no concurso de Voz Natura a través 

do horto escolar. 

 

Celebración do Magosto. Este ano para celebrar o magosto degustamos todos xuntos 

castañas no corredor de infantil, organizáronse xogos co alumnado (xincana do magosto), 

e elaboráronse os carteis para cada xogo por aulas. 

 

Día Internacional contra a violencia de xénero: O 25 de novembro celebrouse no centro o 

día internacional contra a violencia de xénero. Para a súa conmemoración contamos ca 

compañía Innova, ao longo da xornada  todo o alumnado participou nas diferentes 

actividades; un contacontos, un taller creativo e a creación dun lazo humano como símbolo 

de rexeitamento a violencia de xénero.  

 

Conmemoración do Nadal: ao longo do mes de decembro leváronse a cabo diversas 

actividades co motivo da chegada do Nadal. 

Dende dinamización lingüística, levouse a cabo un apadriñamento lector   

“Ti que contas”, onde os alumnos de 5º e 6º de E.P. leron un conto aos alumnos/as de 

infantil nunha sesión semanal na “hora de ler” durante unha semana. 

Contamos coa  visita de Papá Noel , actividade  cortesía do concello.                                                               

E o 20 de decembro os nenos e nenas recibiron a visita dos Reis Magos, na que participaron 

pais e nais. Á hora da merenda contamos coa colaboración da ANPA  para a degustación 

de produtos típicos do Nadal, e para finalizar a xornada, despois do recreo, todo o centro 

xuntouse para facer a entrega de premios do II Concurso de Panxoliñas, “Cambre canta 

Panxoliñas en Familia”, escoitamos ao Coro do Colexio e cantamos todos xuntos a 

panxoliña, “Sigue tu estrella”, para acompañar a canción previamente elaboramos unha 

manualidade nas aulas. 

 

Teatro en lingua estranxeira (inglés):  (Dende o departamento de 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 “Animal fair”. 

 

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

Para festexar este día, leváronse a cabo diversas actividades.  
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Previamente á data cada aula elaborou unha frase relacionada coa paz. Coas mensaxes 

decoráronse as segundas escaleiras do edificio de primaria.  

 

   O propio día con motivo de axudar a ONG “Save the Children”, realizouse unha carreira 

solidaria. 

   Despois do recreo, todo o centro, escoitamos ao Coro do colexio, unha canción de flauta 

interpretada polo alumnado de 6º E.P. a  lectura dun conto sobre a Paz do alumnado de 3º 

E.P. e cantamos todos xuntos unha versión da canción “No dudaría” de Rosario, para 

acompañala previamente elaboramos unha manualidade nas aulas. 

 

Conmemoración do Entroido:  En coordinación coa proposta do Equipo de Biblioteca para 

o proxecto deste curso que foi “Os xogos olímpicos” este ano os disfraces estaban 

inspirados  nos diferentes deportes olímpicos No caso de Educación  Infantil, os disfraces 

acordados foron balonmán, tenis e hípica . 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 “Los juegos olímpicos” de La pandilla de Drilo. Ao rematar 

o desfile,  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 cun deporte olímpico. 

Na semana do Entroido tivemos ademais os “Mandadiños do Meco”. 

 

Día Internacional da Muller: Para conmemorar esta data, levouse a cabo a proposta do 

Equipo de Dinamización, o alumnado de infantil disfrutou dun teatro de títeres da compañía 

Cascanueces “Unha armadura de ferruxe”  

 

Contacontos: Estaba programada unha sesión de contacontos para o terceiro trimestre, 

proposta pola editorial Santillana, que non se levou a cabo. 

 

Semana do libro: Conmemoramos o  23 de abril, día do libro, con actividades a través da 

aula virtual. 
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Celebración do día da Familia: Propuséronse diversas manualidades a través da Aula 

Virtual para que os nenos e nenas realizasen coas súas familias. 

  

Semana das Letras Galegas: O día das Letras Galegas, adicado a Ricardo Carvalho Calero 

conmemorouse a través da aula virtual con propostas de xogos e actividades. 

 

Festa de Fin de Curso: Non se levou a cabo. Despedida do curso a través da aula virtual. 

 

Actividades levadas a cabo durante a suspensión das clases presenciais motivada polo 

Covid- 19:  

 

• Orientacións para as familias sobre aspectos a ter en conta para que os nenos e 

nenas continúen reforzando o traballado durante o confinamento, a través da páxina 

Web do Centro. 

• Envío a través do Tokkapp ás familias dunha app, xogo interactivo para o 

desenvolvemento das intelixencias múltiples na educación infantil, cortesía da 

Editorial Santillana. 

• Envío a través do Tokapp dos correos das titoras para facilitar a comunicación coas 

familias. 

• Posta en marcha do Abalar móbil para a entrega dos boletíns e envío de 

comunicacións as familias. 

• Proposta de actividades para o alumnado continuando coa programación e 

reforzando o traballado a través da páxina Web do Centro. 

• As especialistas de AL e PT coordináronse coas titoras e as familias dos seus 

alumnos. 

• Posta en marcha da Aula Virtual por niveis, con actividades semanais para seguir co 

curso escolar e a comunicación coas familias. 

• Recollida do material do alumnado polas titoras e a súa entrega ás familias a través 

de persoal do concello. 

 

Saídas extraescolares: 
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- Visita ao Aquarium Finisterrae da Coruña, levada a cabo no 2º trimestre polos 

nenos e nenas de 5º de E.I. 

 

- Concerto didáctico, os nenos e nenas de 5º e 6º de infantil foron de excursión ao 

Palacio da Ópera onde disfrutaron do concerto  “De aquí para alá”  

 

- 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. 

 

- Quedaron suspendidas: A visita a granxa “O Ventoso”  para os nenos/as de 5º de 

E.I. e a visita a “Marcelle Natureza”  para os nenos/as de 6º de E.I. programadas 

para o 3º  trimestre. 

 

          Non se levaron a cabo algunha das actividades e saídas programadas para o terceiro 

trimestre debido ao estado de alarma, motivado polo Covid-19. 

 

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: 

   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: 
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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 

a grifería, xa que a que hai  é moi dura 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: 

           Durante o presente curso realizáronse obras para a mellora do patio, aínda así de 

momento segue a presentar moitas deficiencias, no patio de catro e cinco anos o caucho 

levántase con moita facilidade, tendo que estar continuamente delimitando e precintando 

zonas de xogo. Por outra banda na zona de jabre fórmanse grandes charcos que 

imposibilitan a entrada aos baños. En canto ao patio de tres anos é urxente a súa mellora, 

fórmanse charcos tanto na zona de caucho coma na zona de cemento.  

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: 

• Necesidade dun patio cuberto. 

• Necesidade de mantemento e limpeza de alcantarillas e poda de árbores. 

• Precisamos varias cercas, dúas no patio de 4 e 5 anos e unha no patio de 3 anos. 

• 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. 
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- Todas as aulas están dotadas de pizarras dixitais. 

- Dispoñemos de 6 ordenadores portátiles, a maioría están obsoletos e debido a 

necesidade de dous ordenadores máis foron prestados polo proxecto Abalar. 

- Fixemos uso de  9 portátiles Abalar do alumnado. 

- Aula Virtual. 

- 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, Abalar e correos electrónicos... 

 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.)             

                                                                                                        A   coordinadora 

                                                                                                      Mª Junquera Baliña Lago 
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MEMORIA DE 1º E 2º NIVEL DE ED. PRIMARIA. 

1. EQUIPO DOCENTE 

 

TITORA DE 1ºA Mª TERESA CORRAL VÁZQUEZ 

TITORA DE 1ºB   Mª TERESA MORENTE BELLÓN 

TITORA DE 2ºA ROCÍO IGLESIAS ARGÜELLES 

TITORA DE 2º B Mª JOSÉ RODRÍGUEZ RAMOS 

MESTRA DE EDUCACIÓN RELIXIOSA  Mª NIEVES FERNÁNDEZ RUBIALES 

MESTRA DE EDUCACIÓN MUSICAL Mª SOL BARREIRA LÓPEZ 

MESTRES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 EDUARDO ROI LOUZÁN LEMA 

RICARDO RUIBAL ARMESTO  

MESTRAS DE LINGUA 

ESTRANXEIRA (INGLES) 
MARTA Mª COSTA RODRÍGUEZ 

MESTRES DE MATEMÁTICAS 

BILINGÜES 

MÓNICA SILVIA CALVELO PONTE 

RAFAEL MARTÍNEZ POZAS 

MESTRAS DE PEDAGOXÍA 

TERAPEUTICA          

LUCÍA VÉREZ VIVERO 

ANA Mª FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 

MESTRA DE AUDICIÓN E LINGUAXE PAULA GÓMEZ DEL VALLE GÓMEZ 

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 93, distribuídos do seguinte xeito: 

 

GRUPO 1ºA: 23                GRUPO 1ºB: 22                      

GRUPO 2ºA:   24               GRUPO 2ºB:  24                        
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Todos os grupos de 1º e 2º funcionaron como seccións bilingües durante este curso 

2019-2020 na área de Matemáticas. 

Por parte da mestra de Audición e Linguaxe, Paula Gómez del Valle  recibiron atención 2 

alumnos de 2º. 

 

            A mestra de Pedagoxía Terapéutica  Lucía Vérez, atendeu a un alumno de 1º e Ana 

Mª Fernández tamén atendeu a un alumno de 1º. 

Tamén tiveron apoio por parte doutros mestres de Ed. Primaria, 2 alumnos en 1º e outro en 

2º. 

 

3. ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA 

 

Coa colaboración das Bibliotecas Municipais de Cambre, as clases de 1º recibiron 

dúas visitas do contacontos “Moucho Leroucho”, unha por cada trimestre de clase 

presencial. 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: “Os xogos olímpicos”, pero debido 

á situación de alarma creada polo Covid-19 e a suspensión das clases presenciais, nestes 

niveis só puidemos traballar neste tema decorando ás portas das aulas e colaborando co 

Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares para a conmemoración do día 

da Muller, buscando información sobre unha ou dúas mulleres deportistas que destacaron 

por algún motivo nas súas disciplinas.  

 

Durante o curso escolar os alumnos adicaron unha hora semanal as actividades de 

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

 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

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

realizou só as actividades complementarias previstas para antes do 13 de marzo. 

 

1º NIVEL 

• Museo de Belas Artes (A Coruña): 12 de novembro. 

• Teatro en inglés no colexio: 10 de decembro. 
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• Teatro: “A nena e o grilo máis aló”. Sede Afundación A Coruña: 19 de decembro.  

• Contacontos Kalandraka na biblioteca: 6 de febrero 

• Charla medioambiental de Xanceda: 12 de febrero 

• Teatro sobre Igualdade no colexio: 6 de marzo 

Quedaron sen realizar: 

• Concerto didáctico no Pazo da Ópera: 13 de marzo 

• Viaxe en tren e visita guiada á Torre de Hércules: 30 de marzo.  

• Visita á Casa Grande de Xanceda: 29 de maio. 

2º NIVEL 

• Visita ao aeroporto de Alvedro (Culleredo): 25 de outubro. 

• Cidade da Cultura (Santiago). Exposición Argallar. 6 de novembro. Teatro en inglés 

no colexio: 12 de decembro. 

• Teatro: “A nena e o grilo máis aló. Sede Afundación A Coruña: 19 de decembro.  

• Contacontos Kalandraka na biblioteca: 6 de febreiro 

• Charla medioambiental de Xanceda: 12 de febreiro 

• Teatro sobre Igualdade no colexio: 6 de marzo 

Quedaron sen realizar: 

• Concerto didáctico no Pazo da Ópera: 13 de marzo. 

• Visita á Sotavento Guitiriz (Lugo): 17 de marzo. 

•  Visita á Poboaventura (Teixeiro): 11 de xuño. 

 

5. CONMEMORACIÓNS 

De acordo co disposto na orde do 20 de xuño de  2019, conmemoráronse as seguintes 

datas: 

• 20 de novembro de 2019: Día Universal da Infancia. 

• 25 de novembro de 2019: Día Internacional contra a Violencia de Xénero. 

• Do 2 ao 9 de decembro de 2019: conmemoración da Constitución e do Estatuto de 

autonomía de Galicia. 

• 3 de decembro de 2019: Día Internacional das Persoas con Discapacidade. 

• 10 de decembro de 2019: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

• 30 de xaneiro de 2020: Día Escolar da non Violencia e da Paz. 

•  8 de marzo de 2020: Día Internacional da Muller. 

• Do 9 ao 13 de marzo de 2020: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase  



CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 

MEMORIA CURSO 2019/2020  

33 

 

na aula con xornais. 

A causa da situación do Covid-19, quedaron estas outras sen conmemorar aínda que 

fixemos actividades relativas ao Día do libro e á semana das Letras Galegas. 

• 15 de marzo de 2020: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. 

• 7 de abril de 2020: Día Mundial da Saúde. 

• Entre o 20 e o 24 de abril de 2020: Semana do Libro. 

• 2 de maio de 2020: Día Internacional contra o Acoso Escolar. 

• 9 de maio de 2020: Día de Europa. 

• Do 11 ao 15 de maio de 2020: Semana das Letras Galegas. 

• 5 de xuño de 2020: Día Mundial do Medio Ambiente. 

 

Ademais destas conmemoracións, tamén se levaron a cabo algunhas actividades 

complementarias, propostas polos diferentes equipos como o Magosto e o Entroido. 

 

6. REUNIÓN COAS FAMILIAS 

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

2º. Ao longo do curso, fixéronse entrevistas individuais entre as titoras e nais e pais do 

alumnado; estas reunións foron, polo xeral, positivas. 

 

7. VALORACIÓN DA AVALIACIÓN FINAL 

No 1º nivel: 

• Promocionan sen asignaturas pendentes 44 alumnos. 

• Promocionan con asignaturas pendentes 1 alumno. 

No 2º nivel: 

• Promocionan sen asignaturas pendentes 47 alumnos. 

• Non promociona 1 alumno. 

                                                                                                 

                                                                                                    A coordinadora de 1º e 2 

                                                                                                    Mª José Rodríguez Ramos. 
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MEMORIA DE 3º E 4º NIVEL DE ED. PRIMARIA 

1. Equipo docente 

 

TITORA DE 3ºA Laura Casal Berdeal 

TITORA DE 3ºB   Lorena Mosquera Gómez 

TITORAS DE 3ºC   Mª Luz Castelo Espiñeira 

TITORA DE 4ºA 
Mónica Rodríguez Longueira 

Rocío Gasalla Díaz 

TITOR DE 4ºB Carmen Mejuto Blanco 

TITOR  DE 4º C Carmen Camino Quintela 

MESTRA DE EDUCACIÓN MUSICAL  Mª Sol Barreira López 

MESTRA DE LINGUA ESTRANXEIRA 

(INGLÉS) 
Mónica Silvia Calvelo Ponte 

MESTRA DE PEDAGOXÍA 

TERAPEUTICA          
Lucía  Vérez Vivero     

COORDINADORA  DO  EQUIPO Laura Casal Berdeal 

 

Imparten nestes niveis a mestra Marta Costa Rodríguez (Inglés en 4º EP e plástica bilingüe), 

Ricardo Ruibal Armesto (Educación física) e Nieves Fernández Ruibales (Relixión). 

 

2.- Alumnado 

Neste curso houbo tres grupos de 3º de Primaria con 22,21 e 21 alumnos  e tres grupos de 

4º de Primaria con 19,19,19  alumnos en cada aula. 

Durante o curso unha alumna causou baixa no mes de febreiro, da aula de 3º B. 

 

3.- Resultados académicos 

 

Este é o cadro dos resultados do 1º trimestre: 

 

SUSPENSOS Matemáticas Lengua Lingua Naturais Sociais Inglés 

TERCEIRO 3% 5% 12% 6% 5% 14% 

CUARTO 21% 14% 19% 10% 22% 15% 
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   Este é o cadro dos resultados do 2º trimestre: 

 

 

SUSPENSOS Matemáticas Lengua Lingua Naturais Sociais Inglés 

TERCEIRO 8% 6% 5% 5% 8% 5% 

CUARTO 9% 11% 11% 9% 5% 9% 

 

   Este é o cadro dos resultados da avaliación final: 

 

SUSPENSOS Matemáticas Lengua Lingua Naturais Sociais Inglés 

TERCEIRO 6% 6% 5% 3% 5% 5% 

CUARTO 7% 9% 9% 5% 4% 4% 

 

   Nas materias de educación artística (música e plástica) o número de suspensos é  

mínimo, e relixión e valores non teñen suspensos. 

 

   En terceiro, só un alumn@ ten ACI. e 9 alumn@s reciben reforzo educativo por parte do 

mestre titor ou outro mestre, e  6 alumn@s atendidos polo DO. 

   En cuarto, 3 alumn@s teñen ACI en algunha asignatura, e 11 alumn@s reciben reforzo 

educativo por parte do mestre titor ou outro mestre, e 4 alumn@s atendidos polo DO. 

 
   Promocionan todos os alumnos  agás un de 3º e 2 alumnos de 4º. 

 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 contribuiron co seu traballo na creación e planificación das actividades coas que 

cada equipo dinamizou a vida do centro. 

Cabe resaltar o importante traballo que todo o profesorado fixo para poder seguir o curso, 

coa maior normalidade posible, a causa do COVID-19. Traballouse coa Aula Virtual. 

 

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. 

• Magosto 

• Nadal 

• Día da Paz 

• Celebrouse o día Paz cunha carreira solidaria e a recaudación foi para a  
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organización “Save the Children”. 

• Entroido. 

• Participamos no Proxecto da Biblioteca e en todas as actividades propostas desde 

este equipo. 

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

• Non se puideron realizar máis actividades pola Pandemia declarada o 13 de marzo. 

 

Realizáronse as seguintes saídas fóra do centro escolar: 

3º Primaria:  

- Saída ao cine ( 1º trimestre) 

- Saída MUNCYT ( 1º trimestre) 

4º Primaria:   

- Saída ao cine( 1º trimestre) 

- Saída Sotavento ( 1º trimestre) 

- Saída MUNCYT ( 2º trimestre) 

 

6.- Comunicación coas familias: individual e grupal 

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

invididuais cado foron necesarias.  Así mesmo realizáronse entrevistas coas familias dos 

alumnos que non ían a promocionar ou necesitar A.C.I, 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. 

9.- Cambio de libros de texto. 

   Para o próximo curso 2020-2021 temos cambio dos libros de texto para o alumnado de 

terceiro. 

                                                                                                          A coordinadora 

                                                                                                          Laura Casal Berdeal 
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MEMORIA DE 5º E 6º NIVEL 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: 

• Pilar Rilo Otero (titoría de 5º A), impartiu as materias troncais na súa titoría: Ciencias 

Naturais, Ciencias Sociais, Ed. Plástica, Lingua Castelá, Lingua Galega, 

Matemáticas e Valores Cívicos e Sociais. Foi a coordinadora do Equipo de Biblioteca 

Escolar. 

• Vanesa del Río Ríos (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. 

• Laura Delgado Roel (titoría de 5º C), impartiu as materias troncais na súa titoría: 

Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Ed. Plástica, Lingua Castelá, Lingua Galega, 

Matemáticas e Valores Cívicos e Sociais 

• Mónica Carneiro Varela (titoría 6º A), impartiu Lingua Castelá, Lingua Galega e 

Matemáticas na súa titoría. 

• Paloma López Velázquez (titoría de 6º A), compartiu horario con Mónica Carneiro 

Varela, por ter esta reducción de xornada. Impartiu Ciencias Naturais, Ciencias 

Sociais, Ed. Plástica e Valores Cívicos e Sociais na titoría. 

• José Antonio Pedreira González (titoría 6º B), impartiu as materias troncais na súa 

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

Galega, Matemáticas e Valores Cívicos e Sociais. 

• Eduardo Roi Louzán Lamas (titoría 6º C), que impartiu Matemáticas, Ciencias 

Naturais e Ciencias Sociais na súa titoría; ademais de Educación Física nos dous 

grupos de 1º e nos tres de 6º de E.P. Foi coordinador do Proxecto Edixgal. 

ESPECIALISTAS: 
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• Marcos Daniel García Ares, especialista de Pedagoxía Terapéutica, atendeu 

alumnado do ciclo e tamén de outros cursos de E.P. Está de baixa por enfermidade 

dende o mes de decembro, sendo substituido por Silvia Graíño Pereira tanto no 

labor da especialista en PT como no cargo de Coordinadora do Equipo de 

Dinamización Lingüística. 

• Rafael Martínez Pozas, impartiu Inglés aos tres grupos de 6º e Lingua Galega e 

Plástica en 6º C. Ademáis impartiu Inglés aos dous grupos de 2º de E.P. e aos seis 

grupos de E.Infantil..  

• Ricardo Ruibal Armesto, coordinador do equipo, impartiu Educación Física aos tres 

grupos de 5º de E.P. Ademáis impartiu a materia aos grupos de 2º, 3º, 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 Lingua Castelá e Valores Cívicos e Sociais a 6º C. 

- NIeves Fernández Rubiales, que impartiu Relixión a todos os grupos do ciclo. 

- Mónica Silvia Calvelo Ponte, 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: Laura Delgado e Pilar Rilo, que é a coordinadora do equipo. 

• Dinamización e Normalización Lingüística: Marcos Daniel García Ares, que 

era o coordinador do equipo, sendo substituido por Silvia Graíño Pereira, 

Mónica Carneiro Varela, Paloma López Velázquez e Vanesa del Río Ríos. 

• Actividades Complementarias e Extraescolares: José Antonio Pedreira 

González. 

• TICs: Eduardo Roi Louzán Lamas, coordinador do equipo e do Proxecto 

EDIXGAL e Rafael Martínez Pozas. 

      3. RESULTADOS ACADÉMICOS. 

En 5º A, promocionan os 25 (100 %) alumnos, 24 deles superaron a avaliación de 

todalas materias (96 %). Só un alumno (4%) suspendeu algunha materia, dúas: Lingua  
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Galega e Inglés. Dito alumno ten A.C.I en todalas materias. A nota media do grupo 

foi de 7,65. 

           En 5º B, promocionan 24 dos 25 alumnos (96%) e unha alumna non promociona 

(4%). Dos 24 alumnos que promocionan, 3 fano de maneira obrigada por teren agotada a 

medida da repetición. 19 alumnos (76 %) obtiveron avaliación positiva en todalas 

asignaturas. Seis alumnos suspenderon unha ou máis materias (24%). Dous suspenderon 

únicamente unha materia (Ciencias Naturais e Lingua Galega repectivamente). Dous 

alumnos suspenderon catro materias (Ciencias Sociais, Lingua Galega, Matemáticas e 

Inglés). Un destes alumnos promociona obrigatoriamente e á outra aplícaselle a medida de 

repetición de curso. Por último, dous alumnos supenderon cinco asignaturas. Unha alumna 

que suspendeu C. Naturais, C. Sociais, L. Galega, L. Castelá e Matemáticas e un alumno 

que ten Adaptación Curricular en todalas asignaturas e que non superou Ciencias Sociais, 

Valores Cívicos e Sociais, Música, Lingua Galega e Inglés. Ambos promocionan 

obrigatoriamente. A media das calificacións do grupo foi de 7,23. 

 

En 5º C tamén promocionan os 25 alumnos (100%), dos cales 18 superaron todas 

as materias (72%). Dos 7 alumnos (28%) que non superaron todas as materias, catro 

suspenderon unha soa materia (dous de eles Matemáticas, un Ciencias Sociais e outro 

Inglés; dous alumnos suspenderon dúas asignaturas (Lingua Castelá e Matemáticas, un, e 

Ciencias Sociais e Matemáticas, o outro).  Un alumno suspendeu tres materias (Lingua 

Castelá, Matemáticas e Inglés). A nota media do grupo foi de 7,4. 

 

En 6º A promocionan 16 dos 18 alumnos (88,89%), sendo dous os alumnos que non 

promocionan (11,11%). Do alumnado promocionado, dous fano de maneira obrigatoria. 13 

alumnos (72,22%) superaron a avaliación de tódalas asignaturas. Un total de 5 alumnos 

(27,8%) non superaron todas as materias. Unha alumna suspendeu unha soa materia 

(Ciencias Sociais). Dous alumnos non superaron dúas materias (Lingua Castelá e 

Matemáticas e Ciencias Sociais e Inglés respectivamente. Este último, que ten ACI nas 

linguas e en Matemáticas, promociona obrigadamente xa que ten materias pendientes de 

4º e 5º aínda non superadas). Un alumno, que non promociona, suspendeu tres materias 

(Ciencias Naturais, Ciencias Sociais e Lingua Galega). Por último, dúas alumnas 

suspenderon cinco materias (Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Lingua Castelá, Lingua 

Galega e Matemáticas, unh alumna que non promociona e que se incorporou xa comezado 

o curso do estranxeiro; e Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Lingua Castelá, Lingua 

Galega e Matemáticas, outra alumna que sí promociona aínda que obrigadamente). A nota 

media do grupo foi de 7,35. 
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           En 6º B, promocionan os 18 alumnos, dos cales 14 (77,78%) superaron a avaliación 

de tódalas asignaturas. Catro alumnos (22,22%) non superaron algunha materia. Unha  

 

alumna, que ten ACI en todas as asignaturas, suspendeu Lingua Galega.. Dous alumnos 

suspenderon dúas asignaturas (Ciencias Sociais e Matemáticas e Ciencias Sociais e Inglés 

respectivamente). Outro non superou a avaliación de tres materias (Ciencias Sociais, L. 

Castelá e Inglés). A nota media do grupo foi de 8,11. 

 

En 6º C, tamén promocionan os 18 alumnos. Deles, 14 (77,78 %) superaron a 

avaliación de tódalas asignaturas. Dos 4 alumnos (22,22 %) que non acadaron avaliación 

positiva en tódalas materias, 2 suspenderon unha (L. Castelá) e os outros dous, dúas 

asignaturas (Lingua Castelá e Lingua Galega unha alumna e Ciencias Naturais e Ciencias 

Sociais un alumno). A nota media do grupo foi de 7,45. 

 

Os resultados da avaliación ordinaria do alumnado resúmense no seguintes cadros: 

 

 

NÚMERO DE MATERIAS SUSPENSAS E NOTAS MEDIAS 

 
NÚMERO 

DE 
ALUMNOS 

ALUMNADO 
QUE 
SUPEROU 
TODAS AS 
MATERIAS 

ALUMNADO 
QUE  NON 
SUPEROU 
ALGUNHA 
MATERIA 

ALUMNADO 
QUE  NON 
SUPEROU 
UNHA 
MATERIA 

ALUMNADO 
QUE  NON 
SUPEROU 
DÚAS 
MATERIAS 

ALUMNADO 
QUE  NON 
SUPEROU 
TRES 
MATERIAS 

ALUMNADO 
QUE  NON 
SUPEROU 
CATRO OU 
MÁIS 
MATERIAS 

NOTA 
MEDIA 

5º A E.P. 25 24 1 0 1 0 0 7,65 

5º B E.P. 25 19 6 2 0 0 4 7,23 

5º C E.P. 25 18 7 4 2 1 0 7,4 

TOTAL 
5º E.P. 75 61 

% 
81,3 

14 
% 
18,7 

 7,43 

6º A E.P. 18 13 5 1 2 1 2 7,35 

6º B E.P. 18 14 4 1 2 1 0 8,11 

6º C E.P. 18 14 4 2 2 0 0 7,45 

TOTAL 
6º E.P. 54 41 

% 
75,9 

13 
% 
24,1 

 7,64 

TOTAL 
5º E 6º 129 102 

% 
79,1 

27 
% 
20,9 

 7,52 
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ALUMNADO QUE SUPEROU E SUSPENDEU CADA UNHA DAS MATERIAS 

         E PORCENTAXE DE APROBADOS POR NIVEIS E DE TODO O CICLO. 

 

*: Un alumno exento de L.G. 

**: Dous alumnos exentos de L.G. 

 

ALUMNADO QUE PROMOCIONA (QUE PROMOCIONAN OBRIGATORIAMENTE) E 

QUE NON PROMOCIONA 

 

 5º A 5º B 5º C 
5º 
E.P. 

6º A 6º B 6º C 
6º 
E.P. 

5º E 6º 

TOTAL 25 25 25 75 18 18 18 54 129 

PROMOC. 25 24 25 74 16 18 18 52 126 

P. OBR. 0 3 0 3 2 0 0 2 5 

NON P. 0 1 0 1 2 0 0 2 3 

 

En resumo, promocionan 126 (97,7%) e non promocionan 3 (2,3%). 

 

4. ALUMNADO QUE RECIBIU ATENCIÓN ESPECÍFICA. 

• Marcos Daniel García Ares e a súa substituta Silvia Graíño Pereira, mestres de 

Pedagoxía Terapéutica, apoiaron ao longo do curso a 3 alumnos de 5º e 9 alumnos 

de 6º en distintos momentos do curso. 

• Lucía Vérez Vivero, mestra de P.T. apoiou a tres alumnos do ciclo. 

 C.N. C.S. E.A. E.F. L.C. L.G. MAT. ING. V./R. 

5º A (25) 25-0 25-0 25-0 25-0 25-0 24-1 25-0 24-1 25-0 

5º B (25) 23-2 21-4 24-1 25-0 24-1 20-5 22-3 22-3 24-1 

5º C (25) 25-0 23-2 25-0 25-0 23-2 25-0 20-5 23-2 25-0 

5º E.P. 
(75) 

73-2 
97,3% 

69-6 
92% 

74-1 
98,7% 

75-0 
100% 

72-3 
96% 

69-6 
92% 

67-8 
90,7% 

69-6 
92% 

74-1 
98,7% 

6º A (18) 15-3 13-5 18-0 18-0 15-3 15-2 * 15-3 16-2 18-0 

6º B (18) 18-0 15-3 18-0 18-0 17-1 16-1 * 17-1 16-2 18-0 

6º C (18) 17-1 17-1 18-0 18-0 15-3 17-1 18-0 18-0 18-0 

6º E.P. 
(54) 

50-4 
92,6% 

45-9 
83,3% 

54-0 
100% 

54-0 
100% 

47-7 
87% 

48-4 ** 
92,3% 

50-4 
92,6% 

50-4 
90,7% 

54-0 
100% 

5º E 6º 
(129) 

123-6 
95,3 

114-15 
88,4% 

128-1 
99,2% 

129-0 
100% 

119-10 
92,2% 

117-10 ** 
92,1% 

117-12 
90,7% 

119-10 
92,2% 

128-1 
99,2% 
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• Ana Fernández Sánchez, mestra de P.T. e A.L., apoiou a dous alumnos do ciclo. 

• Realizaron reforzos educativos, ademais, loxicamente, dos que deron os profesores 

nas propias materias que impartían: Laura Delgado Roel, na materia de Inglés en 5º 

B e C, Mónica Carneiro Varela e Paloma López Velázquez, Inglés en 6º A, José 

Antonio Pedreira González, Matemáticas en 3º B e Carmen Camino Quintela, Lingua 

Castelá, Lingua Galega e Matemáticas en 6º B. 

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 

distintos niveis. 

A NIVEL DE CENTRO: 

• Magosto (8 de novembro), no que houbo degustación de castañas e unha 

xornada de xogos. 

• Nadal (20 de decembro), con concurso de panxoliñas e obradoiros. 

• Día da Paz (30 de xaneiro), no que se realizou a Carreira Solidaria en 

colaboración con “Save the Children”, a elaboración de mensaxes para 

decorar as escaleiras e diversas actuacións musicais do alumnado. 

• Entroido (21 de febreiro), con desfile de disfraces relacionados co tema 

“Xogos Olímpicos”, recollida de alimentos en colaboración co Banco de 

Alimentos de Cambre, 

A NIVEL DE CICLO, CURSO OU GRUPO: 

• Día Universal da Infancia (20 de novembro). 

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

• Conmemoración da Constitutición e do Estatuto de Autonomía de Galicia (Do 

2 ao 9 de decembro). 

• Día Internacional das Persoas con Discapacidade (3 de decembro). 

• Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos (10 de decembro). 

• Día Internacional da Muller (8 de marzo). 

• Semana da Prensa (Do 9 ao 13 de marzo). 

     

O alumnado tamén participou nas seguintes actividades complementarias:  
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• “Instagal”, participación no proxecto da CRTVG no que o alumnado de 5º e 6º trataba 

de buscar, involucrando ás propias familias, sinónimos de palabras propostas que 

logo, a través dun canal de Youtube era analizado por persoal do ente 

radiotelevisivo. 

• “Galihits”, creación dun banco de recursos musicais por parte de todo o alumnado 

do ciclo no que se aportaban cancións en galego que soaron pola megafonía do 

centro ás horas de entrada, recreos e saída. 

• “Investigal” investigación feita polo alumnado de 5º B para conmemorar o Magosto 

(historia, datos de interese, receitas de cociñas, recompilación de adiviñas e refráns 

e xogos). No mesmo proxecto, o alumnado de 5º C realizou unha investigación para 

conmemorar o Entroido, recompilando información e curiosidades dos entroidos 

máis famosos de Galicia. 

• “Ti que contas?”, organizado polo E.D.L., foi un apadriñamento lector realizado polo 

alumnado do ciclo co alumnado de E.I. (1ª quincena de decembro) 

• Teatro en inglés (10 de decembro). 

• Asistencia á proxección de “Maléfica 2, la Maestra del Mal” (19 de decembro) 

• Charlas da Guardia Civil enmarcadas no Plan Director (17 de xaneiro). “Prevención 

de incendios” para 5º e “Os peligros de internet” para 6º. 

• Contacontos ”Marta e a Píntega” (10 de febreiro). 

• Decoración dos taboleiros da entrada por parte do alumnado de 6º C con máscaras 

típicas do entroido, pequenas estrofas e cancións. 

• Obradoiro de creación de adiviñas, organizado polo E.D.L., para todo o alumnado do 

ciclo. Dito obradoiro estaba programado para posteiormente realizar un concurso de 

adiviñas que non se puido realizar por mor do confinamento. 

         Todas estas actividades aparecen recollidas nas memorias do equipos de traballo. 

Non se poideron realizar o resto das saídas que estaban programadas polo Estado de   

Alarma. 

7. RELACIÓN COS PAIS E NAIS. 

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

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

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

o seguimento da aprendizaxe do alumnado.  
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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, reunióna coa orientadora, etc. Tamén se 

utilizou a aplicación Tokapp para comunicar circunstancias relacionadas coas actividades 

programadas. Ademais, tamén se utilizou ABALAR con este fin. 

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 2019-20”, 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 búsqueda das mellores 
estratexias segundo as distintas unidades didácticas, contando co 
labor do Equipo ABALAR e EDIXGAL. 

 X  

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

X   

4. 
Buscar un modelo de rexistro tanto para a observación como para a 
avaliación do alumnado do ciclo./ Coordinar o rexistro de 
observacións 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. 
Colaborar co Departamento de Orientación do I.E.S. “Afonso X, O 
Sabio” no Programa de Transición á E.S.O. 

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   
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O resultado desta avaliación resúmese cos seguintes datos: 

- Obxectivos conseguidos totalmente: 7 

- Obxectivos conseguidos parcialmente: 1 

- Obxectivos non conseguidos: 2 

 

9. PROPOSTAS DE MELLORA. 

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

propostas de mellora: 

• Realizar un proxecto de formación do profesorado sobre a avaliación formativa e o 

rexistros de avaliación . 

• Propoñer aos responsables de EDIXGAL s integración na propia plataforma dunha 

aplicación para sistematizar a programación e a avaliación. 

• Sacar máis rendemento ás posibilidades do whatsapp do equipo. 

 

10.  VALORACIÓN DO PROXECTO EDIXGAL. 

A proposta do coordinador, Roi Eduardo Louzán Lamas, 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, cunha clara 

disminución de problemas nos equipos con respecto aos habidos no curso pasado. 

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

mellorando claramente á do curso pasado; polo que respecta á atención recibida, avalíase 

positivamente pola calidade da mesma, mellorando o tempo de resposta por parte de 

EDIXGAL con respecto a cursos anteriores. 

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

falta de horario para que o profesorado que participa no proxecto poda coordinarse e 

resolver problemas e incidencias. 
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Por último, realízanse as seguintes propostas de mellora: 

• Mellorar a conexión WIFI. 

• Mellorar, por parte de EDIXGAL, a capacidade de arquivos, a instalación de 

recursos e soportes e a calidade dos contido editoriais. 

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

para a coordinación e a resolución de problemas. 

 

                                                                                                       O Coordinador 

                                                                                                  Ricardo Ruibal Armesto 
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MEMORIA DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

Seguindo as pautas sinaladas no proxecto de fomento do uso do galego para o curso 2019- 

2020, 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 lapelas do curso anterior, incluíndo ademais unha lapela de “Música” 

para difundir enlaces de YouTube de música en galego.  

Ademais,  debido ó período de corentena, difundimos unhas recomendacións de lectura 

recollidas no subapartado de “Lecturas para o confinamento”, na lapela de  LECTURA 

e diferentes actividades (“Contidos e ocio para o confinamento”, no apartado 

“AXUDIÑAS”) para seguir promovendo o uso do galego neste período na casa. 

• “Actividades”: enlace para acceder ás actividades feitas en cursos anteriores e  

durante o presente curso. 

• ”Na clase”: esta solapa 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 Ricardo 

Carvalho Calero e recursos  para  traballar nas aulas. 

• “O recanto da poesía”: lapela concreta sobre a poesía. 

• “Atentos”: ligazón 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. 

• “Música”: neste espazo compartimos os enlaces de YouTube das cancións en 

galego e información sobre os grupos de música da nosa actividade “Os nosos 

Galihits” 

•  “Xogos”: atopamos  multitude de xogos (tradicionais, karaoke, aforcado...), 

música e películas segundo as distintas  idades. 



CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 

MEMORIA CURSO 2019/2020  

48 

 

• “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 atopamos os fondos en galego sinalados cun adhesivo  morado no 

seu dorso, e os CDs que contan cun expositor propio. 

En E.I. e 1º de EP, coa visita do Moucho, recibimos unha morea de libros en galego para 

cada clase emprestados polas bibliotecas de Cambre. 

En EP seleccionáronse as seguintes lecturas na nosa lingua para traballar nas aulas: 

CURSO LECTURAS 

2º “Rapunzel con piollos” El Hematocrítico, Ed. SM 

3º “O meu gato é un poeta” Fran Alonso, Ed.Xerais 

4º “Palabras de Caramelo” Gonzalo Moure, Ed. Anaya 

5º “Esmeraldina a pequena defunta” Ledicia Costas, Ed. Xerais 

6º “Escarlatina a cociñeira defunta” Ledicia Costas, Ed. Xerais 

 

3. Adquisición de fondos en galego (música e libros). 

     Mercáronse distintos fondos. Algúns directamente para a biblioteca, outros para ter 

recursos nas actividades relacionadas coa igualdade, o deporte, os xogos Olímpicos...así 

como para as bibliotecas de aula. 

4. Ti que contas? 

     Apadriñamento lector un a un realizado polo alumnado de 5º e 6º de EP co alumnado 

de Ed. Infantil e que se levou a cabo na primeira quincena de decembro. Aínda que o 

apadriñamento era un a un, a medida que remataban de contar o conto, as e os maiores 

ían rotando co resto de compañeiros de xeito que o alumnado de EI escoitaba mais de un 

conto en galego. A temática foi xeral e a relación de libros procedeu da biblioteca do centro  
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e das bibliotecas de aula  de EI, facendo unha selección previa por parte do EDLG, dos 

cales cada alumna e alumno de 6º elixiu o seu preferido. 

5. Refraneiro popular.  

     Actividade destinada o alumnado de 4º de EP que finalmente non se levou a cabo debido 

ao peche do centro polo Covid-19. 

6. Enquisa sobre hábitos lingüísticos. 

     Realizouse unha enquisa ás familias do alumnado de 4º de EI para coñecer os seus 

hábitos lingüísticos e os das súas familias. A realidade do noso entorno é maiormente 

castelanfalante  sendo o galego moi pouco usado na vida familiar (8,1% dos enquisados). 

7. Concurso de poesía. 

     Concurso destinado ó alumnado de EP e organizado polo alumnado de 3º de EP, 

estábamos pendentes dunha maior participación por parte do profesorado para levalo a 

cabo. Finalmente, e por mor do Covid-19 non se levou a cabo. 

8. Concurso de adiviñas 

     Actividade destinada ó alumnado de 5º e 6º de EP da que finalmente so se levou a cabo 

o obradoiro de creación de adiviñas, sen poder realizar o concurso por mor do 

confinamento. 

9. Traballos relacionados co día das Letras  Galegas.  

     Debido ao peche do colexio por mor do COVID-19 e por decisión do claustro, decidiuse 

pospoñer a celebración das letras galegas para o comezo do vindeiro curso. Dende o blog 

do EDLG publicamos diferentes enlaces para coñecer un pouco máis o autor deste ano, 

Ricardo Carvalho, a través de vídeos, xogos, preguntoiros, organizados por outros colexios 

como San Pío X de Ourense, CEIP Ben-Cho-Sey de Pereiro de Aguiar en Ourense e 

difundidos a través do noso blog na pestana de Letras Galegas, no apartado de Ricardo 

Carvalho Calero 2020. 

     Ademais, e como en anos anteriores difundimos as ligazóns ao Seminario Galán e 

Primavera das letras. 
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10. Difusión e organización no centro das diferentes iniciativa que o Concello de 

Cambre, a Xunta de Galicia ou calquera outro organismo poidan ofrecer. 

     Dende o EDLG, e ó longo de todo o curso difundíronse no centro as actividades 

achegadas para promover o galego, no caso deste curso o  Correlingua organizado pola 

Asociación Cultural Correlingua en colaboración co Concello de Cambre e a Deputación de 

Galicia, o XXIV Certame de Poesía Francisco Añón organizado polo Concello de Outes e o 

Moucho Leroucho organizado polo Concello de Cambre, sendo esta última a única que se 

levou a cabo no centro. 

11. Facilitar ao profesorado recursos didácticos sobre as diversas festividades. 

     No blog 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. 

12. Moucho Leroucho 

     Un ano máis, o alumnado de EI e 1º de EP volveu a contar coa visita do Moucho 

Leroucho, que ademais de ter a oportunidade de escoitar ao Moucho, deixounos dúas 

partidas de libros en galego correspondentes ós dous primeiros trimestres, non levándose 

a cabo no 3º por mor do peche do centro. 

13. Dragolambona 

     Actividade destinada ao alumnado de 1º e 2º de EP, involucrando ó alumnado de EI e 

que finalmente non puido levarse a cabo debido ó peche do centro por mor do Covid-19. 

14.  #Investigal  

     Para conmemorar o magosto, as alumnas e alumnos de 5ºB de EP realizaron diversas  

investigacións sobre esta celebración e sobre a súa historia, datos de interese, receitas de 

cociña propias da época, recompilacións de cancións e refráns e diferentes xogos que 

dende o Equipo de Actividades Complementarias organizaron para poñer en práctica nesta 

festividade. 
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     Por outra banda, o alumnado de 5ºC, con motivo do Entroido, realizou un Investigal 

sobre a historia desta celebración galega recompilando información e curiosidades sobre 

os entroidos máis famosos da nosa terra: o de Viana do Bolo, o de Verín, o de Salcedo, o 

de Xinzo de Limia, o de Manzaneda ou o de Laza, pescudando sobre a súa historia, 

gastronomía, vestimenta dos personaxes... 

     Os murais coas investigacións das alumnos e alumnos foron expostos nos taboleiros do 

centro e recollidos no noso blog na pestana de Investigal sobre o Magosto 2019 e Investigal 

sobre o Entroido 2020. 

     Difundimos tamén no blog a iniciativa do alumnado de 6ºC que decorou os taboleiros da 

entrada coas máscaras típicas do entroido e pequenas estrofas e cancións que compuxeron 

sobre esta celebración 

15. Os nosos Galihits  

     A partir da segunda quincena de outubro, creouse un banco de recursos musicais en 

galego para que fragmentos destes soasen pola megafonía do centro ás horas da entrada, 

recreos e saída. Elixíronse fragmentos dunha canción en galego por semana, publicándose 

estas tamén no blog do EDLG xunto cunha pequena descrición da canción e do grupo 

musical. 

16.  Instagal  

     Cada semana, nas redes da CRTVG lánzase un vídeo cunha palabra en galego 

procurando atopar a maior cantidade de sinónimos. O alumnado voluntario de 5º e 6º,  

involucrando tamén as familias, tiña que preguntar nas súas casas o termo que 

empregaban para designar esa palabra. Estas achegas foron recollidas polos titores e 

comunicadas por parte do coordinador do EDLG á CRTVG, quen a través dun vídeo na súa 

canle de YouTube analizaba os sinónimos. Esta actividade desenvolveuse unicamente no 

1º trimestre, e non tivo continuidade ó longo do curso por mor da baixa do coordinador do 

EDLG. 

17.  Atención ás demandas e adquisición de material bibliográfico e informático para 

o profesorado do centro. 
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     Realizouse unha compra de libros de adiviñas para o concurso promovido polo  

alumnado de 5º e 6º de EP . 

18.  Realización de actividades ligadas á celebración do 8M. 

     Para conmemorar o día da muller o alumnado de EI gozou da obra de monicreques 

“Unha armadura de ferruxe” representada pola compañía Títeres de Cascanueces da 

compañía  Garabato, e o alumnado de 1º e 2º de EP da obra teatral “O Estornino Niño”. 

      Por outra banda e na liña da temática seguida pola biblioteca do centro que este ano trata os 

Xogos Olímpicos, o alumnado de 5º e 6º de EP realizou un Investigal sobre as mulleres 

deportistas galegas que plasmaron nuns pósters incluíndo unha pequena biografía e os logros 

de cada unha delas. No transcurso da actividade e a vistas de participar o vindeiro curso na Open 

Science, decidimos incluír tamén no Investigal ás mulleres galegas recoñecidas no ámbito das 

Ciencias. 

Actividades non recollidas inicialmente no proxecto pero que finalmente se levaron 

a cabo. 

A paz en galego: Por suxerencia do Equipo de Actividades Complementarias, fixemos unha 

selección de libros en galego que abordan a temática da paz. Dita recompilación foi exposta 

no taboleiro e recollida no noso blog. 

Día de Rosalía de Castro: O alumnado de 4º A, con motivo da celebración do día de Rosalía 

de Castro, decidiron recordar a autora cun mural no que recompilaron debuxos, algunhas 

das súas frases célebres e o seu poema máis coñecido “Adiós ríos, adiós fontes”. 

Propostas de mellora 

• Difusión das novidades editoriais, música, cine, teatro etc nun expositor no corredor 

do colexio como tamén no blog. 

• Continuar coa difusión no blog de recomendacións editoriais para a casa durante o 

curso (por exemplo no Nadal, fin de curso…). 

• Procurar que as actividades sexan consensuadas e se planifiquen en coordinación 

co resto de equipos de profesorado para así reducir o número das mesmas. 
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• En canto as enquisas lingüísticas, procurar abarcar máis aspectos e incluír máis ítems 

(“en qué lingua che falan teus pais?”, qué lingua falan teus pais entre eles?”) que nos 

acheguen máis información do contexto lingüístico do alumnado. 

• No que se refire á actividade do apadriñamento do alumnado de 5º e 6º de EP co 

alumnado de EI, ¿Ti que contas?, procurar unha mellor distribución en canto a 

espazos e tempos, e prolongar esta actividade durante todo o curso. 

 

• Priorizar actividades que promovan a oralidade da lingua galega. 

     

                                                                                         Coordinadora substituta do EDLG 

                                                                                                              Silvia Graíño Pereira 
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MEMORIA TIC’s 

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

Allegue Canedo, (mestra de EI), Álvaro Castro Lago (mestre de EI), Mónica Silvia Calvelo 

Ponte (mestra de inglés), Rafael Martínez Pozas (mestre de inglés), Marta Costa Rodríguez 

(mestra de inglés), Eduardo Roi Louzán Lema (titor/a de 6ºC) e Lorena Mosquera Gómez 

(titora 3ºB e coordinadora do equipo).  

 1. TRABALLO REALIZADO 

   Ao longo do curso 2019-20 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 as tablets ABALAR e buscar unha nova utilidade das mesmas. 

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

posibles fallos dos equipos. 

➢ Destínase unha nova ubicación (biblioteca) a un ordenador ABALAR (que foi 

anteriormente substituído por EDIXGAL) para uso dos mestres. 

➢ Mantemento e actualización da web do centro e os blogues de celebracións do 

centro (celebrandeslao) e do blog do EDLG (querquellequer).  

➢ Insistencia nos problemas de Wifi que hay no centro (dependencias de EI). 

➢ Colaboración co proxecto EDIXGAL.  

Varias incidencias a nivel técnico cos equipos do alumnado solucionadas dende este 

equipo e dende a unidade técnica. Dúas incidencias de roturas de pantallas, que 

aínda están pendentes de solución. Cabe destacar que mellorou sensiblemente a 

calidade do servicio técnico, pero houbo problemas coa editorial Netex nas Smart 

Classroom.  
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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 e a ampliación da cobertura 

Edixgal de cara ao vindeiro curso académico (incidencia nº 529455). Debido a situación 

vivida no presente curso, precisamos unha boa rede no centro con cobertura wifi e Edixgal 

en todas as dependencias do centro. 

   Outra proposta é a instalación das impresoras en rede nos portátiles do profesorado, 

para aquel que o precise se dirixa a sala de mestres (onde se atopan as impresoras) e 

poda imprimir dende o seu portátil alí. 

   Ademais outro membro do equipo propón darlle uso aos portátiles Abalar do alumnado 

creando un rincón de TICs nas aulas onde o requiran, como xa se viña facendo neste 

curso en 6º E.I. 

   De cara ao vindeiro curso, o equipo propón que na páxina web do centro se colguen as 

imaxes de cada celebración ou as que o profesorado considere oportunas, tendo un 

apartado ao que a comunidade escolar poida acceder. 

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

cursos, o que suporía un aforro ao centro. 

   Este curso a coordinación TICs levouse a cabo independiente da coordinación EDIXGAL, 

despois de propoñer o curso anterior a existencia de dous coordinadores independentes. 

Aínda que os dous forman parte do equipo TICs e en moitas ocasións pódense levar 

separadas, noutras solápanse. A proposta sería que tanto de ser unha persoa sola a 

coordinadora, como dúas persoas para cada coordinación, estas coordinacións requiren 

horas de liberación para poder levalo ao día (supervisión e resolución de incidencias, 

actualización, coordinación do proxecto, do equipo...) 

3. OUTROS 

Ademáis, neste curso, por causas externas (Covid-19), non se levaron a cabo as reunións 

propostas para os meses de abril e maio.  

Tamén cabe incidir na implicación de todo ou a maior parte do claustro na aula virtual do 

centro e a posta ao día neste aspecto. 

                                                                                                                    A coordinadora 

                                                                                                                  Lorena Mosquera 
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MEMORIA DA CONVIVENCIA ESCOLAR NO CENTRO 

Durante o curso 2019-2020 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 cos iguais e mal uso das instalacións e material do centro (4 alumnos/as 

dedicáronse a pintar as portas dos servicios). 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 (6) 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. 

Se nos centramos nas relacións entre o profesorado podemos resumir que en termos 

xerais foron unhas relacións cordiais e de colaboración. 

Temos que seguir traballando no problema da falta de puntualidade.  

Elaborouse o plan de Igualdade e o programa de habilidades sociais aprobados no  

consello escolar na reunión celebrada o 17 de febreiro de 2020. 

A relación coas familias foi boa e intensa. Debido a situación de estado de alarma e 

a suspensión das clases a colaboración das familias foi un pilar moi importante á hora de 

levar a cabo o desenvolvemento actividade docente. A maioría das familias responderon 

de xeito moi positivo á adaptación que supuxo a nova situación. 
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Durante o curso 19-20 volveuse a levar a cabo o programa de “Mediación”. 

Desenvolveuse no segundo trimestre ata a suspensión das clases. Foi unha actividade ben 

acollida e foi utilizada por varios alumnos para achegar posturas entre aqueles alumnos 

que tiñan un conflito. Todas as intervencións acabaron en acordos. 

Para finalizar,  temos que salientar que durante este curso o Concello de Cambre 

realizou diversas actuacións no centro para mellorar as súas instalacións. 

                                                                                                        A coordinadora 

                                                                                              Carmen V. Pedrido Rey 
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MEMORIA DO PLAN DE IGUALDADE 

     Neste curso 2019/2020 eleborouse o 1º Plan de Igualdade no noso centro tomando 

como principal referente a Instrución do 6 de setembro do 2019 da dirección xeral de 

educación, formación profesional e innovación educativa, para a elaboración de plans de 

igualdade no curso 2019/2020 nos centros docentes sostidos con fondos públicos de niveis 

non universitarios da consellería da educación, universidade e formación profesional. 

     Este plan foi aprobado polo Consello Escolar o 17 de febreiro do 2020 no que se nomeou 

como persoa responsable do seu impulso a Mª Teresa Morente Bellón. 

     A constitución da comisión de igualdade foi o 2 de marzo cos mesmos membros que 

compoñen a comisión de convivencia: 

Directora: Mónica Rodríguez Longueira. 

Xefa de estudos: Rocío Gasalla Díaz. 

Mestras: MªTeresa Morente Bellón e María Dolores Morandeira Fernández. 

Orientadora do centro: Carmen Ventura Pedrido Rey. 

Pais/nais/ representantes legais do alumnado: Luis Manuel Carril García e 

Patricia Muñiz Núñez. 

Representante do personal non docente: Nicolás López Rodríguez. 

 

OBXECTIVOS 

1. Promover a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. 

2. Previr, deter e intervir en casos de violencia de xénero. 

3. Promover o respecto pola diversidade afectiva. 

4. Previr, deter e intervir en casos de LGTBIfobia. 

 

ACCIÓNS E PROPOSTAS DIDÁCTICAS 

➢ Creación dun recuncho coeducativo na biblioteca con diferentes lecturas de 

contos, libros e fontes bibliográficas nas que se tiveron en conta o uso dunha 

linguaxe non sexista, imaxes non estereotipadas, aportacións de homes e mulleres 

ao longo da historia en todos os ámbitos culturais, sociais ou políticos , presenza de 

mulleres cando se tratan temas actuais relacionados coa ciencia, a tecnoloxía, o  

➢  
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deporte, o emprendemento e o éxito profesional ou de varóns se se tratan temas 

relacionados co coidado. 

➢ Celebración das conmemoracións do calendario escolar: 

• Día contra a Violencia de xénero (25 de novembro): 

         Contacontos, obradoiro e lazo humano por parte da consultaría de 

         formación e proxecto Innovamos para todo o alumnado.  

• Día da declaración dos dereitos humanos (10 de decembro).  

• Día escolar de non violencia e da paz (30 de xaneiro).  

• Día da muller (8 de marzo). 

➢ Obradoiros coeducativos:  

✓ Actuación de monicreques “Unha armadura con ferruxe” para 3º, 4º e 5º de 

Educación Infantil o 9 de marzo. 

✓ Teatro infantil “O estorniño Nino” para 1º e 2º de Educación Primaria o 6 de 

marzo.  

✓ Unha charla sobre os contos tradicionais “Marta e a píntega” para 5º de 

Educación Primaria o 10 de febreiro. 

➢ Prácticas restaurativas: 

O luns 10 de febreiro Ana Fernández, mestra de Audición e Linguaxe do centro, 

impartiu una charla ao profesorado para poñer en práctica estratexias seguindo o 

repertorio das prácticas restaurativas:  

- Estratexias proactivas: escoita, declaracións afectivas, círculos.  

- Estratexias reactivas: preguntas restaurativas, pequena reunión  espontánea ou 

reunións formais. 

 

PROPOSTAS DE MELLORA 

Debido a interrupción da actividade escolar producida polo Covid-19 quedaron pendentes 

una serie de actuacións: 

➢ Mural no patio de baloncesto realizado pola ilustradora Iria Fafián.  

➢ Posibilidade de participación no Plan director impulsado dende a Delegación do 

Goberno de Galicia e Inspección educativa que ofrece  aos centros docentes a 

posibilidade de charlas informativas/formativas impartidas por persoas expertas das 

forzas e corpos de Seguridade do Estado e dirixidas ao conxunto da comunidade  

➢  
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educativa sobre temáticas como: acoso escolar, violencia de xénero, novas 

tecnoloxías… 

➢ Desenvolver o proxecto de patios inclusivos. 

➢ Rúbrica para analizar a presenza da coeducación no centro. 

➢ Revisión e actualización das bibliotecas de aula con materiais que fomente a 

igualdade, os dereitos e deberes das persoas e a non discriminación. 

 

                                                    Responsable do impulso do Plan de Igualdade 

                                                                              Mª Teresa Morente Bellón 
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MEMORIA DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

1.- INTRODUCIÓN 

 
No mes de setembro realizáronse as pertinentes reunións do departamento 

con Carmen V. Pedrido Rey como orientadora. 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 que consumen 

moitos recursos dos especialistas de PT  e AL. 

Na memoria do Departamento de Orientación pretendemos extraelas 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. 
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2.- COMPOSICIÓN DO D.DO. 

 

 
No presente curso 2019/2020 o Equipo de Departamento de  Orientación 

estivo formado por dous mestres especialistas de PT a tempo completo, unha 

mestra de atención preferente (PT e AL) a tempo completo e outra especialista 

AL compartida con tres días de atención no noso centro e que tamén realizou 

unha intervención na escola EEI San Bartolomeu de Pravio. 

 

Durante este curso a praza de catálogo de AL non foi cuberta. 

Reclamámola no mes de xullo e setembro . Esta situación repercutiu na redución 

de horas de atención aos nenos con necesidades, dificultade incrementada coa 

intervención dun caso con grandes dificultades na EEI de san Bartolomé de 

Pravio. 

 

O Departamento de Orientación do CEIP Wenceslao Fernández Flórez 

constituíuse, ao abeiro do Decreto 120/98 do 23 de abril, o 4 de setembro de 

2019, coa seguinte composición: 

• Xefatura do departamento: Carmen V. Pedrido Rey 

• Xefe de Estudos: Rocio Gasalla Díaz 

• Mestra de PT1: Lucía Vérez Vivero. 

• Mestra de atención preferente (PT afín AL): Ana Fernández 

Sánchez 

• Mestre de PT2: Marcos Daniel García Ares 

• Mestra de AL (réxime compartido): Paula Gómez del Valle 

Gómez. 

• Coordinadora de Ed. Infantil: Junquera Baliña Lago. 

• Coordinadora do equipo docente de 1º e 2º de EP: Mª José 

Rodríguez Ramos. 

• Coordinadora do equipo docente de 3º e 4º de EP: Laura Casal 

Verdeal. 

• Coordinador do equipo docente de 5º e 6º: Ricardo Ruibal Armesto. 
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No mes de xaneiro causa baixa o mestre de PT Marcos Daniel García Ares, 

substituído o 17 de xaneiro de 2020 pola especialista Silvia Graíño Pereira que 

continúa no centro ata final de curso. Tamén causou baixa a mestra de PT Lucía 

Vérez Vivero, que foi substituída o 23 de xaneiro de 2020 por Concepción 

Campelo Bouzas ata o 22 de maio de 2020. 

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 polas 

circunstancias excepcionais deste curso así o esixiron, 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. 

Neste curso 19-20 o uso das novas tecnoloxías foi fundamental para poder 

comunicarnos coas familias e atender aos alumnos no período de 

confinamento. Tanto as familias como os profesionais puxeron todo o empeño 

en adaptarse as novas circunstancias polo ben do noso alumnado. 

3.- ACTUACIÓNS DO D.O. 
 

✓ Elaboración  do  Plan  Anual  de  Actividades  do  Departamento

 de Orientación curso 2019/20. 

✓ 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. 

✓ Elaboración da enquisa DRDADI, no mes de Outubro e, no mes de 

xuño-xullo, a enquisa DRDORIENTA 

✓ Reunións semanais das especialistas do equipo coa orientadora. Estas 

reunións continuáronse por video conferencia. 

✓ Reunións periódicas cos titores/as e outros especialistas para a 

detección de novos casos e seguimento dos actuais. Isto realizouse ata 

o mes de marzo. Posteriormente As reunións fixéronse por video 

conferencia e tamén por correo electrónico 
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✓ 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 ... 

Planificáronse apoios individuais por video conferencia. 

✓ Intervención coas familias para aportar pautas, recoller 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). Ao non poder ser presencial o IES elaborou unha 

presentación en Power Point para dar a coñecer aos alumnos de 6º o 

Instituto ao que ían asistir e permitiulles amosar as súas inquedanzas. 

✓ 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. 



CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 

MEMORIA CURSO 2019/2020  

65 

 

 

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. 

Temos que salientar que debido a situación especial no desenvolvemento 

do curso 2019/2020, e a suspensión das clases presenciais polo estado de 

alarma, o Departamento de Orientación tivo que adaptarse á nova situación. 

Os/as especialistas de PT e AL proporcionaron, nun primeiro momento 

un correo electrónico para comunicarse coas familias e os alumnos e poder 

continuar a súa intervención. Nun segundo momento estableceuse o canle de 

comunicación con video conferencias co alumnado de NEAE. 

Estes especialistas Incorporáronse as aulas virtuais dos cursos onde tiñan 

alumnado para poder coordinar co titor/a os traballos a realizar. 

Importante foi a labor de acompañamento emocional que realizaron con 

estas familias, con situacións, en ocasións complicadas debido as 

características do alumnado 

Desde o Departamento de Orientación creouse un blog 

(pontenoceiro.blogspot.com) para canalizar propostas de actividades como 

visitas virtuais a museos, audiolibros, pictocontos, contos, xogos, materiais 

elaborados polos propios especialistas, un apartado de intelixencia emocional e 

orientacións psicolóxicas para o acompañamento emocional das familias en 

situación de confinamento. 

Continuáronse con todas as reunións de xeito virtual e na medida do 

posible desenvolvéronse todas as actividades planificadas variando o modo de 

realizalas. 

Continuamos a desenvolver o Plan de Mediación ata o momento da  suspensión 

das clases. 

 
ACCIÓNS DESENVOLTAS: 

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

✓ Realizouse Avaliación Psicopedagóxica de 15 alumn@s para determinar 

as súas necesidades educativas e emitíronse 15 Informes 

Psicopedagóxicos . 
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✓ Realizáronse 10 valoracións da linguaxe oral e emitíronse

 os correspondentes informes. 

✓ Asesorouse para o deseño de 9 Adaptacións Curriculares, que foron 

enviadas a Inspección Educativa , sendo autorizadas posteriormente : 

o Dous alumnos de 6° curso de E.P. 

o Catro alumnos de 5º curso de E.P. 

o Dous alumnos de 4° curso de E.P. 

o Un alumno de 3º curso de EP 

 

✓  Coordinouse a atención ás N.E.A.E . coas profesoras especialistas de 

P.T, AL. as coidadoras, o Xefe de Estudios e @s profesor@s titor@s.ata 

o 16 de marzo. Posteriormente, agás coas coidadoras, realizouse a 

coordinación por medios telemáticos. 

✓ O centro conta con dúas AUXILIARES TÉCNICOS DE APOIO ( unha 

delas só dous días á semana) que exerceron as súas funcións con 7 

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 alumn@s con N.E.AE . que promocionan á E.S.O. 

✓ Realizáronse xuntanzas de coordinación con ASPANAES no noso centro, 

ao final do primeiro trimestre, entre o profesorado implicado na atención 

a dous alumnos de 5° curso de E. Primaria que están en escolarización 

combinada . 

✓ Tamén realizamos a coordinación co CEE Nª Sra do Rosario para a posta 

en común do traballo a desenvolver cunha alumna que está en 6° 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. 
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Este curso, as orientadoras só tivemos unha reunión presencial co 

orientador do IES a finais de febreiro, e as demais fixéronse de xeito 

telemático.. 

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. Debido a excepcional situación non 

se puideron realizar presencialmente e o orientador do IES elaborou unha 

presentación en Power-Point onde se reflectía esa información. Foron 

presentadas polos titores e os alumnos/as formularon as súas 

inquedanzas ante a nova etapa. 

 
Respecto ó Plan de Acción Titor ial 

✓ Levouse a cabo o programa de intervención para mellorar a convivencia 

no centro: Programa "Mediamos". Trátase dun programa de formación 

dun equipo de 27 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 ... 
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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 DE SELECCIÓN PARA A ADMISIÓN DE ALUMNOS PT/AL 

1.- Alumnado con necesidades educativas especiais permanentes (con informe 

médico e/ou informe psicopedagóxico ):TEA, PC (parálise cerebral), 

DISCAPACIDA 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 

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 



CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 

MEMORIA CURSO 2019/2020  

69 

 

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 

intentar poñela en 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 o relacionado co 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 . 

✓ Manter o nº de especialistas de PT dado o número de AC a afrontar  para 

o vindeiro curso, situación delicada polas características no que se 

desenvolveu o último trimestre e as situacións desfavorables de parte do 

noso alumnado. 

A continuación, incorpóranse a esta Memoria do Departamento de Orientación, 

as diferentes Memorias das mestras especialistas de Pedagoxía 

Terapéutico e de Audición e Linguaxe. 

Sinalar que gran parte do bo funcionamento e os bos resultados 

acadados durante este difícil curso, débense ao gran traballo, esforzo e 

profesionalidade das compañeiras que, durante o tempo de confinamento, 

tiveron que realizar a súa intervención con gran creatividade, dado a 
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problemática dos alumnos a atender. Teño que salientar a súa grande entrega e o seu 

compromiso con todos os/as alumnos/as atendidos/as por este departamento. 

 
7.- MEMORIAS P.T. E A.L. 

 
 

AULA PT 1 

 
Durante o curso 2019/2020 recibiron apoio, por parte da mestra especialista de 

pedagoxía terapéutica 1, un total de 12 alumnos. Atendéronse 1 dentro da  aula 

ordinaria e 11 fóra. A maioría das sesións fóra son grupais (grupos de dous). 

Dos nenos atendidos, hai un de escolarización combinada con ASPANAES que require 

moitas horas do profesorado de apoio. 

Dos alumnos atendidos hai 3 con AC. 

Distribución do alumnado atendido: 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Nivel Nº 

1º EP 1 

2ºEP 0 

3ºEP 6 

4ºEP 0 

5ºEP 2 

6ºEP 1 

 

EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Nivel Nº 

4º EI 0 

5ºEI 2 

6ºEI 0 
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A casuística atendida responde a necesidades asociadas a: TEA, TDAH, retraso 

madurativo, retraso na aprendizaxe por situación social desfavorable, dificultades 

específicas de aprendizaxe (lectura – escritura e matemáticas) e TEL. 

Indicar que o caso de 6º foi un apoio proposto durante a situación de confinamento 

vivida no terceiro trimestre. 

 
 

MEMORIA MESTRA DE ATENCIÓN PREFERENTE (PT afín AL) 

Durante o curso 2019/20 recibiron apoio un total de oito alumnos/as por parte da mestra 

especialista de pedagoxía terapéutica 2 afín en audición e linguaxe que está no centro 

en réxime de comisión de servizos (atención preferente ao alumnado con NEAE). 

 
A modalidade de atención deste alumnado é fóra da aula ordinaria en sesións 

individuais de 50 minutos cunha frecuencia semanal variable segundo as características 

e severidade da casuística presentada. Catro destes alumnos/as teñen adaptacións 

curriculares significativas. Así mesmo, dous alumnos son de escolarización combinada 

con ASPANAES e unha alumna co CEE Nª Sª do Rosario (A Coruña). Esta última 

remata a escolarización no centro ordinario no presente curso escolar. 

 
A distribución do alumnado atendido por etapas e niveis é a seguinte: 

 

 
A casuística atendida responde a necesidades asociadas a TEA, discapacidade 

cognitiva grave, trastorno global do desenvolvemento e trastornos da linguaxe. 

 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

5º nivel 2 alumnos 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª EP 1 alumno 

3º EP 1 alumno 

5º EP 3 alumnos 

6º EP 1 alumna 

 



CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 

MEMORIA CURSO 2019/2020  

72 

 

A coordinación establécese cos seguintes axentes: 

-Os titores/as, en relación á información da natureza das alteracións, á evolución da 

intervención e ao asesoramento na elaboración das AC, así como nas pautas de 

actuación e nas estratexias metodolóxicas. 

-As familias, en coordinación cos titores/as e coa xefatura do DO. 

-As mestras de PT no caso do alumnado compartido. 

-A xefatura do DO, con respecto ao intercambio de información referido ás familias e á 

evolución da intervención educativa do alumnado. 

-O profesorado dos CEE, a través da xefatura do DO, no caso do alumnado con 

escolarización combinada. 

-Os especialistas externos no ámbito privado que realizan unha labor de apoio. 

 
 

Memoria PT/AL Itinerante. 
 

No centro do Wenceslao Fernández Flórez deuse apoio de PT e AL a un número 

total de 15 cativas e cativos, tanto na etapa de Infantil como en Primaria. 

 
 

ED. Infantil PT AL Sesións 

4º 1 2 2+2=4 

5º 1 5 1+5=6 

6º 1 3 2+1=3 

Total 3 8 13 

 
 
 

 
Ed Primaria PT AL Sesións 

2º 1 1 2+1=3 

3º 1  2 

6º 1  2 

Total 3 1 7 
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Apoio de PT 

Antendéronse necesidades específicas relacionadas con: TEA, TEA asociado ao 

Síndrome Phelan- Mc. Dermid, Dislexia, retraso curricular e madurativo, retraso na 

aprendizaxe e dificultades específicas nas área de matemáticas. 

 
Apoio de AL 

Deixáronse feitas e comprobadas un total de 8 valoracións de rexistros fonolóxicos e 

Plons con un total de 14 informes completos na etapa de Educación Infantil. 

Foron atendidas dende a aula de AL: Rotacimos, estimulación da fala, dislalias, 

complicacións lingüísticas derivadas dunha mala audición, e un retraso madurativo da 

linguaxe. 

Houbo coordinación cos profesionais que atenden externamente ao noso alumnado. 

Apoio na fase de confinamento pola Covid-19 

Na fase de confinamento, estableceuse unha rede de traballo coas titorías e as familias 

implicadas, na que se elaborou material de traballo, tanto creado ad hoc coma na 

procura de información, que se entregou ás familias tanto por mail, como pola aula 

virtual e o blogue de orientación. 

 
 
   AULA PT 2 
 

Ó longo do presente curso 2019/2020, na aula de Pedagoxía Terapéutica recibiron 

apoio por parte da mestra especialista de pedagoxía terapéutica 2 un total de 15 

alumnos. Atendéronse 5 dentro da aula ordinaria, 8 fóra e 2  de xeito combinado. 

Dos nenos atendidos, hai unha alumna de escolarización combinada que require moitas 

horas do profesorado de apoio. 

Dos alumnos atendidos, hai 4 con AC. 

Distribución do alumnado atendido: 
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A casuística atendida responde a necesidades asociadas a: TEA, TDAH, retraso 

madurativo, dificultades específicas de aprendizaxe (lectura – escritura e matemáticas) 

e por incorporación tardía ó sistema educativo. 

 

Houbo 2 alta en EP no 2º trimestre e 2 baixas a finais do mesmo. 

 
 
 
 
                                                                                                    A coordinadora 
 

                                                                                      Carmen V. Pedrido Rey

  

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Nivel Nº 

1º EP 0 

2ºEP 0 

3ºEP 0 

4ºEP 3 

5ºEP 3 

6ºEP 9 

 

EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Nivel Nº 

4º EI 0 

5ºEI 0 

6ºEI 0 
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1. MEMBROS DO EQUIPO 

 

Mª JESÚS CARRO SÁNCHEZ Mestra de Educación Infantil. 

Mª LUZ CASTELO ESPIÑEIRA Mestra de 3ºC 

Mª TERESA CORRAL VÁZQUEZ Mestra de 1ºA 

NIEVES FERNÁNDEZ RUBIALES Mestra de Relixión 

ROCÍO GASALLA DÍAZ Mestra de 4ºA e Xefa de estudos 

SILVIA MAROÑO BOEDO Mestra de Educación Infantil. 

JOSÉ ANTONIO PEDREIRA 
GONZÁLEZ 

Mestre de 6ºB 

Mª SOL BARREIRA LÓPEZ Mestra de Música e coordinadora do 
equipo. 

 
 

2. OBXECTIVOS. 

Os obxectivos programados a comezos de curso cumpríronse cun alto grado 

de satisfacción ata que se interrrumpiu a actividade lectiva, 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. 

 

 

 

 
 

MEMORIA DAS ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS E  EXTRAESCOLARES 
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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 revisión da memoria para elaborar 

o novo proxecto. 

4 de setembro 

- Elaboración da Programación de Actividades Complementarias e 
Extraescolares: revisión de obxectivos, saídas por niveis, calendari 
de reunións... 

 
6 de setembro 

- Proposta de data e actividades para a celebración do Magosto. 7 de outubro 

- Propostas para as actividades do Día Internacional contra a 

Violencia de Xénero, Día Universal da Infancia, conmemoración 

da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia, Día da 

Declaración Universal dos Dereitos Humanos e Día Internacional 

das Persoas con Discapacidade. 

 
 

4 de novembro 

- Proposta para a celebración da festa de Nadal e Día da Paz. 2 de decembro 

- Proposta de actividades para a celebración do Entroido. 

-Propoñer actividades para o Día Internacional da Muller 

Traballadora e o Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. 

 
3 de febreiro 

 
- Proposta de actividades para a Semana da Prensa, Semana do 

Libro, en colaboración co equipo de Biblioteca, e Día Mundial da 

Saúde. 

 
 

2 de marzo 

-Lectura, revisión e aprobación da memoria final 19 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. 

Asemade, valoráronse as actividades que se foron facendo, incluindo ditas 

valoracións nas actas das reunións para que se teñan en conta de cara ao 

vindeiro curso. 
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4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS (SAÍDAS E 

    ACTIVIDADES REALIZADAS NO PROPIO CENTRO). 

As saídas programadas para despois do 13 de marzo, día que finalizaron as 

clases presenciais, non se poideron facer. 

• Educación Infantil (SAÍDAS) 
 

NIVEL ACTIVIDADES DATAS 
 

5ºEI 
 
- Visita ao Aquarium Finisterrae de A Coruña 

 
- Concerto Didáctico “ De aquí para alá”. 

2º trimestre 
22 de xaneiro 
 

7 de febreiro 

 
 

6ºEI 

 
 

- Concerto Didáctico “ De aquí para alá”. 
-Visita ao Parque de bombeiros de A Coruña 

2ºtrimestre. 
 
7 de  febreiro 5 
e 6 de marzo 

 
 

• Educación Primaria (SAÍDAS) 
 

NIVEL ACTIVIDADES DATAS 

 
 

1º 

 

- Museo de Belas Artes. 
 

-  Afundación: “A nena e o grilo máis 
aló” (teatro) 

1ºtrimestre 
 

- 12 de novembro. 
 

- 19 de decembro. 

 
 
 

2º 

 
 

- Visita ao aeroporto da Coruña. 
 

- Cidade da Cultura, Exposición 
Argallar 

 
- Afundación: “A nena e o grilo máis 

aló” (teatro) 

1º trimestre 
 
- 25 de outubro 

 
- 6 de novembro. 

 
 

- 19 de decembro. 

 
 

3º 

 
- Visita ao MUNCYT 

 
- Sesión de Cine en Espacio Coruña 

1ºtrimestre 
- 7 de novembro 

 
-19 de decembro 
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4º 

 
- Visita a Sotavento 

 
- Sesión de Cine en Espacio Coruña 

1ºtrimestre 
 
- 16 de decembro 

 
-19 de decembro 

 
 

- Visita ao MUNCYT e ao CITEC. 

2ºtrimestre 
 
- 14 de xaneiro 

 

5º 
. 

- Sesión de Cine en Espacio Coruña 

1ºtrimestre 
 
- 19 de decembro 

 

6º 
 

- Sesión de Cine en Espacio Coruña 
1ºtrimestre 

- 19 de 
decembro 

 

Ademais das saídas anteriormente citadas fixéronse actividades no centro, 

tentando favorecer as organizadas polo Concello ou entidades da contorna. 

• Educación Infantil (ACTIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO) 
 

NIVEL ACTIVIDADES DATAS 

 
 

4º EI 

 
- Contacontos na Biblioteca 
- Visita de Papá Noel 

1º trimestre 
- 22 de outubro 
- 11 de decembro 

 
- Moucho Leroucho 
- Monicreques:” Unha armadura con ferruxe” 

2º trimestre 
- 4 de febreiro 
- 9 de marzo 

 
 
 

5ºEI 

 
- Contacontos na Biblioteca 
- Apadriñamento lector 
- Teatro en inglés 
- Visita de Papá Noel 

1º trimestre 
- 22 de outubro 
- 9 de decembro 
-10 de decembro 
-11 de decembro 

 
- Moucho Leroucho 
- Monicreques:” Unha armadura con ferruxe” 

2º trimestre 
- 4 de febreiro 
- 9 de marzo 

 
 

6ºEI 

 
- Contacontos na Biblioteca 
- Apadriñamento lector 
- Teatro en inglés 
- Visita de Papá Noel 

1ºtrimestre. 
- 23 de outubro 
- 9 de decembro 
-10 de decembro 
-11 de decembro 

 
- Moucho Leroucho 
- Monicreques:” Unha armadura con ferruxe” 

2º trimestre 
- 5 de febreiro 
- 9 de marzo 
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• Educación Primaria (ACTIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO) 
 
 

NIVEL ACTIVIDADES DATAS 

 
 
 

1º 

 
 

- Contacontos na biblioteca 
- Teatro en inglés 
- Visita de Papá Noel 

1ºtrimestre 
 

- 23 de outubro 
- 10 de decembro 
- 11 de decembro 

 
- Moucho Leroucho 
- Kalandraka, contacontos 
- Charla medioambiental Xanceda 
- Monicreques: o estornino Nino 

2º trimestre 
- 5 de febreiro 
- 6 de febreiro 
- 12 de febreiro 
- 6 de marzo 

 
 
 

2º 

 

 
- Contacontos na biblioteca municipal 
- Teatro en inglés 
- Visita de Papá Noel 

1º trimestre 
 
- 9 de outubro 
- 10 de decembro 
- 11 de decembro 

 
- Kalandraka, contacontos 
- Charla medioambiental Xanceda 
- Monicreques: o estornino Nino 

2º trimestre 
- 6 de febreiro 
- 12 de febreiro 
- 6 de marzo 

 
3º 

 
- Teatro en inglés 

- Teatro musical, ONG Viraventos 

1ºtrimestre 
-10 de decembro 
-12 de decembro 

 
 

4º 

 
 

- Teatro en inglés 

1ºtrimestre 
 
- 10 de decembro 

 
 

5º 

. 

- Teatro en inglés 

1ºtrimestre 
- 10 de decembro 

 
-Charla Guardia Civil: “Prevención de incendios” 

- Conto de igualdade: “ Marta e a píntega” 

2ºtrimestre 
- 17 de xaneiro 
- 10 de febreiro 

 
6º 

 
- Teatro en inglés 

1ºtrimestre 
- 10 de decembro 

 
-Charla Guardia Civil:”Peligros de internet” 

2ºtrimestre 
- 17 de xaneiro 
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1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS. 
 

NIVEL ACTIVIDADE DATA RESUME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TODO O CENTRO 

 
 
 

 
Magosto 

 
 
 

 
8 de Novembro 

-Degustación de castañas 

asadas nas aulas, antes do 

recreo. 

- Xogos por ciclos, despois do 

recreo. 

-Decoración dos espazos 

comúns polo equipo de EACE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nadal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 de decembro 

 
-Concurso de panxoliñas en 

familia por parte da mestra de 

música: entrega de premios e 

diplomas a cargo do equipo de 

EACE. 

- Actuación do Coro escolar e 

Panxoliña con todos os 

alumnos do centro 

-Visita de Papá Noel, o 11 de 

decembro, para os alumnos de 

Infantil 1º e 2º cursos 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 equipo de EACE 
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Día da Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 de xaneiro 

-Quilómetros de Solidariedade 

(Save the Children),ao longo da 

mañá para todo o colexio, 

organizado polos mestres de 

Educación Física. 

-“Mensaxes nas escaleiras”: 

cada aula aporta unha 

mensaxe para pegar nas 

escaleiras traseiras do edificio 

de EP. 

-Actuacións variadas: 

conto a cargo do alumnado de 

3º de Ed. Primaria, actuación 

de flauta do alumnado de 6º  de 

Ed. Primaria, Coro escolar, 

canción interpretada por todos 

os alumnos do centro. 

- Decoración dos espazos 

comúns a cargo do equipo de 

EACE. 

 
 
 
 
 

Entroido. 

 
 
 
 
 

21 de febreiro 

-Desfile no pavillón nas 

primeiras horas da mañá de 

acordo coa temática deste 

curso: os Xogos Olímpicos. 

- Campaña de recollida de 

alimentos: “Quilos de 

Solidariedade”, alimentos que 

foron entregados ao Banco de 

alimentos do Concello de 

Cambre. 

- Meco. 

-Decoración dos espazos 

comúns (EACE e 6º) 
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 As actividades realizadas nas conmemoracións fixadas na Orde do 20 de 

xuño de 2019 pola que se aprobou o calendario escolar para o curso 

2019/2020,foron: 

 

A organización e planificación de todas estas actividades complementarias, 

extraescolares e conmemoracións, quedan reflexadas no libro de actas deste 

equipo. 

3. PROPOSTAS DE MELLORA 
 

• Manter a coordinación cos outros equipos de traballo: TIC, Biblioteca e 

Normalización Lingüística para organizar as actividades complementarias 

a realizar no período escolar. 

• Ter en conta as valoracións , recollidas nas actas do equipo, sobre as 

actividades feitas neste curso, para rexeitar aquelas que non cumpliron as 

espectativas e manter as que foron positivas. 

• Programar e planificar as actividades do último día de clase no primeiro 

trimestre.                                                                        

                                                                                   A coordinadora 

                                                                         María Sol Barreira López 

CONMEMORACIÓN DATA RESUME 

Día Universal da Infancia 20 de novembro Actividades na aula. 

Día Internacional contra a 

Violencia de Xénero 

 
25 de novembro 

Actividade a cargo da empresa 

Innovamos: contacontos, obradoiro 

creativo e lazo humano 

Conmemoración da Constitución 

e do Estatuto de autonomía 

2 ao 9 de 

decembro 

Actividades a nivel de aula. 

Día Internacional das persoas 

con discapacidade 

3 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. 

Exposición no taboleiro de cortiza da 

entrada do edificio de Primaria , 

a cargo do ENDL 

Semana da Prensa 9 ao 13 de marzo Actividades a nivel de aula. 
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MEMORIA DA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

 
1.1  Marco legal 
 

   Esta Memoria acóllese ao regulamentado no punto 3, artigo 14 da Orde do 2 de abril 

de 2019 (DOG 16 de abril) pola que se convoca o Plan de Mellora de Bibliotecas 

Escolares en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de  

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para o curso 2019/2020, e conta co 

visto e prace da Dirección do Centro. 

   Incluírase na Memoria final do curso que se remitirá ao Servizo Provincial de Inspección. 

 
   Asemade, o aquí exposto intenta reflectir os principios de fomento da lectura e a 

adquisición das competencias básicas que se recollen no artigo 113 da Lei Orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de Educación; así como ao Decreto 330/2009, do 4 de xuño, 

polo que se establece o currículo da educación infantil e o Decreto 105/2014, do 4 de 

setembro (DOG do 9 de setembro) que regula as ensinanzas da educación primaria 

Comunidade Autónoma de Galicia.  

1.2  O contexto 

 

   O Colexio de Educación Infantil e Primaria “Wenceslao Fernández Flórez” está 

ubicado no casco urbano da localidade de Cambre, no Concello do mesmo nome, 

dentro da bisbarra da cidade da Coruña. 

   O Colexio escolariza alumnado de Educación Infantil, distribuídos en seis aulas e 

alumnado de Educación Primaria, agrupados en dezaseis unidades. 

   O Centro conta con varios edificios destinados a aulas e outro de administración. A 

Biblioteca está situada nun edificio de planta baixa xunto a tres aulas de primaria e o 

despacho de orientación. 

   O profesorado está formado por mestres e mestras de Educación Infantil, Educación 

Primaria e os correspondentes especialistas. O ambiente de traballo é agradable e 

a acollida ás actividades que se programan desde todos os Equipos é sempre ben 

recibida e conta sempre cunha total participación. Cabe salientar a sensibilización que 

xera a biblioteca como dinamizadora da vida cultural do centro. 
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   O nivel socioeconómico das familias é medio e en xeral pódese dicir que as relacións 

entre os membros da comunidade educativa son maioritariamente satisfactorias. As 

familias valoran a existencia da biblioteca e responden positivamente ás súas 

propostas. As canles de comunicación con elas establécense a través do blog, 

comunicados escritos e por medio da comisión de biblioteca formada dentro do 

Consello Escolar. 

1.3   A Biblioteca 

 
   A Biblioteca é un espazo con capacidade para uns corenta e cinco usuarios, 

suficientemente iluminado que permite traballar cun grupo-clase íntegro, co que son 

posibles outros usos simultáneos dependendo da actividade. 

   Conta, ademais, con espazos anexos ou próximos á sala de biblioteca: aseos, 

departamento de orientación e tres aulas de primaria. As zonas están ben 

identificadas e non se interfiren.  

   O espazo está ben aproveitado, sen dar sensación de abafo. Establécense nela unhas 

zonas diferenciadas: 

a. Zona de xestión técnica que conta cun ordenador. 

b. Zona  para  lectores  de  Educación Infantil e primeiros 

lectores. Conta cunha pantalla dixital e un proxector. 

c. Unha zona de lectura xeral. 

d. Zona de divulgación e información, onde se atopan dous 

ordenadores para os lectores. 

 
    O mobiliario só en parte é recente e estanse a incorporar novos andeis móbiles que 

faciliten o aproveitamento do espazo para as distintas actividades. A biblioteca conta 

con acceso á internet e cun espazo diferenciado para  uso do  alumnado. Ademais, a 

biblioteca ten equipamento audiovisual propio (reprodutor de CD e DVD no ordenador, 

cámara de fotografía, escáner, impresora …). 

   Todos os documentos que compoñen a colección están directamente accesibles e 

en andeis abertos, incluso aqueles que non están suxeitos a préstamo. 

   O número de rexistros supera os 8.000 documentos. 

   As aulas poden tomar prestado calquera tipo de recurso da biblioteca, en función 

das súas necesidades concretas. 
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    A colección está organizada utilizando como criterio a ordenación por materias 

segundo a CDU e establecendo subdivisións detalladas naquelas materias que o 

precisen, sobre todo no material divulgativo e científico. 

   O equipo da biblioteca tenta reflectir nesta memoria, na medida do posible, o modelo 

de biblioteca escolar, os obxectivos que propón, as estratexias e as accións previstas, 

así como os procesos de avaliación. Foi elaborado pola persoa responsable en 

colaboración coa comisión de biblioteca. 

   A biblioteca enténdese como un proxecto formativo e contempla a integración 

curricular e coa comunidade nun sentido amplo. 

   Está referendado pola Comisión de Coordinación Pedagóxica e a comunidade 

escolar estivo informada do proxecto. 

O Colexio está integrado no PLAMBE desde o ano 2005. 

 

I.GRAO DE CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS PROPOSTOS 

 
    Os obxectivos propostos foron acadados na súa meirande parte. Detállanse a 

continuación os obxectivos marcados nas liñas prioritarias de actuación para o curso 

2019-2020 e o seu grao de cumprimento segundo o código que se detalla a 

continuación: 
 

▲ Obxectivo acadado 
 

► Obxectivo en vías de acadarse 
 

▼ Obxectivo non acadado 
 
1.ORGANIZACIÓN E XESTIÓN 
 

▲ Empregar o orzamento para ampliar o fondo bibliográfico e documental. 

► Subscrición a publicacións periódicas para uso tanto de alumnado como de 

profesorado e resto da comunidade educativa. Subscribímonos ao xornal xuvenil, en 

galego, O papagaio. Tamén este curso aumentamos a subscrición coa Editorial 

Kalandraka para as novidades de Educación Primaria. 

► Dotar á biblioteca con mobiliario novo (andeis, expositores ...). Mercouse uns 

andeis con rodas para facilitar a mobilidade e funcionalidade do espazo. 
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▲ Difundir e ensinar o funcionamento básico da biblioteca escolar. Este obxectivo 

acadouse grazas á colaboración do profesorado. 

▲ Continuar o servizo de préstamo empregando o sistema informático Meiga. 

▲ Empregar o Programa Meiga para catalogar os novos fondos. 

▲ Uso por quendas da biblioteca escolar, reservando no horario de cada titoría unha 

hora para o uso deste espazo. 

▲ Poñer ao día os carnés de usuarios e usuarias para o seu uso no curso 2019-2020. 

▲ Habilitar un espazo específico para o material sonoro e audiovisual. 

▲ Sinalar os libros en galego cun adhesivo en color lila, tanto os de carácter literario 

como os de contido divulgativo 

2. DINAMIZACIÓN E PROMOCIÓN DOS RECURSOS DA BE EN RELACIÓN CO 

CURRÍCULO E AS COMPETENCIAS BÁSICAS DO ALUMNADO 

► Elaborar boletíns informativos coas novidades, actividades, noticias culturais e 

literarias, efemérides, etc ... 

▲ Continuar co blogue da biblioteca. A dirección é www.blogvoreta.blogspot.com.es 

▲ Realizar un proxecto documental que implique a todo o persoal docente. Terá 

carácter transversal a todas as áreas e materias do currículo. Este curso titulouse “Os 

xogos olímpicos”. 

3. FORMACIÓN DE USUARIOS E COMPETENCIA INFORMACIONAL 

 

- ► Consolidar os hábitos de consulta e manexo da información. 

 
- ▼ Dotar dun ordenador portátil a biblioteca para uso do equipo de biblioteca. 

 
- ▼ Aumentar o número de ordenadores da biblioteca. 

 
- ► Organizar visitas guiadas á biblioteca onde se dará a coñecer a 

disposición dos fondos bibliotecarios.

  

 

http://www.blogvoreta.blogspot.com.es/
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▲ Continuar coa formación de usuarios, involucrando ao alumnado no funcionamento 

da BE e procurando a súa implicación no mantemento da orde. 

► Elaborar materiais para a educación documental. 

▲  Ampliar  os  fondos  divulgativos,tanto  impresos  como  multimedia, en relación 

co proxecto de centro de educación documental. 

4. FOMENTO DA LECTURA E DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO LECTOR 

 
▲ Renovar a colaboración entre a biblioteca municipal e o colexio: exposicións, conta 

contos e elaboración de guías de lectura. 

▲ Continuar coa campaña de animación á lectura a través da “hora de ler”, dos conta 

contos e do teatro escolar. 

► Continuar coa experiencia iniciada no curso 2012-2013 de lecturas públicas en voz 

alta durante o recreo por parte do alumnado. 

▲ Expoñer libros  novos  ou  relacionados con efemérides,acontecementos ou temas 

culturais de interés. 

.▲Facer recomendacións de lecturas a través de diferentes medios. 

► Facer suxestións de lecturas aos mestres para que lean en voz alta na clase. 

▲ Fomentar o préstamo e recomendación de lecturas entre o alumnado. 

▼ Convocar o certame “Crea un Conto” para a conmemoración do día do libro. Os 

contos poden ser editados con ferramentas tics ou en soporte papel. 

 

5. OUTRAS ACTUACIÓNS 
 
 

▲ Continuar coa contratación do persoal de mantemento dos ordenadores para facer 

revisión e posta a punto de forma trimestral. 

▲ Reorganizar e distribuír o traballo entre o equipo da BE para a axilización das 

funcións que lle competen. 

▲ Apertura da BE polas tardes, como actividade complementaria para o alumnado do 

colexio. 

► Apertura da biblioteca escolar durante o tempo do recreo. Só se abre dous días á 

semana. 
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6. AVALIACIÓN 

 
▲ Analizar trimestralmente os obxectivos acadados, as dificultades xurdidas e as 

posibilidades de mellora. Completarase cunha valoración por parte do profesorado 

para coñecer o que aconteceu nas aulas. 

▲ Elaborar cuestionarios para valorar as actividades desenvolvidas. Esta avaliación 

a realizará o profesorado e o alumnado. 

▲ Elaborar, a final de curso, unha memoria das actividades realizadas, dos 

obxectivos acadados, e das dificultades atopadas. 

► Recoller datos cuantitativos ao longo do curso que permitan comparar o 

funcionamento da biblioteca a través dos anos. 

II. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
A biblioteca planificou as súas actividades para todo o alumnado de Educación Infantil 

e Primaria e os seus obxectivos procuraron relacionarse coa meirande parte das áreas 

do currículo e as actividades do centro. 

A biblioteca tamén tentou responder a demandas dos servizos de orientación 

psicopedagóxica e do profesorado de apoio. 

III.A XESTIÓN TÉCNICA 

   Para a correcta xestión e organización dos materias seguíronse criterios 

estandarizados no ámbito bibliotecario, mediante a simplificación do sistema de 

Clasificación Decimal Universal (CDU) adaptándoo ao contexto da biblioteca escolar. 

   Especial incidencia desta clasificación ten no ámbito do material científico e 

divulgativo, sinalado cun adhesivo lila os libros en lingua galega para facilitar o 

acceso aos mesmos. 

   Existe unha política de colección que contempla o expurgo periódico de 

documentos deteriorados e obsoletos, tendo en conta, ademais, os niveis de uso e de 

demanda. 

 
    Adquiríronse materiais para lles dar resposta aos proxectos específicos do centro, 

especialmente ao proxecto documental proposto pola biblioteca, peticións dos ciclos 

e profesorado de apoio. 
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   En canto ao material de carácter literario e divulgativo, reservouse unha parte 

para aqueles fondos que incorporan material sonoro ou audiovisual e que non son 

obxecto de empréstito. Están dispoñibles para a súa consulta en sala e empréstito 

para as aulas. 

   Hai un espazo para os libros en inglés, que facilita a súa localización. 

 

TEMPORALIZACIÓN DOUTROS ASPECTOS TÉCNICOS 

       

 
PRIMEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE 

 

Actualización dos carnés dos 

lectores e lectoras para  iniciar 

o servizo de préstamo. 

Revisión e actualización dos carnés para o servizo de 

préstamo de alumnado e de profesorado 

(altas, baixas) 

Revisión das normas da 

biblioteca para os usuarios. 

 

Admisión de colaboradores 

entre o alumnado. 

 

Formación de usuarios. 
 

Confección das listaxes de 

lectores para o curso 2019- 

2020. 

 
Actualización de listaxes de lectores de cada aula de Ed. 

Infantil e Primaria. 
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Autorización das familias para 

responsabilizarse dos materiais 

en empréstito. 

 

Revisión e selección de fondos (Expurgo – Restauración) 

 

Propostas de adquisición tendo 

en conta as necesidades da 

biblioteca e as suxestións da 

comunidade educativa. 

 

 
Merca – Catalogación - Ordenación dos fondos 

 

    A detección de necesidades fíxose –cando foi posible- de maneira formal, por 

medio de reunións da comisión de biblioteca e dos respectivos ciclos e comisións. E 

lévanse logo ao Equipo Directivo e á Comisión de Coordinación Pedagóxica para a 

súa aprobación se procede. 

 

 
III. B ACTIVIDADES RELACIONADAS CO FOMENTO DA LECTURA 

 
 
❖ A biblioteca e o equipo docente planificaron as accións para desenvolver as 

habilidades e competencias no uso da información e dixitais, así como para 

promover a lectura. 

   A meirande parte dos profesores utilizou estratexias para incentivar o uso da 

bibliotecae os recursos documentais na súa actividade pedagóxica. 

   As competencias en lectura e escritura trabállanse con todo tipo de texto (ficción 

e non ficción) e sobre todo tipo de soporte (impreso e dixital). 

   A biblioteca intervén na preparación do Plan de lectura e coordínase para o logro 

dos obxectivos comúns. 
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   Apertura da biblioteca durante os recreos, os xoves e o venres para consulta e 

lectura. Ábrese todos os días durante o recreo para o alumnado colaborador, que 

se encarga de ordenar e restaurar o fondo documental. 

   Tamén se abre para todo o alumnado e profesorado cando se vai realizar algunha 

actividade de fomento e animación á lectura. 

   A biblioteca permanece aberta durante todo o período lectivo, para o cal 

establécense quendas para que cada titoría acuda na franxa horaria establecida, tanto 

en E. Infantil como en E. Primaria. 

   Resérvase tamén un horario para a xestión técnica que facilita o traballo do Equipo 

de Biblioteca cando os condicionamentos horarios do centro o permiten. 

   Ademais, permanece aberta en horario extraescolar de luns a xoves, ámbolos dous 

incluídos. É atendida por dous mestres de garda. 

   A continuación detállanse as actividades levadas a cabo durante todo o curso 

e por trimestres. 

 
           DURANTE TODO O CURSO 

 
 

❖ Apertura da biblioteca nos recreos. 

Desde o día 1 de outubro, a biblioteca abriuse nos recreos para consulta e lectua 

todos os xoves e venres. 

 

❖ Deseño e posta en marcha do proxecto documental “Os xogos olímpicos” 

que se desenvolverá no 2º trimestre, para a súa exposición no 3º 

trimestre. 

 
❖ Exposición de libros literarios e de consulta para o traballo do 

proxecto. Proposta de páxinas web para consulta. 

 
❖ Servizo de empréstito. Desenvolveuse ao longo de todo o curso co programa 

informático Meiga. A meirande parte do alumnado respecta os materiais que 

levan para a casa. As familias asinarán a autorización para o empréstito no 

primeiro curso de E.I. e será válida para todo o tempo que o alumno estea 

escolarizado no Centro. Tamén deberán asinala as familias dos alumnos de 
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nova incorporación. 

   A práctica totalidade das familias acolléronse a autorizar o préstamo e a 

comprometerse á súa reposición en caso de deterioro ou extravío. 

 
❖ Hora de ler. Lévase a cabo en cada titoría entre as 12,30 e as 12,50 por parte 

dos mestres que teñen docencia directa nesa franxa horaria co alumnado. Os 

obxectivos marcados tentan dar cumprimento aos do Plan Lector. As lecturas 

poden ser a elección do alumnado ou seleccionadas polos mestres. 

 

❖ Contacontos a cargo do “Moucho Leroucho”, subvencionado polo 

Concello de Cambre para Educación Infantil e o Primeiro Ciclo de E. 

Primaria. 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

❖ Actividades de fomento da investigación, da lectura e da expresión 

escrita nas diferentes titorías. 

   En setembro participamos na feira de ciencia “Open Science” xunto con outros 

centros de Cambre. 
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❖ En novembro, participamos no programa científico Aquelando, da TVG, 

coa gravación de varias pezas de programas na cociña e no comedor do 

centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Xa en confinamento, moitos alumnos fixeron e enviaron vídeos de 

experimentos que están todos no blogue da páxina web do colexio Ciencia 

cativa (https://cienciacativa.blogspot.com), e case todos apareceron no 

programa Aquelando na casa da TVG. 

 
❖ A partir de maio, tamén participamos na actividade “Science Aberta” en 

Cambre, xunto con outros centros educativos do concello, subindo algúns dos 

vídeos anteriores, que non se emitiron na televisión. U nha actividade que 

está rexistrada no concurso de ciencias "Ciencia en acción ". 

Facebook Cambre Ciencia Aberta 

(https://cienciaenaccion.org/) 

 

 

Exposición de novidades na biblioteca. En principio non están suxeitos a préstamo para 

que poidan acceder a eles o maior número de usuarios. Cando a exposición cambia, pasan 

á súa situación definitiva e poder ser emprestados. 
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PRIMEIRO TRIMESTRE 

 

Preparación do proxecto “Os xogos olímpicos” 

Este curso desenvolveremos o proxecto sobre os xogos olímpicos. En cada nivel 

traballaremos aqueles aspectos máis específicos dos diferentes deportes. 

Comezamos este novo proxecto sobre os xogos olímpicos decorando as portas  

das nosas aulas con traballos elaborados polos alumnos sobre os diferentes 

deportes que participarán nestas olimpiadas de 2020. 
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❖ Día contra a Violencia de xénero 

 
O día 25 de novembro, fixemos no cole varias actividades para reflexionar sobre o gran 

problema da violencia de xénero. A organización INNOVAMOS da Coruña ofreceunos un 

Este curso comezamos co noso club de lectura formado por alumnos de sexto de primaria. 

Os libros que leímos durante estos meses foron: "Los instantes  perfectos" e "Contan nove 

estrelas" 

❖ Continuamos co blogue“blogvoreta” 

http://www.blogvoreta.blogspot.com.es/ 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

❖ Mochilas viaxeiras 
 
O venres 10 de xaneiro, saíron as primeiras mochilas para os alumnos de terceiro e 

cuarto de Primaria. Que disfrutedes coa lectura! 

 

 

 

  

Contacontos titulado "Pepuka y el monstruo que le robó la sonrisa". Posteriormente o 

alumnado participou nun taller creativo no que debuxaron á protagonista sobre un folio 

de cor violeta. Para finalizar xuntámonos no patio e fixemos un gran lazo humano. 

❖ Club de lectura 

http://www.blogvoreta.blogspot.com.es/
http://blogvoreta.blogspot.com/2020/01/mochilas-viaxeiras.html
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❖ Conmemoración do Día da Paz 

Como cada ano, o 30 de xaneiro conmemoramos no noso colexio, o Día da Paz. 

Entre todos elaboramos un mural e decoramos as escaleiras. Este foi o 

resultado... 

 
 
❖ Sesión de contacontos na biblioteca 

 
O Can de Milu, foi o punto de partida dunha sesión na que diferentes animais e o 

respecto ao entorno e a natureza, tiveron o protagonismo. Contos de autor, que xunto 

con otros tradicionais ou pequenos textos rimados contados e cantados, conformaron 

unha actividade adaptada ás idades dos participantes, os nenos de primero e segundo 

de primaria. 
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❖ Celebración do Entroido 

Este curso os disfraces estaban inspirados nas diferentes disciplinas 
olímpicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Todos os alumnos prepararon unha coreografía para o desfile. Pódese visionar en: 

http://celebrandeslao.blogspot.com.es/ 

❖ 8 de Marzo. Día da muller traballadora. 

   Este curso as protagonistas dos traballos dos alumnos foron as mulleres científicas. 
 

http://celebrandeslao.blogspot.com.es/
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❖ Lecturas pola igualdade 

   Dende a biblioteca conmemoramos o Día Internacional da Muller Traballadora, 

 

 

  

     

 

 

 

cunha exposición de libros para todas as idades, que nos invitan a abordar a 

problemática da desigualdade de xénero dende distintas perspectivas. 

❖ Encontros con autores 
 

Marta e a píntega: 

O pasado 10 de febreiro, Eli Ríos presentounos o seu libro “Marta e a píntega” para 

relexionar sobre o tema da igualdade. Ademais, os alumnos de quinto de primaria 

aprendieron a debuxar píntegas como a protagonista da historia. 

http://blogvoreta.blogspot.com/2020/03/lecturas-pola-igualdade.html
http://blogvoreta.blogspot.com/2020/03/marta-e-pintega.html
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❖ Colaboración co Equipo de Normalización Lingüística 
 

❖ Realizamos, en colaboración co Equipo de Normalización Lingüística as 

seguintes actividades: 

❖ Ti que contas? 
 

   Os alumnos de 5º e 6º invadiron os recunchos de Educación Infantil cunha morea de 

contos e  isto   foi o resultado... 
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O PROXECTO DOCUMENTAL 

 

   No mes de outubro, o Equipo da Biblioteca Escolar tomou a decisión de realizar un 

proxecto que estivese relacionado cos xogos olímpicos de Tokio . 

   O título elixido foi: Os xogos olímpicos 

 

 

❖ Difundir os principios fundamentais do olimpismo polas diferentes 

áreas da educación. 

❖ Achegar aos estudantes ao Movemento Olímpico, ao deporte e o 

coidado da saúde. 

❖ Promover o respecto e coidado do compañeiro nun ambiente de competencia sa. 

❖ Coñecer as diferentes disciplinas olímpicas e as súas características. 
 
 

DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO 

 

   A información relativa a como imos a desenvolver o proxecto foi entregada a tódalas 

titorías do centro nunha carta de Xulieta, a mascota da biblioteca. 

A información de cada unha das actividades levadas a cabo durante o curso, foi 

transmitida polos integrantes do Equipo de Biblioteca Escolar, nas reunións de ciclo 

OBXECTIVOS DO PROXECTO DOCUMENTAL 
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e de nivel. 

 

         

 

 
III.D. OUTRAS ACTIVIDADES 

Ademais de adecuar os espazos, mobiliario e equipamentos tecnolóxicos para facilitar 

o acceso, a biblioteca deseña e crea materiais especiais se o profesorado o demanda 

para distintos grupos de alumnado con necesidades de acción compensatoria. Tamén 

selecciona, reúne e difunde documentos específicos, así como facilita algún servizos 

concretos para estes alumnos (préstamo de recursos variados). 

Ademais de facilitar a consulta en sala e o préstamo individual, a biblioteca establece 

sistemas de difusión da información para o conxunto do profesorado (boletíns,  

información sobre a cultura en xeral...) 

 

III AVALIACIÓN 
 

Facemos primeiramente unha cuantificación do grao de consecución dos obxectivos 

propostos para este curso que se detallan no seguinte cadro e que foron avaliados no 

punto II desta Memoria. 

 

 

 

 

❖ Alumnado de EI elaborando un Lap Book sobre o proxecto Os xogos 

olímpicos na disciplina de Hípica. 
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Outras 

actuacións 

 
3 

 
1 

 
0 

 
4 

 

Avaliación 3 1 0 4 

TOTAL 22 10 3         35 

 

 

Cómpre dicir á vista destes resultados que estamos bastante satisfeitos co nivel de  

  
Obxectivo 
acadado 

 
Obxectivo 
en proceso 

 

Non 
acadado 

 

TOTAL 

 
Organización 
e xestión 

 

8 

 

2 

 

0 

 

10 

 
Dinamización 
e promoción 
dos recursos 
da BE 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

3 

 
Formación de 
usuarios e 
competencia 
informacional 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

7 

 
Fomento da 
lectura e 
competencia 
informacional 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

7 
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consecución dos obxectivos que nos propuxemos, porque o 63 % dos obxectivos 

foron totalmente acadados e o 28 % están en vías de lograrse, xa que son obxectivos 

a acadar a medio ou longo prazo. 

O total xa que logo da porcentaxe de obxectivos logrados total ou parcialmente é do 91%. 
 

Por outra banda, queremos resaltar tamén estes aspectos avaliativos: 
 
 

1. A planificación e a avaliación están coordinadas pola comisión de biblioteca e 

cóntase cos órganos de dirección e coordinación pedagóxica do centro 

(Dirección, xefatura de estudos, Comisión de Coordinación Pedagóxica …). A 

participación destes axentes está establecida e é permanente. 

 

2. equipo directivo considera a biblioteca como unha das súas prioridades e 

impulsa estratexias para implantala, integrala e desenvolvela. Ademais, apoia 

a biblioteca en tódalas súas iniciativas de mellora. 

 

3. A biblioteca contémplase como espazo formativo nos documentos 

fundamentais do centro. A súa planificación anual incorpórase á Programación 

xeral anual e a biblioteca aparece nos documentos de promoción e difusión do 

centro. 

 

4. A biblioteca ten presenza permanente nos distintos órganos de xestión, 

planificación e coordinación pedagóxica do centro. Especificamente, está 

integrada na Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

5. A biblioteca contou cun orzamento anual para a adquisición de recursos que 

provén do PLAMBE o que garante unha actualización equilibrada do fondo. 

 
6. A biblioteca dispón dun orzamento anual para o seu funcionamento ordinario e 

para organizar actividades que provén dos gastos de funcionamento do centro. 

As melloras de infraestruturas supedítanse á dispoñibilidade económica do 

centro ou do Concello de Cambre. 

 

 



CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 

MEMORIA CURSO 2019/2020  

105 

 

7. Este curso catalogáronse case 400 documentos. 
 

8. A totalidade do alumnado acode á biblioteca (durante os recreos xoves e 

venres, baixo a tutela do responsable da biblioteca ). 

9. A maioría do alumnado acode á biblioteca unha vez por semana ou máis. 

 
10. A meirande parte do alumnado utiliza os recursos da biblioteca cando acode a 

ela (consulta, lectura de ficción, información, usan o ordenador …) 

11. Funcionamento do blog: Moi positivo 

12. As reunións do Equipo de Biblioteca Escolar foron periódicas ata o 

confinamento. Reunímonos unha vez ao mes para planificar o traballo técnico 

e revisar e avaliar a marcha das nosas propostas. 

13. Existe no centro unha gran demanda de uso da biblioteca como actividade 

extraescolar. Tódalas solicitudes non poden ser atendidas por falta de espazo 

físico. 

14. Destacamos a ampla acollida que tiveron as actividades propostas polo Equipo 

de Biblioteca, en concreto a participación de todas as titorías na elaboración do 

proxecto documental, e desde estas liñas queremos agradecer en xeral a toda 

a comunidade educativa e en particular ao equipo directivo polas facilidades 

dadas para desenvolver todas as nosas propostas, aos mestres e mestras que 

acolleron as actividades con entusiasmo e cunha participación total, tanto en 

educación infantil como en primaria. 

 
IV. PREVISIÓNS DE FUTURO 

 
 

   A intención do Centro é seguir participando no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares. 

No prazo sinalado o Equipo de BE presentará o Proxecto para o curso 2020-2021 no 

que se sinalan as liñas prioritarias de actuación para o próximo curso. 

   Cómpre seguir actualizando o fondo, xa que máis do 70 % do mesmo corresponde 

a anos anteriores ao 2009. O 30 % do fondo corresponde aos anos comprendidos 

entre 2013 - 2017 (mes de xuño). 

   Gustaríanos dotar a biblioteca dun conxunto de 25 tablets para ampliar o abano de 

actividades a desenvolver. 

                                                                                                                A coordinadora 

                                                                                                                 Pilar Rilo Otero  



CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 

MEMORIA CURSO 2019/2020  

106 

 

MEMORIA DO PLAN ANUAL DE LECTURA 

 

1º.- FUNDAMENTACIÓN 

 
Na nosa Comunidade Autónoma tomamos como referente o seguinte decreto: 

 
*Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 09/09/14) 

✓ O artigo 3.e dispón a obligatoriedade do alumnado de coñecer e utilizar de 

xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de 

lectura en ámbalas linguas. 

✓ O artigo 8.4 indica que o bloque de disciplinas de libre configuración 

autonómica, os alumnos e as alumnas deben cursar a área de Lingua Galega 

e literatura, que terá un tratamento no centro análogo á de Lingua Castelá e 

literatura, de xeito que se garanta a adquisición das correspondentes 

competencias lingüísticas e a adecuada distribución segundo o establecido 

no artigo 6 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino 

non universitario. 

✓ O artigo 11.1 establece que sen prexuicio do seu tratamento específico 

nalgunhas das disciplinas de cada curso, a comprensión lectora, a expresión 

oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a 

comunicación, o emprendemento e a educación cívica e contitucional 

traballaranse en todas as disciplinas. 

✓ O artigo 15.4 sinala que a lectura constitúe un factor fundamental para o 

desenvolvemento das competencias clave; é de especial relevancia o 

desenvolvemento de estratexias de comprensión lectora de todo tipo de textos 

e imaxes, en calquera soporte e formato. Co fin de fomentar o hábito de 

lectura, os centros docentes organizarán a súa práctica docente de xeito que 

se garanta a incorporación dun tempo diario de lectura non inferior a trinta 

minutos. 

✓ O artigo 18 “Bibliotecas escolares e lectura” dispón que: 
 

                1. Os centros docentes deberán incluir dentro do seu proxecto educativo 

               un programa de centro de promoción da lectura (Proxecto Lector de Centro) no  
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que integren as actuacións destinadas ao fomento da lectura, da escritura e das 

habilidades no uso, no tratamento e na producción da información, en apoio da 

adquisición das competencias claves. 

   2. Este programa de centro será o referente para a elaboración do plan anual de 

lectura que se incluirá na programación xeral anual. 

   3. Así mesmo, os centros docentes contarán cunha biblioteca escolar, instrumento 

fundamental para o desenvolvemento do programa de promoción da lectura 

(Proxecto Lector de Centro), como centro de referencia de recursos da lectura, da 

información e da aprendizaxe e punto de encontró entre alumnado, profesorado e 

familias que facilite a comunicación, a creatividade, as aprendizaxes e o traballo 

colaborativo ademáis de estimular os intercambios culturais no centro. 

   4. Correspóndelle á dirección do centro a aprobación do programa de promoción 

da lectura logo da proposta realizada polo claustro de profesorado. 

✓ No anexo III, no bloque 2.6 sinálase como contido a introducción ao uso xeral 

das bibliotecas de aula e do centro como instrumento cotián de busca de 

información e fonte de recursos textuais diversos. 

2º.- OBXECTIVOS 

 
1. Fomentar no alumnado o interese pola lectura e desenvolver o hábito lector. 

2. Favorecer a comprensión lectora. 

3. Fomentar no alumnado a lectura como actividade de ocio e disfrute. 

4. Promover a colaboración e participación das familias e outros 

membros da comunidade educativa do entorno nas actividades 

derivadas do plan lector do centro. 

5. Integrar as TICS no proceso de lectura, escritura e busca de información. 

6. Estimular o uso de fontes documentais complementarias ao libro de 

texto, tanto en soportes impresos como en soporte dixital e 

audiovisual. 

7. Fomentar no alumnado una actitude reflexiva e crítica mediante o 

tratamento da información. 

8. Potenciar o uso e a dinamización da biblioteca do centro. 

9. Contribuír ao desenvolvemento da competencia lingüística do  
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       centro. Actualmente no noso centro funcionan 2 seccións bilingües en    

       Matemáticas en 1º y 2º de EP, 1 sección bilingüe en Plástica en 4º de EP.    

      Os alumnos de 5ºe 6º participan no proxecto EDIXGAL. 

3º.- ITINERARIO LECTOR  

Para dar cumprimento a estes obxectivos e aos marcados no proxecto lector, as diferentes 

titorías de Educación Primaria estableceron como lecturas obligatorias as seguintes: 

 

 
1º curso de EP 

 

“Ensalada de letras” Ed. SM 

“12 colores Lecturas” Ed. SM 

 
2º curso de EP 

 
“Rapunzel con piollos” El Hematocrítico, Ed. SM 

“Feliz Feroz” El Hematocrítico, Ed. SM 

 
3º curso de EP 

 
“El Superzorro” Roald Dahl, Ed. Alfaguara 

“O meu gato é un poeta” Fran Alonso, Ed. Xerais 

“Diez piratas” Gloria Sánchez, Ed. Santillana 

 
4º curso de EP 

“Palabras de Caramelo” Gonzalo Moure, Ed. Anaya 

“Mucho más que un diario” ed. SM 

 
 

5º curso de EP 

“Los Goonies” James Kahn, Duomo Ediciones 

“Esmeraldina a pequeña defunta” Ledicia Costas, Ed. 

Xerais 

“Charlie y la fábrica de chocolate” Roald Dahl, Ed. 

Alfaguara 

 
 

6º curso de EP 

“Escarlatina a cociñeira defunta” Ledicia Costas, Ed. 

Xerais 

“Cuando Hitler robó el conejo rosa” Judith Kerr, Ed. 

Alfaguara 

“Invisible” Eloy Moreno, Ed. Nube de tinta 
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Para levar a cabo este itinerario lector, contamos coa colaboración 

das familias. Os alumnos de cada titoría compran un libro ao ano. 

Este libro se intercambia durante o curso coas titorías do mesmo 

nivel. 

A biblioteca conta tamén con dotación de 25 exemplares iguais para 

completar as lecturas do curso. Hai 25 exemplares do Quixote adaptado 

para os alumnos de 3º e 4º e para os alumnos de 5º e 6º. Así 

asegurámonos que todos os rapaces do cole teñan una iniciación ao 

Quixote. 

4º- ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS E TEMPOS PARA A LECTURA 

 
O tempo de lectura conxunta desenvólvese diariamente de 12:30 a 12:50 na 

aula ordinaria. Ademais cada titoría dispón dunha hora semanal para 

préstamos e lecturas na biblioteca. O alumnado estará sempre acompañado 

por un mestre/a e as actividades levadas a cabo poden ser desde o préstamo 

ata a investigación, lectura, elaboración de traballos ou as actividades 

propias deseñadas desde a biblioteca. 

 
 

5º.- LIÑAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS EN RELACIÓN CO PAPEL 

DA BIBLIOTECA ESCOLAR DO CENTRO 

 1. ORGANIZACIÓN E XESTIÓN 

➢ Dotar a biblioteca con mobiliario novo (andéis, expositores…). 

➢ Difundir e ensinar o funcionamento básico da biblioteca escolar. 

➢ Continuar co expurgo. Faremos una selección do material expurgado 

para utilizar nos recreos de comedor. 

 
   2. DINAMIZACIÓN E PROMOCIÓN DOS RECURSOS DA B. E. EN  

RELACIÓN CO CURRÍCULO E AS COMPETENCIAS CLAVE DO 

ALUMNADO 

➢ Elaborar boletíns informativos coas novidades, actividades, noticias 

culturais e literarias, efemérides, etc. 

➢ Continuar co blog da biblioteca. 
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➢ Seguir coa exposición sistemática dos traballos realizados: blog da 

biblioteca, blog de EDLG e blog Do EACE, e corredores do colexio. 

➢ Dotar a biblioteca de fondos para alumnos con necesidades educativas 

especiais. 

3. FORMACIÓN DE USUARIOS E COMPETENCIA INFORMACIONAL 

 
➢ Continuar coa formación de usuarios, involucrando ao alumnado no 

funcionamento da BE e procurando a súa implicación no mantemento 

da orde. 

➢ Orientar e elaborar materiais para a educación documental. 

➢ Colaborar co equipo de TICS para crear actividades en rede. 

Aproveitaremos os recursos existentes: blog da biblioteca, encerados 

dixitais, ordenadores do programa ABALAR e EDIXGAL, aula de 

informática… 

 

    4. FOMENTO DA LECTURA E DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO LECTOR 

➢ Renovar a colaboración entre a biblioteca municipal e o colexio: 

Exposicións, contacontos e elaboración de guías de lectura. 

➢ Continuar coa campaña de animación á lectura a través da 

“hora de ler”, dos contacontos e do teatro escolar. 

➢ Facer recomendacións de lecturas a través de diferentes 

medios. 

➢ Orientar ao profesorado na posta en práctica do proxecto lector 

aportando os materiais necesarios. 

     5. OUTRAS ACTUACIÓNS 
 

➢ Dotar á bibloteca de máis ordenadores para que os utilicen os 

usuarios. 

➢ Apertura da biblioteca escolar durante o tempo do recreo 

➢ Dotar a biblioteca de materiais para alumnos con necesidades 

educativas especiais. 

➢ Adaptar a sinalización da biblioteca para que facilite a 

comprensión e a súa utilización por parte de todo o alumnado. 
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Neste momento no centro temos 4 alumnos con TEA. 
 
6º.- ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Ao longo do 

curso 

 
❖ Apertura nos recreos da biblioteca. 

❖ Exposición de libros. 

❖ Hora de ler. 

❖ Conta-contos. O moucho Leroucho (concello de Cambre) 

❖ Encontros con autores. 

❖ Visitas. 

 
 
 
 

1º Trimestre 

 
❖ Selección dos axudantes da biblioteca 

❖ Formación de novos usuarios. 

❖ Elaboración do Plan de Lectura. 

❖ Determinación do Proxecto da biblioteca. 

❖ Día contra a violencia de xénero. 

❖ Acompañamento lector.(En colaboración co EDLG) 

 
 
 

 
 
 
 
2º Trimestre 

 
❖ Día da Paz. 

❖ Entroido. Desfile de disfraces inspirado no proxecto anual. 

❖ Elaboración de muráis sobre os xogos olímpicos 

para decorar as portas das aulas. 

❖ Traballos de investigación sobre os xogos olímpicos. 

❖ Mochilas viaxeiras. 

❖ Club de lectura. 

❖ Día da Muller traballadora. .(En colaboración co EDLG) 

❖ Exposición de libros sobre a igualdade. 
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Tódalas actividades están reflexadas na Memoria da Biblioteca. 
 
7º.- AVALIACIÓN 

 
➢ Analizar trimestralmente os boxectivos acadados, as dificultades xurdidas e 

as posibilidades de mellora. Completarase cunha valoración por parte do 

profesorado para coñecer o que aconteceu nas aulas. 

➢ Elaborar, a final de curso, una memoria das actividades realizadas, dos 

obxectivos acadados, e das dificultades adoptadas. 

➢ Recoller datos cuantitativos ao longo do curso que permitan comparar o 

funcionamento da biblioteca a través dos anos. 

➢ Elaboración de enquisas para avaliar as actividades desenvolvidas desde 

a biblioteca. 

 
 
                                                                                           A coodinadora da biblioteca 

 
 
                                                                                                     Pilar Rilo Otero 
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MEMORIA DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR 

No presente curso 2019/2020, o comedor escolar funcionou un total de 115 

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. 

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€) ......................................... 177 

TOTAL CON AXUDA (2, 50€) ......................................... 21 

TOTAL CON AXUDA (1,00€) ........................................... 50 

TOTAL SEN AXUDA (4,50€) ............................................ 85 

TOTAL COMENSAIS ALUMNOS/AS ............................. 333 



CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 

MEMORIA CURSO 2019/2020  

114 

 

• 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. 

• As instalacións 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. 

• Levouse a cabo una charla sobre atragoamento infantil para 

colaboradores do comedor escolar e mestres-as. 

• A encargada do comedor enviou puntualmente ás familias 

recomendacións sobre hábitos de alimentación saúdables. 

 

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.  

• 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).  

• 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. 
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Propostas de mellora: 

• 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. 

• 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. 

 

                                                                                                        A dirección 
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MEMORIA DO HORTO ESCOLAR 

 

Neste curso escolar o proxecto o “Horto Escolar ", volveu a ter gran 

acollida de partida, pero debido o acontecido coa pandemia do coronavirus 

non se puido completar na súa totalidade. 

 

Inicialmente ían a participar 14 titorías, sendo un total de preto de 300 alumnos/as. 

 
VOZ NATURA 

 

 

 TOTAL ALUMNADO PARTICIPANTE: 292 

 

 

 

19 / 20 

Profesorado Aula Nº alum 

Mª JESÚS SOUTO PEREIRA ÁLVARO CASTRO 
LAGO (APOIO 

5ºA INF. 17 

Mª TERESA CORRAL VÁZQUEZ 1ºA 23 

Mª TERESA MORENTE BELLÓN 1ºB 22 

LAURA CASAL BERDEAL 3ºA 22 

LORENA MOSQUERA GÓMEZ 3ºB 22 

MÓNICA RODRÍGUEZ LONGUEIRA 4ºA 19 

Mª CARMEN MEJUTO BLANCO 4ºB 19 

Mª CARMEN CAMINO QUINTELA 4ºC 19 

PILAR RILO OTERO 5ºA 25 

VANESA DEL RÍO RÍOS 5ºB 25 

LAURA DELGADO ROEL 5ºC 25 

PALOMA LÓPEZ VELÁZQUEZ 6ºA 18 

JOSÉ ANTONIO PEDREIRA GONZÁLEZ 6ºB 18 

E. ROI LOUZÁN LEMA 6ºC 18 



CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 

MEMORIA CURSO 2019/2020  

117 

 

DISTRIBUCIÓN HORTO 
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OBXECTIVOS EDUCATIVOS DO PROXECTO 

A través do horto escolar queremos propiciar experiencias que fomenten a 

aprendizaxe significativa e o desenvolvemento de habilidades dos nosos 

alumnos. Traballaremos mediante actividades relacionadas cos hábitos 

saudables, o medio ambiente e unha alimentación sa. 

 

Tódalas nosas actividades e experiencias irán encamiñadas a 

conseguir os seguintes obxectivos: 

 

➢ Fomentar valores e actitudes positivas cara ao medio ambiente. 

➢ Coñecer algunhas técnicas básicas do cultivo ecolóxico. 

➢ Seguir facilitando ao alumnado experiencias prácticas sobre o 

proceso de plantación, crecemento, coidado e recolección de 

especies hortícolas. 

➢ Utilizar e coñecer ferramentas útiles para a horta. 

➢ Fomentar hábitos de nutrición e consumo saudables. 

➢ Concienciar da necesidade de protexer o medio ambiente, en 

concreto a loita contra os residuos plásticos. 

  

MATERIAIS 

• Abono orgánico. 

• Rasillóns, para renovar os bancais que aínda estaban feitos de tablóns en malas 

condición. 

• Sementes. 

• Plantóns. 

• Reposición do material necesario para facer a plantación e mantemento. 

• Cortiza de Piñeiro. 

• Tera de diatomeas para a prevención de plagas. 
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ACTIVIDADES  REALIZADAS 

 

1. Renovación case total dos bancais. Sustituironse os tablos de 

madeira (en moi mal estado) por rasillóns de cerámica. 

2. Mercouse terra para encher os novos bancais renovados, xa que 

os rasillóns son máis altos que os tablóns anteriores. Co cal 

conseguimos maís profundidade para o enraizamento da 

plantación. 

3. Preparar unha nova elevada para que os nenos/as de Educación 

Infantil plantasen amorodos. 

4. Preparáronse os bancais con terra de orixe ecolóxica para que os 

nenos puidesen posteriormente saír a colocar os plantóns e as 

sementes. (Dada a situación simplemente nos deu tempo que o 

fixeran 9 titorías, xa o resto estaba previsto que fixeran a 

plantación a principios de abril) 

   Nos bancais que nos deu tempo, colocamos plantóns de distintas 

variedades locales: leitugas, cebolas, allos, patacas, acelgas chinas, porros, 

faballóns,cenorias, chalotas , plantas aromáticas e amorodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENOVAVIÓN DOS BANCAIS 



CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 

MEMORIA CURSO 2019/2020  

120 

 

         

         



CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 

MEMORIA CURSO 2019/2020  

121 

 

 

       



CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 

MEMORIA CURSO 2019/2020  

122 

 

AULAS QUE PARTICIPARON NO PROXECTO 

 

GRUPO DE 6ºB (2019-2020) 

 

Este ano propuxémonos: 

➢ Planificar e realizar actividades en grupo. 

➢ Empregar o horto como lugar de aprendizaxe. 

➢ Aprender a cultivar alimentos por si mesmos. 

➢ Fomentar dietas saudables con productos do horto. 

➢ Reutilizar garrafas de plástico.  

 

 FASES DOS NOSOS TRABALLOS: 

1. Limpeza do noso bancal, preparación da terra. (Remover e abonar) 

2. Plantamos leitugas nunha primeira fase. 

3. Protexemos as leitugas reciclando garrafas de plástico. 

4. Establecemos quendas para regar, cando sexa necesario. 
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GRUPO 6ºC 

 

Os obxectivos programados neste grupo para traballar no horto foron: 

• Identificar as plantas como seres vivos. 

• Recoñecer a necesidade da auga e o sol para o crecemento das plantas. 

• Observar as diferenzas entre as distintas especies vexetais. 

• Coñecer os tempos de sembra e os diferentes coidados da especie asignada. 

As actividades que levamos a cabo baseáronse en agromar, 

plantar e manter a humidade: 

1. Búsqueda de información sobre a pataca, tipos, coidados e 

épocas de sembra.  

2. Distribución de tarefas para plantar. 

3. Establecemento e turnos de rego e control. 

                                           

  Preparación dos regos no bancal.                          Cortar as patacas. 

 

                    

Colocar os anacos de pataca nos regos.                    Aboar o rego. 

                       



CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 

MEMORIA CURSO 2019/2020  

124 

                                    

           

                Tapar o rego.                                             Establecer quendas de rego. 

                 

                          

 

                   CLASE DE 1ºB 

 

As cebolas. 

Os nen@s de 1ºB co traballo realizado aprenderon a : 

• Coñecer as distintas plantas e sementes do noso horto. 

• Preparar a terra e plantar. 

• Vixiar o crecemento das plantas. 

• Recoñecer os coidados que precisan: abono, auga e sol. 

• Realizar os coidados necesarios. 

• Manter limpas e ordenadas as ferramentas empregadas. 

• Ser conscientes da necesidade de realizar un uso razoable e sostible dos recursos 

naturais. 

• Promover hábitos de alimentación saudable ao non se tratar con produtos 

químicos. 

• Valorar o traballo tradicional da agricultura e as plantas coma fonte de alimento. 

                                                                                                                                                                                                      

Tarefas realizadas: 

1. Limpar a terra do bancal e botarlle fertilizante. 

2. Plantar as cebolas facendo os buratos necesarios 

para introducir As plantas considerando a distancia 

entre unha e outra, o que favorecerá o seu 

crecemento. 
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3. Quitar as malas herbas. 

4. Observar durante os recreos o nivel de humidade da 

plantación e regala segundo o necesitase. 

5. Comprobar as diferentes fases de crecemento dunha planta. 

 

Debido ao cese da actividade escolar os 

rapaces observaron este proceso 

mediante fotos. 
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Clase de 1ºA: OS ALLOS. 

 

Os nen@s de 1ºA ,co traballo realizado, aprenderon a : 

• Coñecer o proceso de plantación dos allos. 

• Preparar a terra e plantar. 

• Vixiar o crecemento das plantas e a realizarlles os coidados necesarios. 

• Manter limpas e ordenadas as ferramentas empregadas. 

 

Tarefas realizadas:  

1. Limpar a terra do bancal botarlle 

fertilizante. 

2. Plantar os allos. 

3. Limpar as malas herbas. 

4. Observar durante os recreos o nivel de humidade da plantación . 

 

OS NENOS E NENAS ESTÁN TRABALLANDO A REO PARA PREPARAR A TERRA! 

 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

VELAÍ TEDES O FROITO DO VOSO TRABALLO!! 
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O HORTO ESCOLAR DE 5ºB 

 

Obxectivos 

 

• Identificar as plantas como seres vivos. 

• Identificar as diferentes partes da planta. 

• Recoñecer a necesidade de auga e luz solar para o crecemento das plantas. 

• Observar as diferenzas entre as distintas especies vexetais. 

• Recoñecer os coidados que precisan: abono, auga e sol, ademais 

de manter limpa de malas herbas a terra. 

• Aprender a coidar unha planta. 

• Observar diferentes tipos de reprodución asexual das plantas. 

• Valorar o traballo tradicional da agricultura e as plantas coma fonte de alimento. 

• Respectar o reino vexetal pola importancia para a vida. 

 
 

Actividades 

 

O alumnado de 5ºB seguimos os seguintes pasos para 

plantar no horto escolar: 

1. Preparación da terra a traballar 

2. Limpeza do bancal, retirando as malas herbas, 

regando e removendo a terra para aireala. 

3. Realización dos buratos necesarios para introducir 

as plantas de faballóns, tendo en conta a distancia 

entre as plantas, o que favorecerá o seu crecemento. 

4. Colocación dunhas varas preto de cada planta para 

axudarlles a medrar dereitas. 

5. Unha vez feita a plantación, fixemos un seguimento 

diario para regar o pé das plantas e coidar e manter 

a terra libre de malas herbas. 
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6. Tamén, fixemos unha plantación en recipientes con auga na aula de 

bulbos (allo, cebola...) e gallos (xeranios) para observar diferentes 

formas de reprodución asexual. 

 

HORTO ESCOLAR  5 ºC 

 

OBXECTIVOS 

• Fomentar o contacto coa natureza a través das plantas. 

• Crear lazos afectivos co entorno, aprendendo a respectar a natureza. 

• Observar e analizar o proceso de crecemento das plantas. 

• Fomentar o traballo en equipo. 

• Desenvolver a responsabilidade e concienciación medio 

ambiental. 

• Favorecer a adquisición de hábitos de alimentación 

saudables. 

• Coñecer de forma práctica a reprodución asexual das plantas. 
 
 
ACTIVIDADES NO HORTO 

 
1. Preparación do bancal: remover a terra e enriquecela con 

fertilizantes naturais para aportar nutrientes que 

favorezan o crecemento das acelgas. 

2. Plantación: realización dos buratos na terra para 

introducir as acelgas, tendo en conta a separación 

necesaria para que cada planta teña o espazo necesario 

para o seu desenvolvemento. 

3. Seguimento: rego das plantas organizado mediante o 

establecemento de quendas. 
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ACTIVIDADES NA AULA 
 

1. Para aprender dunha maneira práctica o proceso de reprodución asexual das 

plantas, introducimos en auga gallos de diferentes especies (xeranios e 

hortensias). Repetimos o procedemento con  bulbos  (allos),  nesta ocasión a 

auga so debía estar en contacto coa base do bulbo. 

 

2. Os alumnos observaron como a partir dun fragmento das plantas se 

desenvolvían as raíces necesarias para proceder a súa plantación. 

 

3. Por mor da interrupción das clases, non se puido levar a cabo a última parte da 

actividade, a plantación dos gallos e bulbos. 
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PLANTACIÓN NO HORTO ESCOLAR  REALIZADA POL@S 

ALUMN@S DE 4ºA 

Obxectivos 

 

• Retirar as malas herbas para preparar a terra. 

• Remover a terra para aireala. 

• Manipular os distintos substratos para plantar. 

• Abonar o terreo. 

• Diferenciar entre as diferentes plantas aromáticas. 

• Observar as diferentes fases de crecemento dunha planta. 

• Aprender os coidados das plantas. 

• Investigar o uso das plantas aromáticas. 

• Recopilar receitas nas que se usen plantas aromáticas. 

• Investigar outros usos das plantas aromáticas. 

 

 

Actividades realizadas 

1. Removeron a terra para aireala 

dentro do bancal. 

2. Abonaron o terreo. 

3. Plantaron plantas aromáticas: romero, incienso, lavanda, xeranio e tomiño. 
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4. Durante a semana coidaron as 

plantas, regando e quitando as 

malas herbas que ían aparecendo 

coas ferramentas axeitadas. 

5. Investigaron o uso de cada planta. 
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O HORTO ESCOLAR DO WENCESLAO. 5º A EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS 

• Identificar as diferentes partes dunha planta: raíz, talo, follas, flores e 

froitos. 

• Diferenciar as clases de alimentos que se obterán dos tipos 

de plantas: amorodos e cebolas. 

• Recoñecer os coidados que precisan: abono, auga e sol, e 

manter limpa de malas herbas a terra. 

• Aprender a coidarunha planta. 

• Promover hábitos de alimentación saudable. 

 

PROCEDEMENTO 

1. Limpeza do bancal retirando as malas herbas e removendo a 

terra para aireala, preparación dos maceteros para plantar os 

amorodos. 

2. Plantación, realización dos buratos necesarios para introducir 

os bulbos das cebolas, considerando a distancia entre unha 

planta e outra, e favorecer ocrecemento das plantas. 

3. Realización dos regos necesarios para o crecemento das plantas. 

4. Coidado e mantemento da terra libre de malas herbas. 
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AMORODOS 

 

 

 

 

 

 

 

CEBOLAS 
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MEMORIA  DAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

DA ANPA FENDETESTAS 

1. PROGRAMA DAS ACTIVIDADES 

1.1. INTRODUCIÓN 

   As actividades extraescolares desenroláronse dende o inicio do curso escolar, 11 de 

setembro ata o 13 de marzo, debido a situación de alarma do Estado Español producida 

pola pandemia do COVID-19 

1.2. CADRO DE ACTIVIDADES / HORARIOS / PRAZAS OFERTADAS 

   Neste apartado, recollemos de maneira esquemática, tódalas actividades, horarios e 

prazas que ofertamos, e a súa ocupación. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

DIA 
 

ACTIVIDADE 
 

Horario 
 

Cursos 
Prazas 

ofertadas 

Prazas 
ocupadas 
en marzo 

Número 
usuarios 

bus 

LUNS 
Zumba Kids Infantil I 16 a 17:15 Educación Infantil 14 15 2 

Xogos 16 a 17:15 Educación Infantil 14 12 2 

 

MARTES 

Patinaxe I 16 a 17:15 Educación Infantil 14 14 * 1 

Playing in English 16 a 17:15 Educación Infantil 14 14 2 

Capoeira 16 a 17:15 Educacion Infantil 
14 Xuntouse con 

Primaria 
 

MERCORES Música e movemento 16 a 17:15 Educación Infantil 14 14 2 

 
XOVES 

Patinaxe I 16 a 17:15 Educación Infantil 
14 * mesmo 

grupo 1 

Xogos Predeportivos 16 a 17:15 Educación Infantil 14 15 4 

VENRES Natación I * 16:15 a 17 Educación Infantil 9 9 8 

EDUCACIÓN INFANTIL e 1º de Primaria 

 

DIA 
 

ACTIVIDADE 
 

Horario 
 

Cursos 
Prazas 

ofertadas 

Prazas 
ocupadas 
en marzo 

Númer
o 
usuarios 

bus 

 

MERCORES Talleres Infantís – Feito a man 16 a 17:15 Educación Infantil 15 19 5  
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

                 Nº DE PRAZAS OFERTADAS: 493         Nº PRAZAS OCUPADAS: 443 
 

1.3 OBXECTIVOS DAS ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

Obxectivos xerais, comúns a tódalas actividades deportivas: 

▪ Buscar unha familiarización con tódalas actividades deportivas 

▪ Adquirir unha técnica básica de cada unha das actividades deportivas 

▪ Coñecer as regras básicas de cada unha das actividades. 

▪ Mellorar as capacidades psicomotoras fundamentais 

▪ Participar nas actividades establecendo relacións equilibradas cos demais 

▪ Buscar a mellora integral do individuo 

▪ Proporcionar unha formación educativa mediante as actividades deportivas 

 

DIA 
 

ACTIVIDADE 
 

Horario 
 

Cursos 
Prazas 

ofertadas 

Prazas 
ocupadas 
en marzo 

Número 
usuarios 

bus 

 

LUNS 

Informática I (A) 16 A 17:15 1º E.P – 3º E.P 14 14 2 

Fútbol 16 A 17:15 Educación Primaria 30 26 8 

Ximnasia Rítmica I 16 A 17:15 Educación Primaria 16 16 ** 4 

Ximnasia Rítmica II 17:15 a 18:30 Educación Primaria 16 Suspendeuse  

 
 

 
MARTES 

Capoeira 16 A 17:15 Educación Primaria 16 22 1 

Teatro 16 A 17:15 Educación Primaria 16 24 4 

Informática II (A) 16 A 17:15 4º E.P – 6º E.P 14 14 2 

Pintura I 16 A 17:15 1º E.P. – 3º E.P 16 20 3 

Pintura III 17:15 a 18:30 Educación Primaria 16 17  

Patinaxe II 16 a 17:15 Educación Primaria 16 21*** 8 

Patinaxe III 17:15 A 18:30 Educación Primaria 20 10 ****  

 
 
 

 
MERCORES 

Informática II (B) 16 a 17:15 4º E.P – 6º E.P 14 13 1 

Playing in English 16 a 17:15 1º E.P – 2 E.P 15 11 2 

Xadrez 16 a 17:15 Educación Primaria 16 8 3 

Baloncesto 16 a 17:15 Educación Primaria 16 39 7 

Zumba Kids II 16 a 17:15 1º E.P – 4º E.P 16 13 2 

Ximnasia Rítmica I 16 a 17:15 Educación Primaria 16 
** mesmo 
grupo 4 

Ximnasia Ritmica II 17:15 a 18:30 Educacion Primaria 16 Non saiu  

Coro de voces blancas 17:15 a 18:15 Educacion Primaria 16 Supendeuse  

 
 
 
 

XOVES 

Informática I (B) 16 A 17:15 1º E.P – 3º E.P 14 14 2 

Playing in English 16 a 17:15 3º E.P – 4 E.P 15 10 3 

Pintura II 16 A 17:15 4º E.P. – 6º E.P 16 23 3 

Patinaxe II 16 a 17:15 Educación Primaria 16 
*** mesmo 
grupo 9 

Patinaxe III 17:15 a 18:30 Educación Primaria 20 
**** mesmo 
grupo 

 

Judo (obrigado uso de judogui) 16 a 17:15 Educación Primaria 16 27 4 

Zumba Kids II 16 A 17:15 1º E.P – 4º E.P 16 10 2 

Zumba Kids III 17:15 a 18:30 5º E.P – 6º E.P 16 Non saiu  

VENRES Natación II 16:15 a 17 Educación Primaria 30** 40 40 
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▪ Buscar unha continuidade no xogo, que permita disfrutar da actividade 

 

ACTIVIDADES CULTURAIS 

Obxectivos xerais, comúns a tódalas actividades culturais: 

▪ Buscar unha familiarización con tódalas actividades 

▪ Adquirir unha técnica básica de cada unha das actividades 

▪ Adquirir novos coñecementos 

▪ Participar nas actividades establecendo relacións equilibradas cos demáis 

▪ Buscar a mellora integral do individuo 

▪ Proporcionar unha formación educativa 

Os contidos que se imparten en cada actividade estarán adaptados ao nivel e 

necesidades do grupo. Cada monitor/educador realizará unha avaliación inicial 

adecuando os contidos á diversidade do grupo. Xa que o intervalo de idades é amplio. Ó 

tratarse de actividades extaescolares e de iniciación deportiva, levarase a cabo dándolle 

moita importancia ao aspecto lúdico-recreativo, a través dunha metodoloxía centrada no 

xogo. 
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1.3. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
 

PATINAXE 

GRUPOS DÍA HORARIO INSTALACIÓN 

Iniciación (Ed. Inf.) Martes e xoves  
16:00 a 17:15 

 

Pavillón Sofía Toro Iniciación II (Ed. primaria) Martes e xoves 

Perfeccionamento Martes e xoves 17:15 a 18:30 

CONTIDOS 

▪ Desprazamentos básicos en patíns (adiante, atrás, cruzado…) 

▪ Elementos técnicos (cañón, garza, águila, ángel, inglés) 

▪ Coreografía 

COMPETICIÓNS/EXHIBICIÓNS 

Finalmente pola situación de alarma non puideron acudir a ningunha exhibición, xa que non se celebrou 
ningunha 

 
 

NATACIÓN 

GRUPOS DÍA HORARIO INSTALACIÓN 

Infantil Venres  
16:15 a 17:00 

 
Piscina municipal A Barcala 

Primaria Venres 

CONTIDOS 

▪ Flotacións 

▪ Inmersións 

▪ Deslizamentos 

▪ Aprendizaxe de estilos (crowl, costas, braza, mariposa) 

▪ Zambullidas 

▪ Viraxes 

Observacións 

Esta actividade, por xestión da piscina comezou en outubro 

 
 

JUDO 

GRUPOS DÍA HORARIO INSTALACIÓN 

1º a 6º Ed. Primaria Xoves 16:00 a 17:15 Ximnasio colexio 

CONTIDOS 

▪ Caídas 

▪ Volteretas 

▪ Agarres 

▪ Posturas 

▪ Judo suelo 

▪ Actividades de tracción, empuxar, xirar, voltear 

▪ Judo pe-técnicas 

▪ Judo suelo-técnicas 

COMPETICIÓNS/EXHIBICIÓNS 

 Xoga educa 26-01-2020 Coruña  
Xogajudo 07-03-2020 Coruña 
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XADREZ 

GRUPOS DÍA HORARIO INSTALACIÓN 

1º a 6º Ed. Primaria Mércores 16:00 a 17:15 Aula da ANPA 

CONTIDOS 

▪ O taboleiro e as pezas 

▪ O movemento das pezas e o valor das pezas 

▪ O vocabulario de xadrez 

▪ O xaque e o xaque mate, os mates básicos 

▪ O enroque 

▪ As táboas 

▪ A anotación das xogadas 

COMPETICIÓNS/EXHIBICIÓNS 

Finalmente pola situación de alarma non puideron acudir a fase local de xadrez, que foi suspendida 

 
 

FÚTBOL SALA 

 
GRUPOS 

 
DÍA 

 
HORARIO 

 
INSTALACIÓN 

1º a 6º Ed. Primaria Luns 16:00 a 17:15 Pavillón Sofía Toro 

CONTIDOS 

▪ Control e recepción 

▪ Pases 

▪ Condución 

▪ Tiros 

▪ Regates e fintas 

▪ Defensa 

▪ Situacións: 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, 4x3, 4x4, 5x4, 5x5 

 

XIMNASIA RÍTMICA 

GRUPOS DÍA HORARIO INSTALACIÓN 

Iniciación ed. Primaria Luns e mércores 16:00 a 17:15  

Ximnasio colexio 
Perfeccionamento ed. Primaria Luns e mércores 17:15 a 18:30 

CONTIDOS 

▪ Movementos de brazos, tronco, pernas, cabeza, ombros 
▪ Traballo da expresión corporal e ritmo 

▪ Movementos de salto. 
▪ Movementos de equilibrios. 
▪ Movementos de xiro. 
▪ Desenvolvemento da flexibilidade. 
▪ Elementos técnicos. 
▪ Familiarización e manexo dos aparatos: Aro, Mazas, Cinta, Pelota e corda. 
▪ Montaxe de coreografías 
▪ Enlaces básicos. 

Observacións 

O grupo de 2ª hora, de perfeccionamento non saiu 

COMPETICIÓNS/EXHIBICIÓNS 

Finalmente pola situación de alarma non puideron acudir a ningunha exhibición, xa que non se celebrou 
ningunha 
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XOGOS PREDEPORTIVOS 

GRUPOS DÍA HORARIO INSTALACIÓN 

Educación Infantil xoves 16:00 a 17:15 Aula sicomotricidade infantil 

CONTIDOS 

▪ Estruturación do esquema corporal 

- Orientación do esquema corporal 

- Afirmación da lateralidade 

- Representación e toma de conciencia do propio corpo 

▪ Coordinación motora 

- Coordinación dinámica xeral 

- Coordinación visomotora 

▪ Estructuración espacial e temporal 
 

Os contidos desta actividade traballaranse a través do xogo e de maneira global 

 
 

BALONCESTO 

GRUPOS DÍA HORARIO INSTALACIÓN 

1º a 6º Ed. Primaria Mércores 16:00 a 17:15 Pavillón Sofía Toro 

CONTIDOS 

▪ Control e recepción 

▪ Pases 

▪ Condución 

▪ Tiros 

▪ Regates e fintas 

▪ Defensa 

▪ Situacións: 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, 4x3, 4x4, 5x4, 5x5 

 
 

CAPOEIRA 

GRUPOS DÍA HORARIO INSTALACIÓN 

Ed. Infantil e Ed. Primaria Martes 16:00 a 17:15 Ximnasio colexio 

CONTIDOS 

▪ Coñecemento das regras básicas da capoeira 

▪ Identificación e familiarización cos diferentes instrumentos musicais que se utilizan. 

▪ Coñecemento dos movementos básicos da capoeira: ginga, esquivas, patadas... 

▪ Coñecemento do ritmo e danza na capoeira 

▪ Coñecemento sobre a historia e filosofía da capoeira (respecto, colaboración, valores, coeducación...) 

 
 

XOGOS 

GRUPOS DÍA HORARIO INSTALACIÓN 

Educación infantil Luns 16:00 a 17:15 Aula da anpa 

CONTIDOS 

▪ Coñecemento e práctica de xogos populares e tradicionais. 

▪ Mellora das habilidades e destrezas físicas. 

▪ Respecto polas normas, regras e polos compañeiros. 
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1.4. ACTIVIDADES CULTURAIS 
 

TEATRO 

GRUPOS DÍA HORARIO INSTALACIÓN 

Educación primaria Martes 16:00 a 17:15 Aula teatro 

CONTIDOS 

• Diferentes tipos de baile moderno 

• O corpo en movemento 

• Expresión corporal: 

• Respiración, declamación 

• Improvisación 

• Traballo sobre un texto determinado e ensaios escénicos 

• Preparación dun Traballo e exposición 

COMPETICIÓNS/EXHIBICIÓNS 

Este curso non puideron facer a representación para as familias do colexio, pola situación de 
Alarma do Estado Español orixinada pola pandemia do COVID-19 

 
 

PINTURA 

GRUPOS DÍA HORARIO INSTALACIÓN 

I: 1º a 3º ed. Primaria Martes  
16:00 a 17:15 

 

Aula ANPA II: 4º a 6º educación primaria Xoves 

III: educación primaria Martes 17:15 a 18:30 

CONTIDOS 

Carbón: debuxo, manexo dos carbóns, luces e sombras 

Óleo: coñecemento do material, manexo do pincel, coñecemento da cor (escala de cores) 

Acuarela: coñecemento dos materiais, a aguada, as cores, os fondos, as formas 

 
 

MÚSICA E MOVEMENTO 

GRUPOS DÍA HORARIO INSTALACIÓN 

Educación infantil Mércores 16:00 a 17:15 Aula música 

CONTIDOS 

Canto, expresión vocal e instrumental 

Xogos motores e musicais. 

Aproximación aos elementos e parámetros musicais (linguaxe musical). 

Xogos rítmicos con percusións corporais e con obxectos. 

Expresión corporal de estados anímicos, emocións, sons, patróns rítmicos, etc. 

Representacións musicais (concursos de música, musicais, esqueches). 

Composición de cancións. e Improvisacións vocais e instrumentais. 

 
 

TALLERES- FEITO A MAN 

GRUPOS DÍA HORARIO INSTALACIÓN 

Educación infantil mércores 16:00 a 17:15 Aula plástica 

CONTIDOS 

Habilidades e destreza manuais (praxia fina) 

Expresión artística 
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PLAY ENGLISH 

GRUPOS DÍA HORARIO INSTALACIÓN 

Educación infantil Martes  
16:00 a 17:15 

 
Aula do colexio 1º e 2º de educa. Primaria Mércores 

3º e 4º educación primaria Xoves 

CONTIDOS 

▪ Comprensión do inglés falado 

▪ Conversación no idioma 

▪ Aprendizaxe de vocabulario 

 

INFORMÁTICA 

GRUPOS DÍA HORARIO INSTALACIÓN 

1 (A) de 1º a 3º educ. primaria Luns  

16:00 a 17:15 

 

Aula informática colexio 
2 (A) de 4º a 6º educ primaria Martes 

2 (B) de 4º a 6º educ primaria Mércores 

1 (B) de 1º a 3º educ primaria Xoves 

CONTIDOS 

• Teclado, rato e memorias extraíbles 

• Mecanografía 

• Word, Excel, scratch, Internet 

 

ZUMBA KIDS 

GRUPOS DÍA HORARIO INSTALACIÓN 

infantil (ed. Infantil) Luns  
16:00 a 17:15 

 

Pasillo Ed. Infantil 
II mércores: de 1 a 4º ed. Primaria Mércores 

II xoves: de 1 a 4º ed. Primaria Xoves 

III: de 5º a 6º ed. Primaria Xoves 17:15 a 18:30 

CONTIDOS 

Aprendizaxe de diferentes bailes de zumba 

Expresión corporal a través da música e xogos musicais. 

Traballo da memoria motriz e capacidade creativa na execución e deseño dos bailes. 

Traballo do ritmo e a danza 

COMPETICIÓNS/EXHIBICIÓNS 

Finalmente pola situación de alarma non puideron acudir a ningunha exhibición, xa que non se 
celebrou ningunha 

 
 

CORO DE VOCES BRANCAS 

GRUPOS DÍA HORARIO INSTALACIÓN 

educación primaria mércores 17:15 a 18:15 aula teatro 

CONTIDOS 

Mellora da técnica vocal 

Control da respiración e colocación 
Aproximación ao canto coral Desenvolvemento 
da memoria e concentración 

Observacións 

Esta actividade suspendeuse no mes de decembro debido a que o mínimo de participantes era menor 
a 8. 

 


