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1. OBXECTIVOS PEDAGÓXICOS. GRAO DE CONSECUCIÓN. VALORACIÓN 

E PROPOSTAS. 

Analizamos e  valoramos  os  obxectivos xerais  para  o  presente  curso  facendo 

propostas de mellora cara o vindeiro ano escolar: 

A innovación educativa seguíu sendo un dos piares do centro no curso 2019/2020. 

Leváronse  a  cabo  dous  proxectos :  Desenvolvemento  do  terceiro  ano  de  actividades 

vinculadas  ao programa europeo  ERASMUS+  e  incorporación ao programa “ Plan  de 

Mellora de Bibliotecas Escolares”,  PLAMBE.

 Completamos co terceiro ano de traballo o proxecto europeo  ERASMUS+, “Re 

and up skilling horizons” (RUSH),  no que participa todo o alumnado e profesorado do 

centro  e  no que  estamos  asociados  co  IES de  Salvaterra,  a  Consellería  de Educación, 

Universidade e Formación Profesional e outros cinco socios, friulanos e istrios. O traballo 

no  centro  estivo  centrado  no  proxecto  anual,  “O  comedor”,  coa  realización  dun  gran 

número de actividades que se subiron aos blogs dos tres ciclos. A outra gran actividade foi 

mobilidade da delegación italiana e croata, composta por alumnos/as e docentes dos dous 

países,  que  nos  visitaron  na  semana  do  21  ao  25  de  outubro.  Organizouse  un  amplo 

programa  de  actividades.  As  actividades  propias  do  centro  nas  que  participou  todo  o 

alumnado do CEP Carlos Casares e o alumnado estranxeiro, como o Magosto, exposición 

“O comedor”,  programas radio, clases... e as que se desenvolveron conxuntamente co IES, 

nas que participou só o alumnado acolledor e os compañeiros/as croatas e italianos. Das 

actividades  conxuntas  destácanse  varias  visitas  culturais  (Camiño  de  Santiago,  Pazo 

Breijoeira, patrimonio de Salvaterra, Museo do Viño….) e as xornadas de irmandade de 

carácter máis festivo. Nesta semana desenvolvéronse tamén varias reunións de traballo no 

IES ás que asistiron catro mestras do centro. Nas xuntanzas de traballo establecéronse os 

prazos  de  entrega  dos  contidos  didácticos  asociados  ao  proxecto  e  no formato  co que 

deberían subirse ao centro de recursos. Redactouse, tamén neste curso, a parte do proxecto 

referente á “metodoloxía da educación plurilingüe” que formas parte  da “liña güida” e 

fíxose a xustificación das actividades, reunións e orzamentos destinados ao proxecto.

O PLAMBE, ao que nos incorporamos este curso, levou asociado a creación dun 

grupo de formación do profesorado no que estaban inscritas 9 mestras do centro. Entre os 
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traballos asociados a este proxecto estiveron a celebración de varias reunións coas asesoras 

de Bibliotecas Escolares, o expurgo dun gran número de libros e a toma de decisión do 

cambio de ubicación da biblioteca do centro que pasará á planta baixa do edificio escolar. 

Está autorizado o cambio pola Unidade Técnica da Xefatura Territorial de Pontevedra e 

temos o orzamento definitivo da empresa que vai executar a obra, despois de comparalo 

cos doutras dúas. O importe desta obra xa está incluído no orzamento dos gastos para o ano 

2020. A obra íase celebrar no mes de abril, pero por mor da pandemia, houbo aque adiala e 

executarase nos vindeiros meses.

Púxose  en  marcha  o  Patio  Inclusivo para  favorecer  a  coeducación  no  xogo  e 

desterrar o predominio do balón de fútbol, como única forma de xogo, do patio escolar. 

Os hábitos saudables foron traballados coa participación no “Programa de reparto 

de froita fresca” no segundo trimestre nun período de quince días.

A lectura fomentouse  a  través  de  diversas  actividades  motivadoras  para  o 

alumnado: lectura  dos  libros  dos  padriños  e  madriñas  das  aulas e as  actividades 

programadas nas titorías e reflectidas no plan anual de lectura.  As visitas do escritor Iago 

López e da escritora Chus Pereiro non se puideron levar a cabo pola declaración do estado 

de  alarma,  pero  non  as  actividades  relacionadas  cos  seus  libros  que  foron  traballadas 

igualmente polo alumnado de forma telemática. As actividades propostas polo equipo de 

dinamización da biblioteca, os  préstamos en horario do recreo e a celebración do día do 

libro contribuíron á mellora da competencia lingüística e á potenciación da lectura como 

medio de lecer.  Levouse a cabo por  quinto ano consecutivo dende o mes de setembro a 

“hora de ler”,  que se realizou simultaneamente en todos os cursos despois do recreo, 

sendo  esta  proposta  moi  ben  acollida  polo  profesorado. A dotación  bibliográfica do 

centro este curso foi moi importante pola contía concedida dentro do Plambe para mercar 

libros.

As programacións de todos os cursos realizáronse a partir do Decreto 105/2014, do 

4 de setembro. Por mor da pandemia tiveron que facerse as adaptacións das programacións 

do terceiro trimestre seguindo o esquema enviado pola Consellería, na que se reflectiron os 

estándares  de  aprendizaxe  e  competencias  imprescindibles,  actividades,  metodoloxía  e 

criterios de avalación. Estas programacións fixéronsse públicas na páxina web do centro.

A atención ao alumnado con dificultades de aprendizaxe temos que valorala, este 
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curso, de forma moi positiva, porque finalmente contamos cun cadro de persoal amplo tal 

como se reclamou dende o centro polo equipo directivo e  os representantes  do CE. O 

equipo de mestres/as  de apoio estivo formado por un PT preferente  que atendeu a un 

alumno a xornada completa, un AL a tempo completo, un PT a tempo completo e un AL 

compartido co CEIP Marquesa da Merced de As Neves. Os horarios dos apoios foron 

revisados  cada  trimestre  en  función  das  necesidades  do  alumnado  expresadas  polo 

profesorado nas xuntas de avaliación.

 A páxina WEB  mostrou á comunidade educativa, de forma puntual e sistemática 

toda a actividade  do centro e achegou toda a información administrativa e as distintas 

convocatorias  ás familias.  Pasou  a  ser  un  recurso  de  gran  valor  pedagóxico,  coa 

declaración do estado de alarma polo Covid-19, os blogues creados dentro da páxina web 

foron xunto aos correos electrónicos dos ciclos os instrumentos cos que contamos para 

compartir as tarefas co alumnado durante os meses de confinamento. 

A suspensión das clases presenciais a partir  do 14 de marzo pola  pandemia da 

Covid-19, obrigounos a buscar novas formas de ensinar, a poñer en marcha novos recursos 

aos que non estabamos afeitos e a reestruturar toda a organización do centro. Todo o que 

estaba planificado e programado, a partir dese día, xa non foi posible realizalo. Ás novas 

formas  de  ensinar  uníronse  as  dificultades  de  chegar  ao  alumnado,  xa  que  en  moitos 

fogares non se dispoñía dos dispositivos necesarios para seguir unha ensinanza telemática 

ou a conexión á rede non era suficiente ou en algúns casos non existía. Dende o centro 

houbo que prestar dispositivos, facer chegar o material ao alumnado, solucionar numerosos 

problemas  de  organización  e  coordinar  ao  equipo  de  profesorado  a  través  de 

teleconferencias  periódicas.  Xa  dende  a  primeira  semana  se  organizou  o  traballo  do 

alunmado e seguíronse, en cada momento, as instrucións da Consellería.

A falla de recursos dixitais que detectamos no alumnado cando se declarou o estado 

de alarma fíxonos ver a necesidade de solicitar o proxecto E-Dixgal,  polo que ía supoñer 

de dotación de material e por ser un proxecto que facilita o ensino a través das tecnoloxías. 

O CEP Carlos Casares foi seleccionado para poder participar no E-Dixgal no curso 20/21, 

en 5º curso. No seguinte curso académico, quedará todo o 3º ciclo completo.

A petición deste proxecto serviu para que dende a Consellería se aceleren os prazos 

para instalar a antena que porá solución á deficiente velocidade de baixada de internet e 
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que estivo sen resolverse durante anos.

A  posta  en  marcha  da APLICACIÓN  ABALAR  MÓBIL,  que  xa  estaba 

plantexada  como un obxectivo  do  curso  actual,  foi  outras  das  consecuencias  positivas 

derivadas da situación vivida a partir do mes de marzo, xa que era necesaria unha canle 

rápida e directa de comunicación coas familias.

Todos os documentos administrativos e as comunicacións ás familias redactáronse 

en lingua galega.  Do mesmo xeito potenciamos o uso da nosa lingua dende as distintas 

áreas do currículo e nas relacións interpersoais  mestra-alumno/a,  entre as mestras e nas 

comunicacións mestras-familias. Foron moitas  as actividades  programadas polo EDLG, 

para potenciar a nosa lingua pero a realidade é, que cada curso, o número de alumnos/as 

que se expresa na nosa lingua é menor. Os nenos e nenas entre eles falan en lingua castelá 

e tamén  cando se dirixen  ás mestras empregan esta lingua. Esta situación require dunha 

reflexión de todo o claustro para valorar a situación e deseñar estratexias inclusivas  para 

que o galego sexa unha lingua viva no centro. É un compromiso de todo o profesorado que 

debe volver a ser o modelo a imitar polo noso alumnado.

Un curso máis potenciamos un estilo de vida saudable participando no reparto de 

froita fresca ao alumnado durante 2 semanas consecutivas.

O  14  de  novembro  presentouse  ante  o  Consello  Escolar  o  PLAN  DE 

IGUALDADE  redactado polo Equipo Directivo coas achegas de todo o profesorado do 

centro. O Plan de Igualdade do CEP Carlos Casares ten como finalidade o fomento da 

igualdade, a coeducación e a prevención da violencia de xénero na escola, incorporando de 

forma  integrada  e  transversal  a  perspectiva  de  xénero  en  todas  as  accións  do  centro. 

Establecer as medidas e as accións concretas para incluír na Programación Xeral Anual, no 

currículo e nos materiais; marcar pautas na aprendizaxe, na formación e na implicación de 

toda a Comunidade Educativa

O plan de convivencia anual materialízase  nas actividades programadas dende a 

CCP, no seguimento do estado da convivencia do centro dende a Comisión de Convivencia 

e a elaboración do Informe Anual sobre o Estado da Convivencia. Actividades coma as 

“asembleas de clase” nas que o alumnado acorda as normas de aula,  o que favorece a 

responsabilidade,  a elección dos delegados/as da aula desenvolvendo deste xeito hábitos 

democráticos, fomento de actitudes solidarias, a protección do medio ambiente e o coidado 
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e respecto das instalacións do centro formaron parte das actividades levadas a cabo no 

curso actual. Este curso funcionou por segundo ano consecutivo, a aula de convivencia. 

A Aula Matinal, que iniciou a súa andaina o curso pasado, tivo este curso un maior  

número de usuarios e usuarias. Polo tanto temos un servizo consolidado que vai seguir 

garantindo a conciliación da vida laboral e familiar e axudando a fixar matrícula no centro.

Valoramos  moi  positivamente  o  traballo  en  equipo desenvolvido  por  todo  o 

profesorado ao longo do curso,  as boas relacións interpersoais e especialmente o esforzo 

realizado nos meses de confinamento cando traballar telematicamente supuxo unha carga 

extra de traballo.

Valoramos negativamente a falla de estabilidade laboral do Equipo de Orientación, 

que ao non ser cuberta a praza do/a orientador/a, implica ter que comezar de novo cada 

inicio de curso.

O outro aspecto a valorar moi negativamente foi que por 2º ano consecutivo a praza 

de  música  foi  compartida  co  CEIP  de  Leirado,  con  consecuencias  nefastas  sobre  a 

organización do centro, que tivo unha titoría, neste caso 6º nivel, na que impartiu clase a 

case totalidade do profesorado do centro.

Os documentos pedagóxicos elaborados durante o curso 19-20 foron:

→ PXA 

→  Memoria 

→ 1ª Adenda do III Proxecto Lingüístico.

→ Plan de Orientación

→ Plan de Igualdade.

→ Proxecto Lector do Centro

Propostas para o vindeiro curso:

● Seguir actualizando os datos do Proxecto Educativo. (Rematar as NOF)

● Aprobar o novo  Plan de Emerxencia.

● Continuar  co  traballo  de  catalogación  iniciado  hai  dous  cursos na 

biblioteca do centro.

● Nos curso de 4º  e  6º,  seguir  ofertando informática  como área  de  libre 

configuración.
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● Traballar no 1º trimestre do curso 2020/21 todos os contidos que non se 

puideron impartir no 3º trimestre por mor da Covid-19

● En 1º nivel traballar cos materiais que nos enviarán dende o CRA.

2. COORDINACIÓN DOCENTE

2.1. Equipos de ciclo

2.1.1. Primeiro ciclo

OBXECTIVOS

Os  obxectivos  propostos  na  programación  xeral  anual,  foron  acadados  na  súa 

maioría, a través das diversas actividades realizadas tanto a nivel de aula como de centro:

❏ A concienciación sobre o respecto pola natureza e o consumo responsable, logrouse 

principalmente grazas ao proxecto con relación á reciclaxe, levado a cabo en ambos 

cursos.

❏ O fomento da lectura, tivo resultados moi positivos mediante diversas actividades 

recollidas nos apartados adicados ás linguas e ao plan lector. 

❏ A conciencia  de  diálogo,  tolerancia  e  respecto,  traballouse  ao  longo  de  todo o 

curso, mediante as asembleas de aula, a elaboración das normas, recollida de datos 

e pescuda de solucións así como da participación en todas as actividades propostas 

desde a comisión de convivencia. Traballouse de xeito colaborativo na maioría das 

áreas.

❏ Potenciouse  o  uso  do  galego,  empregándoo  sempre,  agás  nas  sesións  que  por 

Decreto houbo que impartir en Castelán. Foi o galego a lingua que se empregou en 

todas as actividades e situacións que se deron no centro.

A partires do 14 de marzo de 2020 decretouse o estado de alarma pola COVID-19, 

o  que  significou  o  confinamento  da  poboación  e  a  suspensión  das  clases 

presenciais. Por esta razón, o seguinte obxectivo proposto na programación xeral 

anual non se acadou:

❏ Estudar a contorna máis próxima do alumnado mediante a visita aos sectores de 
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traballo e monumentos históricos así como arquitectónicos dunha das parroquias da 

que é procedente o alumnado: Cabreira.

FUNCIONAMENTO E ACTIVIDADES

O ciclo organizouse en torno ás reunións mantidas entre as titoras dos dous cursos 

xunto coa mestra de Relixión, a mestra de Audición e Linguaxe e o mestre de Pedagoxía 

Terapeútica.  A  nivel  organizativo,  foi  posible  facer  cadrar  os  horarios  para  que  os 

anteriores profesionais puideran asistir ás reunións. Tivemos reunións con todas as mestras 

que imparten algunha área nos dous cursos, cando foi preciso tratar e tomar acordos sobre 

algún tema importante.

O  ciclo,  traballou  conxuntamente  nas  distintas  actividades  propostas  desde  o 

Equipo  de  actividades  complementarias  e  extraescolares,  o  EDLG,  a  Comisión  de 

Convivencia e o Equipo de Biblioteca.

A nivel de aula, cada curso contou con encargados diarios que rotaron para a poñer 

a data, reparto de material, subida e baixada de persianas, apagado de luces, recollida xeral 

da aula e revisión das mesas .

A limpeza da casiña estivo repartida entre os cursos de 1º e 2º. Fíxose limpeza xeral 

do entorno do patio e  dos elementos  da casiña. Tamén se mercaron novos xoguetes  e 

obxectos  para  a  casiña  e  así  poder  renovar  os  que  xa  estaban  algo  deteriorados. As 

inclemencias  do  tempo  fixeron  que  algunhas  semanas  houbese  que  cambiar  o  día 

establecido.

Por outra parte, a maiores da programación didáctica establecida para cada nivel e 

buscando  lograr  unha aprendizaxe  interactiva  e  significativa  en  torno  aos  intereses  do 

alumnado, caben ser destacados os traballos realizados nas diversas áreas.

Antes de pasar ao traballado nas diferentes áreas, explicar que a nivel global neste 

ciclo:

● O alumnado mellorou na expresión escrita, de maneira correcta e coherente, tendo 

en conta as diferentes intencións e respectando as normas de comunicación. O uso 

correcto dos signos de puntuación para a comprensión dun texto,  foi  traballado 

durante todo o curso.
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● Realizáronse  diferentes  actividades  de  animación  á  lectura,  nelas  o  alumnado 

demostrou bastante interese. O plan lector cumpriuse con éxito.  

● As actividades corrixidas diariamente, potenciaron a iniciación ao uso correcto das 

regras ortográficas básicas aprendidas.

Todo este traballo ten como eixo a óptima relación entre as titoras e mestras do 

ciclo, que facilitou o labor multidisciplinar que a nosa tarefa require, fomentando unha 

calidade na organización e desenvolvemento da tarefa educadora. Tomamos acordos sobre 

as normas a ter en conta dentro e fóra da aula para mellorar o comportamento individual do 

noso alumnado e a convivencia escolar, inculcándolles valores de respecto, tolerancia e 

solidariedade.

Non se pode esquecer antes de pasar analizar o traballado nas diferentes áreas, que 

existiu unha boa e cordial relación coas familias. Acoden regularmente á hora de titoría de 

pais/nais interesándose e colaborando no proceso de aprendizaxe dos seus fillos/ as, feito 

importante para o seu desenvolvemento integral.

Como se dixo anteriormente, a partires do 14 de marzo de 2020 decretouse o estado de 

alarma pola COVID-19. Isto supuxo que todos os membros da comunidade educativa nos 

tivemos  que  adaptar  a  esta  situación  excepcional  que  alterou  por  completo  o 

desenvolvemento  do  curso.  No  terceiro  trimestre,  tivemos  que  adaptar  as  diversas 

programacións didácticas  para deste xeito poder dar resposta ás necesidades actuais  do 

alumnado.

As propostas de tarefas fóronse colgando no blog do centro e o contacto coas familias 

levouse a  cabo por este  medio  así  como tamén a través  do correo electrónico,  espazo 

Abalar  e  realizando  videoconferencias  co  alumnado  empregando  a  plataforma  Cisco 

Webex.

As  propostas  de  tarefas  nomeadas  anteriormente  contiñan  actividades  de  repaso  dos 

contidos e aprendizaxes adquiridos durante o 1º e o 2º trimestres.

Por outra banda, estableceuse que a avaliación do 3º trimestre se levaría cabo do seguinte 

xeito:

-A nota do alumnado será o resultado da media aritmética das notas obtidas no primeiro e 
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no segundo trimestre.

-Caberá a posibilidade de sumar ata un punto polo bo traballo, sempre para sumar en 

positivo e en ningún caso se poderá baixar a nota en base a este criterio.

 -En todo caso, as circunstancias e as posibilidades do alumnado sempre serán tidas en 

conta.

No que respecta o traballo realizado nas diferentes áreas:

                                                             Ciencias da Natureza e Ciencias Sociais (Proxectos)  

“A regra dos tres erres”

Ao longo do curso, traballouse a separación do lixo como primeiro paso para a 

reciclaxe  a  través  dun proxecto  que atendeu ás  curiosidades  do alumnado mediante  as 

seguintes actividades:

-Separación do lixo na aula.

-Nomeamento dun/dunha encargad@ da reciclaxe diario.

-Reutilización de materiais escolares e caseiros.

-Lectura da colección Os Bolechas adicada á reciclaxe, redución e reutilización de 

envases.

-Redución de envases.

Seguimos  separando  os  restos  orgánicos  e  baleirándoos  cando  era  preciso  no 

composteiro do centro.

“Os almorzos saudables”

Continuouse  cos  almorzos  saudables.  Os  luns:  froita;  os  martes:  lácteos;  os 

mércores: bocadillo; os xoves: froitos secos e os venres podían traer, dos almorzos citados, 

o que máis lle apetecera.

“O horto escolar”

Procedemos á plantación dun sector do noso horto escolar. 

“Semana da froita”

Durante dúas semanas consecutivas, e a cargo do FOGGA, repartiuse ao alumnado unha 

peza de froita de tempada diariamente.
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Por mor do estado de alarma decretado quedaron pendentes de levar a cabo os seguintes 

proxectos:

 “A parroquia”

Este ano iamos a centrarnos  no estudo da parroquia de Cabreira,  achegando ao 

alumnado  aos  seus  espazos  máis  singulares:  diversos  cruceiros,  escola  de  natureza  A 

Gorriona, igrexa de San Miguel, capela de San Roque...

“O horto escolar”

Quedou pendente levar a cabo a segunda plantación no horto e tamén a plantación 

de flores arredor da casiña. 

                                                                                           Linguas galega e castelá

Biblioteca de aula/centro

Tanto  a  biblioteca  de  aula  como  a  de  centro  tiveron  un  bo  seguimento  pola 

meirande parte do alumnado, empregándoa como fonte de lecer e consulta. Salientable, sen 

dúbida, a Hora de ler, coa que alumnos e alumnas, gozaron de lecturas moi variadas e en 

moitos casos, de maior complexidade que a propia do nivel. A escoita activa tamén tivo ao 

seu protagonismo na hora de lectura da aula de primeiro, xa que tan importante é manter o 

silencio cando lemos, como escoitar atentamente unha historia. 

Sumáronse aos exemplares do centro, materiais de lectura aportados polos nenos, 

nenas e titoras, así como diversas revistas.

Expresión oral

As principais medidas optimizadoras da expresión oral foron as seguintes:

1)   A asemblea para a resolución de conflitos: A maiores de cubrir o modelo de 

resolución  de  conflitos,  procurouse  empregar  o  diálogo  e  o  consenso  para 

resolver todas as situacións incómodas que foron xurdindo.

2)   O recitado de poemas, ditos... 

3)    A emisora   escolar:   Cada nivel,   participou,   polo   menos  unha vez  por 

trimestre,  na  elaboración  do guión  e  na  emisión  dun programa  de  radio  na 

emisora escolar "Radio Saltamontes”. Quedou pendente de realizar o programa 
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do 3º trimestre.

4)   A  audición:   traballouse  a   partir  da   escoita   de  pequenos  relatos,  

indicacións, descricións...

Expresión escrita

Con relación á expresión escrita, empregouse a axenda de aula para anotar diversos 

recordatorios así como tarefas para facer na casa .

A maiores, empregáronse as seguintes ferramentas:

1. “O libro dos aniversarios”, onde cada compañeiro e compañeira do neno ou nena de 

aniversario, escribiulle unha adicatoria e un debuxo significativo. 

2. “Diario  secreto”,  no que  nenos e  nenas  escribiron libremente  sen estar  baixo a 

supervisión das mestras. Considerando que é unha boa ferramenta de observación e 

avaliación. 

3. “  O  receitario  viaxeiro”. Cada  fin  de  semana,  un  alumn@  levou  o  receitario 

viaxeiro e a chef Xoana. No receitario, recolleron diferentes receitas que elaboraron 

nas súas casas e tamén adxuntaron fotografías do proceso e resultado final. Algún 

d@s alumn@s faltan por levar o receitario por mor da situación actual. 

Participouse  nas  actividades  organizadas  polo  EDLG (madriña/padriño  da  aula, 

Ricardo  Carvalho  Calero,  calendario,  día  de  Rosalía,  autores  convidados, 

revista…),  equipo  de  actividades  complementarias  e  extraescolares  (Magosto, 

Nadal,  Día  da  Paz,  Entroido  e  Letras  Galegas),  comisión  de  convivencia 

(asembleas, elección de delegado/a e subdelegado/a, normas da aula, coidado do 

centro, elección de xogos para os mércores sen balón…) e TICs.

No tocante ao autor convidado deste ano, no primeiro ciclo ía ser Iago López. O 

alumnado comezou a ler o libro seleccionado “O cociñeiro Martiño e as cenorias  

desaparecidas” pero non se rematou no centro.  Posteriormente  enviáronselle  os 

libros ás súas casas para que puidesen rematar a lectura. 

Máis detalladamente, recóllense as lecturas traballadas con relación ao anterior, no 

apartado adicado ao Plan lector.

                                                                                                                Matemáticas

Neste ciclo desenvolveuse, a parte do seguimento do libro, xunto co caderniño de 
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matemáticas trimestralmente, fichas de atención e actividades diversas :

● “O mercadiño” - Actividade de cálculo coas monedas e billetes. 

● “Bingo de decenas”- Bingo adaptado con numeración en decenas e unidades para 

o repaso da numeración do 1 o 99 en primeiro e do 1 ao 999 en segundo.

● “Xoves de xogos”- Na aula de 2º estableceuse unha sesión semanal para repasar os 

contidos  aprendidos  na  área  de  matemáticas  dunha  forma  lúdica:  xogos  de 

preguntas e respostas por equipos, xogos de cartas, matamoscas, bingo...

● “E  ti  sabes  o  que  mide?”-  Actividades  aproveitando  a  aula para  unha 

aproximación  a  medida  en  palmos,  pasos,  e  pés...e  comparativas  entre  diversos 

elementos.

● Creacións a partir de corpos xeométricos

● Concurso de fotografía matemática ofertado polo IES.

                                                                                                        Educación Artística  

Na hora de plástica varias técnicas de debuxo, cor, texturas e manualidades con 

diversos materiais.

Durante  todo  o  curso  leváronse  a  cabo  actividades  nas  que  se  traballaban 

conxuntamente  entre  os  dous cursos a arte,  para a  decoración de corticeiras  e espazos 

comúns.

No 1º  trimestre,  as  sesións  de  plástica  adicáronse  aos  seguintes obradoiros:

-Decoración da bolsa do almorzo por parte do alumnado do 1º nivel.

-Decoración da corticeira  da entrada do centro para o Samaín,  así  como para o 

Nadal.

-Traballos manuais en referencia ao proxecto anual "A cocina”

-Actuación para o Festival de Nadal.

No 2º  trimestre,  as  sesións  de  plástica  dedicáronse  aos  seguintes obradoiros:

-Entroido:  elaboración  de  disfraces  coa  colaboración  das  familias  e  ensaio  da 

actuación conxunta.
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-Traballos autor convidado: Comezamos a preparar a decoración para a visita do 

autor Iago López ao centro. O alumnado elaborou cenorias empregando para iso diversas 

técnicas artísticas.

No 3° trimestre,  as  sesións  de  plástica  ían adicarse  aos  seguintes obradoiros:

-Actividades para o festival das Letras Galegas: música e teatro.

-Teatro/contacontos.

Como isto non foi posible, adaptamos as actividades para traballar en torno á figura 

do autor homenaxeado este ano nas Letras Galegas: Ricardo Carvalho Calero. 

O alumnado de 1º xa lera na aula o conto “As pitas baixo a choiva” polo que se 

dividiu a historia en pequenos fragmentos para que cada un/unha fixese un debuxo. Logo 

realizamos unha pequena montaxe audiovisual que posteriormente colgamos no blog.

A  mestra  de  Música  participou  activamente  na  preparación  das  celebracións 

musicais neste ciclo.

A  valoración  da  organización  desta  materia  por  obradoiros  segue  sendo  moi 

positiva. 

                                                                                                                     Informática  

A  directora  foi  a  encargada de impartir  unha sesión semanal  de informática  ao 

alumnado  de  1º  e  2º  nivel,  traballando  nela  os  contidos  básicos  para  acadar  unha 

alfabetización dixital básica e un correcto uso e manexo dos equipos informáticos.

Desdobráronse os dous cursos en 2 grupos. Mentres un dos grupos acudía á aula de 

Informática o outro asistía á biblioteca para traballar a lectura.

SAÍDAS DIDÁCTICAS

Estas eran as saídas didácticas que tiñamos programadas para este curso:

● Desfile do Entroido polas rúas de Salvaterra. 

● XXI edición do Salón do Libro en Pontevedra, xunto ao alumnado de 3º nivel.

● Parroquia de Cabreira , actividade incluída no proxecto “A Parroquia”. 

● Posibilidade  de  facer  algunha  saída  didáctica  a  semana  na  que  estea  aquí  o 

alumnado croata e italiano.
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● Saída de fin de curso ao Parque de Aventuras situado en Marín, Pontevedra.

 Incidir en que, estas saídas escolares son un importante recurso didáctico, unha actividade 

pedagóxica e un medio de formación e de socialización para o alumnado. A importancia 

deste recurso non só aparece avalado pola teoría e a experiencia pedagóxica, senón que a 

lexislación educativa propón este método de traballo entre os seus obxectivos para este 

ciclo educativo.

Por mor do estado de alarma decretado quedaron pendentes de levar a cabo as seguintes 

saídas: 

● XXI edición do Salón do Libro en Pontevedra, xunto ao alumnado de 3º nivel.

● Parroquia de Cabreira , actividade incluída no proxecto “A Parroquia”.

● Saída de fin de curso ao Parque de Aventuras situado en Marín, Pontevedra.

ACCIÓN TITORIAL

Alumnado

-Distribución de tarefas (acendido/apagado de luces, reparto de material, organización da 

fila, baleirado dos composteiros,...) entre @s encargad@s da aula.

-Elección do/-a delegado/a e subdelegado/-a de cada aula.

-Consenso sobre as normas da aula.

-Todos os martes se estableceron quendas cos responsables da orde e da limpeza da casiña 

e dos xogos do patio.

-Seguiuse facendo uso da axenda escolar.

Profesorado

Leváronse a cabo as reunións precisas entre o profesorado, para facilitar o labor docente e 

buscar  as  medidas  optimizadoras  da  aprendizaxe  para  o  alumnado.  Tiveron  especial 

atención   as   reunións   coas   mestras   de   PT  e  AL  e  co Departamento de Orientación, 

así como as mantidas entres as mestras dos niveis do ciclo.
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Durante  o  terceiro  trimestre,  as  reunións  de  ciclo  leváronse  a  cabo  a  través  de 

videoconferencias, elaborando a acta correspondente.

Pais/nais

-Reunión  de  inicio  de  curso,  para  informar  sabre  a  liña  de  traballo  do  centro, 

programacións  de  aula,  saídas  didácticas,  organización  e  normas  de  clase  e  calquera 

dúbida que xurdíu na mesma.

-Reunión  con  cada  familia  no  primeiro  trimestre  e  cada  vez  que  foi  necesario  ou 

demandado.  Ademais,  a  entrega  das  notas  dos  tres  trimestres  estaba  previsto  que  se 

realizase  en  man.  No  primeiro  trimestre  isto  foi  posible,  pero  no  segundo  e  terceiro 

trimestre debido á excepcional situación tivo que facerse a través da aplicación Abalar 

Móbil.

-Uso da axenda escolar como vehículo de información entre a escola e a familia.

Quedou pendente de realizar:

-A xornada  de  portas  abertas  para  as  familias  e  o  alumnado  que  se matricule para o 

curso próximo no centro, na que se lle ía a informar sobre os aspectos mais salientables do 

Proxecto Educativo de Centro.

IMPLICACIÓN NOS PROXECTOS DESENVOLVIDOS NO CENTRO:

● Participación en todas as actividades propostas e aportación por parte de todo o 

alumnado do ciclo de diverso material para a exposición “O comedor” e fotografías 

para elaboración do calendario 2020. 

ANEAE

 No grupo de 1º nivel:

● Realizouse apoio dentro da aula ao alumnado en xeral por parte das dúas mestras de 

AL, unha mestra de PT e tamén da mestra titora de 2º. 

● Catro  alumnos  foron atendidos  pola  mestra  de  AL,  con  dúas  medias  sesións  á 

semana.  Un  destes  alumnos  foi  dado  de  alta  no  segundo  trimestre  pola  súa 
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evolución favorable.

● Unha alumna incorporouse á aula a comezos do segundo trimestre procedente de 

Madrid. A súa evolución e integración na aula foi positiva.

No grupo de 2º nivel:.

- As dislalias de catro alumnos foron atendidas pola mestra de AL.

- A mestra de AL tamén atendeu durante todo o curso a un alumno con múltiples 

necesidades  de  atención  educativa  entre  as  que  se  atopa  a  adquisición  da 

lectoescritura.

- Un  alumno  estivo  atendido  durante  todo  o  curso  por  un  mestre  de  pedagoxía 

terapéutica preferente.

- As necesidades de tres alumn@s, tanto nas linguas como nas matemáticas, foron 

atendidas pola mestra de pedagoxía terapéutica.

NECESIDADES E PROPOSTAS DE MELLORA

● Seguir co proxecto “A parroquia” de cara ao curso próximo, este ano non se chegou 

a traballar por mor da situación do estado de alarma.

● Continuar  traballando  a  fluidez  e  compresión  lectora  diariamente.  Solicitar  a 

colaboración das familias no proceso de lectura, xa que se comprobou que cando 

hai maior implicación familiar, melloran os resultado. 

● Implicar as familias nalgunha actividade de ciclo.

● Realizar actividades entre ciclos, xa que a experiencia deste ano foi moi motivadora 

para o alumnado deste ciclo.

● Ter a posibilidade de imprimir dende os ordenadores das aulas á impresora .

● Continuar co proxecto do horto escolar e facer a plantación ao redor da casiña.

● Limpar  o  tellado  da  casiña  co  fin  de  reacondicionala  para  o  vindeiro  curso e 

continuar elaborarando quendas semanais para a súa limpeza.

● Intercambio de libros e revistas persoais.

● Importancia de atender as necesidades por parte dunha especialista.

● Seguir organizando a materia de plástica en tres obradoiros hetereoxéneos.
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2.1.2. Segundo ciclo

Obxectivos xerais. Grao de consecución

Valoramos moi positivamente a consecución dos obxectivos dado que a maioría das 

actividades propostas na PXA, foron realizadas.

1) Educar no respecto e concienciación da necesidade de protección e coidado do 

Medio Ambiente.

Actividades realizadas:

● Recollida  selectiva  do  lixo:  papel,  pilas,  plástico e  materia  orgánica  para  o 

composteiro.

● Plantación de diferentes produtos no horto escolar. 

● Detectives verdes.

● Este curso creouse un grupo “Forafollas” que, cun soplador saían a recoller as 

follas e pólas do patio. 

● Recollidada solidaria de tapóns de plástico.

● Estudo do Medio comezando pola contorna máis próxima. Concello e Comarca.

Actividades realizadas:

● Realización dun proxecto sobre o Concello de Salvaterra e A Comarca. Estudo 

da xeografía física e política, aspectos culturais e arquitectónicos, economía e turismo ...

● Saída á vila de Salvaterra de Miño para visitar o Concello, falar coa alcaldesa e 

coñecer  as  instalacións.  Visitamos  varios  establecementos  comerciais  como  unha 

perruquería,  unha  barbería,  unha  libraría,  unha  óptica,  unha  zapatería  e  un  gastrobar. 

Estivemos na Casa da Cultura e  tamén nos achegamos a coñecer as instalacións da adega 

“Luz de Estrelas”, onde nos explicaron o proceso de elaboración e conservación do viño.

2) Educar na nosa lingua, fomentando o seu uso tanto no centro como fóra del.

                Actividades realizadas  :

● Participamos en todas as actividades propostas polo equipo de Normalización e 

Dinamización Lingüística e de Biblioteca (PLAMBE): aportando diferente material para a 

exposición “A cociña galega” e na elaboración de textos para o calendario 2020. 

● Compartimos experiencias co alumnado Erasmus que visitou o centro ao longo 
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dunha semana do mes de outubro. A aula de 3º tivo acollidas a dúas nenas (unha croata e 

outra italiana).

● Traballamos as exposicións orais a través das asambleas de aula, explicación de 

anécdotas, vivencias persoais…

● Concurso de ortografía en lingua galega, que quedou pendente de levarse a cabo 

polo estado de alarma. Consiste no estudo e posterior test de 75 palabras para 3º e 100 para 

4º con algunha dificultade ortográfica.

● Lectura de libros dos autores convidados “O cociñeiro Martiño” de Iago López 

(3º) e “Restaurante Farruco” de Chus Pereiro (4º). O obradoiro que se estaba a levar a cabo 

cando se decretou o estado de alarma, estaba dedicado á elaboración de traballos plásticos 

e literarios para recibir aos autores, cuxa visita estaba programada para o mes de abril, pero 

tivo que quedar sen rematar.

● Redacción  dos  pés  de  foto  para  o  calendario  anual  sobre  as  fotografías  da 

exposición ou aportadas polas familias.

● Elaboración de artigos para a revista escolar “Néboa” que, nesta ocasión, e por 

mor da situación actual, so será publicada en formato dixital.

● Elaboración dun libro  de receitas  típicas  da  gastronomía  galega  e  tamén de 

diferentes menús saudables, como parte do proxecto sobre a cociña galega.

● Participación nas actividades realizadas con motivo da celebración do  Día de 

Rosalía, este ano dedicado á emigración. O alumnado recitou varios poemas escritos pola 

autora sobre o tema da emigración e decoráronse os corredores con actividades plásticas 

elaboradas polos nenos (un retrato de gran tamaño da autora e un mapa do mundo no que 

se  situaron  barcos  de  papel  imitando  o  percorrido  que  tiveron  que  facer  algúns  dos 

familiares dos nenos e nenas de terceiro e cuarto para ir a buscar traballo a outros países). 

A actividade levaba o nome de “Errantes polo Mundo”.

● Saída  á  parroquia  de  Cerdeira  (pertencente  ao  concello  de  As Neves),  para 

traballar o proxecto sobre a comarca e tamén se aproveitou para afondar no proxecto “A 

Cociña Galega”,  mediente a elaboración e degustación do requeixo con mel,  típoco da 

zona. Estaba previsto visitar unha pesqueira para a recollida de lampreas, pero finalmente 

non puido ser. Tampouco asistiu ao centro unha persoa especializada na pesca da lamprea, 

como estaba previsto.

● Proxecto sobre o padriño e a madriña das aulas: Mila Oya (3º), coa lectura do 
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libro “Onk, un ourive nas estrelas” e Agustín Fernández Paz (4º), coa lectura de “Escola de 

piratas”.

● Traballamos a figura de Carvalho Calero, autor homenaxeado no Día das Letras 

Galegas con diferentes actividades levadas a cabo con actividades en rede (xa que o 17 de 

maio estabamos en pleno confinamento) e unha unidade didáctica sobre o autor, que foi 

compartida no blogue do centro e o alumnado devolveu e mandou polo correo electrónico 

para a súa corrección.

● Realización  da actividade  “Palabroteca”  na  que  os  nenos  e  nenas  tiñan  que 

clasificar  por  categorías  as palabras  que non entendían  da lectura  que estaban a  facer, 

despois de buscalas no dicionario.

            3) Educar para adquirir uns correctos e saudables hábitos alimenticios.

Actividades realizadas  :  

● Calendario semanal de almorzos  variados e saudables,  unha proposta  na que se 

inclúen diferentes alimentos para unha dieta variada (luns froita,  martes  lácteos, 

mércores  bocadillo,  xoves  froitos  secos,  e  venres  a  escoller  dun  dos  grupos 

anteriores).

● Elaboración dunha pirámide alimentaria ( 3º nivel).

● Participouse nas “Semanas da froita  fresca”, do programa “Plan de consumo de 

froitas nas escolas” organizadas polo centro. Datas: semanas do 3 de febreiro ao 14 

de febreiro.

Valoramos positivamente estas actividades xa que hai varios nenos que se animan a 

probar certas pezas de froita que na casa non proban. Algúns alumnos descubriron con esta 

actividade que lles gustaban máis pezas de froita do que eles pensaban … e só por iso xa 

pagou a pena.

4) Traballar  actitudes  de  coñecemento,  respecto  e  tolerancia  cara  os  demais 

fomentando deste xeito unha boa convivencia en todos os ámbitos da vida.

Actividades realizadas:

● Asemblea de principio de curso para elaborar entre todos as normas da aula e 

repasar o uso dos baños.

● Reflexión  por  escrito  cando  os  problemas  eran  máis  graves empregando  o 
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modelo de resolución de conflitos adaptado ao 2º ciclo.

● Asambleas para tomar decisicións grupais tendo en conta a opinión dos demais 

(carta aos Reis Magos, xogos populares…)

● Participación  nos  “Mércores sen  balón” e  promoción  dos  Patios 

Dinámicos/Inclusivos.  Todos  os  xogos  que  se  levaron  a  cabo  foron  propostos  na  súa 

totalidade polos alumnos do centro en asembleas de aula.

● Fomento de actitudes de respecto cara aos demais nas clases, corredores e patio.

● Almorzar xuntos antes de saír ao recreo como unha actividade de convivencia 

dentro a aula.

● Convivencia dentro do Proxecto Erasmus+ con nenos e nenas estranxeiros que 

proveñen de zonas con linguas minoritarias (Istria e Friuli).

● Visita á exposición itinerante, que estaba ubicada no corredor da planta baixa: 

“Familias non hai máis que moitas” sobre a diversidade de familias que podemos atopar 

hoxe en día na nosa sociedade. 

Áreas de coñecemento. Proxectos

a) Lingua

Quedou pendente de levarse a cabo o “Concurso de ortografía en galego” en 3º e 4º 

nivel, que estaba proposto para principios do terceiro trimestre.

Elaboración de textos escritos sobre o proxecto “A Cociña Galega”. (3º e 4º).

b)  Naturais e Sociais.

Este curso na área de coñecemento do medio realizáronse os seguintes proxectos:

3º e 4º Nivel:  traballouse nos proxectos “O Concello” e “A Comarca” nos que se 

levou a cabo unha visita  ao Concello de Salvaterra e outra á Cerdeira  (unha parroquia 

pertencente  ao  Concello  das  Neves  que  está  dentro  da  Comarca  Condado).  Tamén  se 

continuou co proxecto “As plantas e o horto” cunha plantación a principio de curso de 

diferentes produtos, por sectores no horto escolar. Quedou pendente a segunda plantación.

4º  Nivel: elaboración  dun traballo sobre a  alimentación realizando unha pirámide 

alimentaria con alimentos reais para o estudo dos diferentes alimentos e para un consumo 

axeitado  dos  mesmos,  e  investigando  os  ingredientes  que  aparecen  nas  etiquetas  de 

diversos produtos. Tamén se elaboraron menús semanais saudables.

22



Memoria anual 2019/2020 CEP CARLOS CASARES

Obradoiro de mulleres científicas celebrado no salón de actos a cargo do grupo 

“Ciencia en Movemento”, no que nos falaron de mulleres importantes arredor da ciencia e 

que foron silenciadas no seu momento atribuíndo os seus éxitos a algún home.

Quedou  pendente  a  celebración  do  Día  da  Árbore,  na  que  estaban  previstas 

actividades  relacionadas  co medio  ambiente  a  asistencia  e unha investigación e  debate 

sobre o uso do plástico.

Estaba previsto levar a cabo unha andaina co alumnado de 4º nivel xunto co de 3º 

ciclo que tivo que ser suspendida por mor do estado de alarma.

Estes proxectos gustaron moito e propoñemos continuar traballándoos o curso que 

vén e rematando os que non puideron levarse a cabo, modificando o que sexa necesario e 

engadindo algún máis que consideremos de interese.

c) Matemáticas

 Quedou pendente a celebración da “Olimpíada matemática “ tanto en 3º como en 

4º nivel , na que se entregan agasallos aos tres primeiros clasificados de cada curso. 

Xa durante o estado de alarma, se participou igualmente no Concurso de fotografía 

matemática dixital convocado polo IES de Salvaterra en 3º e 4º nivel.

Obradoiros:

Os obradoiros foron impartidos polas mestras Montse Blanco Collazos  (titora de 

4º), Susana Fernández Quintas (titora de 3º), e Nerea Blanco Táboas (mestra de AL). Neles 

participaron o alumnado de 3º e de 4º nivel distribuídos en tres grupos flexibles que foron 

rotando polas  distintas actividades programadas.

Nerea

Proxecto 

“A Cociña 

Galega”: 

actividades 

plásticas

Actuación 

Nadal (Baile 

“O Lago dos 

Cisnes”)

Taller 

(Disfraces 

Entroido)

Manualidades 

(Parque para 

paxaros)

SEN 

REMATAR 

Obra de 

Teatro

Non se puido 

levar a cabo 

por mor do 

estado de 
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alarma

Susana
Patios 

inclusivos

Actuación 

Nadal (Baile 

“O Lago dos 

Cisnes”)

Taller 

(Disfraces 

Entroido)

Autor 

Convidado 

(Iago López)

SEN 

REMATAR

Actuación 

Musical

Non se puido 

levar a cabo 

por mor do 

estado de 

alarma

Montse

Proxecto 

“A Cociña 

Galega”: 

actividades 

plásticas

Actuación 

Nadal (Baile 

“O Lago dos 

Cisnes”)

Taller 

(Disfraces 

Entroido)

Autora 

convidada 

(Chus 

Pereiro)

SEN 

REMATAR

Manualidades

 Non se puido 

levar a cabo 

por mor do 

estado de 

alarma

A obra de teatro que estaba programado levar a cabo para a celebración do Festival 

das  Letras  era:  “Restaurante  Farruco”,  escrita  pola  autora  convidada  Chus  Pereiro.  A 

actuación musical estaba por determinar.

Aproveitáronse os obradoiros para a decoración das corticeiras para as diferentes 

conmemoracións (magosto, entroido, nadal…).

Estes obradoiros son valorados de xeito positivo. Pensamos que é a única maneira 

de poder ter manualidades para as distintas exposicións que se fan ao longo de curso e que 

se expoñen nos corredores así como obras de teatro e outro tipo de actuacións para poder 

representar nos festivais do centro. Propoñemos seguir programando os obradoiros de xeito 

eficiente.
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Informática

Desdobráronse os dous cursos en dous grupos. Cada semana asistía unha metade do 

grupo á  aula  de  informática  e  a  outra  metade  realizando  actividades  relacionadas  coa 

lectura,  preferiblemente na biblioteca.  As encargadas de atender á metade do grupo que 

non ía a informática eran as titoras.

Desde a aula de informática ademais das actividades encamiñadas á consecución da 

competencia dixital, leváronse a cabo actividades para a mellora das competencias claves 

matemática e lingüística. 

Este curso, seguiuse ofrecendo como materia de libre configuración ao alumnado 

de 4º: Investigación e Tratamento da Información.

Radio escolar

Os alumnos e alumnas do ciclo elaboraron guións radiofónicos e emitiron os seus 

programas  nos  recreos.  Esta  actividade  valorámola  moi  positivamente  por  ser  moi 

motivadora e participativa, e por mellorar de xeito notable a lectura e a expresión escrita do 

alumnado  e,  sobre  todo,  a  entoación.  Tamén  axuda  a  que  os  alumnos/as  aprenden  a 

traballar en equipo.

Avaliación individualizada en 3º

As datas para as probas da Avaliación Individualizada estaban aínda sen concretar 

cando se decretou o estado de alarma, pero debido a éste, quedaron suspendidas.

Saídas didácticas

1º Trimestre

● Saída  ao  Concello  de  Salvaterra  no  tren  turístico  para  visitar  diferentes 

establecementos  comerciais,  o  Concello  e  a  adega Luz de Estrelas.  Esta 

saída foi organizada pola Asociación de Comerciantes.

● Para  o  primeiro  trimestre  estaban  propostas  tres  saídas  máis:  unha  ao 

mercado de Tomiño, outra a Mondariz (á frábrica embotelladora de auga e 

ao muiño do río) e a terceira ao Hotel da Natureza Nande, en Rubiós (As 

Neves).  Por  motivos  organizativos  non  foi  posible  levalas  a  cabo  e 

pospuxéranse para o segundo e terceiro  trimestre.  Finalmente  estas  dúas 
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saídas foron suspendidas por mor da suspensión de clases.

● Na semana Erasmus, na que estivo de visita o alumnado Istrio e Friuliano, 

dúas nenas de terceiro que actuaron como acolledoras dunha nena croata e 

outra italiana, asistiron ás saídas que se fixeron co alumnado estranxeiro.

2º Trimestre

● A visita  ao Salón do Libro de Pontevedra,  dedicado este  ano ao humor, 

quedou suspendida  debido ao estado de alarma.  O alumnado  de 3º  e  4º 

puido  visitar  o  Salón  de  maneira  virtual  e  levar  a  cabo  diferentes 

actividades.

● Desfile polas rúas de Salvaterra  ata o parque da Canuda, con motivo da 

celebración do entroido. 

● Saída a Cerdeira (As Neves), onde visitamos un colmear, e participamos no 

proceso de elaboración do requeixo artesanal e da súa degustación con mel 

da zona. Quedou sen visitar a pesqueira das lampreas que estaba proposta.

● A visita ao IES, con motivo da Semana da Ciencia non se puido levar a cabo 

por mor do coronavirus.

3º Trimestre

Todas as saídas propostas para o terceiro trimestre tiveron que ser suspendidas:

● A Andaina programada para o alumnado de 4º nivel e 3º ciclo,  tivo que ser 

tamén suspendida.

● Excursión Fin de curso (Parque de Aventuras situado en Marín)

● Saída a Melgaço,  organizada por “Ponte Nas...Ondas”, para participar na IV 

Xornada de xogos populares galaico-portugueses.        

Ademais,  propomos  seguir  negociando  as  saídas  cos  demais  ciclos  xa  desde 

comezos de curso. O feito de ser un ciclo intermedio fai que poidamos aproveitar algunha 

saída tanto do 1º como do 3º ciclo tendo como resultado unhas saídas máis económicas, 

sen excedernos no número de alumnado.

Actividades complementarias

Participamos  en  todas  as  actividades  programadas  polo  Equipo  de  Actividades 

Complementarias e Extraescolares:

26



Memoria anual 2019/2020 CEP CARLOS CASARES

● Magosto.  Actividades:  Exposición  de  traballos  realizados  nos  obradoiros  de 

manualidades,  decoración  da  corticeira,  cabazas  decoradas  aportadas  polas  familias, 

aportación de diferentes materiais e obxectos para a exposición “A Cociña Galega”

● Nadal.  Actividades:  Decoración  do  centro e  da  corticeira,  participación  no 

Festival de Nadal co baile “O Lago dos Cisnes”, carta aos Reis Magos e participación no 

“amigo invisible”.

● Semana do Entroido. Actividades: Elaboración disfraces, decoración do centro, 

ordes do meco e fariñada.

● A  celebración  das  Letras  Galegas  quedou  suspendida  debido  ao  estado  de 

alarma, polo que non se puido levar a cabo o festival aínda que si se traballou a figura do 

autor homenaxeado Ricardo Carvalho Calero con tarefas enviadas ao alumnado a través do 

blog.

Funcionamento do ciclo

O  Equipo  de  Ciclo  reuniuse  sempre  que  foi  necesario, paraa  elaboración  das 

programacións didácticas,  para programar actividades  conxuntas tales coma obradoiros, 

saídas e actividades complementarias, deseño de proxectos... 

Realizáronse  actividades  conxuntas  nos  obradoiros  e  nas  actividades  do  centro 

propostas  polos  Equipos  de  Dinamización  da  Lingua,  Actividades  Complementarias  e 

Extraescolares e Biblioteca.

Acción titorial

Co alumnado:

● Organizamos  a  aula  a  través  de  encargados  semanais  ou  trimestrais:  luces, 

persianas, encerado, datas e faltas, orde da clase, reparto de material, ordenador e pantalla 

dixital, préstamo de libros da biblioteca de aula e baleirado do composteiro.

● Actividades de titoría a principios de curso.

● Reparto dos libros e cadernos mantendo o armario ordenado.

● Empregouse a axenda escolar para a organización e control das tarefas diarias e 

coma canle de comunicación coas familias.

● Promoveuse  entre  o  alumnado  o  gusto  polo  coidado  do  centro  e  as  súas 

instalacións coa actividade dos “Detectives verdes”
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● Elaboración de murais coas normas de aula.

● Promoción dos almorzos saudables.

● Traballo de actividades de intelixencia emocional e habilidades sociais.

● Buscar alternativas de xogo por medio de asembleas para a participación na 

actividade do centro Mércores sen Balón.

Co profesorado:

● Solicitouse información de cada  mestra sobre o alumno/a, previa á entrevista 

coa súa familia para informalos con claridade sobre a evolución dos seus fillos e fillas nas 

diferentes materias.

● Mantivéronse reunións con todas as mestras que impartían algunha materia na 

clase para unificar criterios, especialmente nos casos do alumnado que recibe apoio por 

parte das mestras de PT e AL, para facer un seguimento e coordinar as actividades a levar a 

cabo con eles. 

● Planificouse  e  decoránronse as  corticeiras  e  os  recantos  comúns  de maneira 

conxunta.

● No primeiro trimestre levouse a cabo unha preavalición para reaxustar os apoios 

en caso de ser necesario.

Cos pais/nais:

● O día  1 de outubro fixemos a reunión de principio de curso coas familias, na 

que se explicaron os plans de traballo a seguir ao longo do curso, as normas da clase, as 

saídas… e insistiuse na importancia da colaboración familia-escola. Cada titora reuniuse 

cos pais/nais dos seus alumnos/as na súa aula.

● No primeiro trimestre mantivemos reunións individuais con todos os pais/nais e 

a  partir  dese  momento,  fomos  convocando  ás  familias  dos  alumnos/as  que  máis  o 

precisaban por temas académicos ou de conduta.

● Fíxose  a  entrega  de  notas  en  man  os  pais/nais  na primeira avaliación.  As 

calificacións  da  segunda  e  da  terceira  avaliación  foron  comunicadas  ás  familias  polo 

Espazo Abalar Mobil, por non ser posible facelo de maneira presencial.
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ANEAE

3º nivel:

Apoios PT

A principios do primeiro trimestre, as mestras de PT e AL entraban na aula para 

apoiar a dous alumnos nas áreas de Lingua e Matemáticas durante cinco sesiós semanais. 

Estes apoios foron reducidos a tres sesións semanais  a partir do mes de novembro debido á 

evolución positiva dos alumnos. Estes alumnos serán propostos para seguir recibindo apoio 

no vindeiro curso. No segundo trimestre xa non necesitaron ningún tipo de apoio.

4ºnivel:

Durante  os dous primeiros trimestres do curso  varios alumnos  recibiron apoio na 

aula  ordinaria por parte da mestra de PT e AL nas áreas de Matemáticas (dúas sesións 

semananis ao longo do primeiro e segundo trimestre) e as Linguas (tres sesións semanais 

ao longo do primeiro trimestre e catro sesións semanais no segundo trimestre). Ás veces 

este apoio era individual e outras veces en pequeno grupo. A mestra de AL atendía a dous 

alumnos con dificultade na pronunciación de algúns fonemas. Estes apoios eran levados a 

cabo na aula de AL durante dúas medias  sesións semanais  para cada un.  Estes apoios 

tiveron que ser interrompidos a partir do 14 de marzo, momento en que foi declarado o 

estado de alarma.

Valoramos moi positivamente todos os apoios que se fixeron nas aulas de 3º e de 4º 

por parte do profesorado con dispoñibilidade horaria. 

Propostas para o vindeiro curso:

Revisión dos apoios segundo as necesidades do alumnado, e manterlle os apoios ao 

alumnado que xa gozou deles ao longo deste curso, no caso de ser necesario.

Seguir cos apoios dentro das aulas por parte do profesorado con dispoñibilidade 

horaria.

Atención Educativa e Valores  Cívicos e Sociais

Dentro  da  área  de Valores  Cívicos  e  Sociais,   leváronse  a  cabo  as  seguintes 

actividades,  seguindo coa  liña  iniciada  en  cursos  pasados de  elaboración  de  proxectos 

grupais traballando en torno aos intereses nunha temática común: 
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● 1º  Trimestre:  En  3º  e 4º  nivel  leváronse  a  cabo  traballos  de  búsqueda  de 

información sobre as festas gastronómicas (en 3º da comarca e en 4º de Galiza), a 

partir dos cales se elabororaron os guións para os programas de radio.

● Para  conmemorar  o  día  da  Violencia  contra  a  Muller,  o  24  de  novembro, 

elaborouse  un  mural  coa  silueta  da  cara  de  cada  unha das  mulleres  que  foron 

asasinadas  ao  longo  do  ano  2019  na  que  se  escribiu  o  nome  e  a  data.  Nesta 

actividade participou o alumnado de 3º e 4º.

● Lectura  do  libro  dos  Bolechas  sobre  a  violencia  de  xénero  e  a  igualdade  de 

oportunidades para ambos sexos.

● Preparáronse  desde  esta  área diferentes  guións  para  os  programas  de  radio  e 

redactáronse os pés de foto para o calendario anual.

● 2º  Trimestre:  nos  dous cursos  traballouse  no proxecto da cociña,  facendo unha 

recollida de receitas típicas da zona.

● 3º Trimestre: xa decretado o estado de alarma se traballo desde a casa recopilando 

artigos elaborados polos nenos para e revista escolar Néboa.

Actividades e estratexias programadas para mellorar a comprensión oral e a 

expresión escrita

Comprensión oral:

 Empregar en cada lección de lingua galega e de lingua castelá os Cds de audio e 

traballar a partir deles a comprensión oral.

 Lectura expositiva de diferentes textos e traballos elaborados polos compañeiros e 

compañeiras,  así  como a realización de pequenas asembleas  e debates  sobre diferentes 

temas.  

Expresión escrita:

● Caderno de escritura guiada.

● Elaboración de diferentes tipos de textos.

● Elaboración de traballos de investigación.

● Elaboración de guións e selección da información obtida.

● Pescuda de información de diferentes temas en internet.

● A partir de exemplos reais elaboración de diferentes textos tales coma: carta aos 
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Reis Magos, receitas de cociña, guións de radio, testamento do Meco,...

Hora de Ler

Durante este curso escolar, continuouse coa actividade Hora de Ler, onde, durante 

15 min, despois do recreo, o alumnado e as mestras adicábanse a ler de maneira silenciosa. 

Esta actividade foi moi ben acollida por todos, coa opinión de que 15 minutos non eran 

suficientes

Necesidades e propostas:

Manter os proxectos iniciados en cursos anteriores: “Estudo das plantas e o horto” e 

continuar estudando o Concello e A Comarca.  

● Seguir programando as saídas didácticas en función dos temas de Naturais e de 

Sociais e negociar a principio de curso cos demais ciclos posibles saídas conxuntas.

● Seguir organizando os obradoiros e incluír neles actividades que se fan ao longo 

do ano para rendibilizar o tempo.

● Intentar que na hora de coordinación semanal coincidan as mestras titoras de 3º 

e 4º coa coordinadora.

● Establecer,   cando  menos,   unha  hora  mensual  fixa  de  coordinación  entre 

titoras e mestras que impartan algún apoio na aula.

● Manter a plantación e limpeza das xardineiras do patio  e do horto ou outras 

actividades de coidado do centro.

● Barallar a posibilidade de retomar o obradoiro de cociña.

● Seguir mantendo os desdobres na aula de informática.

Por outra banda, estableceuse que a avaliación do 3º trimestre se levaría cabo do seguinte 

xeito:

-A nota do alumnado será o resultado da media aritmética das notas obtidas no primeiro e 

no segundo trimestre.

-Caberá a posibilidade de sumar ata un punto como máximo polo bo traballo realizado de 

maneira non presencial. En ningún caso se poderá baixar a nota.
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2.1.3. Terceiro ciclo.

1.- OBXECTIVOS XERAIS. GRAO DE CONSECUCIÓN

O  grao  de  consecución  dos  obxectivos  non  foi  todo  o  desexable  debido  ás 

características dos grupos, se ben o traballo ao longo do curso estivo encamiñado cara a 

súa consecución. Ademais, debido ao estado de alarma provocado pola COVID-19 a partir 

do 14 de marzo de 2020 o que significou o confinamento da poboación e a suspensión das 

clases presenciais. Esta situación tamén dificultou acadar os obxectivos xerais propostos na 

PXA.

● Saber buscar e manexar distintas fontes de información. Debido ao confinamento 

pola COVID-19, as alumnas e alumnos tiveron que aprender unha nova forma de 

aprendizaxe  telemática  dende a  casa,  tendo como principal  recurso a  internet  e 

plataformas dixitais. Isto provocou no alumnado unha rápida e positiva forma de 

manexar esta información.

● Valorar e respectar ás demais persoas e a súa contorna, centrándonos especialmente 

no  coidado  das  instalacións  do  Centro  e  do  horto  escolar.  Este  obxectivo 

traballouse con profundidade en:

○ Detectives Verdes

○ Horto escolar

○ Composteiro de aula

○ Uso das 3 R (Reducir, Reutilizar, Reciclar)

● Contribuir  á integración de todo o alumnado no grupo e fomentar  o traballo en 

equipo. Tanto no primeiro e segundo trimestre fixemos especial fincapé no traballo 

en  grupos  a  través  das  distintas  áreas.  Esta  situación  viuse  interrumpida  pola 

COVID-19 xa que traballar dende a casa afectou a socialización do alumnado.

 

2.- ÁREAS DE COÑECEMENTO. PROXECTOS

a.- Lingua Galega e Castelá

Ao longo do curso desenvolvéronse os seguintes proxectos programados na PXA:

-  Gozamos escribindo, no que se traballou a expresión escrita  nas súas diferentes 

modalidades (redacción, carta, descrición, poesía, textos libres,...), de xeito sistemático e 
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dende iniciativas lúdicas que estimulasen a súa capacidade de plasmar na escrita o que ven, 

lle contan ou sinten.

- Concurso de ortografía en Galego e Castelán. O primeiro levouse a cabo o 14 de 

xaneiro e o segundo estaba previsto para o día 21 de abril pero por mor da pandemia non se 

puido levar a cabo.

A valoración global destes proxectos foi positiva xa que se potenciou a expresión, o 

vocabulario, a composición de textos e a ortografía.

- A cociña e o comedor. O alumnado do Centro levou obxectos de cociña para facer 

unha exposición aos estudantes do IES de Salvaterra. Os nenos e as nenas de sexto 

realizaron  dita  exposición  oral.  Así  mesmo,  nesta  visita,  leváronse  a  cabo 

obradorios relacionados con esta temática (cociña e papiroflexia).  Este proxecto 

levouse a cabo a finais do primeiro trimestre.

Salientar a importancia das exposicións orais, como aspecto primordial a traballar 

nas linguas ademais de fomentar a relación entre o alumnado dos distintos cursos.

b.-Área de Matemáticas.

- Concurso de  fotografía matemática do IES. ( 5º e 6º nivel) Aínda que este proxecto 

tivo lugar durante os meses de confinamento, levouse a cabo de maneira telemática. 

Resultando gañador dun dos premios un alumno de 6º.

- Olimpíada matemática. (6º nivel). Esta actividade  non se puido levar a cabo por 

mor da COVID-19

b.- Valores 

En Valores de  5º leváronse a cabo as seguintes actividades: 

-  1º trimestre:  traballouse arredor da gastronomía galega,  recompilando comidas 

típicas para logo elaborar un xogo: Pasagalego. Este xogo consiste en acertar palabras, 

cada unha delas correspóndese cunha letra do rosco para a cal se ofrece unha definición.

- 2º trimestre:  traballáronse diversos valores a través do visionado de diferentes 

curtametraxes (Friendsheep,  O importante,  A viaxe de Saïd…) e co posterior análise e 
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debate. Traballouse tamén en torno a unha serie chamada Hilda que transmite valores tan 

positivos  como:  compañeirismo,  resolución  de  problemas,  coidado  da  natureza, 

positivismo…

- 3º trimestre: As actividades do terceiro trimestre non se puideron levar a cabo por 

mor do estado de emerxencia decretado. 

En Valores de 6º leváronse a cabo as seguintes actividades: 

- 1º trimestre: traballouse arredor da amizade, realizando traballos en equipo.

-2º  trimestre:  traballouse  a  autoestima,  a  familia  e  a  superación  persoal,  con 

actividades e posterior análise.

- 3º trimestre: As actividades do terceiro trimestre non se puideron levar a cabo por 

mor do estado de alarma decretado.

PROPOSTA PARA O VINDEIRO CURSO:  traballar  algún aspecto relacionado 

coa exposición elaborada no centro.

Aula de informática: 

Todo o alumnado do 3º ciclo, acudíu unha sesión semanal á aula de informática, 

para tratar de conseguir unha mellora da competencia dixital. Desdobráronse os cursos en 

dous grupos.

Dende a aula de informática leváronse a cabo actividades encamiñadas á mellora 

das  competencias  claves  matemática  e  lingüística,  tales  como  a  elaboración  de 

presentacións, vídeos, nubes de palabras, manexo do dicionario dixital da RAG,... 

Este curso, ofertouse a materia de investigación e tratamento da información, como 

materia de libre configuración ao alumnado de 6º nivel.

Como vén sendo habitual foron, o alumnado do 3º ciclo, os técnicos da emisora de 

radio. 

4.- SAÍDAS DIDÁCTICAS

 Só se levou a cabo a  saída  a  Salvaterra  de Miño para celebrar  o  Entroido  en 

febreiro.

Por varias razóns non se puido celebrarse a saída a Tomiño.
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A causa da COVID-19 non se puideron efectuar as saídas programadas na PXA no 

terceiro trimestre.

O alumnado acolledor do compañeir@s istri@s  e croatas, fixeron todas as saídas 

programadas durante a estancia do alumnado estranxeiro.

5.- OBRADOIROS/ÁREA DE PLÁSTICA

1º TRIMESTRE

● Pintado de xogos no patio dinámico/inclusivo.

● Cociña

● Actividades para o festival de Nadal: música, teatro, panxoliñas.

● Retratos en carboncillo.

2º TRIMESTRE

● Entroido/Radio.

● Teatro//Traballos  autora  convidada.  Debido  a COVID-19  este  traballo 

quedou sen rematar.

3º TRIMESTRE

● Revista escolar levada a cabo de forma telemática debido á pandemia.

● Festival Letras Galegas. Non se puido levar a cabo polo mesmo motivo pero 

dende as titorías fixeronse actividades para conmemorar o día (proxectos 

audiovisuais)

Os obradoiros foron impartidos polas titoras de 3º, 5º e a mestra Luz.

6.- ACCIÓN TITORIAL

Co alumnado

Os  primeiros  días  de  clase  realizáronse  actividades  de  titoría  coa  lectura  e 

comentario do Regulamento de Réxime Interno, no seu apartado de dereitos e deberes do 

alumnado. Nas aulas de 5º e  6º pasóuselles un sociograma co fin de coñecer o tipo de 

relacións existentes nos grupos, realizáronse as probas de avaliación inicial así como para 

consensuar as  normas  de  funcionamento  das  aulas  que  expuxemos  posteriormente  nos 

taboleiros.
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Organizamos  a  aula  a  través  de  encargados  semanais  ou  trimestrais:  luces, 

persianas, encerado, datas e faltas, orde da clase, reparto de material, ordenador e pantalla 

dixital, préstamo de libros da biblioteca de aula e baleirado do composteiro.

O reparto das tarefas de aula (reparto de libros e cadernos, encerado...) funcionou 

perfectamente, así como o uso da axenda individual e de aula, no encerado.

A axenda escolar segue a ser un instrumento moi valioso para a organización das 

tarefas  escolares  do  propio  alumnado,  para  o  seguimento  da  familia  e  como  canle  de 

comunicación entre mestras  e nais/pais.

Nas distintas áreas do currículo traballáronse as técnicas de estudo: resumo, cadro 

de estudo, mapas conceptuais, esquemas, elaboración e interpretación de gráficos...

O alumnado participou nas distintas actividades do centro.

Coas nais/pais

A  reunión xeral coas  nais/pais  fíxose  o día  1 de  outubro,  cunha  asistencia 

maioritaria. Serviu como primeira toma de contacto así como para explicar as liñas xerais 

de traballo ao longo do curso e na que se lle plantexou a colaboración que se esperaba da 

súa parte.

Ao longo do curso houbo entrevistas  individuais,  unhas  veces  solicitadas  polas 

familias e outras polas mestras, así como información constante a través da axenda escolar.

A colaboración das familias en todas as actividades propostas dende as aulas foi 

boa.

7.- ANEAE

● En 5º nivel  ao principio  do primeiro  trimestre,  a  mestra  de PT entraba na aula 

ordinaria  unha sesión semanal  para  apoiar  a  varios  alumnos  e  alumnas  na área 

matemática. Ademáis, unha alumna recibiu apoio na área matemática un total de 4 

sesións semanais fóra da aula ordinaria. Ditos apoios tiveron que ser interrompidos 

a partir do 14 de marzo, momento en que foi declarado o estado de alarma.

● En 6º, durante o primeiro trimestre a mestra de PT apoiaba a seis alumnos en tres 

sesións  semanais.  No  segundo  trimestre  a  PT  reduciu  o  apoio  a  unha  sesión 

semanal de galego e unha mestra con dispoñibilidade horaria entraba na aula nunha 
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sesión semanal de matemáticas. Ditos apoios tiveron que ser interrompidos a partir 

do 14 de marzo, momento en que foi declarado o estado de alarma.

8  .-  PROPOSTAS  

● Baleirar o soto do colexio.

● Ampliar o paso da pista de cemento ás escaleiras que baixan ao pavillón.

● Realizar un concurso ortográfico no primeiro trimestre e outro no terceiro.

2.1.4 Educación física

As clases de Educación Física axustáronse ao programado na PXA, con algunhas 

ampliacións derivadas das propostas que foron chegando ao centro ao longo do curso e con 

actividades que foron derivando dos proxectos anuais. As instalacións empregadas foron o 

ximnasio, pista cuberta e patios do centro.

Valoramos positivamente as actividades realizadas a maiores das sesións semanais 

de clase,  pola  boa acollida  que teñen entre  o alumnado  e  profesorado,  polo seu valor 

integrador e de fomento da cooperación, mellora da convivencia no centro e  motivación 

cara un estilo  de vida saudable:

➢ Unidade  didáctica  dos  xogos  populares  galegos.  Traballouse  a  unidade 

didáctica dos xogos populares con todos os cursos no primeiro trimestre. En primeiro e 

segundo nivel a temporalización foi de tres semanas. Este curso ampliamos a oferta cos 

xogos pintados no campo inclusivo e tres xogos cooperativoso. Quedounos pendente de 

facer o “enrola” e a “loita de sacos”.

➢ Montaxe  do  circuíto  de  xogos  populares  para  a  festa  do  Magosto  coa 

colaboración dos delegados/as de todos os cursos con carrilainas, motos, aros, xogo da ra, 

chave, petanca, bolos, holandés, buxainas e zancos. Este curso a actividade colectiva final 

cambiouse a tres xogos cooperativos: cadea de aros para o primeiro ciclo, transporte con 

paus para o segundo ciclo e tres en raia colectivo para o terceiro ciclo.

➢ A posta en marcha do patio inclusivo foi a actividade máis importante deste 

curso. Os xogos foron pintados polo alumnado do centro nos obradoiros de pintura do 2º e 

3º ciclo no primeiro trimestre. Pintouse un parchís xigante, un tres en raia, un truco, un 

twister e unha escaleira. Estes xogos permitiron crear unha atmósfera diferente nos patios, 

máis relaxada e coeducativa.
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➢ Participación na revista escolar “Néboa” con varios artigos das actividades 

realizadas  polo  alumnado:  “Educación  física  no  confinamento”,  Balonmán,  “O  patio 

inclusivo”,     “ Eu practico fútbol” e “Mércores sen balón”

➢ Organización, coordinación e posta en marcha da actividade “Mércores sen 

balón” que se realizou o 5, 12 e 14 de febreiro  cos xogos o patio inclusivo aos que lles 

sumamos as cordas individuais e colectivas e o elástico. O 4 de marzo fíxose a actividade 

final  co  xogo  das  pistas  na  que  participaron  os  nenos  e  nenas  de  todos  os  cursos 

mesturados en 6 equipos.

➢ Campionato de balonmán, no primeiro trimestre, nas sesións de clase, en 5º 

e 6º nivel.

➢ Campionato de tenis de mesa,  no tempo de recreo,  6º nivel,  no segundo 

trimestre. 

Por  mor  do  estado  de  alarma  quedaron  pendentes  de  levar  acabo  as  seguintes 

actividades:

● Campionato de brilé,  nos recreos  do segundo trimestre,  co alumnado do 

segundo ciclo..

● Campionato de Baloncesto  3x3 en 4º, 5º e 6º nivel.

● Ruta de Sendeirismo do “Sendeiro municipal do río Miño” programada para 

4º, 5º e 6º nivel. 

● Saída  a  Melgaço  co  alumnado  de  4º,  5º  e  6º  nivel   para  participar  no 

“Encontro  de  Xogos  Populares  galego-portugueses”  organizado  po 

Ponte...nas Ondas. 

● Actividade acuática para o 3º ciclo.

Dotacións de material e obras

● Pintáronse os xogos do campo inclusivo.

● Retiráronse as porterías do campo de cemento e instaláronse no campo de terra.

Propostas vindeiro curso:

● Seguir cos campionatos deportivos, en horario de recreo. O vindeiro curso 
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corresponde facer Voleibol para o 3º ciclo.

● Seguiremos organizando o campionato de tenis de mesa para 6º nivel nos 

meses de xaneiro-febreiro.

● Programaremos,  para  o  alumnado  do  segundo  ciclo,  o  campionato  de 

baloncesto    3 x 3 ou algún xogo alternativo.

● Organizar  algunha  xornada  de  xogos  para  os  máis  pequenos  no  patio 

inclusivo.

● Na  unidade  didáctica  de  xogos  populares  incluír  novos  xogos  coma  a 

tarabela,  enrola,  construcións,  a loita de sacos e algún xogo de mesa;  e 

como  xogo  final  da  actividade  do  magosto  continuaremos  cos  xogos 

cooperativos.

● Facer a ruta de sendeirismo que quedou pendente por mor do estado de 

alarma,  para o alumnado de 4º, 5º e 6º nivel. Ruta: “Sendeiro Municipal do 

río Miño” que transita polas parroquias de Salvaterra, Arantei e Porto. 

● Seguir  solicitando,  coma  todos  os  cursos,  material  á  Consellería  de 

Educación. O vindeiro curso centrarémonos en material para o ximnasio

● Manter  as  quendas  de  uso  do  pavillón  nos  recreos  coa  modificación, 

acordada polo profesorado, de  que nos días de choiva non se pode xogar ao 

balón.

● Levar ao alumnado do 3º ciclo a unha actividade deportiva acuática, como 

pode ser o surf. (Por quedar pendente este curso)

2.1.5. Educación musical

Seguindo o espírito dos últimos anos, tratouse a educación musical cos obxectivos 

da sensibilización do alumnado para o gozo individual e colectivo da música e do folclore 

intentando  que  se  sintan  realizados  mentres  desenvolven  as  capacidades  musicais.  Así 

tamén  desenvolvendo a percepción  e  expresión  musical.  As pautas  para  acadalo  foron 

semellantes ás dos cursos anteriores traballando con audición activas, danzas da contorna 

do alumnado e interpretando creacións alleas,  a través dos instrumentos  dispoñibles na 
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aula, de forma individual ou en conxunto, así como a frauta doce.

Traballouse baseándonos dende o sinxelo, no ritmo e o pulso para logo ampliar as 

diferentes calidades do son: altura, duración, intensidade e timbre. Tamén se empregou o 

corpo como medio de expresión  así, realizáronse traballos vocais, instrumentais, auditivas 

e corporais. 

Colaborouse  nas  distintas  actividades  propostas  dende  o  equipo  de  actividades 

complementarias e extraescolares así como o equipo da biblioteca:

Colaboración no festival de Nadal: preparouse unha adaptación con acompañamento da 

canción tradicional “O Ghai, gahi”, con instrumentos de láminas para 5º e 6º; para 3º e 4º, 

“Eu teño a alguén”  de Sonárbore  e para 1º e 2º, “Pan de millo” do grupo Migallas. 

Colaboración no entroido escolar organizado polo Concello de Salvaterra de Miño: 

elaborouse unha coreografía grupal de todo o alumnado da escola do tema “Fame” de Uxía 

Lambona e a Banda Molona, seguindo a temática do proxecto de centro do “Comedor”.

Debido a situación excepcional que xerou a pandemia do COVID-19 dende marzo, 

co estado de alarma, houbo estándares e que se deixaron de traballar, xa que a teledocencia 

e  as  pautas  que  ditou  o  goberno  houbo  que  reprogramar  o  resto  do  curso.  Dende  a 

educación musical intentouse elaborar actividades que foran de reforzo do aprendido nos 

dous primeiros trimestres pero tamén que foran amenas e atractivas para o alumnado. De 

esta  forma,  queríase  que  o  alumnado  estivera  motivado  para  realizalas  así  como  que 

serviran  como  unha  pequena  válvula  de  escape  na  situación  do  confinamento.  Así, 

algunhas  actividades  foron:  a  creación  dun  instrumento  con  material  reciclado, 

acompañamento  con  ritmo  de  cancións  próximas  o  alumnado,  bailes  e  coreografías, 

recursos didácticos en liña... Así mesmo, colaborouse tamén co grupo Pés de lá e con Luís 

Prego durante esta época.

Por tanto, quíxose tamén seguir ca celebración do Día das Letras Galegas, polo que 

se promoveu a gravación por parte do alumnado duns puntos de baile tradicional galego 

para despois montar un vídeo conmemorativo ca música de Malvela: “O Pirimpimpín”.

Necesidades e propostas de mellora
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• Continuar colaborando cos diferentes equipos do centro na celebración das datas 

sinaladas .

• Convidar a artistas do mundo musical ao centro.

• Actualizar  algúns  dos  instrumentos  da  aula  (baquetas,  instrumentos  de  pequena 

percusión...) co fin de aumentar o número de instrumentos presentes para o traballo 

instrumental co alumnado.

• Incorporación  de  novos  instrumentos  musicais,  ben  sexan  mercados  ou  que  o 

propio alumnado os constrúa, para ampliar a variedade técnica e tímbrica. 

• Realizar saídas complementarias para asistir a concertos ou musicais.

2.1.6.  Lingua estranxeira. Inglés

Na  clase  de  inglés  empregáronse  as  TICs  ao  longo  do  curso  como  soporte  e 

complemento ao material ordinario de clase.  Co alumnado de 4º e 6º fixose uso da aula de 

informática para a búsqueda de información e elaboración de traballos individuais e en 

grupos.

En todos os niveis empregáronse cancións, actividades e xogos interactivos como 

recurso  para  a  adquisición  de  vocabulario  e  gramática.  O  uso  destes  recursos  viuse 

incrementado no terceiro trimestre debido á nova forma de traballar dende a casa.

Animouse ao alumnado a ver películas e escoitar música en inglés no seu tempo de 

lecer de modo que a exposición á lingua inglesa fora a máxima posible. 

Como estratexia metodolóxica empregouse a recreación de situacións e contextos 

nos  que  o  alumnado  responda  actuando:  Resposta  Física  Total  (TPR:  Total  Physical  

Response), xa que a comprensión auditiva debe ser desenvolvida na súa totalidade antes de 

calquera  resposta  oral,  de  xeito  que  as  habilidades  na  segunda  lingua  poden  ser 

rapidamente asimiladas mediante a estimulación do sistema cinésico-sensorial, defendendo 

que a comprensión da linguaxe falada debe ser desenvolvida antes da expresión oral da 

mesma.
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No referente o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º  de primaria, o uso do libro Quest foi a  

refencia durante todo o curso, por falta de tempo e debido á COVID-19  non se remataron 

as unidades propostas  nos libros de texto, sin que esto interferira a nivel competecial no 

requerido nesta materia.

Incluíronse actividades de reforzo e estimulación como: cancións, xogos  (memoria, 

bingo,  headbanz, aforcado, Simón dice, concursos de gramática..) creación dunha revista 

de moda, investigación sobre culturas de fala inglesa e posterior elaboración de flipbooks. 

Así como materiais complementarios que potenciaron a escoita activa nesta lingua.

Participouse na elaboración dos programas de radio da emisora escolar. No segundo 

trimestre  levouse a  cabo un programa no 4º  curso de Educación Primaria.  A temática 

traballada foi de interese para o alumnado: a cultura inglesa. 

Propostas de cara ao próximo curso:

● Realizar traballo con contos no primeiro ciclo, complementando o libro de texto.

● Incluir nalgún dos festivais, que se realizan na escola con motivo das celebracións 

de Nadal ou Letras Galegas, cancións en lingua inglesa.

● Contar con apoio dentro da aula de inglés para o alumnado que amosa dificultades.

● Incrementar o uso das TIC´s e da aula de informática en todos os niveis.

● Traballar as exposicións orais en todos os niveis.

● Traballar con cancións no terceiro ciclo.

2.1.7. Relixión católica

As  clases  de  relixión  católica  leváronse  a  cabo  con  normalidade  seguindo  a 

programación de aula ata o 14 de marzo de 2020,  que mediante o Real Decreto 463/2020, 

declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo 

COVID-19,  o  que  significou  o  confinamento  da  poboación  e  a  suspensión  das  clases 

presenciais en todas as etapas do sistema educativo. Ao longo destas semanas, longas e 

difíciles,  docentes,  alumnado  e  familias  tivemos  que  adaptanos  a  unha  situación 

excepcional que tivo  alterado por completo o desenvolvemento do curso escolar 2019-20. 

Polo  que  no  terceiro  trimestre  o  desenvolvemento  das  actividades  foi  de  modo  non 

presencial,  tendo  que  adaptar  a  programación  a  ditas  circunstancias  excepcionais 
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(Instrucións do 27 de abril de 2020). O  contacto co alumnado foi a través do blog, onde 

onde se propoñían as actividades de repaso de contidos do 1º e 2º trimestre e foi  a través 

do correo electrónico onde mandaban as tarefas para a súa corrección, e través do Cisco 

Webex Meetings para videoconferencias.

En  primeiro,  terceiro, quinto  e  sexto  curso  non  utilicei  libro  de  texto.  A 

programación seguiuse mediante material impreso proporcionado por min e recompilado 

de diversas fontes;  internet  e copias de diversos libros de texto de entre os cales debo 

salientar a atención á diversidade da editorial Anaya.  

Neste curso, ademais das sesións de clase programadas para cada nivel realizáronse 

as seguintes actividades:

-En outubro, con motivo do día Internacional do espazo e coincidindo co tema “A 

creación”,  traballamos os planetas no terceiro nivel

- En novembro, traballamos sobre a violencia de xénero e os tipos de violencia, con 

motivo do Día Mundial contra a Violencia de Xénero. O alumnado de quinto investigou 

sobre dito tema e fixo un traballo a ordenador e un artigo para a revista do cole.

-En Nadal, todos os cursos colaboraron na montaxe do Belén.  Este ano como o 

proxecto  do  cole  foi  “  A  COCIÑA  GALEGA”   o  Belén  foi  elaborado  con  distintos 

obxectos/ materiais  de refugallo relacionados : culleres, garfos e culleres de plástico, vasos 

de plático... 

-  No Día da Paz,   traballamos  o conto  "A POMBA DONA PAZ" de Ramón 

Caride, no que menciona diferentes problemáticas de actualidade (inxustizas e abuso, a 

contaminación,  guerra,  consumismo…).  Os  nenos/as  de  primeiro  e  segundo  realizaron 

unha manualidade sobre a pomba dona Paz. O alumnado de 3º fixo un programa de Radio 

“Especial día da Paz” e o artigo para a revista do cole.

-Relacionado  coa  educación  emocional  e  nos  meses  de  maio  e  xuño  sempre 

traballabamos  diferentes  películas  e  curtametraxes:  “El  circo  de  la  Mariposa”,  “Planta 

cuarta” ,“La vida es Bella”, “El niño con el pijama de rayas”, “Wonder”, “ Camino a la 

escuela” en 5º e 6º. Este curso  debido ao xa mencionado anteriormente, estado de alarma, 

non foi posible.

- Participación na revista escolar “Néboa” con varios artigos das actividades realizadas 
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polo alumnado: “ Día Internacional da  Violencia de xénero”, ”Nadal” e  “Día escolar da 

Paz e Non violencia”

A  avaliación  tivo  carácter  continuo  e  formativo.  Baseándose  na  realización  e 

participación das actividades por parte de cada alumno. En xeral, a actitude do alumnado 

foi moi positiva e  participativa.  A cualificación final foi o resultado da media aritmética 

entre a 1º e 2º avaliación máis ata un punto polos traballos entregados vía mail este 3º 

trimestre.

Propostas para o vindeiro curso

-Seguir a traballar valores mediante o visionado de películas.

2.2 Equipo de dinamización da lingua galega

 Ao longo deste curso escolar leváronse a cabo as diversas actividades propostas 

polo EDLG encamiñadas ao fomento do uso do galego entre a comunidade escolar, ata o 

14 de marzo de 2020. Este día e  mediante o Real Decreto 463/2020, declarouse o estado 

de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, o que 

significou o confinamento da poboación e a suspensión das clases presenciais en todas as 

etapas  do sistema educativo,  tendo alterado por completo  o desenvolvemento do curso 

escolar 2019-20, polo que no terceiro trimestre  algunhas das actividades previstas non se 

puideron levar a cabo, e outras  das actividades foi de modo non presencial,  tendo que 

adaptar a programación a ditas circunstancias excepcionais  (Instrucións do 27 de abril de 

2020).

Primeiro trimestre

1. Elaboración da 1º addenda do  III Proxecto Lingüístico do centro.

2. En  colaboración  coa  Comisión  do  Magosto  do  Equipo  de  Actividades 

Extraescolares e Complementarias, fíxose unha exposición sobre “O COMEDOR”, 

grazas á aportación de distintos elementos e materiais que as familias do alumnado 

e o profesorado foron achegando ao centro.

Valoramos moi positivamente esta actividade por:

●  A alta implicación e participación de toda a comunidade educativa.

● A súa difusión nos xornais.
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● A participación de persoas alleas á Comunidade Educativa do centro cedendo boa 

parte do material exposto.

● O aproveitamento desta actividade para a posterior aprendizaxe nas aulas.

    3. Elaboración dun calendario escolar do ano 2020 con fotografías, aportadas polas 

familias, e outras feitas co alumnado, sobre a mesma temática da exposición e sobre os 

diferentes elementos presentes na mesma. Foi valorado moi positivamente, coma todos os 

anos, e foi agardado polas familias e o alumnado con grande expectación. 

    4. Programación da visita do alumnado do IES de Salvaterra ao noso colexio para visitar 

a nosa exposición ”O comedor”. Foi o alumnado de 6º curso o encargado de explicar cada 

unha  das  diferentes  seccións  da  exposición. Simultaneamente,  organizáronse  dous 

obradoiros: un de plegado de panos (servilletas) e outro de cociña

   .  Exposición  “Familia  no  hay  más  que  mucha”,  sobre  a  integración  familiar  e  a 

diversidade na súa composición que foi premiada co Rosa Regás.

    6. Elaboración da listaxe de libros dos escritor@s  Iago lópez e Chus Pereiro, para a súa 

lectura e traballo nos distintos cursos,  con motivo das súas visitas no  terceiro trimestre, 

dentro dun díptico con outras propostas: EN NADAL AGASALLA EN GALEGO.

    7. Traballo arredor de Carlos Casares, autor que da nome ao noso centro: 1º nivel ,  

traballará a vida e lerá algún dos seus libros. Tamén lle adicará un recanto na aula ao longo 

de todo o curso. No resto dos niveis, lectura dun libro.

   8. Paticipouse na homenaxe da Fundación Neira Vilas con motivo do seu aniversario: 

leuse un fragmento do seu libro “Lóstregos” e fíxose un mural.

    9. Recomendacións de vídeos e libros para visionar ou mercar relacionados co proxecto.

Segundo trimestre

1. Organización,  conxuntamente  co  Equipo  de  Actividades  Extraescolares,  das 

actividades para a celebración do Entroido.

2. Distribución das seccións da revista escolar entre o profesorado.

3. Selección e organización do apartado “Lembrazas  de ex-alumn@s” para a nosa 

revista escolar, entre as familias do alumnado de 6º.

4. Celebración do Día de Rosalía, o 24 de febreiro, mediante  o lema  “Errantes polo 
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Mundo” a  proposta  da  Asociación  de  Escritores  en  Lingua  Galega,  onde  o 

alumnado traballou a partir de fotos, debuxos, gravados... que trataban o tema das 

migracións  actuais  e  que  tiveron  como  pés  versos  de  Rosalía  que  trataban  as 

migracións en todos os seus aspectos (a soidade de quen fica, a morriña de quen se 

vai,  a  dor,  o  medo,  o  desamparo,  a  xenofobia....  Púxose  a  disposición  do 

profesorado unha unidade didáctica sobre Rosalía de Castro que se traballou nas 

distintas aulas.

5. Preparación da visita ao Salón do Libro para 1º, 2º e 3º, este ano baixo o lema “O 

HUMOR” para  o 24 de marzo que finalmente non se puido relizar polo Estado de 

Alarma. (Todos os cursos feixeron algunha visita virtual)

6.  Realización do Proxecto de fomento do uso do galego convocado pola Secretaría 

Xeral de Política Lingüística.

7. Preparación e organización da visita da escritora convidada Chus Pereiro e o autor 

Iago  López  para  abril  que  finalmente  non  puideron  visitarnos  polo  Estado  de 

Alarma

Terceiro trimestre

1. Semana  das  Letras  Galegas  arredor  do autor  homenaxeado  este  ano,  Ricardo 

Carballo  Calero que a pesares do Estado de Alarma se traballou.  Nos blogs de 

Dinamización  da  Lingua  Galega  e  Biblioteca  colgáronse  diferentes  recursos: 

unidades didácticas, “scape rooms”, música,  poemas,  libros para traballar acerca 

deste día. O alumnado traballou o conto “As pitas baixo a choiva” . O de 1º curso 

ademais realizou unha pequena montaxe audiovisual que posteriormente se colgaou 

no blog.

2. Recollida do material para a revista escolar que este ano, con motivo do estado de 

Alarma foi dixital. Foi publicada o último día de clase, o 19 de xuño, no blogue da 

biblioteca.  Acordouse  imprimir  10  exemplares  para  que  quedaran  no  centro. 

Destacar  a  participación  de  todo  o  alumnado  e  profesorado  do centro  e  a  boa 

valoración da comunidade escolar do traballo realizado.

3. Este ano non foi concedida a axuda para o fomento do uso do galego polo que a 

elaboración da memoria para a xustificación da axuda non foi  enviada.  O pasado 

día 11 publicouse no DOG a Orde pola que quedan sen efecto as convocatorias de 
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axudas aos proxectos de fomento do uso do galego para os centros.

4. Preparación da axenda escolar para o vindeiro curso 2020/2021

Conclusións e propostas de mellora

Un ano máis tratouse de seguir promovendo o uso da nosa lingua dentro do ámbito 

escolar e fóra del a través das actividades descritas anteriormente. Para o vindeiro curso 

escolar proponse, como posible tema para o calendario e a exposición A AGRICULTURA 

(trebellos  relacionados  coa  horta).  Consideramos  que  é  un  tema  moi  interesante  para 

desenvolver no proxecto posto que no cole temos un horto e que vivimos nun medio rural . 

Outra  proposta  é  seguir  realizando  un  díptico  cara  ao  Nadal  animando  ás  familias  a 

agasallar en galego, indicándolle propostas literarias, musicais… na nosa lingua. 

No relativo á organización da visita ao centro dun escritor/a galego, aínda que este 

ano  non  puido  ser  polo  Estado  de  Alarma, proponse  manter  a  visita  de  dous/dúas 

escritores/-as, un para 1º, 2º e 3º e outro para 4º, 5º e 6º, xa que isto facilita a selección de 

libros  axeitados  ao nivel  de alumnado e a  organización de sinatura  de libros  polos/-as 

autores/-as.

De cara ao vindeiro curso, pódese contactar coa Asociación 11 de febreiro para que 

nos manden algunha investigadora ao centro.

Este Equipo propón seguir traballando, nas sesións de Valores e Artística, algún 

proxecto común para todo o centro arredor de mulleres galegas  destacadas no mundo da 

agricultura e a restauración.

Por  outra  banda,  o  EDLG desexa  manifestar  que  o  prazo  de  convocatoria  dos 

proxectos de fomento do uso do galego tería que ser a comezos de curso para así saber se 

as actividades programadas na PXA ían ter apoio económico. O traballo desenvolvido e 

esa continuidade,  ao longo de tantos anos é a que permite ver os seus froitos: a lingua 

galega é, cando menos, a lingua da escola. Consideramos que un aspecto prioritario  para 

este  equipo é a  nosa  proxección  de  cara  á  Comunidade  Educativa  como  CENTRO 

EDUCATIVO PÚBLICO E GALEGO.
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2.3 Comisión de coordinación pedagóxica

         2.3.1.  Atención ao NEAE. Estratexias organizativas.

        Durante este  curso a atención aos alumnos e alumnas con NEAE foi a adecuada xa 

que  contamos  con  persoal  para  poder  levala  a  cabo.  Cun  especialista  PT de  atención 

preferente para un neno de segundo de EP o cal dedicaba toda a xornada escolar para a 

atención, intervención e seguimento deste alumno, tanto dentro da súa aula ordinaria como 

na aula  específica,,  este  alumno ten aprobada unha ACS. Unha especialista  PT para a 

atención do resto do alumnado á cal se lle foi modificando o seu horario en función das 

necesidades  que foron xurdindo no centro,  dando de alta  a aqueles  nenos e nenas que 

consideramos que superaron as súas dificultades de aprendizaxe. Unha especialista de AL 

a tempo completo no noso centro para cubrir tódalas necesidades do noso centro e outra 

especialista de AL compartida co CEIP Marquesa do Pazo da Mercé de As Neves, que 

estaba no noso centro dous días á semana.

A existencia neste curso do PT e atención preferente para un alumno facilitou en 

gran medida, por parte das especialistas de AL e da especialista de PT,  a atención das 

diversas necesidades que presenta o alumnado do noso centro. Por eso considermaos que é 

fundaental continuar no curso próximo con todo este persoal para poder atender de xeito 

axeitado todas necesidades coas que conta o centro.

Por outra banda, este curso seguimos cun recorte no horario da mestra especialista 

de Educación Musical que, a pesar de aparecer no catálogo de postos de traballo a tempo 

completo  no  noso  colexio,  este  ano  no  seu  nomeamento  aparecía  que  tiña  que  ser 

compartida co CEIP de Leirado. Para o centro supuxo unha redución de 10 horas lectivas 

semanais,  que  se  adicaban  a  dar  apoio  ao  alumnado  que  o  precisaba;  ter  unha titoría 

compartida  na  que  impartimos  clases  todas  as  mestras  do  Claustro;  dificultades 

organizativas nas actividades extraescolares, festivais, excursións, ...

A titora de 1º reuniuse coas mestras de infantil para falar do alumnado que procedían das 

súas escolas unitarias.

Proponse seguir facendo esta reunión por considerala moi produtiva.

A mestra especialista de PT e as mestras de AL asistiron a todas as sesións de avaliación. 
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O PT preferente asistiu unicamente ás de 2º curso, onde asiste o neno ao que está asociado.

2.3.2. Acción titorial

Nos dous trimestres presenciais do curso, e en todas as titorías, fíxose un uso diario 

das axendas escolares.

Proponse  seguir  usándoas  por  consideralas  un  medio  ideal  de  comunicación  

escola-familia e de adquisición de hábitos de organización do traballo do alumnado.

Nas aula estivo exposto o taboleiro coas persoas encargadas das diferentes tarefas 

da aula.

Proponse que todas as aulas teñan o seu cadro organizativo colocado na corticeira  

destinada para tal fin. cos encargad@s  de aula: reparto de material, apagar luces, subir  

e baixar persianas, responsable de baleirar as composteiras. Delegado e subdelegado. Os  

encargados deben estar visibles para que as mestra que vaiamos ás aulas poidamos saber  

quen son.

Nalgunhas aulas elaboráronse os sociogramas, nos primeiros días de curso.

Proponse facelos en todas as aulas, por consideralo un recurso moi valioso para o  

coñecemento  das  relacións  que  hai  entre  os  membros  do  grupo.  Poden  axudarnos  a  

detectar moitos aspectos que aparentemente se nos poden pasar desapercibidos,  sobre  

todo cando temos unha titoría nova.

Fixéronse os procesos de seguimento e detección de dificultades de aprendizaxe, ás 

que se lle foron dando resposta dende o Equipo de Orientación.

Elaborouse un guión para a reunión de comezos de curso celebrada o 1 de outubro, 

na que se trataron temas de titoría: plan de traballo, programación anual, saídas, criterios 

de avaliación e administrativos (asinar o compromiso de devolución dos libros  do fondo 

solidario), normas da aula.... A asistencia das familias foi maioritaria.

Realizáronse as sesións de avaliación dos tres trimestres.

Estas reunións son moi importante polo coñecemento que nos proporcionan do  

noso  alumnado  e  polas  medidas  que  permiten  adoptar  nas  titorías  para  solucionar  
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problemas pedagóxicos e persoais. Así como axustar os apoios ou a atención na aula aos  

alumn@s con  maiores   dificultades.  No  caso  da 2º  e  3º  avaliación  celebráronse  por  

videoconferencia a través da aplicación Cisco Webex.

Entregáronselle as notas  do 1º trimestre en man ás familias e foron atendidas nas 

titorías os martes, de 17:30 a 18:30h, con previa cita e/ou confirmación, a través da axenda 

escolar. O resto das notas foron comunicadas a través do AbalarMóbil, por mor do estado 

de alarma.

Establecéronse os horarios das avaliacións.

Déronselle a coñecer as NOF (dereritos e deberes) ao alumnado do 3ºciclo.

Levouse o rexistro de faltas no Xade e estívose moi atento aos posibles casos de 

absentismo escolar.

Por mor da declaración do estado de alarma non se fixo:

★ A visita do alumnado de 6º  ao IES para asistir á  xornada de portas  

abertas.

★ A VII Xornada de portas abertas, para as familias e o alumnado  

novo que van vir para o vindeiro curso.

Proponse  organizar  a  Xornada  de  Portas  abertas  no  mes  de  setembro,  por  

considerala, tanto para o alumnado acolledor como o alumnado acollido, moi importante.  

Para o acolledor é unha actividade de responsabilidade, de ilusión, e para o acollido,  

sérvelle para sentirse máis seguro.

2.3.3. Contidos transversais

As actividades realizadas para acadar o obxectivo de concienciar ao alumnado na 

protección e coidado do medio ambiente foron:

● Recollida  selectiva  de  plástico,  materia  orgánica  (composteiro),  papel  e 

pilas.

● Recollida de tapóns de plásticos para unha causa solidaria.

● Participación na redución, reutilización e reciclaxe de obxectos e materiais 
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(obradoiros).

● Elaboración  da  bolsa  da  merenda  no  1º  nivel,  coa  axuda  familiar,  e 

potenciouse o seu uso dende as titorías.

● Limpeza da casiña de xogos do parque infantil (1º e 2º nivel).

● Participación do  alumnado do centro na actividade dos Detectives Verdes, 

nas semanas comprendidas entre o 3 de febreiro e o 13 de marzo. As dúas 

últimas  semanas  que  lle  correspondían  ás  titorías  de  1º  e  de  5º  non  se 

fixeron  pola  suspensión  das  clases  presenciais  debido  a  declaración  do 

estado de alarma. Organizáronse quendas para limpar o patio e supervisar as 

aulas.  Non  tivemos  aula  gañadora  este  curso  porque  non  se  finalizou  á 

actividade. De  facerse a actividade o vindeiro curso é importante seguir coa 

comisión cos delegados/as e subdelegados/as e outros alumnos dos cursos, 

de tal maneira que haxa un representante por nivel.

● Mercouse  un soplador de follas e petos de varias tallas para o grupo dos 

“Forafollas” (encargad@s de manter o patio limpo de follas).

Pola declaración do estado de alarma quedou sen facer:

★ A celebración  do  Día  da  árbore  na  que  o  Concello  colabora  co 

centro aportando árbores e unha actuación.

Actividades programadas e levadas a cabo dentro da educación para a saúde.

● Semana da froita. Organizáronse dúas semanas consecutivas, do 3 ao 14 de 

febreiro,  de  consumo de  froita  dentro  do  Plan  de  consumo  de  froita  na 

escola,  da  Consellería  de  Medio  Rural  e  con  financiamento  da  UE 

(FOGGA)

● Fíxose unha plantación no horto escolar no outono.

Polo declaración do estado de alarma quedou sen facer:

★ A plantación da primavera do horto escolar que estaba programada 

para á volta da Semana Santa.
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2.3.4. Convivencia escolar

Realizáronse  as seguintes actividades: 

● Redactáronse as normas das aulas, en cada titoría, a través dunha asemblea 

de aula. Coas normas consensuadas polo alumnado elaboráronse carteis ou 

murais que foron expostos polos corredores.

● As normas dos baños estiveron expostas nas portas dos aseos e recordáronse 

nas titorías.

● Os primeiros días de clase fíxose a elección dos delegados e subdelegados 

das aulas.

● “Mércores sen balón”. Fixéronse o 5, 12, 19 de febreiro e o 4 de marzo, no 

patio inclusivo,  cos xogos alí  pintados aos que se lle engadiron cordas , 

elásticos e o xogo das pistas.

● Organización  de  quendas  para  o  uso  polo  alumnado  do  patio 

Dinámico/inclusivo.

● Uso do pavillón: Lembráronse as quendas semanais en todas a titorías: os 

luns alumnado do primeiro ciclo, os martes alumnado do segundo ciclo, os 

mércores alumnado do 3º ciclo. Eses días os outros grupos non o usaron 

aínda cando estaba baleiro.  Xoves e venres foi de uso libre.  Os días de 

choiva ía todo o centro.

● Das actividades de coidamos o noso centro realizouse só unha actividade:

○ Pintado dos xogos do patio inclusivo, polo alumnado nos obradoiros 

de do 2º e 3º ciclo, no primeiro trimestre

Quedaron  sen  facer  desta  acción  as  seguintes  actividades  por  mor  da 

pandemia do Covid:

★ Replantar arredor da casiña. (1º ciclo)

★ Limpeza e plantación das xardineiras da entrada (2º ciclo)

★ Quendas para regar as plantas

Durante este curso iniciose a pórse en marcha  “Programa de Mediación 

52



Memoria anual 2019/2020 CEP CARLOS CASARES

entre  iguais”  con  6  alumnos/as  dos  cursos  de  4ª,  5ª  e  6ª  de  EP.,  para  ter 

coñecementos e posta en práctica de cara o vindeiro curso.

Ao comezo fíxose un sondeo nestas aulas, para coñecer que nenos ou nenas 

estarían interesados para actuar como mediadores ademais dos que xa comezaran o 

curso anterior, dos cales saíron 6 nenos e nenas de cada unha das aulas. Ao longo 

do  segundo  trimestre  comezouse  a  levar  a  cabo  cos  mediadores  reunións  na 

biblioteca do centro durante a hora do recreo nun primer momento para despois 

pasar a ser durante a hora de ler durante un día á semana, para ir traballando e 

asesorándoos acerca de como poder actuar e intervir ante diferentes situacións de 

conflito que puidesen xurdir, estas reunións foron levadas a cabo pola orientadora 

do centro. Aproveitouse ese tempo para que cada mediador/a puidese expresar as 

súas dúbidas, inquedanzas e formas de actuar.

Realizaríanse turnos de 3 nenos e nenas mediadores/as cada día, para os 

cales se comprou uns chalecos de cor laranxa. Na entrada do colexio estaba prevista 

a  creación  do  recuncho  da  mediación,  a  cal  non  se  puido  concluir  debido  a 

situación de estado de alarma.

Dito  programa  de  medación,  non  se  puido  comezar  a  poñer  en 

funcionamento real nas horas do recreo debido a situación da pandemia.

Sondeo por parte das alumnas de 6º EP de xogos alternativos dentro das xornadas 

de lecer.

Propóñense as seguintes melloras: Establecer quendas para o regado e o coidado  

das xardineiras e das inmediacións da casiña. Á hora da entrada cada neno/a ten que  

estar coa súa mochila. Déixannas na entrada o que dificulta o acceso ao centro e hai  

persoas  que  mesmo,  tirándoas  dende  lonxe.  Considemos  que  as  mochilas  deben  ser  

tratatas correctamente, xa que nelas vai material escolar que hai que coidar. Proponse  

seguir coa medida adoptada ao longo deste curso, que os días de choiva nos que ten que  

estar todo o alumnado no pavillón non se poida xogar co balón. Proponse continuar coa  

implantación do programa de mediación entre iguais. Proponse elaborar o recuncho da  

mediación co alumnado mediador. Proponse incidir dende o primeiro día, nas titorías,  

sobre as normas da hora de ler, debemos cumplilas e facer cumplir para que sexa unha  
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actividade de fomento da lectura, de volta á calma, de silencio,...

Este curso dende a CCP coordináronnse e organizáronse as actividades  nas que 

estaban implicadas as titorías dentro do proxecto Erasmus + e as actividades comúns do 

centro:

➢ As actividades didácticas relacionadas coa cociña que se desenvolveron en cada 

aula ou especialidade ao longo do curso.

➢ Programáronse  actividades  diversas  para  a  semana  de  acollida   do  alumnado 

italiano e croata (21 ao 25 de outubro) nas que participaba todo o centro. 

➢ Atendeuse aos alumnos e alumnas istrios e friulianos que estiveron nas aulas de 3º, 

5º e 6º nivel. 

➢ Subíronse as actividades realizadas aos blogs do centro para ser logo enlazadas ao 

centro de recursos do ERASMUS+

2.3.5. Documentos pedagóxicos

Redactouse:

➔ O Plan de Igualdade 

➔ A 1ª Adenda do III Proxecto Lingüístico do centro, 

➔ O Plan de Orientación.

➔ Proxecto Lector de Centro

Queda pendente para o vindeiro curso: 

➔  Redactar e adaptar, ás novas necesidades do centro, as NOFC 

➔ Aprobar a modificación feita no   Plan de Emerxencia.

➔ Informe anual sobre o estado da convivencia.

2.3.6. Propostas para o vindeiro curso

● Renovación  da  axenda  escolar.  Aliviando  contido  e  dando  máis  prioridade  á 

comunicación familia-escola

● Continuar a formación do alumnado para o Programa de Mediación entre iguais, 

deseño do lugar de mediación e normas para participar.

● Formar a máis alumnado de cursos inferiores en mediación para colaborar durante 

54



Memoria anual 2019/2020 CEP CARLOS CASARES

as xornadas de lecer.

2.4.- Equipo de actividades complementarias e extraescolares

Ao longo deste curso escolar leváronse a cabo as diversas actividades propostas, ata 

o 14 de marzo de 2020. Este día e  mediante o Real Decreto 463/2020, declarouse o estado 

de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, o que 

significou o confinamento da poboación e a suspensión das clases presenciais en todas as 

etapas  do sistema educativo,  tendo alterado por completo  o desenvolvemento do curso 

escolar  2019-2020.  Por  este  motivo  no terceiro  trimestre  algunhas  das  actividades  das 

Letras Galegas non se puideron levar a cabo, e outras das actividades foron de modo non 

presencial  (Ver letras galegas).

Cómpre resaltar que o Claustro  móstrase moi motivado e participativo á hora de 

organizar  actividades  complementarias  e  extraescolares.  Ademais  do  grupo establecido 

para cada actividade cultural, existe unha extensa colaboración de todo o claustro á hora de 

montar, recoller, sacar fotos e axudar nas bambalinas.

2.4.1.  Actividades culturais

MAGOSTO E SAMAÍN.

Actividades:

-Ambientación dos espazos de uso común do centro.

-Programa especial de radio.

-Exposición de traballos/obxectos relacionados co “Comedor”.

-Xornada de portas abertas nun domingo onde as familias degustaron as castañas, 

visitaron a exposición e puideron ver os traballos realizados polos alumnos nos corredores 

do colexio.

-Exposición de cabazas decoradas.

-Xogos populares.

-Fogueira e asado de castañas no colexio.

-Visita e explicación da exposición a todo o alumnado.

Valoración:
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As actividades propostas leváronse a cabo segundo a programación.

Seguimos  a  considerar  esta  celebración  como  moi  positiva.  Mellorouse  nos 

aspectos  organizativos  especialmente  no  relacionado  coa  exposición.  Participou  todo o 

profesorado na montaxe da exposición.

O concurso de cabazas contou cunha excelente participación coma todos os anos e 

gozaron da posta en escena do xurado.

Propostas:

● Seguir  colocando  as  cabazas  xuntas  por  cursos  nas  escaleiras  para  axilizar  o 

traballo do xurado.

● Seguir co sistema de tarxetas para a participación nos xogos.

● Facer a merenda no mesmo momento da degustación das castañas.

● Continuar dándolle publicidade á exposición nos medios de comunicación.

NADAL

Actividades:

-Ambientación dos espazos de uso común do centro.

-Programa especial radio “O Nadal".

-Participación  no “Amigo invisible”.

-Elaboración do nacemento dende a materia de relixión.

-Visita do Apalpador.

- Colaboración das familias na elaboración do Nadal familiar.

-Visita dos Reis Magos en colaboración coa ANPA e entrega dunha carta onde se 

lle piden agasallos.

-Celebración do Festival.

Valoración:

As actividades propostas leváronse a cabo segundo a programación.

Esta celebración esperta moito interese, implicándose toda a comunidade e sendo 
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moi positiva a acollida da figura do Apalpador e dos Reis Magos.  A actividade do “amigo 

invisible” crea moita expectación e están agardando que chegue o día con moita emoción.

Propostas de mellora:

● Rematar coa actuación dos profes no festival.

ENTROIDO

Actividades:

- Inauguración oficial do entroido mediante un bando.

- Ambientación das zonas comúns do centro.

- Programa especial radio “O entroido”.

- Deseño e cooperación na elaboración de disfraces.

- Chocolate con rosca.

- Fariñada e queima d@  Mec@.

- Desfile polas rúas de Salvaterra.

- Elaboración do testamento.

Valoración:

Leváronse a cabo todas as actividades propostas. Segue a ser unha celebración moi 

motivadora para o alumnado. Novamente moi ben acollida a idea de ir á fariñada con gorro 

e gafas para protexernos mellor.

LETRAS GALEGAS,     

Debido  a  crise  sanitaria  ocasionada  polo  COVID-19,  o  que  significou  o 

confinamento da poboación e a suspensión das clases presenciais en todas as etapas do 

sistema educativo non se puideron levar a cabo as seguintes actividades: 

- Ambientación de zonas comúns do centro.

- Programa especial radio “Letras galegas”.

- Música de entrada e saída.

- Festival Letras Galegas.

De maneira non presencial nas titorías traballouse:

-  O autor homenaxeado ”Ricardo Carballo Calero”.  A comisión de biblioteca en 

colaboración co EDLG colgou nos blogs de biblioteca e DLG recursos de índole 
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diversa.

- Exposición  de  carteis   “Ricardo Carballo  Calero”.  Nos  blogues  da  biblioteca  e 

EDLG colgouse unha ligazón cos carteis .

Valoración:.

-  O traballo realizado de maneira non presencial, revista Néboa en formato dixital e 

traballo  sobre  o  autor  homenoaxeado  foi  moi  relevante  e  motivador  para  o 

alumnado. A revista e diferentes traballos realizados foron colgados nos blogs da 

biblioteca e Dinamización da Lingua Galega.

2.4.2.- Saídas.

Durante o curso realizáronse as seguintes saídas didácticas (ver valoración ciclos).

SAÍDAS DIDÁCTICAS

Primeiro ciclo:

Estas eran as saídas didácticas que tiñamos pensado levar a cabo durante o curso:

● Desfile do Entroido polas rúas de Salvaterra. 

● XXI edición do Salón do Libro en Pontevedra, xunto ao alumnado de 3º nivel.

● Parroquia de Cabreira , actividade incluída no proxecto “A Parroquia”. 

● Posibilidade  de  facer  algunha  saída  didáctica  a  semana  na  que  estea  aquí  o 

alumnado croata e italiano.

● Saída de fin de curso ao Parque de Aventuras situado en Marín, Pontevedra.

Por mor do estado de alarma decretado quedaron pendentes de levar a cabo as seguintes 

saídas: 

● XXI edición do Salón do Libro en Pontevedra, xunto ao alumnado de 3º nivel.

● Parroquia de Cabreira , actividade incluída no proxecto “A Parroquia”. 

● Saída de fin de curso ao Parque de Aventuras situado en Marín, Pontevedra.
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Segundo Ciclo

Saídas didácticas

1º Trimestre

● Saída  ao  Concello  de  Salvaterra  no  tren  turístico  para  visitar  diferentes 

establecementos  comerciais,  o  concello  e  a  adega  Luz  de  Estrelas.  Esta 

saída foi organizada pola Asociación de Comerciantes.

● Para  o  primeiro  trimestre  estaban  propostas  tres  saídas  máis:  unha  ao 

mercado de Tomiño, outra a Mondariz (á frábrica embotelladora de auga e 

ao muiño do río) e a terceira ao Hotel da Natureza Nande, en Rubiós (As 

Neves).  Por  motivos  organizativos  non  foi  posible  levalas  a  cabo  e 

pospuxéranse para o segundo e terceiro  trimestre.  Finalmente  estas  dúas 

saídas foron suspendidas por mor do estado de alarma.

● Na semana Erasmus, na que estivo de visita o alumnado Istrio e Friuliano, 

dúas nenas de terceiro que actuaron como acolledoras dunha nena croata e 

outra italiana, asistiron ás saídas que se fixeron co alumnado estranxeiro.

2º Trimestre

● A visita  ao Salón do Libro de Pontevedra,  dedicado este  ano ao humor, 

quedou suspendida  debido ao estado de alarma.  O alumnado  de 3º  e  4º 

puido  visitar  o  Salón  de  maneira  virtual  e  levar  a  cabo  diferentes 

actividades.

● Desfile polas rúas de Salvaterra  ata o parque da Canuda, con motivo da 

celebración do entroido. 

● Saída a Cerdeira (As Neves), onde visitamos un colmear, e participamos no 

proceso de elaboración do requeixo artesanal e da súa degustación con mel 

da zona. Quedou sen visitar a pesqueira das lampreas que estaba proposta.

● A visita ao IES, con motivo da Semana da Ciencia non se puido levar a cabo 

por mor do coronavirus.

3º Trimestre

Todas as saídas propostas para o terceiro trimestre tiveron que ser suspendidas polo 
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Estado de Alarma:

● A Andaina programada para o alumnado de 4º nivel e 3º ciclo.

● Excursión Fin de curso (Parque de Aventuras situado en Marín)

● Saída a Melgaço, organizada por “Ponte Nas...Ondas”, para participar na IV 

Xornada de xogos populares galaico-portugueses.        

Terceiro Ciclo: 

1º trimestre:

● Na semana Erasmus, na que estivo de visita o alumnado Istrio e Friuliano, asistiron 

ás saídas que se fixeron co alumnado estranxeiro.

● Quedou sen facer a saída ao mercado de Tomiño.

 2º trimestre:

Desfile polas rúas de Salvaterra ata o parque da Canuda, con motivo da celebración 

do entroido. 

3º Trimestre

Todas as saídas propostas para o terceiro trimestre tiveron que ser suspendidas polo 

Estado de Alarma:

● A  ruta de sendeirismo  programada dende Educación física.

● Excursión Fin de curso (Parque de Aventuras situado en Marín)

● Saída a Melgaço, organizada por “Ponte Nas...Ondas”, para participar na IV 

Xornada de xogos populares galaico-portugueses. 

● A visita ao IES de Salvaterra.

PROPOSTAS DE MELLORA SAÍDA FINAL DE CURSO :

- Todo o profesorado debe saír e chegar ao centro, por ser un día lectivo.

- Facela o último día de clase.

- Chegar a un acordo consensuado a principio de curso.
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3. DINAMIZACIÓN DA CALIDADE DO ENSINO

3.1 Dinamización das TIC

3.1.1. Aula de informática

Seguindo a PXA para este curso todo o alumando acudiu de xeito regular á aula de 

informática. Leváronse a cabo desdobres en todos os cursos. Mentres medio grupo asistía a 

informática a outra metade, quedaba coa titora ou coa mestra correspondente por horario. 

As clases de informática foron impartidas por Francisca Alonso Brito.

A aula de informática foi empregada polos distintos cursos e áreas para diversas 

actividades:  o  emprego  do  encerado  dixital,  a  busca  de  información,  elaboración  de 

documentos e/ou portadas dos traballos e proxectos traballados nas aulas ordinarias, asistir 

aos obradoiros ofrecidos por varias mestras, facer os artigos da revista Néboa, ...

Todas as fotos e vídeos das diversas actividades levadas a cabo foron descargadas e 

clasificadas, no portátil da aula de informática, quedando á disposición do profesorado e do 

alumnado para seren empregadas nos seus traballos.

Todas as aulas contan cun canón e un encerado dixital, agás as aulas de PT, AL e a 

aula matinal 

Actividades realizadas:

Primeiro ciclo.

Asignación dun ordenador a todo o alumnado e a creación do seu cartafol.

Acendido e apagado dos ordenadores e das pantallas.

O manexo e o control do rato.

Iniciación da escritura e lectura no teclado e na pantalla.

As titoras fixeron un uso frecuente do ordenador e do canón. Creación de cartaces e 

letreiros para elaboración das corticeiras e dos diversos paneis informativos.

Iniciación á robótica.

Segundo ciclo.
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O alumnado creou cadanseu cartafol no que foron gardando os traballos realizados.

Maioritariamente,  fixeron  actividades  para  coñecer  todas  as  posibilidades  que 

ofrece o procesador de textos OpenOffice.

Empregaron buscadores para a obtención de información.

Foron os encargados de facer os carteis informativos e publicitarios para colaborar 

na campaña solidaria de recollida de tapóns de plástico, para o banco de tapóns de O Baixo 

Miño, para o concurso de recollida de pilas usas Pilabot, ...

O alumnado de cuarto cursou como materia de libre configuración, Investigación e 

Tratamento da información. O Proxecto e a programación foron aprobados pola Xefatura 

Territorial.

O alumnado do 2º ciclo crearon grafittis, Sopas de letras, encrucillados, nubes de 

palabras…

Terceiro ciclo.

O alumnado do 3º ciclo, ademais de seguir progresando no manexo do procesador 

de textos, iniciouse na creación de presentacións (5º) e a elaboración de vídeos, co Movie 

Maker, (6º).

Todo o alumnado dispón dun cartafol no ordenador que ten asignado, onde van 

gardando os traballos ao longo do curso.

O alumnado de sexto cursou como materia de libre configuración, Investigación e 

Tratamento da información. O Proxecto e a programación foron aprobados pola Xefatura 

Territorial.

Dende a aula de informática colaborouse nas distintas actividades propostas dende 

todos os equipos.

Nos tres ciclos,  ademais  das actividades  para a  mellora  da competencia  dixital, 

tamén se fixeron actividades encamiñadas á mellora das competencias clave, matemática e 

lingüística.

Actuación á nivel de centro:

Tratouse de dar resposta aos problemas que presentaban os equipos informáticos, e 

62



Memoria anual 2019/2020 CEP CARLOS CASARES

a rede Wifi do centro, así como as deficiencias nos programas.

Facilitáronse as claves para acceder aos materiais dixitais que ofrecen as editoriais.

Tentouse  concienciar  ao  profesorado para  que  faga  uso dos  programas  libres e 

gratuítos.

CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS 

O grao de consecución dos obxectivos propostos na PXA, para a adquisición da 

competencia dixital no alumnado, foi positivo. En boa medida, grazas aos desdobramentos 

dos grupos.

Conseguiuse que todas as mestras fixeran uso dos blogs dos seus ciclso para subir 

os materiais elaborados nas súas aulas

Nomeouse unha comisión TIC e unhas encargadas de manter cargadas as cámaras 

de fotos e vídeos, gravar e descargar todos os ficheiros feitos ao longo do curso.

O alumnado levará as fotos deste curso a comezos do vindeiro curso.

Por  mor  do  estado  de  alarma  tods  as  actividaes  programadas  para  o  terceiro 

trimestre quedaron sen dar. Por outra banda esta situación fixo posible qeu o alumnado e as 

familias acadaran unha mellor competencia dixital para facer o seguemento das actividades 

escolares dende as súas casas.

Debemos  destacar  os  numerosos  atrancos  que  supón  a  falla  de  dispositivos 

informáticos e a pésima conexión á internet, nos fogares da maioría das familias.

Queremos destacar o magnífico traballo que realizou a compañeira Sabela Juncal, 

durante todo o curso, pero sobre todo ao longo do período de confinamento.

Propostas de mellora para o vindeiro curso:

● Manter  unha comisión  TIC,  para  seguir  mantendo  a web actualizada  co  fin  de 

informar e compartir co resto da comunidade educativa, o que se fai no centro.

● Continuar cun encargado da cámara de fotos e de vídeo para mantelas cargadas, 

gravar, descargar, seleccionar e clasificar os ficheiros gravados.
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● Se alguén, por necesidade, ten que baleirar a tarxeta da cámara de fotos, prégase 

que se nomeen e se clasifiquen o máis  detalladamente,  os ficheiros,  para evitar 

confusións.

● Mercar algunha táblet.

● Continuar  coas  sesións  de  formación  do  profesorado:  subida  de  contidos  aos 

blogues dos ciclos. 

● Manter os blogues activos e actualizados converténdoos, en centros de recursos, 

reforzo e ampliación dos temas traballados na aula.

● Manter os desdobramentos nos grupos. 

● Seguir ofertando en 4º e 6º investigación e tratamento da información na hora de 

libre  configuración  e  manter  unha  sesión  semanal  de  informática  ao  resto  dos 

grupos, nunha sesión de lingua ou lengua.

● Continuar facendo unha aposta polo uso dos programas, ferramentas, buscadores e 

aplicacións de uso libre.

● Seguir formando ao alumnado no mundo da programación e a robótica, para o que 

se vai precisar facer unha dotación económica para mercar algún equipo de robótica 

e/ou placas de programación.

● Seguir solicitando máis equipos informáticos á Consellería para ir substituíndo os 

que temos porque están moi obsoletos.

● Solicitar a participación na semna STEM

3.1.2 Emisora escolar

A radio escolar  continúa a ser  un dos  sinais de identidade  do noso centro.  Por 

quinto ano consecutivo funcionou unha comisión formada, este curso, polas mestra Sabela 

Juncal Romero,  Mª Luz Gómez Leiras e Belén González Casar.

 Acadouse o obxectivo de garantir que todo o alumnado do centro teña contacto cun 

medio de comunicación, participando activamente na elaboración de guións radiofónicos e 

nas emisións de programas. 

Graváronse tódolos programas emitidos durante os recreos dos venres e subíronse á 

páxina web do centro acompañados das fotos do alumnado durante as emisións e de textos 
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explicativos da temática do programa. 

Este curso  participamos, como vimos facendo dende hai anos, na celebración do 

Día Mundial  da Radio con alumnado de 5º e  6º nivel  cun fermoso programa sobre a 

Diversidade que foi compartido na páxina web do centro e na páxina oficial de Ponte...nas 

ondas. O guión do programa foi elaborado polo alumnado nun obradoiro de radio.

Como experiencia nova e moi positiva temos que destacar a emisión dun programa 

especial realizado polo alumnado do terceiro ciclo conxuntamente co alumnado croata e 

italiano. Foi unha experiencia moi motivadora e gratificante para tod@s.

Todos os cursos fixeron un programa sobre a gastronomía no primeiro trimestre e 

no segundo sobre os  padriños e as madriñas das aulas.

Emitíronse programas espaciais  do Nadal,  do Magosto (que tamén se emitiu  na 

xornada de portas abertas do domingo 17 de novembro), do día da Paz e do Entroido.

Publicouse  na  revista  Néboa  un  artigo  sobre  a  radio  do  noso  centro  e  a  súa 

actividade ao longo do curso.

As actividades que non se puideron realizar pola declaración do estado de alarma 

foron:

★ A celebración do 25 Aniversario de Ponte...nas Ondas! que estaba prevista 

para o día 27 de marzo. A emisión ía realizarse dende a Universidade de 

Vigo coa participación dos alumnos e alumnas do 3º ciclo. A recollida de 

información polo alumnado sobre as nosas romarías e as comidas típicas 

nestas celebracións estaba  rematada e o guión  redactado.

★ A preparación do equipo técnico de 5º nivel polo alumnado de sexto que se 

realiza todos os cursos no 3º trimestre. 

Aspectos valorados positivamente:

● O número de programas elaborados ao longo do curso e a calidade dos mesmos.

● A periodicidade das emisións. Todos os venres do curso.

● A participación do profesorado na elaboración de programas e a súa resposta positiva 

a todas as propostas da Comisión de Radio.

● O cumprimento, por parte do profesorado, do calendario de emisións.
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● Implicación do alumnado na realización de programas e control técnico da emisora.

● Correcto funcionamento das quendas de técnicos do 3º ciclo.

● Responsabilidade demostrada polo alumnado nas quendas de recreo e de entradas e 

saídas.

● A felicitación dos aniversarios das mestras e alumnos/as.

● A emisión  de música galega durante os recreos dos mércores.

● Os programas realizados sobre os padriños e madriñas  das aulas.

● Ter subidos á web do centro a maioría os programas emitidos durante os recreos.

● O funcionamento dun obradoiro de radio no mes de xaneiro que permitiu a redacción 

do programa co que participamos no Día Mundial da Radio.

Valoramos negativamente

● A falta de tempo, ás veces, para asesorar aos/ás  técnicos/as da radio en problemas 

puntuais que van xurdindo no día a día.

● Que este curso nun puidemos preparar ao alumnado de 5º nivel no papel de técnic@s 

por mor da pandemia do Covid-19 

Actividades realizadas dende a coordinación de Radio:

● Organizar o funcionamento da emisora escolar durante todo o curso.

● Asistir ás emisións en horario de recreo.

● Gravar  os  programas  que se emiten  nos  recreos,  sacar  fotos  e  subilos  á 

páxina web.

● Facilitar material ao profesorado para as emisións.

● Elaboración do calendario de aniversarios de todo o alumnado e profesorado 

do centro.

● Felicitar ao alumnado e mestras no seu aniversario.

● Organización das quendas de técnicos/as .

● Preparación dos equipos técnicos formados por alumnos/as de 3º ciclo.

● Música de entrada e saída.

● Música especial de entrada e saída en datas sinaladas.

● Actualización do inventario de material.

● Actualización  do arquivo de programas e organización na carpeta “Radio” 

no ordenador da sala de profesores.
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● Montar a instalación de megafonía e luces para nos festivais.

● Atender, durante os festivais, o control da música e das luces.

Propostas vindeiro curso:

● Preparar nos primeiros días de setembro ao alumnado de 5º como técnicos e 

técnicas de radio xa que esta actividade que se fai no terceiro trimestre  quedou pendente 

por mor do estado de alarma.

● Seguir  dotando  á  emisora  de  CDs  orixinais  e  arquivos  de  música  no 

ordenador.

● Manter o calendario de emisións semanais.

● Continuar subindo á páxina web os programas de radio emitidos durante o 

curso escolar.

● Continuar poñendo música galega os mércores.

● Seguir implicando ao alumnado no control técnico da emisora e festivais.

3.2 Dinamización da biblioteca (PLAMBE)

ORGANIZACIÓN

A principio deste curso, o centro foi incorporado ao PLAMBE (Plan de Mellora de 

Bibliotecas Escolares), para o que presentara a solicitude a finais do curso pasado e no que 

saíu  admitido  na  resolución  definitiva.  Isto  supuxo  unha  serie  de  cambios  a  nivel 

organizativo e de funcionamento e tamén a toma de decisións que houbo que ir tomando ao 

longo do curso en relación a diferentes aspectos relacionados coa bibliteca.

A  partires  do  momento  da  incorporación  do  centro  ao  PLAMBE,  o  logo  de 

Bibliotecas  Escolares  de  Galicia  pasou  a  formar  parte  de  todos  os  documentos  e 

actividades relacionados coa biblioteca do centro. Tamén conta co seu espazo na web do 

centro. 

O Equipo de Dinamización da Biblioteca contou este curso con catro membros: Mª 

Montserrat  Blanco  Collazos  como  responsable,  Silvia  Martínez  Caballero,  Estefanía 
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Rodríguez Pérez e Ana Belén Alonso González. Adicaron un total de  5 horas semanais 

entre todas para realizar os traballos que require dito espazo. Asemade, tamén se adicaron 

os recreos dos martes e xoves, nos que asistía a coordinadora ou unha mestra membro do 

equipo. En ningunha das horas  propostas para as tarefas de biblioteca se puido xuntar o 

equipo completo,  xa que coincidía cun día en que un dos membros non se atopaba no 

centro,  por ter  que asistir  ao centro  compartido.  Isto  resulta  ser  un inconveniente  para 

poder coordinarse de maneira axeitada.  As necesidades da biblioteca durante este curso, 

con motivo da incorporación do centro ao Plambe, levaron a que se adicara máis tempo do 

reflectido no horario, empregando as horas de garda, cando non había que substituír.

A incorporación do centro ao PLAMBE supoxo ademais, a creación dun grupo de 

formación  do  profesorado  (PFPP),  que  contaba  con  9  mestras  do  claustro.  Isto  levou 

asociado a celebración de varias reunións con asesores de biblioteca e o traballo en equipo 

de todos os membros. Unha das decisións que se tomaron foi o cambio de ubicación da 

actual biblioteca, que se atopa no primeiro andar, para a planta baixa. Estando xa aprobado 

este  cambio,  non  se  puido  empezar  coa  obra  debido  por  mor  do  estado  de  alarma, 

executarase a obra nos vindeiros meses.

O horario de  préstamos, tal e como está recollido no Plan de Centro, realizouse 

durante os recreos dos martes e xoves. Decidiuse volver aumentar o número de libros en 

préstamo a 3 novamente, xa que 1 para o 1º ciclo e 2 para o 2º e 3º como se fixo o curso  

pasado, non resultou operativo. Este servizo estivo atendido polos alumnos colaboradores 

da biblioteca de 5º e 6º, baixo a supervisión da mestra encargada cada día.. Estes alumnos 

colaboraron coa biblioteca  de xeito voluntario. As súas tarefas consistiron en  recoller e 

colocar nos andeis correspondentes os libros entregados polos alumnos; axudar a facer o 

préstamo mediante o programa “Meiga”, e axudar a aqueles nenos que o precisaron na 

busca  de  libros  concretos  .  Indicar  que,  a  pesares  de  que  os  axudantes  de  biblioteca 

inscribíronse de xeito voluntario, nalgúns casos concretos a asistencia non foi a esperada e 

houbo que  ir  a  buscalos  ou mandarlle  recado porque se  esqueceran  e  saíran  ao  patio. 

Recoméndase para o vindeiro curso  seguir a insistir en que o alumnado que se presente 

voluntario debe ser responsable e asistir nas quendas que se lle establezan. que estarán 

expostas na parte exterior da porta da biblioteca.

Elaborouse un horario para o uso semanal da biblioteca por todos os cursos, tanto 
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como sala de lectura como de consulta. Asemade, as portas desta estancia estiveron abertas 

en horario de tarde para o uso libre da comunidade educativa en xeral. Preparouse unha 

ficha para que as familias puideran facer uso do servizo de préstamo. Neste aspecto indicar 

que en todo o curso ninguén fixo uso das instalacións en dito horario.

En canto ás bibliotecas de aula, dicir que funcionaron segundo o previsto. De xeito 

xeral  están  compostas  polos  dicionarios,  atlas  e  outros  libros  de  referencia  que  son 

entregados a cada aula  a  principio de curso,  pero préstamo de material  foi  continuo e 

variado, segundo as necesidades de cada curso e momento. Na maioría dos casos, foron as 

titoras  as encargadas de facerse co material  que precisaban  ter temporalmente na aula. 

Estes libros quedan rexistrados na aplicación informática Meiga cos carnés de aula, cos 

que se poden coller en préstamo un máximo de 20 libros.

Durante o curso 2019-2020, e debido á incorporación do centro ao Plan de Mellora 

de  Bibliotecas  Escolares, continuouse  co  traballo  de  expurgo,  descartando  exemplares 

deteriorados  e  aqueles  que  non  se  adaptaban  ás  necesidades  e  intereses  dos  usuarios. 

Tamén se expurgaron libros que cuxa lectura non se consideraba atractiva para o almunado 

debido  ao  tipo  de  letra,  aos  espazos  entre  liñas,  á  falta  de  ilustracións.  Por  último, 

descartáronse tamén as enciclopedias, conservando solamente unha en Lingua Galega e 

outra en Lingua Castelá. Proseguimos coa catalogación en MEIGA no que se refire aos 

volumes de nova adquisición. Grazas ao orzamento concedido ao longo do curso fíxose 

unha ampla adquisición de novas lecturas.  Moitos destes libros tiveron que quedar sen 

catalogar debido ao estado de alarma xa que se adquiriron nesta última etapa do curso, na 

que xa estabamos confinados.  Seguiuse coa organización da biblioteca no seu conxunto, 

segundo o modelo proposto desde as bibliotecas escolares, seguindo a CDU (Catalogación 

Decimal Universal ). A sinalización e organización da biblioteca queda do seguinte xeito:

1. Libros de ficción. Clasificándose en tres grupos de idades sinaladas cunha etiqueta 

de cor.

a. Primeiros lectores. Etiqueta de cor azul, para nenos do primeiro ciclo (6-8 

anos).

b. Lectores autónomos. Etiqueta de cor vermella, para nenos do segundo ciclo 

(8-10 anos).

c. Lectores expertos. Etiquetas de cor verde, para nenos do terceiro ciclo (10-
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12 anos).

Dentro de cada grupo de idade, organizáronse os libros alfabeticamente segundo o 

apelido do autor.

2. Libros de información. Clasificáronse segundo a CDU, dotándose todos os libros 

do “tejuelo” axeitado.

3. Libros de literatura.

a. Libros  de  padriños  e  madriñas  das  aulas.  Organizáronse  nun  andel 

exclusivo,  queda  pendente  revisar  a  súa  catalogación  completa  (ficha 

MEIGA, “tejuelo” e signaturas).

b. Libros de lecturas compartidas. Levouse a cabo a organización nos andeis, 

dotándose de signatura 1: N (narrativa) e P (poesía), cun espacio específico 

dentro da biblioteca para a súa mellor localización.

c. Libros de autores. Continuouse coa organización deste apartado.

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN

● Ao principio de curso, repartíronse a todos os cursos os atlas, dicionarios de 

lingua galega e castelá e as normas ortográficas que usaron durante o ano.

● Elaborouse  o  listado  de  alumnos  de  5º  e  6º  como  colaboradores  da 

biblioteca .

● Continuouse coa Hora de Ler, de luns a venres despois do recreo durante 15 

minutos. É unha lectura silenciosa e non guiada.

● Elaboración do pregón para a inauguración.

● Selección das pregoeiras e o tamborileiro para o día da inauguración.

● Fíxose para o alumnado novo no centro, o carné da biblioteca que quedará 

gardado dentro dun casilleiro na propia biblioteca.

● A  principio  de  curso  explicáronselle  a  todas  as  aulas  as  normas  e  o 

funcionamento da biblioteca e os máis pequenos foron a visitala.

● Fíxose un carné para cada mestra nova.

● A todos as  persoas  novas  no centro,  tanto  alumnado  como profesorado, 

entrégaselles a principio de curso un marcapáxinas co debuxo da mascota da biblioteca 

“Listiño”. Estaba previsto cambiala ao longo deste curso, realizando un concurso no que 

participaría todo o alumnado do centro, coa realización de maquetas ou debuxos dos que se 
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escollería o máis votado. Esta actividade non foi levada a cabo, xa que estaba proposta 

para o mes de abrir, cando xa non se podía asistir ao centro.

● Inauguración e  Apertura da biblioteca o  martes 8 de outubro coa lectura 

dun pregón a cargo de tres alumnas  (dúas de 6º e unha de 5º, que fixeron o papel  de 

pregoeiras e  un  alumno  de  5º,  que  foi  o  tamborileiro.  O pregón foi elaborado  para  a 

ocasión, polo equipo da biblioteca en relación co tema escollido para o proxecto anual do 

centro sobre a cociña, co propósito de fomentar o uso e goce da lectura. Con anterioridade, 

organizouse  unha  selección  entre  o  alumnado  para  elixir  ao  pregoeiro  e  preparouse  a 

lectura do pregón.

● Mercáronse  libros  do  autor  homenaxeado  no  Día  das  Letras  Galegas 

“Ricardo Carvalho Calero”  e tamén dos autores convidados, para que queden asinados por 

eles  no día  da visita.  Así  mesmo,  fíxose  unha adquisición  de fondos relacionados  coa 

cociña, que foi o tema elexido para o proxecto deste curso.

● Difusión  dos  fondos  da  biblioteca  mediante  expositores  e  boletíns  de 

consellos para agasallar e relacionados con cada celebración levada a cabo no centro.

● Quedou  pendente  de  levar  a  cabo  a  “Formación  de  Formadores”,  que 

retomaremos  no  curso  que  ven,  para  que  o  alumnado  de  6º  reciban  as  instrucións 

necesarias para poder ensinar eles mesmo aos alumnos máis pequenos do centro.

● Comezamos  coa  montaxe  exterior  da  “Bibliopatio”  (recanto  adicado  á 

biblioteca no patio do colexio) pero quedou sen rematar.

● No segundo ciclo levouse a cabo a actividade “Palabroteca” na que os nenos 

tiñan que clasificar en diferentes categorías as palabras que non entendían da lectura que 

estaban a facer, buscándoas no dicionario.

● Polo  de  agora,  non  se  colocou  o  novo  equipo  informático  que  estaba 

proposto para a biblioteca, xa que se considerou que sería mellor esperar ao cambio de 

ubicación.

● Continuouse  coa  “Mochila  Viaxeira”  con  material  escrito  e  audiovisual 

adaptado a cada curso, coa intención do achegamento de fondos de libros ás familias. Cada 

neno podía tela na súa casa durante unha semana. 

● Creación da Mochila pola Igualdade. Trátase dunhas mochilas violetas que 

estaba previsto poñer en funcionamento ao longo deste curso pero que quedou aprazado 

para o curso que ven debido á situación excepcional que condicionou que o goberno tivera 
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que decretar o estado de alarma. Nelas incluiríanse libros que traten da igualdade entre 

homes e mulleres e tamén sobre a violencia de xénero. 

● Colabórase co Equipo de Dinamización da Lingua no estudo dos padriños e 

madriñas das aulas e de Carlos Casares.

● Fíxose  unha  selección  de  libros  para  cada  unha  das  diferentes 

conmemoracións que se levan a cabo no centro: Día das Bibliotecas, Samaín, Nadal, Día 

da Muller, Entroido…

● Para o Nadal, o mellor agasallo, un libro. Enviouse un díptico ás familias 

con recomendacións de lecturas e cos libros dos/as autores/as convidados/as para mercarlle 

aos  nenos  de  maneira  voluntaria  e  poder  levalos  asinados  polo  autor.  Esta  actividade 

quedou sen realizar por estar programada para o mes de abril.

● Celebrouse  o  Día  de  Rosalía  cunha  actividade  titulada  “Errantes  polo 

Mundo”, coa que se pretendía dar visibilidade á importancia de emigración. Realizáronse 

varios  murais  nos  ciclos,  nos  que  mostraban  diferentes  fotografías  sobre  este  tema  e 

escribíronse varios poemas da autora nos que a emigración era o tema central.

● O día 24 de outubro, conmemorouse o Día das Bibliotecas Escolares.

● Para conmemorar o Día do Libro Infantil e Xuvenil, as mestras do centro 

gravaron coas súas voces a lectura dun texto que leva por título “Fame de Palabras” e 

compartiron o audio no blog da biblioteca.

● Con motivo da Celebración do Día do Libro, o día 23 de abril, propúxoselle 

a todo o alumando unha actividade  que tiñan que facer desde as súas casas, por estar xa 

dentro do estado de alarma.  Tratábase de elaborar unha portada dun libro, poñendo en 

grande o nome do autor e o título e logo sacar unha fotografía ensinado dita portada. Todos 

os traballos recibidos foron compartidos no blog da biblioteca do centro.

● No festival das Letras  Galegas,  estaba  previsto entregarlle un diploma a 

cada un dos colaboradores, pero isto xa non foi posible, porque o festival non se puido 

celebrar.

● Para dar saída ao material de expurgo, continuouse coa tarxeta de lectura na 

que se recollían mediante un selo cada unha das súas lecturas. Unha vez completada dita 

tarxeta (12 lecturas), o alumno escollía el mesmo un libro dos clasificados por ciclos, como 

agasallo.

● Quedou pendente o buzón de suxerencias que estaba previsto colocar na 
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porta da biblioteca, para que o alumnado e as mestras poidan aportar as súas propostas.

● Destacar, na reunión de principio de curso coas familias, que a biblioteca 

permanece  aberta  en  horario  de  tarde  de  luns  a  xoves  para  use  e  disfrute  de  toda  a 

comunidade educativa.

●

OUTRAS ACTIVIDADES

● Formación  do  alumnado  colaborador  da  biblioteca,  para  a  súa  mellor 

organización e funcionamento.

● Ampliación do fondo bibliográfico.

● Selección e posta a disposición do profesorado de materiais axeitados para 

as distintas actividades celebradas no colexio. 

● Debido á situación excepcional que se viviu no noso país durante todo o 

terceiro trimestre e a etapa final do segundo, o blog do centro cobrou unha importancia 

destacable, xa que foron compartidas nel moitas actividades e lecturas en formato dixital 

grazas ás cales, o alumnado non perdeu o contacto coa nosa biblioteca.

PROPOSTAS DE MELLORA

● Destacar a necesidade de facer coincidir a todos os membros do equipo, alo 

menos durante unha sesión semanal para que sexa posible unha boa coordinación. Tendo 

en conta o volume de traballo que supón o bo funcionamento da biblioteca, sobre todo 

desde a incorporación do centro ao PLAMBE; o número de horas que lle hai que adicar, 

termina por ser superior ao establecido no horario (cinco horas semanais repartidas entre 

todo o equipo ao longo do presente curso escolar), tendo que empregar algunha garda para 

poder acometelo. Este traballo supón un grande esforzo, e quedan aspectos por rematar. 

● Tendo  en  conta  que  a  maioría  dos  membros  do  equipo  da  biblioteca 

acostuman a cambiar cada ano e moitos deles non coñecen o funcionamento do programa 

Meiga, proponse solicitar un curso no que se explique o seu funcionamento. 

● Proponse aumentar o fondo de recursos audiovisuais.

● Proponse seguir facendo unha enquisa a comezo de curso para saber cales 

son as preferencias e os desexos do alumnado para telos en conta á hora de mercar máis 

fondos.
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4. PLAN ANUAL DE LECTURA

4.1 Primeiro ciclo

Como actividade incluída no proxecto lector, destinouse cando menos, media hora 

diaria á lectura en cada un dos niveis. A maiores dos textos e enunciados dos libros, como 

xa se dixo con anterioridade,  a biblioteca (tanto de aula como de centro) tivo un papel 

importante  e  principalmente  a  “Hora  de  ler”.  Cada  curso  contou  cunha  hora  semanal 

adicada  á  lectura  na  biblioteca  do  centro.  Respecto  ás  propostas  recollidas  na  PXA, 

ampliouse o número de lecturas, realizando as seguintes de xeito colectivo:

1º Curso:

● “Puag, que noxo!”, Fina Casalderrey

● “Toribio revoluciona o tráfico”, Carlos Casares

● “ O cociñeiro Martiño e as cenorias desaparecidas”, Iago López. Este libro 

comezamos a lelo na aula pero non o rematamos por mor da situación do 

estado de alarma. Enviáronselle os libros ao alumnado para que rematase de 

lelo nas súas casas.

2º Curso:

● Colección sentimientos: mentira, envidia, egoísmo, prejuicio, celos e rabia.

● ”Os Sonos na gaiola”, Manuel Maria

● “ Lolo anda en bicicleta”, Carlos Casares

● “O cociñeiro Martiño e as cenorias desaparecidas”. Este libro léronno nas 

súas casa durante o estado de alarma.

4.2. Segundo ciclo

Seguindo as directrices marcadas no Proxecto Lector do Centro, os alumnos/as  do 

2º ciclo traballaron a lectura, dende todas as áreas do currículo. Cada día lévase a cabo a 

hora de ler, cunha duración de 15 xusto á entrada do recreo, na que os nenos e nenas len de 

maneira silenciosa un libro escollido por eles. Así mesmo, cada clase conta cunha hora 

semanal para asistir á biblioteca a realizar actividades relacionadas co fomento da lectura. 
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Esta hora  coincide  co desdobre de  informática.  Nesta  hora poderánse  facer  préstamos, 

lectura en voz alta, lectura individual, seguimento e rexistro da velocidade lectora...

Linguas

Nas áreas de linguas atendeuse a diversos aspectos da mesma: velocidade lectora, 

comprensión e expresión oral e escrita, vocabulario, ortografía, gramática…

Considerouse fundamental a comprensión dos distintos tipos de textos, por iso se 

traballou  con  textos  narrativos,   de  poesía,  teatro,  publicidade,  xornalísticos,  banda 

deseñada,…

As actividades realizadas durante este curso foron:

              Lecturas de libros da madriña ou padriño de aula:

A autora Milagros Oya para o 3º nivel, co libro “Onk, un ourive nas estrelas”.

Consideramos que os libros propostos como lectura obrigada da madriña da aula de 

3º non se adaptan ao nivel do alumnado e non lle resulta atractivo.

O autor Agustín Fernández Paz para o 4º nivel, co libro “Escola de piratas”.

Outras   l  ecturas   foron  :

En lingua galega:  “Cociñeiro  Martiño” de  Iago López,  autor  convidado,  para  o 

alumnado  de  3º  e  “Restaurante  Farruco”  de  Chus  Pereiro,  autora  convidada  para  o 

alumnado de 4º. Ningún dos autores puido levar a cabo a visita ao centro por mor do 

estado de alarma, xa que estaban prevista as dúas para o mes de abril. 

Ademais  leron  moitos  mais libros  escollidos  por  eles  mesmos,  debido  ao 

establecemento da Hora de Ler na que cada neno traia da súa casa un libro para ler despois 

neses 15 min diarios despois do recreo.

Tamén leron algún libro relacionado coa cociña como parte do proxecto da “Cociña 

Galega”.

Os dous cursos leron de maneira dixital, o libro do autor homenaxeado polas Letras 

Galegas “Ricardo Carballo Calero” titulado “As pitas baixo a chuvia”.

Quedaron pendentes  de  ler  os  libros  de  autor  que  da  nome ao  colexio  “Carlos 
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Casares” (“A galiña azul” para 4º e “O can Rin e o lobo Crispín” para 3º).

 LECTURA NA AULA

Posta en común e intercambio de opinións sobre algunhas das lecturas lidas polo 

alumnado.

Utilización de distintas modalidades de lectura:

Silenciosa – voz alta

Individual – colectiva.

PETICIÓN DE LIBROS AOS REIS MAGOS

No  Nadal  os  alumnos/as  deste  ciclo,  pedíronlle  aos  Reis  Magos  os  libros  de 

“Cociñeiro Martiño” (3º) e “Restaurante Farruco” (4º), dos autores convidados este ano: 

Iago López e Chus Pereiro.

Outras actividades:

Lecturas do libro de texto e exercicios de comprensión lectora.

Uso do dicionario.

Elaboración escrita de receitas de cociña, típicas da gastronomía galegas.

Participación nas actividades de animación propostas pola Comisión de Biblioteca.

Elaboración de guións radiofónicos para emitir nos recreos na emisora escolar do 

centro.

Creación de artigos para a revista Néboa.

Concurso de poesía ilustrada.

Pés de fotos para o calendario.

Proposta de mellora: 

Traballar a vida e a obra de Mila Oya, a través da súa páxina web. Hai moitas 

propostas de lectura moito máis insdicadas para a idade do alumnado.

Coñecemento do medio

Na área de Coñecemento do Medio, a lectura é un instrumento básico para obter 
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datos e buscar información sobre os temas de estudo.

O libro de texto empregouse ao longo da semana para facer  pequenas  lecturas. 

Ademais,  coa  finalidade  de  traballar  o  vocabulario,  os  conceptos  básicos  do  tema,  a 

ampliación de contidos e a motivación, durante todo o curso estiveron facendo traballos 

sobre varios temas (os planetas, animais, plantas, liña da vida, etc).

Matemáticas

● Lectura dos textos que ofrecen os libros de texto do ciclo, que son 

moi motivadores para o alumnado.

● Lectura  de  pequenos  textos  que  relacionan  a  vida  cotiá  e  as 

matemáticas.

● Traballo con  textos de xogos de enxeño.

● Fíxose fincapé nos textos dos problemas (lectura individual, lectura 

colectiva, posta en común e expresión do resultado en forma de frase sinxela).

Obradoiros e actividades plásticas

● Lectura  de obras  de  teatro  en  galego.  Os aspectos  traballados  co 

alumnado foron: a entoación, a comprensión do contido do texto, a  intención 

do  autor,  postas  en  común…  O obxectivo  fundamental  da  actividade  é  a 

representación das obras nos festivais do Nadal e das Letras Galegas.

● Lectura de contos e debuxo das personaxes.

4.3. Terceiro ciclo

Dentro do Plan Lector do 3º Ciclo desenvolveuse a lectura colectiva e en voz alta 

nunha sesión quincenal.   Fixéronse empréstitos de libros, lectura individual, presentación 

de libros sobre un tema ou autor/a, axuda e asesoramento na elección de libros axeitados 

aos distintos  gustos  e  nivel  lector  do alumnado e posta  en común de libros  lidos.  Así 

mesmo achegamos ao alumnado aos clásicos e aos autores relacionados co centro e coa súa 

aula (Carlos Casares, Anisia Miranda, Xosé Neira Vilas e María Reimóndez,  a escritora 

convidada este ano ao centro).

Ademais,  nas  aulas,  realizáronse  outras  actividades  como lecturas  dos  libros  de 
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texto das distintas materias e exercicios de comprensión oral e lectora, exposición nas aulas 

de material (libros, material  audiovisual, enciclopedias), con información sobre os temas 

que se foron traballando en Naturais e Sociais, obradoiros de teatro e de recitado de poesía, 

elaboración e emisión de programas de radio.

A nivel colectivo, léronse e traballáronse os seguintes títulos:

a) Nas aulas de 5º

●  O galo de Antioquía de Carlos Casares 

● Relatos de fantasmas de Steven Zain

● El Lazarillo de Tormes (adaptación da editorial Edebé)

● A cama, a bolboreta e o paxariño de Anisia Miranda.

b) Na aula de 6:º

● Ti non xogas! de Silvestre Gómez

● O espantallo amigo de Xosé Neira Vilas

Ademais  destes  títulos,  que  se  leron  conxuntamente,  tamén  se  fixeron  lecturas 

individualizadas, atendendo aos distintos ritmos e intereses do alumnado.

5. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

5.1. Funcionamento do departamento.

Tal e como se recolle  no Decreto 120/1998, do 23 de abril  polo que se regula a  

orientación  educativa  e  profesional  en  Galicia,  nos  centros  de  Educación  Infantil  e  

Primaria e nos centros de Educación Primaria crearase un Departamento de Orientación  

que abranguerá no seu ámbito de actuación, ademais do seu propio centro, aqueloutros  

centros incompletos da zona.

Orden de 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e funcionamento  

da orientación educativa e profesional  na Comunidade Autónoma de Galicia regulada  

polo Decreto 120/1998. 

Circular 18/2007 das direccións xerais de ordenación e innovación educativa e de  

formación profesional e ensinanzas especiais pola que se dita instrucións para unificar as  
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actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e  

profesional das ensinanzas escolares en Galicia.

 Circular  10/2010  da  dirección  xeral  de  educación,  formación  profesional  e  

innovación  educativa  pola  que  se  ditan  instrucións  para  coordinar  as  actuacións  e  

establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional na  

Comunidade Autónoma de Galicia. 

Así, a xefatura do Departamento de Orientación do CEP Carlos Casares foi compartida 

co CRA A Lagoa de Salvaterra de Miño.

A distribución horaria foi a seguinte:

  ★ CEP  Carlos  Casares:  luns,  martes  e  venres  (destinando  1  sesión,  os  venres,  á 

coordinación coas  mestras  especialistas  en  PT preferente   e  AL do centro)  por 

horario a PT reuníase co PT preferente os mércores a terceira hora.

  ★ CRA  A  Lagoa:  mércores  e  xoves  (destinando  1  sesión,  os  mércores  para   á 

coordinación coa mestra de AL, así como un martes, preferiblemente o de finais de 

mes, para reunións co resto de membros do DO do CRA e as reunión da CCP.

Segundo  o  artigo  4  do  Decreto  120/1998,  do  23  de  abril  polo  que  se  regula  a 

orientación educativa e profesional en Galicia, O Departamento de Orientación do CEP 

Carlos Casares, neste curso escolar 2018/2019, estivo composto polos seguintes membros:

- Mestre de PT preferente: Francisco Javier Porto Parente

- Mestra de PT: Ana Belén Alonso González

- Mestra de AL:Sabela Juncal Romero

- Mestra de AL compartida co CEIP Marquesa do Pazo da Mercé (As Neves): Nerea 

Blanco Táboas

- Coordinadora de 1º ciclo: Estefanía Rodríguez Pérez

- Coordinador de 2º ciclo:Susana Fernández Quintas a cal está de baixa dende  o mes 

de polo quepasa  a  ser  a  cordinadora  deste  ciclo   é  a  súa substituta  Ana Belén 

Rodríguez Veloso

- Coordinadora de 3º ciclo: Mª del Pilar González Casas a cal se xubilou no mes de 

decembro e pasa a ser coordinadora do 3º ciclo Naira López Gómez

-  Xefa do Departamento:   Fátima Soto Domínguez
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- Dirección: Francisca Alonso Brito. 

5.2. Xefatura do Departamento de Orientación

5.2.1. Competencias e funcións

A  información que a continuación se recolle, comprende as actuacións levadas a cabo 

polo Xefa do Departamento  de Orientación,  Fátima Soto Domínguez, durante o vixente 

curso 2019-2020.

Algunhas  das  competencias  e  funcións  principais  que  se  levaron  a  cabo  desde  a 

Xefatura do DO no CEP Carlos Casares foron as seguintes:

 ➢ Valorar as necesidades  educativas dos alumnos e deseñar plans e programas de 

intervención, así como asesorar ás súas familiar e titores.

➢ Elaboración  e  revisións  trimestrais  dos  Plans  de  orientación,  acción  titorial  e 

atención á diversidade.

➢ Modificación e adaptación do Plan de Orientación no terceiro trimestre , debido a 

situación que vivimos durante o mesmo debido  ao decreto de estado de alarma.

➢ Orientacións para preparar as reunións de pais así como as reunións cos servizos 

externos  que  traballan  co  noso  alumnado,previa  autorización  das  familias 

correspondentes.

 ➢ Elaboración  ou colaborar  na  elaboración  de  diferentes  documentos  relativos  ao 

Departamento  de  Orientación:  Plan  de  Orientación,  Plan  de  Atención  á 

Diversidade,  Plan  Xeral  Anual,  Plan  de  Acción  Titorial,  Plan  de  Convivencia, 

programa mediación entre iguais...

 ➢ Deseñar accións encamiñadas á detección temperá e prevención de dificultades e 

dotar ao DO dos recursos axeitados para elo: protocolos, enquisas e cuestionarios, 

así como información ao respecto.

➢ Elaboración e modificacións dos horarios de Pedagoxía Terapéutica e de Audición 

e Linguaxe sempre en función das circunstancias que o requeriron, tendo en conta 

as altas que se foron dando ao longo do curso escolar, valorando as avaliacións e o 

desenvolvemento dos nenos e das nenas así como a situación de estado de alarma.

 Así  no  terceiro  trimestre,  houbo  que  realizar  modificacións  e  adaptacións 
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importantes de cara a intervención de tódolos membros do DO: en relación ao PT 

de atención preferente seguiu coa intervención e apoio do neno de 2º de EP do cal 

se encargou durante todo o curso escolar e de dous alumnos chegados a finais do 

segundo trimestre procedentes de Brasil con dificultades tanto curriculares como de 

coñecemento  da  lingua  castelá,  da  PT  que  se  encargou  fundamentalmente  da 

alumna de 5º de EP con ACS en diferentes áreas e de dous alumnos de 6º de EP con 

dificultades de aprendizaxe, a AL do centro a cal se encargou das linguas  e das 

ciencias naturais da nena de 5º de EP con ACS, do neno de 2º de EP para traballar 

fundamentalmente no ámbito lingüístico e do apoio a titoría de 1º de EP correxindo 

e encargándose dalgun neno e nena desta titoría ademais de ser a coordinadora do 

equipo TICs, a AL que comparte co CEIP Marquesa do Pazo da Mercé, que  se 

encargou de programar, seguir e correxir as tarefas do obradoiro para o segundo e o 

terceiro nivel, a encargada do concuros matemático de 5º de EP, apoiar a titoría de 

4º de EP na corrección de tarefas así como en actividades puntuais en 6º de EP, e a 

xefa do departamento de orientación que ademais de compartir co CRA A Lagoa 

foi cotitora de 3º de EP apoiando, correxindo e facendo seguimento dun grupo de 

alumnos  e  alumnas  que presentan maiores  dificultades,  encargouse do concurso 

matemático  deste  aula,  así  como  do  apoio  emocional  das  familias  que  o 

necesitaron.

➢ Realizar  as  avaliacións  psicopedagóxicas  (e  os  informes  psicopedagóxicos 

correspondentes)  dos  alumnos  valorados  e  deseñar  as  medidas  de  atención  á 

diversidade, informar ás familias e facilitar copia dos mesmos.

 ➢ Levar a cabo canles de comunicación e coordinación co instituto de secundaria da 

zona  ao  que  estamos  adscritos:  IES  de  Salvaterra  de  Miño  (unha  reunión 

trimestral).  Nestas  reunións,  tamén  participaron  as  orientadoras dos  centros 

adscritos do concello, o CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón e o CEIP de 

Leirado.

➢ Promover  a  cooperación  entre  o  centro  e  as  familias,  facéndoos  partícipes  do 

proceso educativo dos seus fillos: motivándoos, facéndolles ver a súa realidade e 

comprender  as  súas  dificultades,  destacando  a  importancia  de  establecer  uns 

hábitos  de estudo e límites  educativos  e  normas  claras,  promovendo hábitos  de 
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autonomía e hixiene …

 ➢ Asesorar  ás  familias  a  principios  do  cursos  en  todo  o  relativo  ás  bolsas  de 

necesidades do MEC e facer os trámites correspondentes.

 ➢ Asesoramento ás familias ou alumnos das necesidades que poidan presentar os seus 

fillos/as.

 ➢ Cooperar  con  outros  organismos  e  institucións,  a  través  de  entrevistas  ou 

elaboración de informes: servizos sanitarios, gabinetes externos (pedagóxicos, de 

logopedia ou e de psicoloxía), asociacións con previa autorización das familias ou 

realizando reunións conxuntas.

 ➢ Participar nas sesións de avaliación do CEP Carlos Casares e do CRA A Lagoa.

 ➢ Asistir ás reunións da Comisión de Coordinación Pedagóxica, representando ao DO 

no CEP Carlos Casares e no CRA A Lagoa.

    Asistir ás reunións convocadas pola Comisión de Convivencia.➢

 ➢ Convocar e presidir as reunións do DO tódolos venres   a  3º hora no CEP Carlos 

Casares e o último martes de cada mes no CRA.

 ➢ Dirixir  e  coordinar  as  actividades  e  actuacións  propias  do  Departamento  de 

Orientación.  distribución do horario dos apoios do  alumnado NEAE, elaborar  a 

relación de alumnado que necesita apoio para o curso próximo así como a relación 

de alumnado que pode optar ás bolsas de necesidades (no CEP e no CRA), deseñar 

as accións prioritarias para o curso que vén e medidas a adoptar.

 ➢ Cubrir as aplicacións informáticas DRDADI e DRDORIENTA.

  Posta en marcha do ➢ programa de mediación o cal non se acabou de desenvolver 

debido a situación de estado de alarma

➢ Elaboración dos informes do alumnado que accede ao IES, e  dos informes dos 

alumnos e alumnas con NEAE que pasan para 1º de EP .

5.2.2. Valoración do alumnado.

Tal e como se recolle no Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a 

atención  á  diversidade  do  alumnado  dos  centros  docentes  de  Galicia,  a  avaliación  
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psicopedagóxica é un proceso de recollida, análise e valoración da información relevante  

do alumnado, do seu contexto escolar, da contorna familiar e dos distintos elementos que  

interveñen  no  proceso  de  ensino–aprendizaxe.  Terá  como  finalidade  identificar  as  

necesidades  educativas  que  poida  presentar  o  alumnado  e  poder  fundamentar  as  

correspondentes propostas e decisións.

Neste curso escolar 2019/2020 leváronse a cabo as avaliacións psicopedagóxicas  e 

elaboración dos informes psicopedagóxicos, así como de alumnos cuxas titoras solicitaron 

a demanda de intervención por parte do DO para valoralos. Foron un total de 3 avaliacións 

psicopedagóxicas , 3 informes de seguimento da avaliación, a elaboración dunha ACS e a 

modificación de outra realizada no presente curso.

Tamén se tramitaron 6 becas para alumnado con NEAE

Demandas e actuacións realizadas:

Os casos de maior peso que se atenderon durante este curso foron os seguintes:

➢Modificación  da ACS dunha alumna matriculada en 5º de EP.

➢ Elaboración da ACS dun alumno de 2º de EP

➢ Avaliación psicopedagóxica dunha alumna de 2º de EP con dificultades de atención

➢ Avaliación psicopedagóxica dun alumno con dificultades de apredizaxe en 5º de EP

➢ Avaliación psicopedagóxica dun alumno de 6º de EP con dificultades de atención e de 

aprendizaxe.

➢ Seguimento xunto coa educadora social da familia dunha alumna de 6º de EP.

➢ Elaboración de informes para derivación a especialistas.

➢ Actualización dos informes psicopedagóxicos.

➢ Solicitude ao Equipo de Orientación  Específico de conduta para o seguimento a un 

alumno de 2º de EP, o cal dita intervención non se puido levar a cabo debido o estado 

de alarma.

➢ Entrevista  coa  Inspección  Educativa  ao  comezos  do  segundo  trimestre,  así  como 

diferentes solicitudes de asesoramento telefónico coa Inspección Educativa

➢ Elaboración de arquivo: actas de reunións de DO, saídas, entradas e entrevistas.

➢ Seguimento e reforzo educativo en todo momento do alumno que presentou conduta 

disruptiva ao longo do curso.

➢ Desenvolvemento  do Programa de Mediación así  como a preparación dos nenos e 
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nenas  mediadores,  aínda que éste  non se puido levar  a  práctica  dado o Estado de 

Alarma.

➢ A programación dos patios inclusivos no primeiro trimestre, dita programación non 

funcionou moi ben polo que non se seguiu a levar a cabo o resto do curso.

➢Modificación do Plan de orientación debido ao Estado de Alarma.

➢ Seguimento, como cotitora, neste terceiro trimestre dun grupo de alumnos e alumnas 

de 3º de EP a través do correo electrónico e mediante videoconferencias a través do 

programa webex, así como tódalas tarefas planificadas durante o estado de alarma para 

este trimestre.

Ademais  destes  casos  máis  significativos,  dende  o  Departamento  de  orientación 

atendéronse diferentes casuísticas e déronse consellos, pautas de actuación, información ou 

material específico para diferentes situacións durante o transcurso do ano académico.

5.2.3. Relación coas familias.

Neste curso escolar  2019/2020, leváronse a cabo numerosas entrevistas con diversos 

membros  da  comunidade  educativa,  en  especial  coas  nais  e  os  pais  do  alumnado e 

gabinetes ademais coa educadora social do concello (vía telefónica).

A familia é o primeiro contexto de social

ización do neno, formándose nela os primeiros  vínculos e aprendizaxes.  Por tanto, 

debe  haber  unha  estreita  colaboración  entre  ela  e  a  escola,  establecéndose unha 

comunicación  fluída  que  nos  axude a  coñecer  mellor  a  realidade  do alumnado  e  así, 

unificar criterios.

Foron entrevistas fundamentalmente presenciais, de carácter aberto e semiestruturadas, 

ou estructuradas nun ambiente relaxado e libre onde as familias, puideron expoñer os seus 

medos e inquietudes, así como deixar entrever as súas expectativas, pensamento e estilos 

educativos,  aínda  que  no  terceiro  trimestre  leváronse  a  cabo  algunhas  entrevistas  con 

familias vía telefónica.

Atendéronse  tódalas  súas  demandas,  aínda  que  sempre  que  se  puido,  intentouse 

concertar as entrevistas con cita previa. De todos modos,  dicir que o DO estivo aberto 

sempre que as familias o requiriron. Estes encontros son moi positivos, xa que permiten un 
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intercambio  de  información  e  coñecemento  mutuo,  imprescindibles  para  lograr  un 

entendemento así como fomentar a cooperación e implicación das familias na educación 

dos seus fillos e na realidade escolar.

5.2.4. Coordinación cos distintos organismos e servizos.

Como xa se comentou con anterioridade, leváronse a cabo canles de coordinación, 

asesoramento  e  participación  conxunta  entre  diversos  organismos  e  institucións,  co 

obxectivo de promover a prevención, detección temperá e intervención do alumnado con 

NEAE e favorecer o intercambio de información.

- Reunións trimestrais coa orientadora do IES de Salvaterra de Miño (e coas outras 

orientadoras da localidade),  a do segundo trimestre por videoconferencia dada a 

situación na que nos atopamos.

- Entrevistas coa Traballadora Social do Concello de Salvaterra.

- Entrevistas  con  diversos  profesionais  de  gabinetes  externos  de  psicoloxía  e 

logopedia.

Estes  contactos  son  necesarios  e  de  gran  utilidade,  xa  que  non  só  permiten  o 

intercambio de experiencias e o deseño e planificación de accións conxuntas, senón que 

tamén son encontros de aprendizaxe e de reflexión, sobre a nosa práctica educativa e a 

función orientadora.

 

5.3. ESPECIALISTA EN PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA.

Durante  o  curso  académico  2019-2020 recibiron  apoio  por  parte  das  mestras 

especialistas, en Pedagoxía Terapéutica, un total de 14 alumnos e alumnas. A maioría deles 

foron atendidos dende o principio de curso. A algúns, fóiselles retirando a axuda a medida 

que  progresaban  axeitadamente  e,  outros,  fóronse  incluíndo  cando  xurdiron  novas 

necesidades.  Os apoios  leváronse  a  cabo tanto  na aula  ordinaria  coma  na  aula  de  PT. 

Tamén se acondicionou  un espazo  dentro da aula de música para levar a cabo o apoio fóra 

da aula ordinaria por parte do PT preferente. Dos apoios ofrecidos na aula ordinaria, tamén 

se beneficiou o resto do alumnado, sempre que así o consideraron a mestra de PT e as 

titoras.

➢ En 1º de EP  foron atendidos 3 alumnos.
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Os tres  alumnos  presentaban diferentes  dificultades  de aprendizaxe.  Dous deles 

eran repetidores  (un está  dado de alta  no programa de Alerta  Escolar  e  presenta  unha 

conduta disruptiva importante.

➢ Da aula de 2º

Un  alumno  que  presenta  un  desfase  curricular  significativo  e  recibiu,  en 

consecuencia, apoio por parte do PT preferente, da outra especialista  PT e dunha 

especialista en AL un total de 25 horas semanais. Este alumno está dado de alta no 

programa  de Alerta Escolar. 

Ao principio do trimestre, a mestra de PT apoiaba a dous alumnos na aula de apoio 

un total  de catro horas tanto na área matemática coma na área das linguas.  No 

segundo trimestre estes apoios aumentáronse a, un total de tres alumno, os cales 

recibiron, en total 5 apoios, catro na aula de apoio e unha hora na aula ordinaria.

 Colaborouse no deseño e asesoramento do enriquecemento curricular,  levado a 

cabo por parte da titora,  para unha alumna con altas capacidades. 

➢ No grupo de 3º apoiouse,  no primeiro trimestre, un total de tres alumnos na aula 

ordinaria  na  área  matemática.  Ditos  apoios  foron  eliminados  a  partir  do  2º 

trimestre. a 2 alumnos, dentro da aula de referencia.

➢ No 4º curso tiveron apoio por parte da PT  un total de3 alumnos  2 horas semanais 

na aula ordinaria na área matemática.  A finais do 2º trimestre,  chegou un novo 

alumno procedente de Brasil o cal recibía apoio, en pequeno grupo, co resto dos 

seus compañeiros.

➢ En 5º traballouse con 5 alumnos dentro da aula ordinaria, un deles con ACS. A 

alumna con ACS recibiu un apoio na área matemática un total de 4 horas semanais 

fóra da aula ordinaria e 1 hora dentro da aula. 

➢ No grupo de 6º recibiron apoio, no primeiro trimestre 6 alumnos dentro da aula 

ordinaria. Ditos apoios foron eliminados no segundo trimestre quedando unha hora 

de apoio dentro da aula ordinaria. 

5.4. ESPECIALISTA EN AUDICIÓN E LINGUAXE.
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Este curso houbo 2 prazas de Audición e Linguaxe: 1 a tempo completo e outra 

compartida co CEIP Marquesa do Pazo da Mercé (As Neves).  A mestra itinerante asistía a 

este centro 2 días á semana, estipulados mediante acordo entre os equipos directivos de 

ambos centros e a docente, atendendo ás necesides dos 2 contextos.

As dúas mestras estiveron como funcionarias en prácticas durante este curso.

ORGANIZACIÓN DAS AULAS E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS

O CEP Carlos Casares dispón dunha aula destinada á intervención da mestra de 

audición  e  linguaxe.  Dispón  de  material  de  diagnóstico  (probas  estandarizadas  e  non 

estandarizadas) e diferente material de intervención que se pode atopar no mercado, tanto 

de  ensinanza  específica  como  ordinaria  (material  impreso  e  manipulativo).   Ademais, 

moitos dos recursos empregados nas diferentes intervencións e apoios foron de elaboración 

propia, deseñados para dificultades concretas e específicas.

Tamén se compartiron materiais que resultaron ser necesarios entre os membros do 

departamento de orientación, tanto coa mestra de pedagoxía terapéutica como coa xefa do 

mesmo e entre o CEIP Marquesa do Pazo da Mercé. 

ALUMNADO QUE RECIBIU APOIO DE AUDICIÓN E LINGUAXE

A intervención do alumando foi levada a cabo tanto en aula específica (pola AL a 

tempo completo) como en aula ordinaria (pola AL itinerante).

As principais alteracións ou dificultades traballadas durante este curso foron:

● Alteracións  na  fala,  asociadas  na  súa  maioría  a  dificultades  funcionais  na 

articulación de fonemas, fundamentalmente rotacismos, sigmatismos e dificultades 

nos sinfóns, tanto laterais como vibrantes. 

● Alteracións na conduta.

● Dificultades de aprendizaxe, sobre todo na adquisición do proceso lectoescritor, 

debéndose  estas  dificultades  a  erros  na  conciencia  fonético-fonolóxica  e,  no 

seguimento de ensino-aprendizaxe en xeral, servindo como apoio no mesmo.

Recibiron apoio de audición e linguaxe un total de 13 alumnos ao longo do curso 

escolar. Sen embargo, por necesidades presentadas ao longo do curso estes apoios foron 

modificándose  ao  longo  do  tempo.  Durante  o  curso  déronse  de  alta  a  3  alumnos  por 
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considerar que alcanzaron os obxectivos propostos no seu plan de intervención.

Dun xeito  mais  concreto,  os alumnos e alumnas que recibiron  apoio de audición e 

linguaxe de xeito individual ou en pequeno grupo ao longo do curso foron:

● 1º curso de Primaria: 4 alumnos/as.

4 alumnos  recibiron  atención  de  audición  e  linguaxe  por  amosar  diferentes 

dificultades na articulación en distintos fonemas e sinfóns (dislalias). 1 deles foi  dado de 

alta  en  xaneiro,  mentres  que  os  restantes  atópanse  en  proceso  de  xeneralización  das 

aprendizaxes. 

● 2º curso de Primaria: 5 alumnos.

Catro alumnos recibiron apoio por presentar dificultades articulatorias, recibindo un 

deles alta ao longo do primeiro trimestre do curso. 

Un neno recibiu apoio por presentar problemas de conduta. Ten un PT preferente a 

tempo  completo  con  él  e  tamén  asiste  a  sesións  de  PT.   É  un  neno  que  presenta 

comportamentos que dificultan a aprendizaxe, con estados emocionais e condutuais moi 

fluctuantes.  Precisa atención constante, xa que ten escasa conciencia do perigo.  Ademais 

presenta un desfase curricular moi importante.

● 4º curso de Primaria: 2 alumnos.

Dous alumnos recibiron apoio por amosar dificultades articulatorias en diferentes 

fonemas.  Ambos  alumnos  non acadaron por  completo  os  obxectivos  propostos  no  seu 

programa de intervención, polo que foron propostos para continuar coa intervención no 

curso seguinte.  Ademais recomendouse valorar a funcionalidade dun programa de xestión 

emocional, tendo en conta que un deles ten dificultades para xestionar a impulsividade e a 

frustración,  así  como  para  ter  control  do  seu  propio  corpo,  sendo  de  naturaleza  moi 

inquedo.

5º curso de Primaria: 1 alumna. 

Recibiu  apoio  unha  nena  con  ACS  (nas  áreas  das  linguas,  matemáticas  e  das 

ciencias).  Presenta  discapacidade  intelectual,  pero ten unha capacidade  de esforzo moi 

grande.   É  incriblemente  traballadora  e  conta  cunha  nai  moi  preocupada  pola  súa 

aprendizaxe.   Foi  unha  das  alumnas  que  mellor  respondeu  durante  o  confinamento. 
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Realizáronse con ela diferentes sesións telemáticas tanto de AL como de PT. 

Posto que evolucionou favorablemente e dada a situación de suspensión de clases, 

as ACS desta  nena foron revisadas  a final  de curso para ter  un punto de partida máis 

delimitado no curso que ven.

6º curso de Primaria: 1 alumno

Recibiu apoio un alumno con dificultades de aprendizaxe e na linguaxe.  Presenta 

un ritmo de aprendizaxe moi lento.  O ano que ven entrará no instituto e o centro mantivo 

unha boa coordinación co centro de destino para que reciba os apoios pertientes, incluíndo 

a exención da segunda lingua.

SITUACIÓN DURANTE O ESTADO DE ALARMA

O terceiro  trimestre  e  finais  do  segundo  estiveron  marcados  pola  situación  de 

Estado de Alarma, polo que houbo que modificar significativamente a programación de 

Audición e Linguaxe, en especial no que se refire a metodoloxía, evaluación e funcións 

docentes.  

Enviouselle material a todos os nenos excepto a un, por non ser posible contactar 

coa familia.  De todos eles soamente se obtivo resposta positiva de 4.  Ademais,  ambas 

mestras estiveron apoiando ás titoras do primeiro, segundo e terceiro ciclo na elaboración, 

seguimento e corrección de actividades.  

COORDINACIÓN  E  RELACIÓN  ENTRE  OS  DIFERENTES 

PROFESIONAIS DO CENTRO

Claustro:

A  relación  e  coordinación  con  todo  o  claustro,  resultou  moi  positiva  e 

enriquecedora,  favorecendo  unha  intervención  tanto  directa  coma  indirecta  moi 

satisfactoria  para o desenvolvemento do proceso educativo de ensino -  aprendizaxe do 

alumnado.  Houbo unha axeitada  colaboración horizontal  e  vertical,  ademais  do equipo 

directivo para o que precisamos.

Departamento de Orientación:

Os membros do departamento reunímonos todos os  venres na  segunda sesión da 
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mañá.

A  relación  e  traballo  coa  Xefa  do  Departamento  resultou  moi  gratificante  e 

produtiva.  Moi  boa  relación  e  coordinación  co  resto  dos  membros  do  DO,  o  traballo 

conxunto foi enriquecedor,  existindo unha coordinación entre todo o departamento.  As 

reunións  do  Departamento  de  Orientación  foron aproveitadas  para  suxerir  e  compartir 

inquedanzas  nas  nosas  intervencións,  tomar  decisións  de  xeito  conxunto  e  valorar 

dificultades e posibles propostas de mellora.

Familias:

Respecto ás familias do centro, a relación e colaboración con elas, en xeral,  foi 

axeitada  e  eficaz,  atendéndoas  en diferentes  ocasións  cando foi  preciso,  traballando de 

xeito paralelo para a evolución positiva das dificultades dos nenos e nenas.       

INFORMES PERSOAIS E PROGNÓSTICO CARA O PRÓXIMO CURSO.

        Queda  á  disposición  do  departamento  de  orientación  un  informe  final 

individual de cada un dos alumnos que recibiron apoio de audición e linguaxe este curso 

2019-2020, detallando as características de dita intervención e os detalles que poden ser 

relevantes  para  futuras  decisións,  así  como  un  informe  da  PT  do  centro  acerca  da 

intervención e evolución  dos nenos e nenas cos que traballou ao longo deste curso escolar, 

así como un informe  do PT de Atención Preferente en relación ao neno de 2º de EP co que 

traballou ao longo do curso.

Por outra  banda,  a xefatura de departamento,  conta  cunha listaxe elaborada  por 

todos  os  membros  do  departamento  de  orientación  coas  posibles  altas,  os  posibles 

prognósticos dos diferentes casos nos que intervimos e os nenos e nenas que precisan unha 

valoración á volta de vacacións porque a súa evolución non é determinante. 

Estas  informacións,  servirán  de  punto  de  arranque  para  o  departamento  de 

orientación do próximo curso, e pode guiar en gran medida as posibles intervencións cara o 

curso 2020-2021.

        5.5 PROPOSTAS DE MELLORA

 Para acadar unha atención educativa axustada formúlanse as seguintes propostas de 

mellora:
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● Retomar a intervención daquel alumnado, que polas circunstancias xa mencionadas 

máis  arriba,  viron  suspendida  a  súa  intervención  sen  acadar  por  completo  os 

obxectivos propostos e superadas as súas necesidades. 

● Seguir contando co persoal tanto especialista  en pedagoxía terapéutica como en 

audición e linguaxe para cubrir de xeito suficiente todas as necesidade de todo o 

alumnado  do centro,  en  especial  a  figura  do pt  de  atención  preferente  para  un 

alumno do centro.

● Continuar coa boa implicación de todo o equipo docente así como ás familias que 

en todo momento mostraron unha actitude de colaboración co Departamento de 

orientación, tal e como se fixo no presente curso.

● Fomentar a participación e coordinación co resto do profesorado na realización de 

actividades conxuntas.

● Favorecer a participación, implicación e comunicación coas familias.

● Creación de “Escola de Pais” onde se poderán traballar moitos aspectos dentro da 

comunidade.

● Continuar  co  Programa  de  Mediación,  formando  e  poñendo en  práctica  todo o 

aprendido e traballado durante este curso e o pasado.

● Dispoñer  de  horario  para  realizar  formación  en  HHSS,  empatía  e  asertividade 

dende o DO.

Unha das grandes dificultades coas que o departamento de orientación do CEP Carlos 

Casares se  atopa curso tras curso,  é a  falta  de continuidade  do persoal,  pois  tanto o/a 

xefe/a  do  departamento  como  os  especialistas  en  audición  e  linguaxe  e  pedagoxía 

terapéutica cambian con moita frecuencia. Isto repercute negativamente, xa que non existe 

unha continuidade no traballo realizado e provoca moita inestabilidade e desorganización, 

que afecta a todos os membros da comunidade educativa. Así, cada curso escolar, hai que 

volver a comezar: poñerse ao día do traballo realizado o curso anterior; revisar expedientes 

e  informes,  poñerse  en  contacto  coas  familias,  presentarse  e  intercambiar  de  novo 

información, así como entrevistarse cos mestres, co orientador/a do IES de Salvaterra, a 

Traballadora Social do concello, ou os especialistas do EOE e solicitar a súa colaboración.

A colaboración e cooperación entre docentes é outro dos puntos a ter en conta para 

o bo funcionamento da atención á diversidade. Tendo en conta isto, as reunións mantidas 
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cos  mestres  que  traballan  con  estes  nenos  son  imprescindibles  para  intercambiar 

información  sobre  as  dificultades  detectadas  e  buscar  conxuntamente  posibles  vías  de 

solución, polo que habería que buscar e facilitar esta liña cooperativa.

Xa no quefacer diario debemos resaltar a importancia dos horarios, pois estes son 

actualizados segundo as necesidades que van xurdindo durante o curso e é importante o seu 

cumprimento para aproveitar o máximo posible os recursos humanos do centro.

6. PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

6.1. PROXECTO RUSH (ERASMUS+)

Este foi o 3º e último ano de traballo no proxecto europeo Erasmus+, “Re and up 

skilling horizons” (RUSH),  no que participou todo o alumnado e profesorado do centro e 

no que estamos asociados co IES de Salvaterra, a Consellería de Educación, Universidade 

e Formación Profesional e outros cinco socios, friulanos e istrios.

Este  curso  todas  as  actividades  feitas  xiraron  arredor  do  proxecto  anual  “O 

comedor”. Foron moitísimas as actividades que se fixeron arredor deste tema: receitario 

viaxeiro,  glosario  culinario,  dicionario  plurilingüe,  recollida  de  receitas,  obradoiros  de 

cociña, programas de radio, obradoiro de pregado de servilletas, decoración de corticeiras, 

obradoiros plásticos, exposición no salón de actos do centro sobre o comedor,  obra de 

teatro, calendario, disfraces temáticos (bacallau con coliflor, polbos e lacón con grelos)... 

estas actividades foron subidas á páxina web do noso centro e enviadas a un dos socios 

para que as incorporara ao centro de recursos creado para tal fin, e no que se comparten as 

actividades  realizadas  por  todos  os  centros  educativos.  Todas  estas  actividades  tamén 

formaron parte da unidade didáctica común “RUSHTAURANT”

 A outra gran actividade foi mobilidade da delegación italiana e croata, composta 

por alumnos/as e mestres dos dous países, que nos visitaron  na semana do  21 ao 25 de 

outubro. Organizouse un amplo programa de actividades. As actividades propias do centro 

nas  que participou todo o alumnado do CEP Carlos Casares e o alumnado estranxeiro, 

como  o  Magosto,  exposición  “O  comedor”,   programas  radio,  clases...e  as  que  se 

desenvolveron conxuntamente co IES, nas que participou só o alumnado acolledor e os 

compañeiros/as  croatas  e  italianos.  Das  actividades  conxuntas  destácanse  varias  visitas 

culturais  (Visita  ao  Castro  de  Vigo  e  paseo  polo  Casco  Vello  da  cidade,  Camiño  de 
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Santiago, Pazo Breijoeira, partimonio de Salvaterra, Museo do Viño….) e as xornadas de 

irmandade de carácter máis festivo. 

Nesta  semana  desenvolvéronse  tamén  varias  reunións  de  traballo  no IES á que 

asistiron catro mestras do centro. Nas xuntanzas de traballo establecéronse os prazos de 

entrega dos contidos  didácticos  asociados ao proxecto  e o formato  co  que deberían 

subirse ao centro de recursos. Redactouse, tamén neste curso, a parte do proxecto referente 

á“metodoloxía da educación plurilingüe”  tanto da unidade didáctica propia “As abellas” 

como da unidade didáctica  común “Rushtaurant”  que  forman  parte  da “liña güida”   e 

fíxose  a  xustificación  das  actividades,  das  reunións  e  dos  orzamentos  destinados  ao 

proxecto.

Debido  ao  alcance  mundial  da  pandemia  COVID  19,   a  última  mobilidade 

contemplada  no  proxecto  que  se  ía  a  levar  a  cabo  no  mes  de  maio  a  Istria  quedou 

cancelada. Nesta mobilidade ían a participar  tres mestras deste claustro xunto con dous 

alumnos de 5º.

Queda  pendentente  de  cobro  o  20%  do  orzamento  do  proxecto,  desta  partida 

descontarase a parte  destinada a mobilidade a Istria  que por mor da COVID 19 non se 

puido levar a cabo.

7. PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DO PROFESORADO (BIBLIOTECA)

A incorporación do centro a principio do presente curso, ao PLAMBE (Plan de 

Mellora de Bibliotecas Escolares), ten como un dos requisitos principais a participación 

nun PFPP de 20 horas  (ampliables)  e  nun curso de  Formación de 10 horas.  Fomos  9 

mestras as que nos apuntamos para formar parte destas dúas actividades. O PFPP queda 

organizado da seguinte maneira:

*4 horas de formación externa.

*6 horas de traballo individual.

*10 horas de traballo en grupo.

Obxectivos:

*Afondar no modelo de biblioteca escolar como centro de recursos da información e da 
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lectura. 

*Actualizar  o  coñecementos  sobre  as  funcións  da  biblioteca  escolar  no  panorama 

educativo.

*Promover  a  biblioteca  inclusiva  e  a  presenza  da  biblioteca  escolar  como  recurso 

imprescindible nos procesos de ensino - aprendizaxe.

Contidos:

*Modelo de biblioteca escolar.

*As funcións da biblioteca escolar.

*A biblioteca escolar como recurso imprescindible nos procesos de ensino - aprendizaxe.

*Biblioteca inclusiva.

Tamén houbo que cubrir unha enquisa a principio de curso, na que se solicitaban 

diferentes  datos  sobre  a  biblioteca  do  centro  (ubicación,  número  de  exemplares, 

funcionamento…).

No seguinte cadro móstrase a distribución das 20 horas:

DATA HORA
Nº DE 

HORAS
ACTIVIDADE 

29/10/2019 16:00 - 20:00       4
Formación externa (Presentación e 

organización do grupo de traballo)

05/11/2019 17:30 - 19:30        2 Traballo en grupo (Cubrir DAFO)

12/11/2019 17:00 - 19:00 2
Traballo en grupo (Orzamentos e libros a 

mercar)

19/11/2019 16:00 – 17:00 1 Traballo individual

 26/ 11/ 2010 17:30 – 19:30 2 Traballo en grupo (Cubrir Enquisa INE)
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30/11/2019 17:00 - 18:00 1  Traballo individual (Encargar libros)

14/01/2020 16:30 – 18:30 2
 Traballo en grupo (Cambio de ubicación da 

biblioteca)

21/01/2020 16:30 - 18:30 2 Traballo individual (Expurgo)

28/01/2020 16:30 - 18:30 2 Traballo individual (Expurgo)

04/02/2020 17:00 - 18:00 1 Traballo e grupo (Logo mochilas violetas)

21/02/2020 17:00 - 18:00 1
Traballo en grupo (Posta en común dos 

resultados da enquisa ao alumnado)

A distrubución das sesión do curso de 10 horas foi a seguinte:

DATA HORA NÚMERO DE 

HORAS

PONENTE ACTIVIDADE

28/10/2019 16:00 - 19:30 3 horas e media

Fenández 

Pereiro, Mª Paz 

Rita

Modelo de 

Biblioteca 

Escolar

22/01/2020 16:00 - 19:00 3 horas
Ramilo Alfaya, 

Aurora

Visita á 

Biblioteca do 

CEIP de 

Leirado

02/01/2020 16:00 - 19:30 3 horas e media Varela Losada, 

María 

Mercedes

Adaptación da 

CDU ás 

necesidades e 

intereses do 

95



Memoria anual 2019/2020 CEP CARLOS CASARES

centro

Un  dos  puntos  fortes  deste  Plan  de  Formación  foi  a  súa  flexibilidade  para  ir 

adaptándose  ás  nosas  necesidades;   tanto  en  contidos,   como  en  metodoloxía  e  en 

temporalización. Para cando se decretou o estado de alarma, o traballo xa estaba rematado, 

con todas  as  sesións  de  formación  externa  impartidas  e  o  traballo  individual  e  grupal 

concluído e con moitas decisións tomadas en torno ao funcionamento da biblioteca e, sobre 

todo á súa ubicación (a biblioteca vai a pasar da primeira planta á planta baixa). Non todas 

as propostas puideron ser levadas a cabo debido á declaración do estado de alarma. Moitas 

delas tiveron que ser aprazadas para o próximo curso.

Formar  parte  dun PFPP permitiunos  recibir  unha  formación  de  interese  para  o 

claustro, nas datas acordadas por nós e sen ter que desprazarnos. 

Propostas de mellora

- Aínda  que  o  PFPP  que  se  levou  a  cabo  durante  este  curso  foi  valorado 

positivamente  por  todo o profesorado,  non se  percibe  como necesario  volver  a 

participar noutro para o curso que vén.

8. COMISIÓN DE  CONVIVENCIA

A Comisión de Convivencia do centro traballou coa finalidade de acadar de todos 

os membros  da comunidade educativa,  especialmente do alumnado,  un comportamento 

axeitado para convivir pacificamente, e buscar estratexias para resolver os conflitos que 

xurdan dentro das relacións interpersonais.

Velou  para  que  no  centro  se  forme  ao  alumnado  na  adquisición  de  valores  de 

tolerancia,  respectando  as  ideas  e  diferenzas  cos  demais,  no  marco  dos  valores 

democráticos para formar cidadáns  libres e responsables.

Valóranse positivamente as actividades  de convivencia programadas na CCP.

O  perfil  convivencial  do  Centro  pode  enmarcarse  nunha  tipoloxía  de  baixa 

conflitividade. A convivencia no centro e nas aulas é boa, a relación con todos os sectores 

da  comunidade  educativa,  salvo  excepcións,  é  fluída,  de  respecto  e  de  colaboración 
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orientada á búsqueda de solucións aos atrancos que van xurdindo.

Un factor importante foi o contar co mestre especialista PT preferente de atención ao 

alumno que presenta progblemas graves de conduta.  

A convivencia entre o profesorado do centro foi moi boa e as relacións  co Equipo 

directivo foron fluídas e correctas. O elevado número de actividades desenvolvidas polos 

diferentes Equipos e Comisións e os proxectos levados a cabo nas aulas demostran unha 

gran implicación de todo o claustro. Mantense un alto grao de profesionalidade nas mestras 

do centro.

As  relacións  do  profesorado-alumnado,  en  xeral,  poden  valorarse  como  moi  boas, 

desenvolvéndose un alto grao de empatía e respecto mutuo. A relación entre os distintos 

sectores da comunidade educativa e a relación das familias, tanto co profesorado como co 

Equipo Directivo, son moi boas.

Este  curso  continuouse  coa  formación  dos  futuros  formadores  de  mediación  entre 

iguais.

Propostas de mellora:

Creación da escola de nais/pais.

Composición

A Comisión da convivencia constituíuse o curso pasado, polo que o vindeiro curso 

deberá renovarse.

Composición da Comisión de Convivencia bienio 201  8  -20  20  

Presidenta: Francisca Alonso Brito

Representante dos pais/nais: Olga Abeleira Moreira

Representantes profesorado: Mª Montserrat Blanco Collazos

Orientadora: Fátima Soto Domínguez

Representantes alumnado: Mario García Suárez  (5º)

                              Ainoa Porto Castro (4º)

Estes representantes foron electos nunha votación na que participou todo o alumnado 
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do cole, o día 21 de xaneiro de 2019. 

9. INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTOS.

9.1. Melloras realizadas.

O equipo directivo, seguindo o programado na PXA, e coa finalidade de garantir a 

conservación do edificio escolar e os medios materiais e educativos,  levou a cabo unha 

serie de xestións e traballos de mellora no centro.

Entre as accións de mantemento e conservación realizadas  están :

● Limpeza  de  xardíns  e  a  franxa  de  seguridade ao  redor  do  recinto,  a 

principios de curso, por una empresa contratada polo Concello.

● Revisión da caldeira no mes de outubro polo técnico de Roca.

● Revisión dos 6 extintores feita por “Extintores Cesín”

● Notificación  de  incidencias  ao  longo  do  curso  á  UAC para  arranxar  as 

deficiencias  da  rede  Wifi  e  as  avarías  de  ordenadores  das  distintas 

dependencias do centro.

● Encargáronse  as  pinturas  para  o  patio  inclusivo  e  pintado  de  palets  que 

foron pagadas polo Concello. 

● Desratización á principio de curso e no mes de setembro.

● Baleirouse o pozo negro.

● Arranxáronse os baches do aparcamento.

● Fíxose a revisión anual do sistema da ALARMA.

●  Pintura das portas dos baños.

● Retirar as barras e cortinas de varias aulas e despachos.

● Arranxáronse varias persianas

● Cambiarónse un número importante de luminarias.

● Intercambio  de  corticeira  e  encerado  na  aula  de  2º  .

9.2 Obras e material adquirido ou solicitado.

As obras realizadas durante este curso escolar foron as seguintes:

➢ CAMBIO DO TELLADO do edificio escolar. A obra iniciouse no mes de 

agosto e rematouse a principios do mes de outubro.
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➢ Instalación  dunha  ESCALEIRA  DE  ACCESO  AO  TELLADO  dende  a 

primeira planta.

➢ Colocación  dunha  LIÑA  DE VIDA  no  cumio  do  tellado  que  debe  ser 

revisada anualmente.

➢  Asfaltado do acceso ao campo de terra dende o pavillón.

➢ RAMPA DE ACCESO para persoas con mobilidade reducida na entrada.

➢ PATIO INCLUSIVO, pintado polo alumnado.

➢ RECANTO INFORMAL DE LECTURA. Feito con palets  pintados polo 

alumnado do 1º ciclo e con varios materiais coma mantiñas e coxíns.

➢ Colocacación  dunha REDE DEBAIXO DAS ESCALEIRAS de acceso ao 

pavillón.

➢ REVISIÓN E LIMPEZA DO DEPÓSITO DO GASÓLEO. Esta revisión 

debe realizarse cada 5 anos. A entrada do gasoléo a partir desta reforma é 

pola tapa do propio depósito e quedou anulada a entrada que estaba por fóra 

do muro da entrada.

➢ PINTADO de varias CORTICEIRAS DAS AULAS

➢  Acondicionamento dun RECANTO para a aula DE ATENCIÓN 

PREFERENTE na aula de Música. Colocouse unha pizarra blanca, 

corticeira, alfombra, tenda de indo e varios mobles e estanterías.

➢ Cambio de PORTERÍAS para o campo de terra e construción de bases de 

cemento para aseguralas.

➢ Retirada da rella do despacho de orientación.

➢ COLOCACIÓN de ESTORES en varias dependencias.

➢ Colocación dun espello na aula de convivencia

➢ Istalación dunha ELECTROVÁLVULA NO ESTANQUE  dos peixes.

➢ Colocación dos contedores dentro do recinto escolar.

➢ Pintado de palets, polo alumnado, para tapar os centedores.

➢ Colocáronse  dunha  SINAL  para  reservar  unha  zona  a  persoas  con 

MOBILIDADE REDUCIDA.

➢ FIXÁRONSE  BALDOSAS  SOLTAS  das  paredes  exteriores  do  edificio 

escolar e das aceras de acceso.

➢ PLANTACIÓN de tres ÁRBORES no xardín da entrada
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➢ PLANTACIÓN de VIDEIRAS

Para seguir aumentando a dotación de material e mobiliario do centro realizouse 

no mes de outubro a  solicitude de material  á Consellería de Educación (Secretaría Xeral 

Técnica) e foinos enviado o seguinte material:

➢  6 mesas de lectura

➢ 2 estanterías abertas

➢ 1 mesa modular para a sala de mestras

➢ 1 armario ficheiro que se instalou na aula de informática.

➢ 2 colchonetas (xogo tápiz)

 Con cargo ao orzamento do centro, as subvencións do Concello, o PLAMBE e  Erasmus+ 

adquiriuse o seguinte material:

● 1 Plastificadora

● 1 Alfombra

● 1 Reloxo

● 1 Espello.

● Estores sala de mestras e despachos de orientación e direción.

● 1 Mesa xunta despacho dirección.

● 1 Mesa de xuntas despacho orientación.

● 1 Caixoneira despacho de orientación. 

● Discos voadores

● 2 Disfraces de cociñeira

● Rastrillos e vasoiras xardín

● Soplador de follas

● Petos “Furafollas”

● 2 Ordenadores portátilles Lenovo

● 2 PCs

● 2 Teclados con lector de tarxeta

● 2 Pantallas de ordenador

● Libros para a biblioteca.

● Utensilios cociña

● 1 Buzón de correos
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● Xoguetes para a casiña.

● Placas de Istria, Galicia e Friuli

● Sinal de mobilidade reducida

● Material funxible para o bo funcionamento do centro

● Matrial sanitario prara a prevención da Covid-19

● Mascaras de proteccción.

● Dispensador de hidroxel de pé.

● Agasallos para os mestres/as e alumnado istrio e croata.

● Agasallos para o alumnado acolledor do programa Erasmus+

Entre as xestións realizadas polo Equipo Directivo cabe salientar

- Reunión do Equipo Directivo do centro cos representantes das familias no CE sobre 

a situación da praza de música, que pertencéndonos por catálogo a tempo completo, 

saui no concurso  commpartida. (mes de xullo 2019)

- Reunión  do  Equipo  Directivoco  Inspector  Xefe  para  falar  sobre  o  catálogo  do 

centro e a praza de música ( xullo 2019)

- Reinvindicación  da  praza  de  PT  de  atención  preferente  que  foi  atendida. 

Conseguiuse unha praza de AL a tempo completo e unha praza de PT  compartida.

- Reunión do Equipo Directivo coa alcaldesa o 29/08/20 onde se tomou o acordo de 

dar o visto e prace á instalación dunha antena wiffi no aparcamento coa finalidade 

de mellorar a velocidade de interne. A decisión  tómase porque a  antena vaise usar 

só  con  fins  educativos  e  non  consta  que  sexa  perxudicial  para  a   saúde  do 

alumnado.

- Xestións  para  que  se  cubrira  a  praza  de  conserxe  que  quedou  vacante  por 

xubilación  en   xuño  de  2019.  Reunión  do  Equipo  Directivo  e  alcaldesa  o 

29/08/2019 e varias preguntas á representante do Concello nos Consellos Escolares 

celebrados ao longo do curso. ( 26/09/2020  e  30/01/20)

- Reunión do 10 de setembro de 2019 do  Equipo Directivo  co tenente alcalde  para 

establecer  como  se  ía  a  facer  o  mantemento  do  centro,  así  como  as  pequeñas 

reparación que van xurdindo no día a día,  ao non contar coa praza de consexe;  e 

solicitarlle que se fixeran os traballos pendentes do verán.
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- Entrevistas coa concelleira de Educación para a programación de actividades de 

Entroido e solicitude de subvención.

- Solicitude de material á Consellería de Educación.

- ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES PROXECTO ERASMUS+  para a semana de 

visita do alumnado croata e italiano ao centro.

- REUNIÓNS no IES para o traballo derivado do proxecto ERASMUS+

- SOLICITUDE DUNHA ESTRUCTURA METÁLICA ao ciclo  de  soldadura  do 

IES para facer a viña

- Incorporación de novo mobiliario nos despachos de dirección e secretaría.

- Solicitude de orzamentos para adaptar as portas de emerxencia.

- Seguimento  de  todas  as  incidencias  dos  equipos  informáticos  coa  Unidade  de 

Atención a centros.

- Xestións  para  que  todo  o  alumnado  durante  o  confinamento  tivera  dispositivos 

móbiles nos seus fogares.

- Xestións  para  facerlle  chegar  o  material  aos  nen@s  durante  a  pandemia  en 

colaboración co voluntariado de salvaterra e a ANPA.

- Xestións  para  a  instalación  da  antena  de wifi  a  raíz  de  solicitar  o  proxecto  E-

Dixgal.

- Xestións para executar a obrad e cambio de ubicación da biblioteca.

9.3. Propostas de mellora e xestións pendentes:

● Facer  a  obra  de  cambio  de  ubicación  da  biblioteca  para  a  que  xa  se  ten 

autorización da Unidade Técnica e está aprobado o orzamento da empresa que 

executará a obra nos vindeiros meses.

● Instalar o aparello para medir o gasóleo do depósito.

● Pechar o paso entre o terraplén da pista de cemento e o pavillón.

● Seguir solicitando á Xefatura Territorial  de mellora da eficiencia enerxética 

(cambio de ventás e falsos teitos)

● Arranxar a porta que dá acceso ao parque infantil e que ademais e porta de 

evacuación pois abre con dificultade. Xa hai orzamento.

● Instalar barras de apertura rápida nas portas de evacuación. Dispoñemos xa de 

orzamento.
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● Arranxar porta da aula matinal. Dispoñemos xa de orzamento.

● Instalación do rego automático nos xardíns que están diante da sala de mestras 

por ser o  único anaco de xardín que quedou sen rego.

● Recortar os setos porque están invadindo a rampa de acceso e xa impiden o 

paso.

● Revisar e reparar a rede de demarcación do recinto escolar.       

●  Baleirar  e  levar  para  o  punto  limpo  diverso  material  que  hai  no  soto  do 

colexio.

● Abrir unha ventá na aula de convivencia cara o salón de actos, para que entre 

luz natural.

● Facer o  seguimento da estructura de ferro para a viña que se lle encargou ao 

IES

● Cortar algunha árbore que quedou pendente.

● Colocar as placas do baño das nenas da planta baixa qeu caeron coa avaría de 

fontanería durante o confinamento.

10. PLAN DE EMERXENCIA

Por razóns diversas non se puido celebrar o simulacro que estaba previsto para o 

primeiro trimestre. Oseguinte que estaba programado era o terceiro trimestre que 

por mor da COVID-19 tampouco se puido celebrar. 

Propostas de mellora:

O vindeiro curso débense facer cando menos un, ao inicio de curso e outro, cara finais 

do mesmo 

11. APARTADO ECONÓMICO

As contas de xestión do orzamento do ano 2019 foron presentadas ao CE para a súa 

avaliación, o 30 de xaneiro de 2020. A continuación detállase o estado dos ingresos, gastos 

e resultado da xustificación:

A) ESTADO DE INGRESOS: …………….........…………………..  53.944,79 €

➢ a. Dotación procedentes da Consellería de Educación………….32.715,00 €
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a.1.Partida para gastos de funcionamento: ………..……15.143,00 €

a.3. PLAMBE……………..……...........................................4.000,00 €

a.8.1 .Transporte PROA…………………………....….....…12.672,00 €

a.8.. Plan de Igualdade…………….....………………………. 900,00 €

➢ b. Procedentes da Consellería de Cultura. EDLG..............................408,00 €

    Procendentes da Unión Europea ………...…………………… 7.634,00 €

➢ c. Achegas económicas procedentes doutros organismos(Concello).780,00 €

➢ h. Remanente do exercicio anterior:.............................................12.407,79  €

B) ESTADO DE GASTOS:....…………………...………………….....38.104,,02€

➢ 2. Reparacións, mantemento e conservación:.........……..…..…....2.241,65 €

➢ 3. Material de oficina: …………………………...…….....…..….1.063,60 €

➢ 4. Subministracións: ……………………………...……....….......5.694,61 €

➢ 5. Comunicacións: ………………………………………..…......      75,83 €

➢ 6. Transporte: …………………………………………………...12.672,00 €

➢ 8. Primas de seguros: ………………………….………….….....….517,57 €

➢ 10. Axudas de custo e locomoción: …………………….………….770,38 €

➢ 11. Gastos diversos: ………………………………….............…..9.123,96 €

➢ 12. Mobiliario e utensilios inventariables:......................................4.579,11 €

➢ 13. Outros materiais inventariables:.……………………..……....1.365,31 €

C) REMANENTE QUE SE INCORPORA AO EXERCICIO 202....15.840,77 €

Diferenza de ingresos – gastos = 15.840,77

O orzamento  para  o  ano  2020  foi  presentado  ao CE,  o 12 de  xuño  de  2020, 

quedando aprobado do seguinte xeito:

A) Dotacións procedentes da Consellería de Educación:

● Gastos funcionamento 2020..........................................................12.460,00 €

B) Consellería Cultura: Proxecto fomento de uso do galego ..........…..…. ....00,00 €

C) Convenio de colaboración co Concello................................................ ... 780,00 €
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D) Remanente do ano 2019 incorporado ao orzamento do ano 2020.....  14.631,87 €

E) Remanente PLAMBE fondos biliográficos……………………….….1.208,90 €

F) Programas europeos. Erasmus+.............................................................1.725,00 €

                    

TOTAL........................................31.025,77€

CONCEPTO DE GASTOS ORZAMENTO

1.- Reparación, mantemento e conservación 10.500,00€

2.- Material de oficina    2.500,00 €

3.- Subministracións 5.000,00 €

4.- Comunicación 120,00 €

5.- Primas e seguros    700,00 €

6.- Transporte 1.000,00 €

7.- Axudas custo e locomoción (itinerancias ) 793,44 €

7.- Gastos diversos 6.000,00 €

8.- Mobiliario e utensilios inventariables 3.012,33 €

9.- Libros e revistas 1.400,00 €

IMPORTE  TOTAL      31.025,77 €

12. ANEXO 

MEMORIA DAS ACTIVIDADES DA ANPA:

A ANPA do CEP Carlos Casares de Alxén, conta nestes momentos con 75 asociados das 

75 familias que hai no Colexio, o que supón un 100% de socios do Centro.

Coas  súas  achegas  de  cotas  anuais,  realizáronse  durante  o  curso  escolar  diferentes 

actividades extraescolares e actos culturais e sociais, nos que participaron os alumn@s do 

Centro, Equipo Directivo e demais mestres e familias. Este ano debido a crise sanitaria 

derivada da COVID-19 tódalas actividades se suspenderon antes de tempo, sendo o último 
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día de realización de accións o pasado 13 de marzo.

Ofertáronse  os  Servizos  de  Apoio:  Alua  Matinal  e  Sobremesa.  Pero  este  curso  solo 

funcionou o Servizo de Aula Matinal, coa participación media de 8 alumn@s durante o 

curso.

As actividades extraescolares ofertadas para o curso 2019/2020 foron: Baile Moderno e 

Ximnasia Rítmica, Xádrez, Taekwondo, Manualidades, Ábaco e Cociña.

As actividades extraescolares que se desenrolaron, finalmente, durante o curso foron:

● Taekwondo, coa participación de 15 nen@s.

● Manualidades e pintura, coa participación de 7 nen@s.

ACTIVIDADES DO CURSO 2018/2019:

-Novembro:

● Festa do Magosto e xornada de portas abertas, con degustación de castañas 

para tódolos asistentes. Todo amenizado pola Charanga Saltamontes.

-Decembro:

● Adornar e ambientar o colexio para as festas de Nadal.

● Visita do Apalpador e Reis Magos, con caramelos para tódolos nen@s.

Febreiro:

● Chocolatada, rosca e biscoitos o día da Fariñada no Colexio.

● Almorzo no desfile de Entroido no Parque da Canuda.

XESTIÓNS:

● Tramitación de Subvención anual co Concello de Salvaterra.

● Contratación dun Seguro de Responsabilidade Civil para o desenrolo das actividades e 

festas.

Todas  estas  xestións,  eventos  e  organizacións  de  actividades/servizos,  implicaron  un 

importante custe anual, que se afrontou grazas ás cotas, sorteos, etc... rematando este curso 
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