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MEMORIA ANUAL CEP CARLOS CASARES

1. OBXECTIVOS  PEDAGÓXICOS.  GRAO  DE  CONSECUCIÓN.  VALORACIÓN  E 

PROPOSTAS.

Analizamos  e  valoramos  os  obxectivos  xerais  de  centro  para  o  presente  curso  facendo 

propostas de mellora cara o vindeiro curso:

A innovación educativa seguiu sendo un dos piares do centro no curso 2021/22, a través da 

participación en proxectos como o Club de Ciencia e os Contratos-programa CP innova dentro 

das  modalidades  EDUinnova  (o  centro  docente  como  entorno  innovador  de  aprendizaxe), 

EDUexcelencia  (o  centro  docente  como promotor  da  excelencia  a  través  do  afondamento  nun 

ámbito  de coñecemento)  e  EDUsaúde (Un curso máis  potenciamos un estilo  de  vida  saudable 

participando no reparto de  froita  de tempada,  no reparto de batidos,  e  organizando actividades 

deportivas no tempo de recreo)

O noso  centro  foi  seleccionado  para  participar  nos  plans  ARCO e  PROA+ dentro  dos 

contratos-programa RECUPÉRA-T 21/22. Estes plans contribuíron a acadar o obxectivo de reducir 

o impacto que a  COVID-19 tivo sobre o alumnado máis  vulnerable axudando a compensar  as 

desigualdades xurdidas pola pandemia. 

A lectura fomentouse a través de diversas actividades motivadoras para o alumnado: lectura 

dos  libros dos  padriños e madriñas das aulas,  recibimos a  visita  da autora Érica Esmorís  e  do 

Hematocrítico. As actividades propostas polo equipo de dinamización da biblioteca, os préstamos 

de libros e a celebración do día do libro contribuíron á mellora da competencia lingüística e á 

potenciación  da  lectura  como medio  de  lecer.  Continuamos  coa  “hora  de ler”,  que se realizou 

simultaneamente en todos os cursos despois do recreo, sendo esta proposta moi ben acollida polo 

profesorado e o alumnado.

Debido á entrada do centro no Plambe, no curso 19-20, continuouse coa adquisición de 

novos exemplares para a biblioteca, tendo en conta especialmente, aqueles libros necesarios como 

recursos para o desenvolvemento dos proxectos de centro ou que tiveran demanda por parte do 

profesorado ou do alumnado.

Seguimos participamos no programa MUS-E, baseado na aprendizaxe e a práctica artística 

como  fonte  de  equilibrio  e  tolerancia.  É  un  proxecto  de  intervención  educativa,  que  parte  da 
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utilización  das  artes  como  ferramentas  para  o  traballo  nos  centros  educativos  e  contempla  o 

desenvolvemento da intelixencia emocional, como medio para fomentar a cohesión social.

Como  extensión  do  Programa  MUS-E,  xurdiu  o  Proxecto  Erasmus  +  “MUS-E  Live 

Friends”,  que  é  un  proxecto  de  desenvolvemento  e  inclusión  das  habilidades  a  través  da 

creatividade e as artes,  que pretende poñer en valor o patrimonio cultural  europeo e abordar o 

abandono escolar prematuro.

As programacións de todos os cursos baseáronse no Decreto 105/2014, do 4 de setembro. 

Non obstante,  debido á  entrada  en  vigor  da  LOMLOE houbo que  modificar  as  programacións 

existente nos aspectos relativos á avaliación e á promoción. Así como tamén houbo que modificar 

os aspectos anteriormente citados na concreción curricular do centro.

Para a atención ao alumnado con dificultades de aprendizaxe contamos este curso con dúas 

mestras especialistas en PT (unha delas exerceu a función de PT de Atención Preferente), unha 

mestra  de AL tres  días  semanais,  unha mestra  ARCO (Programa de Éxito Educativo)  a  media 

xornada durante o primeiro trimestre para o alumnado de 4º e 5º e unha mestra de PROA + en 6º a  

tempo  completo.  Ademais  das  mestras  de  PT e  AL,  as  mestras  e  mestres  con  dispoñibilidade 

horaria, exerceron tamén labores de apoio ao alumnado con necesidades, conseguindo así, optimizar 

os recursos existentes e atender ás necesidades do alumnado con problemas. Os horarios dos apoios 

foron  revisados  cada  trimestre  en  función  das  necesidades  do  alumnado  expresadas  polo 

profesorado nas xuntas de avaliación. Un aspecto que hai que valorar positivamente é a asignación 

dunha  orientadora  definitiva a  partir  do  vindeiro  curso,  pois  a  inestabilidade  do  Equipo  de 

Orientación, que non contaba con ningún membro definitivo no centro influía negativamente na 

posta en marcha do inicio de curso, retrasando a organización e a elaboración dos horarios. A través 

da páxina web do centro compartiuse coa Comunidade Educativa, de forma puntual e sistemática, 

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

ás familias. 

Este curso incorporamos un novo grupo ao  Proxecto Educación Dixital; Sendo así,  5º e 

6ºaulas  E-dixgal.  En  época  de  pandemia  na  que  moitos  alumnos  estiveron  corentenados  a 

participación neste programa favoreceu o seguemento das clases telematicamente.

Outro dos obxectivos acadados é o relacionado coa  formación permanente do profesorado 

que  participou  nos  PFPP  ”Introdución  ao  EVA  E-Dixgal”,  PFPP  sobre  “Alfabetización 

informacional” e formación sobre o “Plan Dixital de centro”.
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Un dos obxectivos deste  centro é o de  potenciar a lingua galega.  Todos os documentos 

administrativos  e  as  comunicacións  ás  familias  redactáronse  nesta  lingua.  Do  mesmo  xeito 

potenciamos o seu uso dende as distintas áreas do currículo e nas relacións interpersoais entre o 

profesorado e o alumnado, e tamén coas familias. 

O  plan de convivencia anual materialízase nas actividades programadas desde a CCP, no 

seguimento do estado da convivencia do centro. Actividades coma as “asembleas de clase”, nas que 

o  alumnado  acorda  as  normas  de  aula  e  que  favorecen  a  responsabilidade,  a  elección  dos 

delegados/as da aula, desenvolvendo hábitos democráticos e actitudes solidarias, a protección do 

medio ambiente e o coidado e respecto das instalacións do centro, formaron parte das actividades 

levadas a cabo no curso actual.

Retomamos  a  presencialidade  das  titorías,  a  xornada  de  portas  abertas do  centro  e  as 

actividades  extraescolares valorando  moi  positivamente  á  volta  paulatina  a  unha  situación 

prepandémica.

Traballouse na  mellora das instalacións  do centro e  na  dotación de materiais.  Así  como 

tamén se tramitou a solicitude de apertura para poñer en marcha o comedor escolar. 

Os documentos pedagóxicos elaborados durante o curso 21-22 foron:

• PXA

•  Protocolo de Adaptación á Situación Covid-19 curso 21-22

• Elaboración da III Addenda do III do Proxecto Lingüístico de Centro.

•  Plan de orientación.

•  Plan de atención á diversidade

•  Modificación de varios aspectos do plan de evacuación

•  Modificación da concreción curricular do centro

• Plan dixital de centro

•  Polos creativos: proxecto “MeteoAlxén” 

•  Memoria anual

Quedaron  pendentes  de  rematar  as  NOFC.  Neste  contexto  de  cambio  de  lei  educativa 
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aconséllasenos que polo de agora non traballemos na elaboración deste documento pois nun futuro 

cargaranse  todos  os  documentos  de  centro  na  aplicación  PROENS  atendendo  a  uns  modelos 

previamente establecidos.

Propostas para o vindeiro curso:

• Elaborar o Plan Estratéxico de Mellora (PEM)

•  Elaborar a concreción curricular do centro.

• Elaborar o Proxecto Lingüístico de Centro

• Volver  a  solicitar  os  contratos-programa nas  modalidades  de  mellora  das  competencias 

clave (matemática, lingüística e dixital), mellora de coñecementos para acadar a excelencia 

e mellora de convivencia e promoción da igualdade nos centros).

•  Continuar participando no programa PROA+

•  Nos curso de 4º e 6º, seguir ofertando informática, como área de libre configuración.

•  Programar as actividades didácticas a partir do tema proposto para o proxecto anual do 

centro, que está por determinar, para non crear excesiva dispersión e un número inabarcable 

de proxectos.

Valoramos moi positivamente o traballo en equipo desenvolvido por todo o profesorado e as 

boas  relacións  interpersoais  que  axudaron  a  facer  máis  sinxelo,  un  curso  que  se  amosou  moi 

complexo desde o seu inicio, debido á situación sanitaria actual. 

2. COORDINACIÓN DOCENTE
2.1. Equipos de ciclo
2.1.1. Primeiro ciclo
OBXECTIVOS
Os obxectivos propostos na Programación Xeral Anual para 1º e 2º nivel, foron acadados na 

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

• O estudo  da  contorna  máis  próxima  do  alumnado  realizouse  a  través  do  proxecto  “As 

parroquias” e co traballo dos contidos propios das áreas de Ciencias, así como mediante as 

saídas realizadas ao longo do curso.

• A conciención  da  importancia  do  respecto  pola  natureza  e  do  consumo  responsable 

traballouse mediante diversas actividades para afondar nos termos da regra dos tres erres: 
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reducir,  reempregar  e  reciclar;  e  tamén coa posta  en práctica da separación do lixo nas 

propias aulas.

• O fomento  do  interese  pola  lectura  como fonte  de  coñecemento  e  lecer,  desenvolveuse 

mediante diversas actividades a nivel de aula e centro, nas que o alumnado participou de 

forma activa. Mantendo ao longo de todo o curso o tempo coñecido como “Hora de ler”.

• O uso do galego potenciouse, empregándoo sempre, agás nas sesións que por Decreto houbo 

que  impartir  en  castelán.  O  galego  foi  a  lingua  empregada  en  todas  as  actividades  e 

situacións que se foron dando no centro.

• Traballaouse  por  unha  conciencia  global  de  centro,  na  que  o  diálogo,  a  tolerancia  e  o 

respecto foron as bases da convivencia.

• Fomentouse a intelixencia emocional a través da visualización de pequenas curtametraxes, 

lecturas, dinámicas de cohesión e actividades de diálogo nas que se traballaron as emocións.

Funcionamento e actividades

En canto  á  coordinación do equipo docente, as  mestras  de  primeiro  e  segundo nivel, 

reuníronse, cando menos, unha vez ao mes e sempre que foi preciso, para organizar e planificar as 

actividades comúns aos cursos así como para coordinar o labor docente entre os mesmos. O traballo 

desenvolto ao longo do curso tivo como eixo a óptima relación entre todo o equipo docente do 

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

Igualmente, mantivéronse as reunións que foron precisas coas mestras de AL e PT así como 

coas mestras que realizaron calquera tipo de apoio na aula, coa finalidade de planificar e coordinar 

o traballo co alumnado con necesidade específica de apoio educativo. 

Non podemos esquecer que en xeral, salvo casos excepcionais, existiu unha boa e cordial 

relación coas familias. Realizouse unha primeira reunión informativa de maneira presencial e ao 

longo do curso mantívose un contacto moi frecuente, tanto nas titorías presenciais e telefónicas, 

coma mediante  comunicacións  escritas  a  través  de  Abalar  ou  da  axenda  escolar  do  alumnado; 

formentando sempre un clima de entendemento e colaboración. Aínda así,  hai que destacar que 

houbo situacións puntuais nas que o esforzo das mestras titoras non obtivo os resultados desexados; 
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posto que algunhas familias non mostraron a colaboración necesaria, incluso creando un clima que 

dificultou en boa medida o noso labor docente e en ocasións obstaculizou a propia mellora do 

alumnado. 

No relativo á  implicación nos proxectos e actividades do centro, realizáronse, todas as 

actividades a nivel aula e a nivel de ciclo propostas desde o Equipo de actividades complementarias 

e extraescolares, o EDLG, Equipo de Biblioteca, así como, as propostas realizadas desde o proxecto 

“Club de ciencia” e as diversas actividades complementarias e internivel levadas a cabo no centro.

Este curso continuouse impartindo a clase de plástica en obradoiros, moitos deles a nivel de 

aula aínda que nalgunhas ocasións tamén realizamos obradoiros conxuntos do 1º e 2º nivel.

A inicio do curso levouse a cabo unha asemblea a nivel de aula, na que cada clase elixiu a 

un/unha dos/as alumnos/as como delegado/a e un/unha subdelegado/a. Ademais tamén se asignaron 

diferentes responsabilidades ao alumnado mediante a figura dos axudantes da aula. O obxectivo foi 

fomentar  a  autonomía  e  responsabilidade  do  alumnado,  así  como a  súa  implicación  activa  no 

funcionamento da aula.

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

pescuda  dunha  aprendizaxe  máis  significativa,  realizáronse  proxectos  nas  diversas  áreas  de 

coñecemento que se expoñen a continuación. 

Ciencias da Natureza e Ciencias Sociais (Proxectos)

“A regra dos tres erres”

Ao  longo  do  curso,  traballouse  co  alumnado  a  importancia  da  reciclaxe mediante  as 

seguintes actividades:

• Separación do lixo na aula.

• Reutilización de materiais escolares e domésticos para diversas actividades.

• Reciclaxe e reutilización de papel.

• Lectura da colección Os Bolechas dedicada á reciclaxe, redución e reutilización de envases 

como parte das lecturas propostas dende a biblioteca de aula.

• Separación no lixo de material vinculado ao Covid e outros residuos biolóxicos.

Non se levou a cabo a actividade dos xogos populares adaptados á temática da reciclaxe 
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(xogo dos panos recicladores) quedando pendente de realizala o vindeiro curso, se é posible.

“As parroquias”

Achegouse ao alumnado ao coñecemento sobre a súa contorna. Nesta actividade traballamos 

os  conceptos  relacionados  coa  organización  do  territorio  como  a  localidade,  o  concello,  as 

parroquias…  e  os  diferentes  servizos  e  normas  de  convivencia  en  cada  ámbito.  Ademais,  o 

alumnado  levou  a  cabo  unha  pescuda  da  información  máis  relevante  das  súas  parroquias  de 

procedencia ampliando así o coñecemento da súa contorna. O produto final elaborado por todo o 

alumnado foi un mural colectivo no que representaron o mapa das parroquias de Salvaterra de 

Miño, coa información recollida previamente.

Dado que resultaba imprescindible abordar primeiro os contidos do proxecto na aula e que o 

alumnado se familiarizara de forma comprensiva coa súa contorna, este curso, por diversas causas 

tivemos que reaxustar a temporalización da programación didáctica prevista e aprazar a visita á 

parroquia de Cabreira para o vindeiro ano. Aínda que no desfile de Entroido, si que tiveron ocasión 

de facer un breve percorrido polas parroquias da área de influencia do noso centro.

“A horta escolar”

Realizáronse diversas actividades na horta do noso colexio que abrangueron dende a limpeza 

e preparación da nosa parcela da horta, así como o sementado e cultivo de plantas acordes á época 

do ano. Tamén se traballou a xerminación de sementes e o seu transplante na aula.

“Alimentación saudable”

Nas aulas  de  1º  e  2º  tratamos  de  que  o  alumnado  fose  adquirindo hábitos  alimenticios 

saudables. Desde o inicio de curso propúxoselle unha merenda saudable para cada día da semana. 

Sempre tendo en conta as situacións persoais de cada neno/a respecto das intolerancias ou alerxias 

alimentarias. 

Durante  a  maior  parte  do  curso  tomaron  a  merenda  fóra,  na  zona  do  patio  que  lle 

correspondía cada semana, sempre e cando a climatoloxía o permitiu. Unha vez que se deixou sen 

efecto o protocolo de adaptación á COVID-19 o alumnado continuou merendando no exterior, pero 

con liberdade para elixir a zona do patio na que permanecer.

“Semana da froita” e “Semana dos lácteos”: no segundo trimestre deste curso houbo un 

período do 14 ao 18 de febreiro no que se ofreceu a todo o alumnado batidos e no terceiro trimestre 

outro período que abrangueu do 23 ao 27 de maio, no que se repartiu froita de tempada a todo o  
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alumnado. Ambas iniciativas foron a cargo do propio centro, tendo, en xeral, moi boa aceptación 

por parte das familias e do alumnado. 

 Linguas galega e castelá

Biblioteca de aula/centro

Grazas  tanto  á  biblioteca  de  aula  como  a  do centro  a  lectura  cobrou,  se  cabe,  maior 

relevancia  nas  dinámicas  da aula.  Todas  as  semanas  do curso dedicamos 15 minutos  diarios  á 

lectura, no tempo coñecido como Hora de ler. Tal como estaba previsto, este tempo dedicouse á 

lectura silenciosa de forma individual de libro escollidos polo alumnado, ben, da biblioteca de aula 

e/ou  do  centro,  ademais  doutros  libros  traídos  da  casa  polo  propio  alumnado.  No  1º  nivel, 

inicialmente, fixéronse actividades de motivación cara á lectura e de fomento da escoita activa e a 

comprensión mediante a lectura en voz alta de contos e libros, por parte da mestra.

Ademais, tratamos de fomentar a implicación e participación das familias do noso alumnado 

mediante o proxecto “Hoxe vén ao cole...” que consistiu en recibir na biblioteca escolar, a algún 

membro da familia que veu a ler, relatar vivencias ou experiencias persoais relacionadas cos outros 

proxectos da aula. Deuse a posibilidade de que aquelas familias que non puideran acudir ao cole 

presencialmente participasen mediante un vídeo no que gravaran a súa aportación. Hai que destacar 

que a  participación das  familias  neste  proxecto non foi  a  agardada,  acudindo unicamente  dúas 

familias de 2º nivel. Pero ambas colaboracións foron moi enriquecedoras e o alumnado desfrutou 

moito desta actividade.

Expresión oral

As principais estratexias para a mellora da expresión oral foron as seguintes:

• As asembleas:  Foron o principal  instrumento  para a  resolución de conflitos  e  a  xestión 

grupal  da  aula.  Nelas  asignáronse  os  distintos  roles  e  responsabilidades  do  alumnado, 

consensuáronse  as  normas,  analizouse  a  evolución  do  grupo,  debatíronse  temas  de 

interese…  Fomentouse  o  emprego  do  diálogo  e  do  consenso  para  resolver  todas  as 

situacións incómodas que foron xurdindo e para mellorar a convivencia na aula e no centro.

• O recitado de poemas, ditos e trabalinguas, a interpretación de cancións... 

• A radio escolar: Cada nivel participou unha vez por trimestre na elaboración do guión e na 
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emisión  dun programa de  radio  na  emisora  escolar  “Radio  Saltamontes”.  Este  curso  o 

programa  desenvolveuse  os  venres  durante  a  hora  de  ler  co  obxectivo  de  que  todo  o 

alumnado do centro puidera escoitar o programa da clase participante. 

• A audición e escoita activa: traballouse a partir da escoita de pequenos relatos, indicacións, 

descricións, … e como parte das propias dinámicas da aula.

• A dinámica “A estrela do día”: para a celebración dos aniversarios na aula cada alumno/a o 

día do seu aniversario tivo a oportunidade de traer algún obxecto, xogo, libro… da casa 

para ensinalo e contar algo sobre el.

Expresión escrita

Ademais  das  actividades  cotiás  da  aula,  a  expresión  escrita  fomentouse  mediante  as 

seguintes ferramentas: 

• “As postais do aniversario”: Nesta dinámica, no 2º curso, cada compañeiro/a do neno/a que 

estaba de aniversario, elaborou unha postal onde lle escribía unha dedicatoria acompañada 

dun  debuxo.  Formamos  un  libriño  con  todas  as  postais  que  se  agasallou  ao  alumno/a 

protagonista. No 1º curso, esta dinámica adaptouse ao desempeño do alumnado, facendo un 

debuxo para o/a compañeiro/a protagonista.

• “Tarefas de investigación”: Ao longo do curso aproveitáronse as diferentes oportunidades 

que foron xurdindo para propoñerlle ao alumnado que, coa axuda das familias, levase a cabo 

pequenas investigacións, buscas e recollidas de información sobre diferentes temas (refráns 

e ditos populares, ríos e elementos arquitectónicos relacionados coa auga da súa contorna, 

animais,  personaxes  relevantes  da  ciencia  ou  da  literatura,  as  súas  parroquias  de 

procedencia…  Destacando  o  proxecto  da  auga  e  o  das  parroquias  nos  que  recolleron 

fotografías, debuxos, lendas, historias e información básica relacionada coa súa parroquia de 

procedencia. 

Desde as distintas áreas, participouse nas actividades organizadas e propostas polo EDLG, 

equipo de biblioteca, equipo de actividades complementarias e extraescolares e TIC. Destacando as 

celebracións de datas sinaladas e o coñecemento dos seguintes escritores e escritoras:

• “Carlos Casares”: Escritor galego do que recibe o nome o noso centro escolar. 

• “Fina  Casalderrey”/“Manuel  María”:  Madriña  e  padriño  das  aulas  de  1º  e  2º, 

respectivamente.
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• “O Hematocrítico”, Miguel López foi o autor convidado este curso para celebrar a Semana 

do Libro. Durante o 2º trimestre, o alumnado de 1º e 2º curso, realizou a lectura dunha das 

súas obras “Alcaldesa Vermella” e posteriormente recibimos a visita do autor,  para esta 

ocasión  o alumnado realizou diferentes  actividades  incluíndo a  adaptación  teatral  deste 

conto.

• “Florencio Delgado”: Escritor galego homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2022. 

Matemáticas

Desde a área de matemáticas, participouse nas seguintes tarefas: 

• “VIII  Concurso  fotográfico  matemático”,  convocado  polo  IES  de  Salvaterra  de  Miño. 

Tratouse de impulsar a participación do alumnado promovéndoo desde a aula,  pero non 

houbo a participación desexada.

• “A olimpíada matemática” levada a cabo ao remate do curso e na que participou o alumnado 

do 2º nivel. 

• Xogos manipulativos adaptados aos contidos traballados en cada nivel do noso ciclo.

• Proxecto MUS-E a través do que nalgunhas sesións se traballaron as matemáticas a través da 

música e da danza. 

• “O  mercadiño”:  Actividade  de  cálculo  coas  moedas  e  billetes  na  que  organizamos  un 

mercadiño na aula con material aportado polo alumnado e creado polas mestras. 

Linguas galega e castelá

O traballo plástico realizouse a través de actividades relacionadas coas datas sinaladas e 

festividades escolares mediante obradoiros. 

No 1º trimestre, realizamos as seguintes actividades:

• Decoración  da  bolsa  do  almorzo  por  parte  do  alumnado  do  1º  nivel  e  decoración  dos 

diferentes recantos das aulas tanto de 1º como do 2º nivel.

• Obradoiro de papiroflexia: creación de marcapáxinas para usar na hora de ler.

• Obradoiro de outono: realización dun mural con elementos naturais propios desta estación. 

E creación de caixas portacastañas para a celebración do Magosto no noso colexio.

• Decoración das portas das aulas de 1º e 2º curso para a conmemoración do Día contra a 
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violencia de xénero

• Obradoiro de Nadal: no que crearon unha guitarra como complemento para a actuación no 

festival de Nadal. E outros traballos manuais coa temática de Nadal (árbore colaborativa…)

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

• Obradoiro  de  poesía  e  debuxo:  no  que  a  partir  dun  poema  elaboraron  as  súas  propias 

creacións artísticas.

• Obradoiro de Entroido: O alumnado de 1º e de 2º levou a cabo a  creación dos disfraces 

relacionados coa temática do proxecto anual do centro.

• Obradoiro de creación de murais: participamos na eleboración dun mural colaborativo para 

celebrar o Día de Rosalía.

• Outras actividades de creación artística e decoración da aula.

No 3º trimestre, as sesións de plástica adicáronse aos seguintes obradoiros:

• Obradoiro de maquetas de plastilina no que levaron a cabo a representación de diversas 

paisaxes en 2º curso.

• Obradoiro de teatro: No que se realizaron diferentes actividades para conmemorar o Día das 

Letras  Galegas  como  manualidades  e  representación  da  adaptación  teatral  do  conto 

“Alcadesa vermella”.

• Obradoiro de creación de murais,  novamente,  participamos na eleboración dos seguintes 

murais colaborativos: decoración do Salón de Actos para a visita do autor convidado este 

curso (“O Hematocrítico”), mural dedicado ao autor homenaxeado o Día das Letras Galegas 

(Florencio Delgado),  así como o mural do proxecto “As parroquias”.

Informática

Ao longo do curso nas aulas de ambos niveis empregáronse os diferentes recursos dixitais 

que tivemos a nosa disposición (EDI, ordenador de aula, tablet, xogos interactivos e RA), o que 

enriqueceu e facilitou o labor docente e a aprendizaxe do noso alumando. A titora de 6º, foi  a 

encargada de impartir unha sesión semanal de Informática ao alumnado do 1º e 2º nivel. Levouse a 

cabo un desdobre en ámbalos dous cursos. A metade do grupo foi a Informática e a outra metade 

quedou coas titoras para desenvolver actividades recollidas no Plan Lector na propia aula ou na 

biblioteca.
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Valores Sociais e Cívicos

Traballamos  os  contidos  propios  desta  materia  mediante  diversas  actividades  nas  que  o 

alumnado puido afondar en diferentes emocións e valores como a amizade, a empatía, a violencia, a 

diversidade,  a  tolerancia,  a  educación  para  a  paz,  a  autoestima  e  autoconcepto  positivos  e  a 

resolución pacífica de conflitos, entre outros temas de gran importancia para a súa formación como 

persoas críticas e responsables. Todo isto levouse a cabo mediante actividdes como: 

• Visionado de curtametraxes e pequenos vídeos, así como, lectura de contos e historias que 

trataban distintos valores e actitudes responsables. 

• Diálogo e debate de temas de interese para o noso alumnado. 

• Traballos plásticos e de creación literaria.

• Implicación  na  xestión  e  organización  escolar  e  da  aula,  incluíndo  a  participación  en 

proxectos propios do noso centro.

Saídas didácticas

Estas foron as saídas didácticas realizadas no curso:

• Desfile de Entroido no que todo o centro realizamos un breve percorrido polas parroquias de 

Porto, Cabreira, Arantei e Alxén. 

• Visita guiada polo Monte Aloia: visitamos o centro de interpretación e fixemos o percorrido 

da senda botánica.

• Saída de fin de curso (Centro de ocio Acougo en Vilamarín).

A visita que estaba previsto realizar a un mercado da zona tivo que pospoñerse debido a que 

este curso a empresa que a ofertaba  índa non retomou a actividade presencial polas restriccións 

derivadas da pandemia.

Valoración global da aprendizaxe e NEAE
Explicar que a nivel global neste ciclo:

O alumnado mellorou as súas destrezas  e mostrou unha evolución positiva ao longo do 

curso. Destacando a evolución xeral na aprendizaxe da lectoescritura e na competencia matemática. 

Algúns alumnos destacan especialmente polo seu dominio, motivación e interese no ámbito 

das matemáticas. 
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Un aspecto  que  deben continuar  traballando e  que non desenvolveron tanto  como sería 

desexable é a expresión escrita e o uso das normas de ortografía.

Realizáronse diferentes actividades de animación á lectura nas que o alumnado demostrou 

gran interese. O plan lector cumpriuse con éxito e fixeron un uso autónomo e moi axeitado tanto da 

biblioteca de aula como da biblioteca escolar.

En canto ás dinámicas de aula, o traballo en pequeno grupo e por parellas, así como a titoría 

entre iguais funcionou moi ben e mostrouse como unha estratexia que xerou moi bos resultados.

En canto ao alumnado con NEAE e os apoios requeridos no grupo de 1º nivel:

Trátase  dun  grupo  de  14  alumnos/as  dos  cales  dous  deles  necesitaron  apoio  e  reforzo 

educativo  tanto  por  parte  do  profesorado da  materia  como do profesorado con dispoñibilidade 

horaria:

• Apoio da mestra de PT: 1 sesión semanal de lingua castelá dirixido a un alumno.

• Apoio da mestra de AL: 2 sesións e media semanais dirixidas a dous alumnos; un deles con 

dúas  sesións  de  25  minutos  cada  unha,  coincidindo  con  matemáticas  e  lingua  castelá 

respectivamente; e o outro cunha sesión de 50 minutos en lingua castelá e outra sesión de 25 

minutos en lingua galega.

• Apoio doutro profesorado con dispoñibilidade horaria: 3 sesións semanais de matemáticas, 1 

sesión semanal de lingua galega e 1 sesión semanal de lingua castelá.

Este curso realizóuselle avaliación psicopedagóxica a dous alumnos polas dificultades de 

aprendizaxe e condutuais que presentaron.

No grupo de 2º nivel:

A pesar de tratarse dun grupo reducido de só 11 alumnos/as, hai unha alta porcentaxe de 

alumnado  con  NEAE,  polo  que  ademais  das  medidas  ordinarias  de  reforzo  educativo  e 

enriquecemento curricular levadas a cabo polo profesorado das diferentes áreas, tamén foi preciso 

contar con mestras especialistas e profesorado de apoio:

• Apoio da mestra de PT:   3 sesións semanais de matemáticas, fundamentalmente dirixido ao 

alumnado procedente do estranxeiro.

• Apoio da mestra de AL:   2 sesións semanais dirixidas a dous alumnos, repartidas en dúas 

medias sesións para cada un coincidindo cunha sesión de lingua galega e unha sesión de 
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lingua castelá.

• Apoio de profesorado con dispoñibilidade horaria:   1 sesión semanal de Ciencias  sociais 

dirixida ao alumnado procedente do estranxeiro. E que no derradeiro trimestre do curso se 

incrementou cunha sesión máis na área de lingua galega.

• Grupo de adquisición de linguas:   Este curso constituíuse un grupo de adquisición de linguas 

para dous alumnos que se incorporaron no mes de xaneiro procedentes do estranxeiro. Este 

alumnado  permaneceu  no  grupo  10  sesións  semanais  que  se  correspondían  coas  áreas 

instrumentais (2 sesións de matemáticas, 4 de lingua galega e 4 de lingua castelá).

Este curso realizóuselle avaliación psicopedagóxica a catro alumnos/as polas dificultades de 

aprendizaxe e/ou necesidades educativas que se foron detectando.

Necesidades e propostas de mellora

• Solicitar a participación no programa “Escola de alimentación” organizado pola Fundación 

Eroski  tendo  en  conta  que  durante  os  cursos  da  pandemia  suspenderon  as  actividades 

presenciais e sería moi interesante poder realizalas.

• Continuar traballando a expresión escrita diariamente. Solicitar a colaboración das familias 

no  proceso  de  lectoescritura,  xa  que  se  comprobou  que  cando  hai  maior  implicación 

familiar, melloran os resultados.

• Continuar implicando ás familias nas actividades de ciclo, buscando novas estratexias para 

facilitar que poidan participar máis activamente.

Proposta de novas liñas de traballo para o PFPP do curso 22/23:

• Programación e avaliación (LOMLOE)

• Aprendizaxe cooperativo. Metodoloxía DUA.

• Intelixencia emocional: Neurociencia e coaching educativo. 

• Resolución de conflitos: Mediación, prácticas restaurativas e titoría entre iguais (TEI).

• ABJ: Aprendizaxe baseado en xogos.

• Elaborar  quendas  semanais  para  poder  limpar  “A casiña”  durante  os  recreos.  Revisar  e 

repoñer os  xoguetes  da casiña  que estean deteriorados e  telos a disposición do alumnado 

nunha cestiña na aula ou na porta de saída ao patio do parque infantil.
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• Establecer novas normas para o momento de entrada á mañá, acotando a zona na que pode 

estar o alumnado á zona do patio inclusivo e á entrada. E no caso de que chova, a zona na 

que poderían permanecer sería o pavillón. Plantexarse a posibilidade de que ao soar o timbre 

de entrada cada grupo se organice en fila para subir a aula.

2.1.2 Segundo ciclo

Obxectivos xerais. Grao de consecución

Os obxectivos  propostos  na  Programación Xeral  Anual  leváronse  a  cabo de  forma  moi 

satisfactoria na súa gran maioría, tanto no referente ás actividades propias das aulas como aquelas 

comúns ao resto do centro.

Educar no respecto e concienciación da necesidade de protección e coidado do Medio 

Ambiente.

Actividades para a súa consecución

• Traballamos “As plantas e a horta” (planificación anual da plantación) en 3º e 4º nivel, para 

coñecer diferentes plantas presentes na natureza e na contorna, así como o seu cultivo e 

coidado, cal é a tempada de cada un dos cultivos…

• Para conmemorar o día de Rosalía, todo o alumnado do centro, plantamos no horto escolar 

diferentes plantas e, ademáis, un “pensamento”, que era a planta favorita de Rosalía. Esta 

actividade foi proposta polo equipo de Dinamización da Lingua Galega.

• Incidimos de forma significativa na concienciación na lei dos 4 “R”: reducir, reempregar, 

reciclar e reparar.

• Dinamizamos e reforzamos o espírito da Recollida selectiva do lixo: papel, pilas, materia 

orgánica e plástico, tanto nas aulas como nas diferentes areas do recreo tomando medidas 

correctivas axeitadas nos casos de leves “incidencias”.

• Os Detectives verdes cumpriron a súa tarefa pasando polas aulas e comprobando que se 

cumpriran todos os parámetros deste proxecto. O alumnado dos diversos cursos aplicouse 

moito para manter as aulas limpas e ordenadas. 

• Non se  realizaron as  diferentes  actividades  previstas  empregando  varios  blogs  e  a  aula 

virtual,  aínda que,  os  nenos e  nenas  de 3º  e  4º,  empregaron de forma asidua,  as novas 

18



MEMORIA ANUAL CEP CARLOS CASARES

tecnoloxías

• Este curso tamén fixemos diversos talleres científicos relacionados coa auga (temática do 

proxecto de centro)  e coas mulleres inventoras conmemorando así o  Día  Internacional da 

Muller.

Proposta de mellora para o vindeiro  curso 202  2  -202  3  :  

• Crear diferentes actividades axeitadas para os blogs e a aula virtual, de forma habitual.

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

Actividades realizadas para a súa consecución:

• A actividade pensada para levar a cabo o proxecto do estudo do medio púidose realizar. 

Fíxose o xoves día 2 de novembro e acudiron os alumnos/as de 3º e 4º.

• A estudo da Comarca e O Concello fíxose dende a aula quedando previsto facer unha visita 

presencial para o curso 22-23.

Proposta de mellora para o curso 202  2  -202  3  :  

• Retomar o  traballo de investigación guiada dos pequenos reporteiros e crear o vídeo de 

presentación dos Sitios máis emblemáticos de Salvaterra do Miño.

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

Actividades para a súa consecución:

• Ao longo do curso escolar, traballáronse as exposicións orais dentro do ciclo a través do 

proxecto  de centro,  de asembleas  de  aula,  explicación  de anécdotas,  vivencias  persoais, 

exposición de traballos orais…

• O alumnado de 3º e de 4º fixeron as actividades do Equipo de Dinamización da Lingua 

Galega e de Biblioteca (PLAMBE).

• Nas aulas, os/as nenos/as de 3º e de 4º estudaron a figura do/da padriño-madriña de aula 

mediante a lectura dos libros de ditos autores (Mila Oya e Agustín Fernández Paz), cun 

posterior proxecto relacionado con algúns temas da lectura.

• Tras a lectura do libro de Patio de Luces por parte dos alumno, a súa autora, Érika Esmorís, 
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asistiu  ao  centro  a  facer  unha  conferencia  sobre  o  mesmo e  asinou  os  exemplares  dos 

alumnos.

• Os cursos de 3º e 4 º competiron nun concurso de ortografía de palabras en galego e en 

castelán. Os gañadores foron premiadas con agasallos e un diploma.

• “As Letras Galegas”: O alumnado de 3º e de 4º  fixeron unha intrumentación con placas, 

frautas e voz co mestre de música, Miguel Ángel. Tamén fixeron unha interpretación do 

“Dígocho eu”.

• Traballo na aula sobre a figura da homenaxeada polo Día das Letras Galegas deste ano 

2022:  Florencio Delgado Gurriarán. Para esta celebración fixéronse diferentes actividades 

presentadas  a  través  da  biblioteca  do  centro  (bibliografía  en  pictogramas,  encrucillado, 

vídeos, escape room e numerosas actividades didácticas).

• “Rosalía  Pequeniña”:  Fixose a lectura deste  libro- Cd e varias actividades,  como estaba 

previsto. O que non se realizou foi a recitación de poemas na emisora escolar.

• Emprego  da  lingua  galega  para  a  comunicación  de  carácter  administrativo,  entre  o 

profesorado do centro e coas familias.

Proposta de mellora para o vindeiro curso 202  2  -202  3  :  

• Ter a  posibilidade de levar  a  cabo o proxecto titulado “Os xogos dos/as  nosos/as  avós, 

avoas” acompañados con posibles presentacións visuais dos protagonistas (relatos das súas 

vivencias, fotos de xoguetes antigos...) e os relatos dos propios protagonistas, sempre que a 

situación sanitaria o permita.

Educar para adquirir uns correctos e saudables hábitos alimenticios.

Actividades para a súa consecución:

• Desde  as  áreas  de  Ciencias  da  Natureza  e  de  Ciencias  Sociais traballouse  o  tema  da 

alimentación a través do proxecto “Almorzos saudables”. Valoramos moi positivamente esta 

proposta aínda que, ás veces, as familias non lles mandan aos nenos e nenas os alimentos 

acordados para cada día.

O grupo de 3º  elaborou unha pirámide alimenticia  (pirámide de cartolina xigante na que tiñan 

que identificar e clasificar os diferentes grupos de alimentos e o seu valor alimenticio). Os alumnos 

de 4ª, pola súa banda, elaboraron un menú saudable semanal.
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“Reparto da froita fresca e de produtos lácteos”.  Cumplironse cos periodos programados. A 

avaliación final desta proposta é positiva porque durante estes períodos, o alumnado ten unha rica e 

variada oferta de froita para comer cada día. As froitas foron axeitadas de cara a súa repartición.

En canto aos produtos lácteos, foi boa idea cambiar os tetra briks convencionais de leite por 

batidos variados. Tivo mellor aceptación.

Proposta de mellora para o vindeiro curso 202  2  -202  3  :  

No vindeiro  curso,  para  reforzar  o  cumprimento  do  “planning”  dos  almorzos  saudables 

poderíase poñer un apoio visual nas portas de cada aula para que o alumnado o vexa sempre.

Área de Valores Cívicos e Sociais

Os cursos de 3º e de 4º seguiron coa liña iniciada en cursos pasados de elaboración de 

proxectos  grupais  por  clases  traballando  en  relación  aos  intereses  nunha  temática  común 

trimestralmente. Os proxectos establecidos para este curso 21-22 foron:

• “A auga no patrimonio cultural e arquitéctónico da contorna” (1º Trimestre) , a “A empatía” 

(2º trimestre) e a “Revista Escolar” (3º Trimestre)

• Traballar actitudes de coñecemento, respecto e tolerancia cara os demais, fomentando deste 

xeito unha boa convivencia en todos os ámbitos da vida.

Actividades para a súa consecución:

• As dinámicas de grupo foron eficientes para a mellora das condutas. Poñerse no lugar da 

outra persoa e empatizar cos sentimentos alleos, fomentou un incremento do sentimento de 

compañeirismo e de equipo.

• Facer  asembleas  construtivas,  respectando  a  opinión  de  todos  e  todas,  permitiu  tomar 

conciencia da importancia de escoitar e de respectar a diversidade de opinións así como a 

quenda de palabra. Foi un exercicio moi positivo.

• Ademais da asemblea de principio de curso para elaborar entre todos/as as normas do 2º 

ciclo,  os  mestres  de  3º  e  de  4º  celebraban  reunións  unha  vez  á  semana  na  hora  de 

coordinación para tratar temas de interese común para ambos cursos. Tamén se mantivo un 

contacto fluído e eficiente con todas as mestras e mestres que imparten algunha área nos 

dous cursos, cando foi preciso tomar decisións importantes. En ocasións, o equipo de ciclo 
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non se reuniu tanto como lle houbera gustado por diversos motivos, pero sempre abordaron 

os temas importantes de distintas maneiras.

• A nivel  de aula,  cada curso contou cun delegado/a e subdelegado/a,  cuxo labor aparece 

recollido no apartado de acción titorial do ciclo. Ambas figuras xogan un papel importante 

para  a  comunicación  entre  o/a  docente  e  o  seu  alumnado,  e  para  resolver  pequenos 

contratempos entre os/as compañeiros/as de clase.

• Cada “grupo clase” almorzou fóra, na zona que lle foi adxudicada semanalmente para o 

recreo (cando o tempo o permitiu), como unha actividade de convivencia ao aire libre. O 

alumnado respectou as normas Covid. Cada dúas zonas houbo un/unha docente de garda. As 

quendas de patio rotativas permitiron aos “grupos clase” variar de contorna. Hai seis zonas 

de patio: pista de terra, parque infantil, pavillón, bosque, patio inclusivo e pista lateral. En 

caso de chuvia, o alumnado permaneceu nas aulas acompañado, en todo momento, por dous 

profesores (o/a titor/titora e outro profesor de apoio).  Cando o protocolo o aconsellou os 

recreos fixeronse compartindo as diferentes zonas entre todos e tampouco houbo incidencias 

ssalientables.

•  En 3º e 4º os conflitos e pequenos incidentes solventáronse facendo asembleas na propia 

aula.

• As/os mestras/es do ciclo realizaron actividades coordinadas (cada grupo burbulla na súa 

aula) nos Obradoiros e nas actividades do centro propostas polos equipos de Dinamización 

da Lingua Galega, de Actividades Complementarias e Extraescolares e Biblioteca.

ANEAE

No 2º ciclo, algúns/algunhas alumnos/as necesitaron o apoio das mestras especialistas en PT, 

AL ou do mestre de ARCO (4ª curso), así como doutras mestras ou mestres do centro que deron 

apoio na aula. Todos/as eles/as reuníronse para facer un seguimento e coordinar as actividades deste 

alumnado, foi imprescindible para que houbera un bo rendemento dos mesmos.

Para coordinar os apoios houbo unha reunión de preavaliación do/a titor/a cos mestres/as 

que impartiron apoio na súa titoría,  preto das datas da avaliación e outra reunión no medio do 

trimestre, para revisar os apoios.

Destacar, que na aula de 3º curso, foron seis os alumnos que recibiron un apoio educativo na 

aula tanto por parte da especialista de PT como de AL. Aínda que tres alumnos necesitaron máis  
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dedicación e apoio de forma particular.

Por  outra  banda,  destacar  que  na  aula   de  4º  curso,  a  presenza  dunha  PT de  atención 

preferente que traballa a diario na aula, xunto a especialista de AL cun alumno que ten ACI na  

maioría das materias. Destacar tamén a colaboración da mestra de ARCO que se  incorporou a 

mediados do 1º trimestre.

O labor, a axuda e a entrega de todos os profesionais foron moi valiosos para o progreso 

académico  e  emocional  do  alumnado  e  das/dos  titores,  xa  que  facilitaron  que  o  proceso  da 

ensinanza-aprendizaxe se desenvolvera con máis tranquilidade e eficiencia.

Propostas de mellora para o vindeiro curso 2022/2023

• Destacar a importancia e o carácter crucial da presencia dun equipo de orientación estable, 

subliñando esta observación especialmente, respecto á mestra PT de atención preferente, que 

traballa  a  diario,  xunto  á  especialista  de  AL,  cun  alumno que  ten  ACI  na  maioría  das 

materias na aula de 4º. Isto aplícase tamén a mestra de ARCO e ao conxunto do equipo. Para 

obter  un  óptimo desenvolvemento  académico  e  emocional  do  alumnado  que  necesita  a 

presencia  destes  profesionais,  é  imprescindible  que  o  colexio  dispoña  dun  equipo  de 

orientación estable de forma permanente para que poidan levar a cabo o seu labor eficiente e 

profundo tanto co alumnado coma cos/as mestres/as. Non son un mero apoio senón un piar  

fundamental  e  imprescindible  para  o  crecemento  intelectual,  emocional  e  social  do 

alumnado.

• Intentar  programar  un  horario  máis  apropiado  ou  máis  amplo  para  as  reunións  de 

coordinación, que permita que os implicados poidan reunirse de forma máis asidua (evitar 

poñer a coordinación a última hora e que un dos reunidos teña garda de transporte  por 

exemplo).

OBRADOIROS

O alumnado do 2º ciclo levou a cabo os obradoiros programados nas propias aulas, pero de 

forma coordinada entre os dous grupos. Estes  foron os  obradoiros impartidos polos/as mestres/as 

nomeados na PXA do ano 2021-2022.

PROXECTOS

Ciencias Naturais e Ciencias Sociais
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• A horta escolar

• Microscopio USB. Descubrindo o mundo invisible

• A nosa contorna

• O Concello: Salvaterra de Miño (3º curso)

• A comarca: O Condado (4º curso)

Os cursos de 3º e de 4º levaron a cabo a maioría destes proxectos en función dos intereses e 

das actividades xurdidas ao longo do curso e da situación que vivimos debido á situación sanitaria.

Lingua (encamiñados á mellora da expresión oral e escrita)

• A auga no patrimonio cultural e arquitectónico da contorna: Ambos cursos realizaron textos 

escritos  relacionados co proxecto e redactaron os pés de fotos para o calendario 2022.

• Diario do alumno: O alumnado de 3º realizou un diario onde escribiu de forma espóntanea 

o seu día a día. Foi unha actividade que tivo moi boa aceptación.

• Caderno  de  expresión  escrita:  Os  alumno de  4º  utilizaron  un caderno  onde traballaron 

diferentes tipos de textos que só se levou a cabo durante o 1º trimestre.

• Concuso de ortografía: Fixoselles unha relación de palabras con dificultade ortográfica (as 

mesmas palabras para 3º e 4º). Ao final o test pasóuselle en ambos casos no 3º trimestre.

• Lectubers:  Foi unha das propostas que non se levaron a cabo por falta de tempo. Os/as 

mestres/as intentarán cumprir esta tarefa para o próximo curso 2022-2023.

Matemáticas

En 3º e en 4º  fixeronse a maioría dos proxectos previstos agás o de Matemartistas.  Para o 

vindeiro curso, intentaremos cumprir con tódalas tarefas.

En  4º,  acabamos  o  temario  elaborando  manualidades  que  abranguen  as  unidades  de 

xeometría e os seus diversos contidos.

Ademais dos proxectos citados anteriormente, o 2º ciclo participou tamén no “Club de 

Ciencia” e no “Mus-e”

Propostas de mellora para o vindeiro curso 202  2  -202  3  :  

• Os  mestres  e  mestras  do  2º  ciclo  propoñen  que,  se  aceptamos  novos  proxectos,  sería 
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desexable  deixar  de  levar  a  cabo  os  anteriores.  Resulta  necesaria  unha  selección  dos 

proxectos para non “sobrecargar” e poder realizar de forma máis profunda e prolongada os 

proxectos que o claustro considere más atractivos e significativos para o alumnado.

• Ter  en  conta  a  posibilidade  de  promocionar  e  dinamizar  novos  formatos  de  proxectos 

(dixitalización).

• Valorar a viabilidade de continuar co Mus-e. Pode ser interesente elixir só a un curso ou 

dous cursos e darlle continuidade a estes. Con sesións soltas e temporalmente afastadas non 

cremos que teña uns bos resultados para o alumnado.

• É recomendable seguir co Club das Ciencia xa que achega ese campo ao alumnado dunha 

forma moi atractiva, entretida e participativa, sen descoidar o seu carácter académico.

SAÍDAS

Tódalas saídas se levaron a cabo, agás a do 2º Timestre (Ponteareas- Mondariz) quedando 

esta, prevista para o curso 22-23.

Facemos fincapé no feito de que, tanto para o corpo de mestres/as como para o alumnado, as 

saídas son unha ferramenta crucial para o pleno desenvolvemento académico, emocional e social 

dos/as máis cativos/as.

INFORMÁTICA

A titora do 6º curso foi a persoa responsable de impartir a sesión semanal de informática.

O alumnado de 3º, nunha sesión de Lingua castelá, tivo unha hora semanal de Informática 

para aprender o manexo básico do equipo, procesador de textos, pescuda pola Internet… Houbo 

desdobre, mentres un grupo acudiu á aula de informática, o outro quedou na aula co seu mestre ou 

acudiu á biblioteca para unha sesión de lectura, e aproveitou para facer os préstamos de libros.

A  materia  de  libre  configuración  ofrecida  polo  Centro  para  o  alumnado  de  4º  é 

“Investigación  e  tratamento  da  Información”.  Nesta  sesión  o  alumnado  acudiu  á  aula  de 

Informática. Para conseguir un maior rendemento. Decidimos facer dous grupos. Mentres media 

clase  foi  a  Informática,  a  outra  media  quedou  na  aula  para  desenvolver  diversas  actividades 

relacionadas co Plan Lector ou acudiu á biblioteca e aproveitou para facer os préstamos de libros 

acompañada pola titora. Á semana seguinte, cambiaban os grupos.

Proposta de mellora para o vindeiro curso 202  2  -202  3  :  
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• Establecer a recollida de información do conxunto de mestres/as para as titorías, en formato 

dixital e deixar o soporte en papel.

RADIO ESCOLAR

O alumnado do ciclo elaborou os seus guións radiofónicos que se emitiron nos recreos que 

lles foron asignados ao longo dos tres trimestres.

Coa instalación dos novos autofalantes paliáronse as dificultades relacionados coa escoita do 

curso pasado.

Os obxectivos didácticos desta actividade son: mellorar a lectura e a expresión escrita dos/as 

nenos/as e fomentar o traballo en equipo.

ACCIÓN TITORIAL

Co profesorado:

• De forma puntual,  tiveron lugar reunións/intercambios con todas/os as/os mestras/es que 

daban clase na aula, para unificar criterios.

• Recompilouse  información  de  cada  mestra/e  sobre  o  alumnado,  para  as  entrevistas  coa 

familia de diversas formas (na folla adxudicada expresamente a ese fin, verbalmente ou en 

soporte informático).

• Preparouse a elaboración dos recantos nas aulas ao principio do curso con algúns cambios 

segundo as necesidades do día a día e da realidade da aula.

Coas familias:

• Levouse a cabo unha reunión de principio de curso coas familias, para facilitar unha toma de 

contacto co novo profesorado do centro, na que se lles explicaron os plans de traballo ao 

longo do curso, as normas da clase, as posibles saídas, etc.

• Nalgúns  casos  realizáronse reunións  presenciais.  En  todo  momento,  se  seguiron  as 

recomendacións establecidas. 

Proposta de mellora para o vindeiro curso 2022/2023

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

alumnos que xa gozaron deles este curso, no caso de ser necesario.

• Seguir cos apoios dentro das aulas por parte do profesorado con dispoñibilidade horaria.
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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 textos no obradoiro de escritura divertida.

• Elaboración de traballos de investigación.

• Elaboración de guións e selección da información obtida para unha posterior exposición 

perante os seus compañeiros.

• Pescuda  de  información  de  diferentes  temas  en  internet  e  exposicións  perante  os  seus 

compañeiros.

• A partir  de  exemplos  reais  elaboración  de  diferentes  textos  tales  coma:  carta  aos  Reis 

Magos, receitas de cociña, guións de radio, cartas formais á alcaldesa, 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  dedicábanse  a  ler  o  que 

quixeran. Esta actividade foi moi ben acollida por todos e todas, coa opinión de que 15 

minutos non eran suficientes.

Necesidades e propostas:

• Manter  os  proxectos  iniciados  este  curso:  “Microscopio  USB  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.
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• Seguir organizando os obradoiros e incluír neles actividades que se fan ao longo do ano para 

economizar o tempo.

• Intentar que na hora de coordinación semanal coincidan os titores/as de 3º e 4º cos demais 

mestres que coinciden no grupo.

• Establecer,  cando  menos,  unha  hora  mensual  fixa  de  coordinación  entre  titoras/es  e 

mestras/es 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.

• Seguir mantendo o obradoiro de cociña.

• Seguir mantendo os desdobres na aula de informática, cos grupos numerosos.

2.1.3 Terceiro ciclo

Obxectivos xerais. Grao de consecución

O grao de consecución dos obxectivos xerais programados polo ciclo foi aceptable.

Traballouse:

• A autonomía persoal.

• A busca de información en distintas fontes.

• O coñecemento e a aceptación de si mesmos e a autoestima.

• A integración no grupo.

• A aprendizaxe do uso dos dispositivos electrónicos en 5º nivel. E-Dixgal

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 dende iniciativas 

lúdicas que estimulasen a súa capacidade de plasmar na escrita o que ven, lle contan ou 

senten.

• “A auga na contorna”. En 5º e 6º traballáronse os elementos arquitectónicos relacionados 

coa auga: descrición das fotografías, uso, comentarios... a partir da información aportada 
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polas familias e as que buscou o alumnado en internet. 

• Redacción dos pés de fotos, relacionadas co proxecto anual, para o calendario 2022.

• Exposición  relacionada  co  proxecto  anual  de  centro,  “a  auga  na  contorna”  do  3º  ciclo. 

Colaboración das familias para aportar obxectos como: canas de pescar, caldeiros, traxes de 

auga… O alumnado de 6º encargouse da presentación e exposición oral aos demais cursos, 

explicando o uso e características dos elementos da exposición.

• Exposicións orais. Salientar a importancia das exposicións orais, como aspecto primordial a 

traballar  nas  linguas,  ademais  de  fomentar  a  relación  entre  o  alumnado.  Este  curso 

realizáronse dentro do mesmo nivel e entre cursos. Traballaron as exposicións orais nalgúns 

temas da área de Ciencias da Natureza  e Ciencias Sociais, tanto en 5º como en 6º; e na área  

de Lingua Galega en 5º nivel, coa madriña de aula, Anisia Miranda e en 6º con Xosé Neira 

Vilas.

• Concurso de ortografía en 5º e 6º nivel: Galego (4 de xaneiro ) e Castelán (15 de marzo).

• Padriños e madriñas das aulas.  En 5º nivel traballouse a Anisia Miranda,  elaborando un 

traballo individual con exposición oral na aula e posterior exposición na corticeira. En sexto 

nivel traballouse a Xosé Neira Vilas coa elaboración dun mural interactivo e a exposición e 

explicación  aos  demais  cursos.  Lectura  dos  libros  do  padriño  e  madriña,   na  hora  do 

desdobre de informática. 

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

vocabulario, a composición de textos e a ortografía.

MATEMÁTICAS

• Concurso de fotografía matemática do IES (5º e 6º nivel), resultouso gañador do 3º premio 

un alumno de 5º.

• Proxecto Matemartistas en 5º nivel e 6º dentro do obradoiro de debuxo Técnico.

• Proxecto Medimos (calcular as medidas e área da casiña do patio infantil, para saber canta 

pinturas gastaron).

• Proxecto MUS-E. As matemáticas a través da danza. Impartido por Mercedes Prieto.

• Olimpíada matemática nos dous cursos (finais de xuño).
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CIENCIAS

• Plantación e mantemento da horta 5º e 6º nivel.

• Experimentos  científicos  (5º  e  6º  nivel).  En  5º  nivel,  experimento  sobre  a  xeración 

espontánea,  medida  de  volume  e  masa...  En  6º  nivel,  reaccións  químicas,  fumador 

electrónico, brazo articulado…

• Construción de circuítos eléctricos (6ª nivel) e máquinas simples ( elaboración dun coche).

• Creación dun mural  interactivo (6º  nivel)  no que se incorporaronn diversos dispositivos 

tecnolóxicos.

 VALORES

En Valores de 5º e 6º leváronse a cabo as seguintes actividades:

1º trimestre: 

• Traballo sobre a auga na contorna en 6º nivel.

• En 5º de EP non traballamos sobre o establecido, centrámonos en valores cívicos e sociais: a 

inclusión,  o  respecto  á  diferencia,  os  estereotipos  e  a  propia  autoimaxe  e  autoestima, 

asambleas de aula…

2º trimestre: 

• Recollida de refráns e cantigas relacionadas coa auga.

• Co alumnado de 5º  EP non traballamos o previamente indicado,  tras  a  visualización da 

película  “Del  revés”  centrámonos  no  traballo  de  exposición  e  redacción  sobre  os 

sentimentos.

• En 6º nivel visionado de curtas, para traballar as emocións, respecto, colaboración…

3º trimestre: 

• En 6º nivel,  traballo  sobre a revista  buscando información e elaborando o artigo para a 

mesma. En 6º nivel continuamos coas tecnoloxías e o bo uso das mesmas. 

• En  5º  nivel  a metodoloxía  empregada  xeralmente,  estaba  baseada  na  visualización  de 

películas ou busca de información para posterior diálogo do mesmo a partir de experiencias 
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propias. Neste 3º trimestre visualización da película “Viaje de Chihiro”.

OUTRAS ACTIVIDADES

• Participación no Club de Ciencia.

• Proxecto  das  “Mulleres  Científicas” coa  elaboración  de  murais  e  investigación  sobre 

diversas mulleres.

• Día de Rosalía: plantamos na horta un pensamento por curso, xa que esta é a flor preferida 

de Rosalía, tamén fixemos un mural con pétalos que decoraron e nos que escribiron versos.

• Participación nas semanas dos lácteos e da froita.

• Biblioteca de Aula: en sexto nivel, a biblioteca de aula funcionou moi ben. En 5º os alumnos 

e alumnas traían os seus propios libros para a hora de ler, ou os que collían da biblioteca de 

centro, polo que a biblioteca de aula non tivo excesivo éxito.

• Lectura de libro de Érica Esmorís, “ Quen salva un can”. Visita da escritora, o 19 de abril.

• Participación no Proxecto Mus-e. O alumnado achegouse a distintas danzas do mundo.

• Participación no programa internacional Erasmus+ Mus-e, coa finalidade de divulgar a nosa 

cultura ao tempo que o alumnado aprende aspectos da cultura e o patrimonio inmaterial de 

Portugal e Hungría.

• Programas de radio.

• Decoración de corticeiras nas diferentes festas.

• Visita ao IES do alumndo de 6º nivel.

AULA DE INFORMÁTICA

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

materia de libre configuración ao alumnado de 6º nivel. Todo o alumnado do 3º ciclo, acudiu unha 

sesión semanal á aula de informática, para tratar de conseguir unha mellora da competencia dixital. 

Desdobráronse os cursos nos dous grupos.

Desde  a  aula  de  informática  leváronse  a  cabo  actividades  encamiñadas  á  mellora  das 

competencias claves matemática e lingüística, tales como a elaboración de presentacións e vídeos, 

nubes de palabras, manexo do dicionario dixital da RAG...
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En 5º nivel fíxose unha presentación sobre Anisia Miranda e en 6º a portada de Florencio 

Delgado Gurriarán  para a revista Néboa e unha presentación.

Como produtos finais do Erasmus + “Mus-e Live Friends“, elaborouse un documento para 

compartir en Drive, co centro educativo de Leiría, no que se recollen imaxes e os nomes do obxecto 

en galego, para que o centro de Leiría o complete en portugués. Tamén se fixo unha presentación 

sobre a “Muiñeira” e outras danzas para mostrarlle, aos nosos amigos, o noso patrimonio artístico 

do país.

SAÍDAS DIDÁCTICAS

1º trimestre:

• Ruta de sendeirismo “Río Tea e Senda Municipal do río Miño” 5º e 6º nivel.

2º trimestre:

• Ruta de sendeirismo “monte Faro de Budiño” 5º e 6º nivel.

• Ruta de sendeirismo e visita guiada para ver e coñecer o noso patrimonio relacionado coa 

auga e coa contorna próxima. Petróglifos. “Ruta Taboexa , As Neves”

3º trimestre:

• Excursión de fin de curso: 6 de xuño. “Parque Acougo, Vilamarín, Ourense”.

OBRADOIROS/ÁREA DE PLÁSTICA

1º trimestre:

• Debuxo Técnico (3º ciclo).

• Teatro dramatizado (3º ciclo). A cabra e os sete cabuxiños

• Manualidades Nadal (5º nivel).

• Manualidades mural do magosto ( 5º nivel).

• Papiroflexia (3º ciclo).

• Obradoiro de acuarelas (3º ciclo).

• Maquetas de ciencias (6º nivel).

• Experimentos (3º ciclo).
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2º trimestre:

• Traballos plásticos do libro “Quen salva un can” de Érica Esmorís  (5º e 6º nivel).

• Decoración da corticeira "Entroido" (6º nivel)

• Elaboración disfraz do entroido.

3º Trimestre:

• Cociña (6º nivel)

• Decoración corticeira "Día das Letras Galegas".

• Elaboración de corpos xeométricos (6º nivel)

• Traballo da simetría (3º ciclo).

• Pintar casiña do patio infantil (3º ciclo).

• “Hiloramas” (6º nivel)

• Grafitti, Pop-art (5º nivel)

• Teatro e actuación no festival Das Letras Galegas. O restaurante Farruco.

Os obradoiros foron impartidos polas titoras de 5º e 6º nivel e o apoio da mestra Adriana, en 

5º nivel.

ACCIÓN TITORIAL

Co alumnado

• Os primeiros días de clase leváronse a cabo actividades de titoría coa lectura e explicación 

do Protocolo Covid. Nas aulas de 5º e 6º, realizáronse as probas de avaliación inicial, así 

como a redacción das normas da aula consensuadas, que posteriormente se expuxeron nos 

taboleiros das aulas.

• Organizamos  o  material  do  alumnado,  de  forma  individual,  en  gabetas  adaptando  os 

armarios para evitar que se mesturaran as cousas do alumnado.

• Fomentamos o coidado da aula e do centro.

• O reparto  das  tarefas  de  aula  (apagar  luces,  pechar  porta,  ordenar  a  biblioteca  de aula, 

mascota...)
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• Elixíronse os delegados/as de aula e os subdelegados/as.

• 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, mapas mentais e esquemas.

• Deriváronse 2 alumnos de quinto ao Departamento de Orientación, para pasarlles probas..

• A titora  de  6º  e  o  Equipo  de  Orientación,  elaboraron un  informe  dos  alumnos/as  que 

presentan dificultades de aprendizaxe, para trasladarllo ao IES. Tamén en 6º, desde a titoría, 

elaborouse  un pequeno informe de necesidades de apoio afectivo-social, solicitado polo IES 

de Salvaterra para o seu programa TEI (Titorización Entre Iguais).

• O  alumnado  participou  nas  distintas  actividades  do  centro  promovidas  polos  distintos 

equipos.

Coas nais/pais:

A reunión xeral coas nais/pais fíxose o día 5 de outubro, en distinto horario para cada nivel. 

Serviu como primeira toma de contacto, así como para explicar as liñas xerais de traballo ao 

longo dun curso que se presentaba diferente a todos os anteriores, e na que se lles plantexou a 

colaboración que se esperaba da súa parte. Ademais en 5º nivel explicóuselles ás familias o uso dos 

ordenadores na aula e a utilización (proxecto E-Dixgal).

Ao  longo  do  curso  as  entrevistas  coas  familias  foron  presenciais  e  algunha  através  do 

teléfono. Mantívose comunicación á través da axenda escolar e da aplicación Abalar-móbil.

A colaboración das familias en todas as actividades propostas desde as aulas foi boa. 

NEAE

• En 5º, no 1º trimestre recibiron apoio a través do Programa ARCO, 6 alumnos/as con  3 

sesións en Matemáticas, 3 sesións nas áreas de Linguas e 1 sesión en ciencias. A mestra de 

PT fixo apoio na aula traballando a comprensión lectora.

• En 6º, durante  todo o curso recibiron apoio a através do programa PROA, 8 alumnos/as 
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durante toda a xornada completa. Co comezo do apoio do Programa PROA, a mestra de PT 

traballou  a  comprensión  lectora  durante  todo  o  curso. Un  alumno  recibiu  apoio,  o  1º 

trimestre, da mestra de AL. 

P  ropostas de mellora para o vindeiro curso 2022/2023  

• Retomar as exposicións orais, inter-clases.

• Seguir  traballando  o  noso  patrimonio  material  e  inmaterial  a  través  da  exposición  da 

xornada de portas abertas e do calendario.

• Seguir  reforzando  ao  alumnado  que  presenta  dificultades  de  aprendizaxe,  sempre  que 

teñamos profesorado con dispoñibilidade horaria.

• Retomar a organización da área de Plástica facendo de novo os obradoiros con alumnado 

dos dous niveis, mesturados.

• Os obradoiros favorecen a diversidade de actividades e optimizan o tempo e o número de 

actividades que se realizan no centro.

• Reforzar o coidado e limpeza das aulas e do patio, por medio dos detectives verdes.

2.1.4 Educación física

As clases  de  Educación  Física  axustáronse  ao  programado  na  PXA aínda  que  se  foron 

introducindo algúns cambios cara ao final do curso. A instalación máis empregada foi o pavillón 

cuberto,  porque se priorizaron as actividades  ao aire  libre.  O ximnasio usouse  cando o tipo de 

actividade  así  o  requiría,  por  exempo:  Proxecto  Mus-e,  así  como  cando  as  condicións 

climatolóxicas eran adversas.

A pesar da situación derivada da pandemia e tendo en conta que o protocolo Covid non era 

tan restritivo como o curso anterior puidéronse levar a cabo a maioría das actividades programadas.

O máis salientable é:

• As actividades levadas a cabo no 4º nivel,  foron adaptados pola mestra de PT preferente con 

pictogramas aínda que este apoio se foi quitando a medida que avanzou o curso.

• Sendeirismo:   realizáronse tódalas andainas programadas. Tanto a do “Sendeiro Municipal do 

río Tea” como a ruta do “Faro Budiño” en ambos casos cos grupos de 5º e 6º. Elaborouse un 

caderno de campo que os alumnos cumplimentaron. Destacar que gustou máis a ruta do 
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“Faro Budiño”.

• Dinamización de patios:   crearonse bolsas de materiais para cada zona establidas ao principio 

de curso. Estas foron retiradas cando cesaron os grupos burbulla. Deixaron de funcionar 

pero no seu momento tiveron boa aceptación.

• Actividades  de  recreos:    no  último trimestre  creouse  un torneo de  tenís  de  mesa  para  o 

alumnado de 4º, 5º e 6º. Gustou bastante. 

Dotacións de material e obras

• Solitar a retirada das dúas canastras vellas do pavillón.

•  Solicitar a construcción dun almacén nas proximidades do ximnasio.

• Mercouse novo material para área intentando ampliar o abano de recursos para a mesma.

Propostas vindeiro curso:

• Rematar coa instalación do proxector e pantalla no ximnasio, xa que a cobertura wifi nesta 

dependencia é excelente e sería un recurso moi interesante para o centro.

• Seguir coa iniciativa dos torneos/ligas internas.

• Valorar  a  posibilidade  de  realizar  un  Proxecto  Deportivo  de  Centro  co  obxectivo  de 

promocionar os estilos de vida saudable dos que nos fala o artigo 20 do Decreto 105/2014 

do 4 de setembro. Este pode ser un documento por si só que pase a formar parte do Proxecto 

Educativo ou aproveitar e relacionado co Proxecta + de Vida Activa e Saudable xa que este 

último ten dotación económica para o centro. Algunhas das propostas a levar a cabo son: 

espertares  máxicos  (activación neuromotora ao  comezar  o día),  patios  activos,  almorzos 

saudables, plans lectores dinámicos, actividade física na casa (apadriña a un sedentario), 

“espalda sana”....

• Seguir programando a ruta de sendeirismo para o alumnado do terceiro ciclo.

• Pintar/marcar algún novo xogo no campo inclusivo. Incluso sería positivo un circuito de 

Educación Vial, tamén se baralla aposibilidade de marcar os xogos con cintas para que se 

poidan ir cambiando, segundo as demandas.

• Seguir solicitando, coma todos os cursos, material á Consellería de Educación.

• Facer unha lista de necesidade de material e mercar o necesario.
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• Arranxar a tarima do ximnasio na zona da porta que dá ao patio inclusivo.

2.1.5. Educación musical

Continuando  coa  liña  de  traballo  dos  anos  anteriores,  os  principais  obxectivos  foron  a 

sensibilización do alumnado para o gozo individual e colectivo a través da música, o coñecemento 

do seu propio folclore e favorecer a percepción e expresión musical do alumnado. As pautas para 

acadalo  foron  semellantes  ás  dos  cursos  anteriores,  traballando  con  audicións  activas,  danzas 

xeograficamente próximas ao alumnado e interpretacións de creacións propias e alleas a través dos 

instrumentos dispoñibles na aula de forma individual ou en conxunto, así como a frauta doce.

O traballo rítmico foi o principal motor da meirande parte das actividades a través de tarefas 

de desenvolvemento neuropsicomotor. Desenvolvéronse a partir do corpo e do movemento o resto 

de actividades vocais, instrumentais e auditivas.

Ademais, traballáronse diversos aspectos musicais e instrumentais con actividades e xogos 

utilizando  as  novas  tecnoloxías  das  que  se  poden  dispoñer  na  aula  de  música  e 

materiais/instrumentos manipulables. Continuouse a participar nas distintas actividades propostas 

desde o equipo de actividades complementarias e extraescolares así como polo equipo de biblioteca:

• Colaboración  na  festividade  de  Nadal:  o  resultado  final  de  todas  as 

actividades  e  estándares  traballados  neste  primeiro  trimestre  foron  mostrados  no 

festival de Nadal. Leváronse a cabo unha serie de actuacións en dous pases: (1º, 2º e 

5º), (3º, 4º e 6º). Neste festival interpretáronse as actuacións preparadas nas titorías e 

outras preparadas na materia de música.

• Participación no festival  dedicado ao día  das  Letras  Galegas:  realizáronse 

diversas actuacións instrumentais e vocais, así como poemas e estractos dedicados a 

Florencio  Delgado  Gurriarán  en  formato  “Rap”.  Destacar  neste  festival  a  gran 

cantidade de danzas interpretadas grazas ao traballo que fixo con nós a mestra de 

MUSE.

• O proxecto MUSE iníciase no noso cole como fonte de equilibrio e tolerancia. É un 

programa que a través da arte busca a cohesión social e a educación en valores. A 

meirande parte  das sesións  centráronse na coordinación e expresión corporal,  así 

como no coñecemento de: danzas tradicionais, danzas do mundo, danzas modernas...

No 3º trimestre o alumnado de 4º e 5º investigou moito sobre instrumentos, iniciando o 
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proxecto “A banda e os seus instrumentos”, no cal coñeceron as diversas familias de instrumentos, o 

funcionamento das bandas  de música da contorna e entrevistando aos directores das bandas  de 

Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño.

N  ecesidades e propostas de mellora  

• Continuar colaborando cos distintos equipos do centro na celebración de datas sinaladas.

• Convidar ao centro a algún grupo musical ou solista.

• Seguir actualizando algúns dos instrumentos da aula (baquetas, instrumentos de pequena 

percusión, materiais manipulables para traballar a linguaxe musical convencional...), co fin 

de poder aumentar  o número de instrumentos presentes para o traballo  instrumental  cos 

nenos e nenas do centro.

• Tentar adquirir unha PDI para a aula de música.

• Realizar saídas complementarias para asistir a concertos ou musicais.

• Rematar de acondicionar a nova aula de música con cartaces, diversos libros musicais...

• Continuar co desfile de Entroido polas parroquias, con batucada.

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.

Animouse  ao  alumnado  a  ver  películas,  animacións, e  escoitar  música  en  inglés,  como 

actividades de reforzo e ampliación na aula, e no seu tempo de lecer, de modo que a exposición á 

lingua inglesa fora a máxima posible. Así mesmo, con idéntica finalidade, facilitóuselle a todo o 

alumnado o acceso a actividades de repaso e ampliación na web da editorial do noso libro de texto,  

MacMillan.

As estratexias metodolóxicas empregadas incluíron, para os alumnos e alumnas de 1º 

curso,  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 
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cinésico- sensorial, defendendo que a comprensión da linguaxe falada debe ser desenvolvida 

antes ca expresión oral da mesma.

Por outra banda para os alumnos de 1º e 2º, a metodoloxía ampliouse a través da 

incorporación de contos en lingua inglesa, de cara ao emprego do “Enfoque Comunicativo” 

(Communicative  Approach)  que  se  leva  a  cabo  a  partires  de  3º  de  primaria,  na  que  o 

desenvolvemento da lingua estranxeira  ten lugar  por  medio da interacción entre  mestra  e 

alumnos/as, así coma a importancia outorgada ás experiencias persoais dos estudantes xa que 

contribúen á aprendizaxe.

É importante destacar que no caso do 1º e 2º curso, o libro de referencia foi  “New 

High Five” e, a pesares de non ter rematadas todas as unidades didácticas propostas por falta 

de tempo, isto non interferiu coa adquisición do nivel competencial requirido nesta materia.

No caso do 3º nivel, o libro de referencia ao longo do curso foi “Heroes”.

En 4º curso o libro de texto foi o  “Heroes” da editorial McMillan . Non se chegou a  

rematar  todas  as  unidades  propostas.  a  pesares  de  non  ter  rematadas  todas  as  unidades 

didácticas  propostas  por  falta  de  tempo,  isto  non  interferiu  coa  adquisición  do  nivel 

competencial requirido nesta materia.

A nivel lingüístico incluíronse actividades de reforzo e estimulación nos diferentes 

cursos  a  través  de  contos,  bingos,  “image  searches”,  xogos,  tics,  cancións,  e  materiais 

complementarios que potenciaron a escoita activa nesta lingua, así como a partir do 3º curso, 

tamén  se  levou  a  cabo  a  práctica  de  concursos  de  deletreo  na  procura  dunha  mellor 

pronunciación e fluidez na lingua.

A partires de  5º curso e nos cursos superiores utilizáronse as TIC por medio dunha 

aplicación chamada PLICKERS que nos servía para facer preguntas de repaso de contidos xa 

explicados anteriormente, como actividades de reforzo e afianzamento dos conceptos que se 

estaban traballando nese momento. Así mesmo, en 5º e 6º niveis, ao estar incluídos dentro do 

programa E-DIXGAL dispoñían cada un de cadanseu ordenador, polo que se aproveitou para 

aprender a utilizar dicionarios bilingües online e deixar un pouco de lado o tradutor de google, 

xa que non sempre é eficaz no seu uso.

Ademais,  a  pesares  de  pertencer  ao  programa E-DIXGAL,  cabe  dicir  que  non  se 

utilizou  o  contido  dixital  incluído  na  plataforma,  por  non  ter  actividades  nin  contidos 

explicados de maneira efectiva, polo que se seguiu utilizando material impreso. A editorial de 
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referencia foi Macmillan que deu acceso a cada alumno e alumna ao libro dixital HEROES 

que foi o utilizado durante este curso.

Así mesmo, participouse na elaboración dos programas de radio da emisora escolar, 

cando así estaba programada, con temas de interese para o alumnado.

Propostas de cara ao próximo curso:

• Continuar traballando con contos no primeiro ciclo, complementando o libro de texto.

• Planificar Big Books e realizalos ao longo do curso.

• Continuar co emprego das TICs e tentar sacarlle máis proveito ao encerado dixital 

instalado na aula de inglés.

• Traballo a nivel gramatical no 2º ciclo do verbo To Be, repaso do auxiliar Do, like and 

dislike e modales.

• Incluír nalgún dos festivais que se realizan na escola, con motivo das celebracións de 

Nadal, cancións en lingua inglesa.

• Continuar  co  apoio  dentro  da  aula  de  inglés,  se  a  dispoñibilidade  horaria  do 

profesorado o permite.

• Volver a traballar con cancións no terceiro ciclo.

• Utilizar os recursos que pon a nosa disposición a plataforma E-DIXGAL en 5º e 6º 

nivel.

• Recuperar o uso de aula de inglés que houbo que abandonar por mor da COVID-19 

durante estes dous últimos cursos.

• Dotar de novo material á aula de inglés.

2.1.7. Relixión católica

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

programación  de  aula  e  acadando  os  obxectivos  previstos.  O  material  proporcionado  ao 

alumnado foi  recompilado de diversas fontes: internet e copias de diversos libros de texto dos 

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:
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• 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, montamos un Belén na entrada do colexio. O alumnado de 3º elaborou o 

guión do programa de Radio “Especial Nadal” e o alumnado de 5º o artigo de Nadal 

para a revista Néboa.

• No Día da Paz, traballamos os contos “A Pomba Dona Paz” de Ramón Caride e ”Que 

viva a paz”. Aprendemos que a paz implica ter un entorno libre de violencia e que 

existe unha paz interior en cada un de nós, a cal nos permite dialogar e encontrar as 

mellores solucións a calquera conflito. Tamén aprendemos que para estar en paz co 

mundo primeiro temos que estar en paz con nós mesmos. O alumnado de 3º fixo un 

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

• Traballouse o acoso escolar en todos os niveis, 1º, 2º e 3º a través do conto “ Orellas 

de  Bolboreta”,  en 4º,  5º  e  6º  a  través  da curtametraxe “El  Sánwich de  Mariana”. 

Ademais, o alumnado de 6º investigou sobre o Acoso escolar e elaborou o guión do 

programa de radio que emitiu 1º nivel.

• Con motivo  do  Día  do  libro  o  alumnado  de  3º  nivel  elaborou  o  guión  de  radio 

“Especial día do libro”.

• Colaboramos con artigos para a revista escolar Néboa cos artigos de Nadal, Día da 

Paz, Violencia de xénero.

• Relacionado  coa  educación  emocional  e  nos  meses  de  maio  e  xuño  vimos  e 

traballamos diferentes películas e curtametraxes: “El circo de las Mariposas”, “Planta 

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

escuela” en 5º e 6º.

Os obxectivos foron acadados en todos os cursos polo que considero que o material 

empregado foi o axeitado.  Debido á necesidade social de traballar a educación en valores de 

maneira globalizada en todas as áreas do currículo, considero fundamental seguir enfocando a 
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Relixión Católica na consecución de valores que permita formar persoas autónomas, críticas e 

con pensamento propio. Este curso, en quinto nivel, ademais da programación traballei algúns 

valores  (compaixón,  humildade,  solidariedade)  ademais  doutras  curtametraxes  coma ”Mis 

zapatos”, “Cuerdas”… Tamén vimos a película “La vida es bella”, en cuarto e quinto nivel, no 

que aprenderon un pouco sobre o Holocausto xudeu e o que pode chegar a facer un pai por un 

fillo, facendo fincapé no amor e respecto cara a familia.

En sexto nivel  traballamos  sobre as  curtas  “El  Circo  de  las  mariposas”,  “Adriana 

Macías” e a película “Cuarta Planta”. Gustaron moito e motivaron ao alumnado ensinando a 

importancia da superación na vida a pesares das dificultades que nos xurdan (os protagonistas 

son todo un exemplo de superación). Propoño seguir nesta liña no vindeiro curso.

A avaliación  tivo  carácter  continuo  e  formativo tendo  en  conta  a realización  e 

participación nas actividades por parte de cada alumno. En xeral, a actitude dos alumnos foi 

moi positiva e participativa.

Propostas para o vindeiro curso

• Seguir a traballar valores mediante a visualización de películas.

• Utilizar os recursos que pon á nosa disposición a plataforma E-DIXGAL en 5º e 6º nivel.

2.2 EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DE LINGUA GALEGA

Ao longo do curso deseñáronse diferentes actividades encamiñadas ao fomento do 

uso do galego entre a comunidade escolar, a enriquecer a contorna sociolingüística do centro 

e potenciar, no profesorado, unha actitude normalizadora da lingua galega na súa actividade 

docente:

1º trimestre

• Elaboración da 3ª Addenda do III Proxecto Lingüístico.

• Proxecto anual de centro “A Auga no patrimonio cultural e arquitectónico da 

contorna”.  O  proxecto  comezou  en  outubro.  Envióuselle  unha  nota  ás  familias 

solicitándolles a súa participación achegando fotografías relacionadas coa temática. 

Unha vez rematado o prazo da entrega de fotografías comezamos a traballar nas 

aulas: buscaron información sobre as fotografías e elaboraron os pés de foto de cada 

unha delas, traballando así a expresión escrita. Cabe salientar a valiosa disposición 
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das  familias  aportando  infinidade  de  fotografías  que  despois  nos  serviron  para 

traballar ao longo do curso nas diferentes actividades propostas.

• En colaboración coa Comisión do Magosto e a mestra de 6º fíxose unha exposición de 

obxectos sobre “A auga na contorna”, grazas á aportación de distintos elementos e 

materiais que as familias do alumnado e  profesorado foron achegando ao centro.

Valoramos moi positivamente esta actividade por:

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

◦ O aproveitamento  desta  actividade  para  a  posterior  aprendizaxe  nas  aulas,  coa 

creación  de  materiais  audiovisuais,  textos,  descrición  de  obxectos,  aprendizaxe  de 

vocabulario e creación de materiais audiovisuais cos seus traballos para facer públicos 

a través da web do centro.

• Concurso Coco-Alxén, en colaboración co Equipo de Actividades Extraescolares e 

Complementarias  coa  temática  do  proxecto.  Consiste  en  decorar  as  cabazas  para 

celebrar a festa popular galega do Samaín. Houbo tres premios por ciclo, entre eles , 

un  premio  especial  para  aquelas  cabazas  que  estiveran  relacionadas  co  tema  do 

proxecto.

• Elaboración do calendario escolar do ano 2022, coa temática do proxecto de centro 

"A Auga na contorna". O alumnado participou na elaboración dos pés de fotos e 

pequenos textos explicativos para cada mes do ano, despois do laborioso traballo de 

investigación de cada unha das  fotografías.  Finalmente,  entregouse  un exemplar  a 

cada familia e institucións da zona. Foi valorado moi positivamente, coma todos os 

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

• Charla “Maŕtires de Sobredo”  impartida por Francisco Xabier González, membro 

do Instituto de Estudos Agrarios Mártires de Sobredo.

• Traballo, no primeiro nivel, arredor de Carlos Casares, autor que da nome ao cole e 

dedicación dun “Recanto literario” ao que se foron incluindo outros autores (madriña 

de aula, Rosalía, Autor homenaxeado nas letras galegas…).

• Lectura dun libro de Carlos Casares en cada nivel propostos no proxecto lector.

• Elaboración da listaxe de libros dos autores convidados: O Hematocrítico para 1º e 2º 

e Érica Esmorís para 3º, 4º, 5º e 6º para que o alumnado llos pedira a os Reis Magos. 
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•  Elaboración e distribución ás familias do díptico En Nadal Agasalla (en) galego, con 

diversas  propostas  de  lectura,  música,  cine…  en  colabaoración  co  equipo  de 

Biblioteca.

• Organización da visita do Apalpador (Anxo Moure) , o personaxe típico galego que 

protagoniza as festas navideñas na compaña do Pandigueiro. Visitaron todas as aulas, 

contáronlle a súa historia e agasallaron cun xoguete de madeira para xogar en grupo.

• Celebración do festival de Nadal  con obras de teatro en galego. 

• Distribución dos artigos da revista escolar “Néboa”  entre todo o profesorado do 

centro, garantindo así a participación de todo alumnado. Esta revista foi impresa e 

entregada ao alumnado na semana das letras galegas.

• Redación do Proxecto de fomento do uso do galego convocado pola Secretaría Xeral 

de Política Lingüística.

2º trimestre

• Recompilación de lembranzas de ex-alumnos,  sobre o seu paso polo colexio que 

pasarán a formar parte da revista escolar

• Estudo dos/as autores/as que apadriñan/amadriñan as aulas. Traballos plásticos e 

lectura dalgún libro dos distintos autores/as que apadriñan/amadriñan as aulas. Cada 

nivel educativo traballou a obra dun autor/a da nosa terra: Fina Casalderrey, Manuel 

María,  Milagros  Oya,  Agustín  Fernández Paz,  Anisia  Miranda e Xosé Neira  Vilas. 

Fixéronse exposicións e traballos de composición escrita en todos os cursos.

• Elaboración dun conto colaborativo sobre a Paz:  “Había unha vez unha nube que 

chorou pingas de paz...“. Cada nivel redactou un fragmento de 2-3 oracións e despois 

fixemos un mural colaborativo.

• Confección de códigos QR para cada fragmento do conto colaborativo.

• Elaboración de nubes de palabras con forma de pinga.

• Realización de Xogos interactivos coa aplicación wordwall con vocabulario sobre o 

proxecto  (sopas  de  letras,  asociar  cada  palabra  coa  súa  definición,  encrucillados...). 

Foron subidos ao blog da biblioteca e de EDLG para que o alumnado puidera xogar 

libremente.
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•  Día da Radio, convocado pola asociación pedagóxica Ponte ...nas Ondas!! .

• Celebración  do  entroido  coa  temática  do  proxecto  “A auga  na  contorna”. En 

colaboración co Equipo de Actividades Extraescolares e Complementarias, organizouse 

a  celebración  do  Entroido,  outra  das  festas  tradicionais  galegas.  Deuse  lectura  ao 

pregón de inicio do Entroido e durante unha semana, o alumnado e as mestras viñeron 

ataviados cos complementos que ordeaba o meco. O xoves a ANPA convidou, como 

cada ano, a unha chocolatada con rosca a todo o alumnado. De seguido celebrouse a 

fariñada,  a  lectura  do  testamento  e  a  queima  do  meco.  O  venres  desfilamos  polas 

parroquias  das  que procede o noso alumnado:  Cabreira,  Alxén,  Arantei  e  Porto.  Os 

disfraces  elaborounos  o  alumnado coa  colaboración  das  mestras  e  das  familias.  No 

primeiro  ciclo  ían  vestidos  de  pingas,  2º  ciclo  de  píntegas  e  3º  ciclo  de  peixes  e 

pescadores.

• Celebración do Día de Rosalía,  Sumámonos á  proposta da Asociación de  Escritores e 

Escritoras de Lingua Galega (AELG), #sementadePensamentos. Entre todos os cursos 

decoramos un pensamento. Cada nivel decorou e escribiu versos no seu pétalo. Como os 

pensamentos só teñen 5 petalos e somos 6 cursos, a primeiro tocoulle decorar o talo. 

Ademais, durante a semana do 21-25 de febreiro cada curso plantou pensamentos na súa 

parcela  do  horto.  Tamén  se  facilitou  ao  profesorado  unha  unidade  didáctica  para 

traballar nas aulas e se subiron genially aos blog da biblioteca e EDLG para que o 

alumnado accedese  dende as  súas  casas.  O alumnado de  2º  de  primaria  coñeceu  a 

Rosalía realizando un libriño onde se recollían os aspectos máis salientables da súa vida.

•  Glosario  “A auga patrimonio arquitectónico”. Resultou  moi  gratificante  para  os 

nenos  e  nenas  e  unha  boa  ocasión  para  fomentar  o  uso  da  lingua  galega  e  para  a 

adquisición  de  vocabulario.  O  alumnado  descoñecía  o  nome  de  moitos  obxectos/ 

monumentos arquitectónicos relacionados coa auga.

• Recompilación de Cantigas e refráns relacionados coa auga no 3º e 4º nivel.

• Visita  dos  autores  galegos;  O  Hematocrítico  e  Érica  Esmorís.  A  este  respecto 

adquiríronse exemplares de distintos libros dos autores para traballar nas aulas. Isto supuxo 

a elaboración de diferentes actividades a nivel escrito e oral (composicións, dramatizacións, 

redaccións,  murais,  traballos  literarios  e  plásticos...).  1º  e  2º   nivel   leron   “  Alcaldesa 

Vermella” do Hematocrítico; 3º e 4º  nivel “Patio de luces” e 5º e 6º “Quen salva un can” de 
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Érica Esmorís.

•  Concurso de ortografía en Lingua Galega no 2º e 3º ciclo

3º trimestre

•  Proxecto  “A Parroquia  e  o  concello”.  O noso  alumnado  de  1º  e  2º   traballou  o 

proxecto  “  A parroquia”  coñecendo  algúns  dos  monumentos  e  edificios;  lavadoiros, 

pesqueiras,  muíños,  igrexas,  cruceiros,  centro  cultural...  e  o  alumnado  de  3º  e  4º  o 

proxecto “O concello”.  Organizáronse sendas  saídas  para ilustrar  os  proxectos.  O 3º 

ciclo programou unha andaina pola beira dos ríos Tea e Miño, no que cada grupo lle 

explicabaa ao resto, os datos máis salientables do que se ían atopando: estacadas, fauna, 

flora, historia, pesqueiras, termas,... Este traballo previso de investigación xa se fixera 

nas aulas.

• Revista escolar Néboa. Os traballos en galego que o alumnado fixo ao longo do curso 

publícanse  para  toda  a  Comunidade  Escolar.  A  revista  serviu  de  escaparate  para 

comunicar o que se fixo no centro, pero tamén para fomentar o gusto por escribir e ler. 

Destacar a participación de todo o alumnado e o profesorado do centro, así como de ex-

alumn@s e a boa valoración da comunidade escolar do traballo realizado. A revista foi 

impresa e regalóuselle unha a cada familia nas Letras Galegas. Tamén está en formato 

dixital tanto no blogue de dinamización coma na biblioteca.

•  Semana das Letras Galegas. Dende o EDLG facilitóuselle ao profesorado material 

sobre  a  vida  e  a  obra  do  autor  homenaxeado  no Día  das  Letras  Galegas  (unidades 

didácticas, genially, vídeos..). Dito material colgouse no blog de Dinamización da lingua 

galega e Biblioteca para traballar nas aulas e o alumnado puidera acceder dende a súa 

casa. o Ademais, cada ciclo decorou a súa corticeira.

•   Festival Letras Galegas con representacións teatrais e de expresión oral (recitado de 

poemas, rap, presentadores...) e outras actividades musicais.

•  “Proxecto: Hoxe ven ao cole...”, cada semana viu ao cole ou gravou un vídeo  un 

familiar dun alumno de 1º e 2º para relatar vivencias ou experiencias relacionadas co 

proxecto.

• O libro viaxeiro das parroquias en 1º e 2º nivel coa finalidade de involucrar ás familias na 

súa aprendizaxe. Cada semana un neno/a levouno a casa e coa axuda da súa familia recolleu 
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fotografías,  debuxos, lendas, historias ...  relacionados co proxecto do centro ”A auga no 

patrimonio cultural e arquitectónico da contorna”. Despois na clase o alumno/a  coméntalle 

ao resto dos compañeiros o traballo que realizou coa familia.

• Elaboración da memoria para a xustificación da axuda concedida ao Equipo no proxecto de 

fomento do uso do galego.

• Preparación da axenda escolar para o vindeiro curso 2022/2023.

C  onclusións 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.  Dicir  que  se 

elaboraron  todas  as  actividades  propostas  na  PXA a  excepción  do día  de  xogos  en 

galego.

• A valoración do traballo desenvolvido ao longo deste curso polo EDLG é moi positiva , 

se  ben  sería  imposible  levalo  a  cabo sen  a  boa  disposición  do Equipo  Directivo,  o 

profesorado e a colaboración das familias en todas as actividades propostas. 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  interpersonais  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 incluso cando se dirixen ás mestras empregan esta lingua. Esta situación require 

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

o galego sexa unha lingua viva no centro e un compromiso de todo o profesorado de 

utilizar a lingua galega, posto que debe ser un modelo a imitar polo noso alumnado. O 

próximo curso debemos elaborar o cuarto proxecto lingüístico do centro, tendo en conta 

esta situación de baixo emprego da lingua galega.

  Propostas de mellora

•  Posible proxecto de centro para o próximo curso: METEOALXÉN centrado no tempo 

atmosférico e  abranguendo temas como: a  influencia do tempo no ser  humano e na 

agricultura, o cambio climático, alteracións da fauna e flora co paso das estacións ....
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•  No relativo á organización da visita ao centro dun escritor/a galego debemos seguir 

mantendo 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.

• Seguir  actualizando o blogue con cada unha das actividades propostas pois facilita o 

traballo a hora da realización da  memoria do proxecto de fomento do uso do galego..

• Seguir coa impresión da revista a cor e reducila ata 100 páxinas así como entregar o 

guión  e  falar  da  súa  elaboración  en  setembro  para  mellor  organización  do 

profesorado, sobre todo do profesorado novo.

• Traballar nas sesións de Valores, arredor do proxecto: recompilación de cantigas, refráns, 

lendas, diccionario pictográfico…

• Reunión do equipo un martes ao mes para falar das actividades propostas. Este ano 

foi case imposible xuntarnos.

• Posto que o proxecto do centro debe partir dende biblioteca e moitas das actividades a 

levar  a  cabo  son  comúns  (PDI,  Día  de  Rosalía,  autor  homenaxeado  letras…) 

consideramos que ambos equipos estean moi coordinados procurando que algún membro 

do EDLG forme parte tamén do de Biblioteca. 

• Asignar  en setembro,  ben dende EDLG, Biblioteca  ou equipos  de ciclo,  as  distintas 

actividades relacionadas co proxecto a cada curso. para asegurarnos que se levan a cabo.

• Colgar a revista e o calendario nun formato que se poida ver todo xunto. Solicitar á 

imprenta que nolo envíe nun formato que "pese" pouco.

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:

• Unha  especialista  PT  de  atención  preferente  para  un  neno  de  cuarto  de  Educación 

Primaria, que conta cunha AC en case todas as materias, durante toda a xornada escolar, 

para a atención, intervención e seguimento deste alumno, tanto dentro da aula ordinaria 

como en situacións particulares na aula específica.
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• Unha  especialista  PT para  atención do resto  do  alumnado  do centro  á  cal  se  lle  foi 

modificando o seu horario en función das necesidades que foron xurdindo no centro.

• Unha especialista de AL compartida co CEIP Marquesa do Pazo da Mercé  para cubrir 

todas as necesidades que se detectaron no noso centro.

• A mestra de  ARCO  con  perfil  PT,  que  se  incorporou  ao  centro  durante  o  primeiro 

trimestre para levar a cabo o programa e intervir co alumnado de 4º e 5º de Educación 

Primaria.

• Unha mestra de PROA+, con perfil PT, durante todo o curso, que atendeu ao alumnado 

de 6º nas materias instrumentais e fixo apoio nas horas con dispoñibilidade horaria ao 

resto dos niveis.

O persoal do DO co que contamos foi necesario para atender as diferentes NEAE que 

había  no  centro  e  ás  novas  incorporacións. Neste  sentido,  consideramos  que  é  fundamental 

continuar no curso próximo con todo este persoal para atender de xeito axeitado as necesidades 

actuais coas que conta o centro e as novas necesidades que poidan ir xurdindo.

A reunión que se realiza anualmente entre a titora de 1º e as mestras de infantil para falar 

do  alumnado  que  procede  das  súas  escolas  unitarias  levouse  a  cabo  telefónicamente  nas 

primeiras semanas de colexio e facilitóuselle información ás familias.

A mestra especialista de PT preferente asistiu unicamente ás sesións de avaliación de 4º 

curso de Educación Primaria, por ser o curso específico do neno co que traballa.

A mestra de PROA+ asitiu ás sesións de avaliación de 6º curso de Educación Primaria, e  

a aquelas onde realizou apoios.

No segundo trimestre, formouse un Grupo de Adquisición de Linguas para a atención a 

dous alumnos procedentes de Marrocos e extendeuse o servizo ata finais de curso por non acadar 

os obxectivos establecidos no tempo mínimo.

2.3.2 Acción titorial

Ao longo de todo o 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.

Houbo algunha aula onde non estivo exposto o taboleiro coas persoas encargadas das 
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diferentes tarefas da aula.

Mantivose o cadro organizativo colocado na corticeira destinada para tal fin.

Nalgunha aula non se elaboraron 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 nos poden pasar desapercibidos,  sobre todo cando temos 

unha titoría nova.

Elaborouse un guión para a reunión de comezos de curso. A asistencia das familias foi 

maioritaria.

Este curso, as notas foron publicadas por abalar e, en lugar de entregarllas ás familias en 

man, como se viña facendo habitualmente, entregáronselle aos nenos e nenas.

As  titorías  leváronse  a  cabo,  preferentemente  de  xeito  presencial;  a  maiores,  quen o 

solicitaba, facíase o seguimento por medio telefónico.

O alumnado de 6º  asistiu á xornada de portas abertas que organiza o IES.

Este curso levouse a cabo a xornada de portas abertas para o alumnado novo procedente 

de Educación Infantil.

Proponse seguir  organizando  a  Xornada  de  Portas  abertas  nos  vindeiros  cursos,  por 

considerar  que, tanto para o alumnado acolledor como o alumnado acollido, é moi importante. 

Para o acolledor é unha actividade de responsabilidade, de ilusión, e para o acollido, sérvelle 

para vir con máis seguridade e motivación no mes de setembro.

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, papel e pilas.

• Participación na redución, reutilización e reciclaxe de obxectos e materiais (obradoiros).

• Elaboración da bolsa da merenda no 1º nivel, coa axuda familiar.

• A acción  recollida  na  PXA de  apagar  as  luces  cando  non  son  necesarias  acádase 

completamente nas semanas dos Detectives Verdes, pero o resto do curso custa cumprila.
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• Participación de todo o alumnado do centro na actividade dos Detectives Verdes, nas 

semanas comprendidas entre o 9 de maio e o 17 de xuño. As aulas gañadoras, foron 3º, 5º 

e 6º; entregóuselle agasallo e diploma.

Actividades programadas e levadas a cabo dentro da educación para a saúde.

• Semana da froita. Organizouse unha semana da froita, dentro dos contratos programa: 

INICIATIVA EDUSAÚDE; repartíndose  varios  tipos  diferentes  de  froita  de  tempada. 

Semana da froita: do 14 ao 18 de febreiro e do 23 ao 27 de maio.

• Tamén  se  organizou  a  Semana  dos  Batidos (do  14  ao  18  de  febreiro),  nos  que  se 

repartiron lácteos entre o alumnado, dentro do programa EDUSAÚDE, coa finalidade de 

fomentar hábitos saudables. Ao contar entre o noso alumnado con nenos/as intolerantes á 

lactosa,  proporcionóuselle  un  bebible sen  lactosa.  Ademais,  o  primeiro ciclo  levou a 

cabo, durante todo o curso, merendas saudables.

2.3.4 Convivencia escolar

Este ano, debido á continuidade da situación excepcional que nos tocou vivir,  non se 

retomou o “Programa de Mediación entre iguais”. Intentaremos retomalo no vindeiro curso.

Durante as primeiras semanas de clase, establecéronse as normas de aula e elaboráronse 

os cartaces coas mesmas.

Continuidade da elección do delegado de aula.

Cada titoría anunciou as normas do uso dos baños ao incio de curso.

Limpouse o horto dende as diferentes aulas e plantáronse verduras de tempada, fresas e 

pensamentos.

Dende o 6º nivel, plantouse unha árbore (aguacateiro).

O 3º ciclo limpou e pintou a casiña.

Ao longo do curso, os diferentes niveles cubriron os modelos da Resolución pacífica de 

conflitos e seguíronse os pasos establecidos. Nos casos máis graves puxéronse en práctica as 

medidas establecidas no noso Plan de Convivencia.

Habilitouse a Aula de convivencia e fíxose uso dela cando foi necesario. 

Sondaxe por parte das alumnas de 6º EP de xogos alternativos dentro das xornadas de 
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lecer.

P  roposta de mellora  

• Establecer quendas  para o regado e o coidado das xardineiras e das inmediacións  da 

casiña. 

• Proponse retomar o uso e disfrute da casiña entre o alumnado do 1º ciclo así como o 

establecemento de quendas para o seu coidade e limpeza. 

• Proponse elaborar o recuncho da mediación co alumnado mediador. 

• É  importante  manter,  desde  o  primeiro  día,  nas  titorías,  as  normas  da  hora  de  ler, 

debemos  cumprilas  e  facelas  cumprir  para  que  sexa  unha  actividade  de  fomento  da 

lectura, de volta á calma, de silencio...

2.3.5 Documentos pedagóxicos

Redactáronse e aprobáronse a  3ª Addenda do III Proxecto Lingüístico, o Protocolo de 

Adaptación á Situación Covd, o Programa de Acollida, o Plan Xeral de Atención á Divesidade, o 

Plan de Acción Titorial e o Plan Dixital de Centro.

Revisouse a aprobouse o Plan de Emerxencia.

Modificáronse algúns aspectos da Concreción Curricular, relacionados coa avaliación e a 

promoción.

Continuouse coa redacción e adaptación,  ás novas necesidades do centro,  das NOFC. 

Quedan pendentes de rematar e aprobar.

2.3.6 Propostas para o vindeiro curso

De cara á elaboración dos horarios da PT preferente,  elaborar,  na medida do posible, 

horarios espello entre as dúas aulas (3º EP e 5ºEP).

Nos  cadros  organizativos  das  aulas,  modificar  os  nomes  ordinarios  dos  menores 

cambiándoos por avatares ou siglas, para garantir a protección de datos.

Retomar  a  entrega  de  notas  directamente  ás  familias  para  garantir  o  traslado  de 

información relativa ao proceso das/os fillas/os.

Apagar as luces, proxectores e demais aparellos electrónicos, cando non haxa ninguén 

usándoos.
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Retomar a formación e a posta en práctica dos “Mediadores entre iguais”.

Ao inicio de curso, insistir nas titorías do uso responsable da auga, do papel hixiénico e 

do xabón de hixiene feminina.

Poñer en práctica a Semana do almorzo saudable.

Dinamizar os patios nos recreos.

Adquirir un desfribilador para o centro.

Seguir recibindo formación relacioanda cos Primeiros auxilios.

Na última CCP valoráronse as diferentes actividades levadas a cabo ao longo do curso e 

expuxéronse as diversas propostas que xa se falaran con anterioridade nos distintos equipos:

Establecer no calendario semanal, unha hora como mínimo, de comprensión lectora en 

ambas linguas.

Facer un simulacro a principios de curso e facer prácticas cos extintores.

2.4. EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Cómpre resaltar que o claustro móstrase moi motivado e participativo á hora de organizar 

actividades  complementarias  e  extraescolares.  Ademais  dos  grupos  establecidos  para  a 

coordinación de todas as actividades, 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 das aulas.

• Programa especial de radio.

• Exposición/concurso de cabazas decoradas.

• Xogos populares.

• Fogueira e asado de castañas no colexio.

• Publicidade do concurso “Coco Alxén”.
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Valoración:

As actividades propostas leváronse a cabo segundo a programación.

Seguimos a considerar esta celebración moi positiva. Este curso tivemos que variar moito 

a organización do propio día da celebración, para asegurar manter os grupos burbulla. Deste 

xeito, os xogos populares foron organizados por cada un dos ciclos na súa zona correspondente. 

Outro dos cambios importantes foi o xeito de saltar a fogueira, xa que se fixeron varias, todas 

elas situadas no campo de terra, organizando por quendas o salto da mesma.

O concurso  de  cabazas  contou  cunha  excelente  participación  coma  todos  os  anos  e 

gozaron da posta en escena do xurado. Nesta ocasión, por mor da Covid, o xurado fixo a entrega 

de premios do concurso de cabazas dende o patio inclusivo, establecendo o pódium alí mesmo.

Propostas:

• Recuperar a exposición de traballos/obxectos relacionados co proxecto anual do centro.

• Recuperar  a  xornada  de  portas  abertas  onde as  familias  degusten  as  castañas,  visiten  a 

exposición e poidan ver os traballos realizados polo alumnado nos corredores do colexio.

• Que siga sendo o alumnado do 3º ciclo o que saia a recoller o bullo no monte colindante do 

colexio.

• Seguir colocando as cabazas xuntas por cursos nas escaleiras para axilizar o traballo do 

xurado.

• Seguir mantendo a merenda do profesorado unha vez rematada a xornada escolar.

NADAL

Actividades:

• Ambientación dos espazos de uso común do centro.

• Programa especial radio “Especial Nadal".

• Participación no “Amigo invisible”.

• Elaboración do nacemento desde a materia de relixión.

• Visita do Apalpador.

• Festival de Nadal en dous pases.
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• Baile das mestras e mestres.

• Colaboración das familias na elaboración do Nadal familiar. 

Valoración:

As actividades propostas leváronse a cabo con algunha modificación. A celebración do 

Festival de Nadal tivo que levarse a cabo en dous pases por manter os grupos burbulla e evitar 

aglomeracións.

Esta  celebración esperta  moito interese,  implicándose  toda a  comunidade educativa  e 

sendo moi positiva a acollida da figura do Apalpador. A actividade do “amigo invisible” crea 

moita expectación e están agardando que chegue o día con moita emoción.

Propostas de mellora:

• Recuperar a visita dos Reis Magos en colaboración coa ANPA e entrega e lectura dunha 

carta onde se lle piden os agasallos.

• Recuperar a celebración do Festival nun só acto.

• Barallar a posibilidade de emitir en "streaming", parz o poidan ver as familias, a través dos 

seus ordenadores en calquera momento, sen ter a necesidade de estar físicamente no colexio.

• Creación dun vídeo que resuma esta conmemoración para así darlle máis visibilidade ao 

noso Nadal nas redes.

ENTROIDO

Actividades:

• Lectura do pregón.

• Disposición das ordes do Mec@.

• Ambientación da aula.

• Programa especial radio “O entroido”.

• Chocolate con rosca.

• Fariñada e queima d@ Mec@.
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• Elaboración do testamento.

• Deseño e confección dos disfraces..

• Gran batucada polas parroquias.

Valoración:

Leváronse  a  cabo todas  as  actividades  propostas.  Decidimos  que  toda  a  comunidade 

educativa se disfrazara tendo en conta a temática da auga. Segue a ser unha celebración moi 

motivadora para o alumnado. Novamente, tivo moi boa acollida a idea de ir á fariñada con gorro 

e gafas para protexernos mellor.

Debido á situación sanitaria, non se puido realizar o desfile de entroido organizado polo 

concello.  Como alternativa,  o  centro  propuxo un desfile  polas  diferentes  parroquias  (Alxén-

Cabreira-Porto e Arantei), danzando a ritmo de batucada.

Propostas de mellora:

• Recuperar a inauguración oficial do entroido mediante un bando.

• Manter o desfile polas nosas parroquias con música de batucada en direto e con música 

gravada a través do altofalante portátil.

LETRAS GALEGAS

Actividades:

• Ambientación  de  zonas  comúns  do  centro  e  exposición  dos  traballos  elaborados  nos 

obradoiros de plástica.

• Programa especial radio “Letras galegas”.

• Música de entrada e saída.

• Traballo nas aulas sobre o autor. A comisión, en colaboración co EDLG, puxo materiais a 

disposición das titoras.

• Revista Néboa.

• Festival Letras Galegas en dous escenarios (salón de actos e pavillón).

Valoración:

Leváronse a cabo todas as actividades propostas. Ademais do planificado e incluído na 
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PXA,  decidiuse  celebrar  o  festival  en  dous  escenarios  para  así  darlle  máis  dinamismo  á 

festividade.

Propostas de mellora:

• Darlle una maior visibilidade aos traballos incluídos na Revista Néboa a través de vídeos 

periódicos e posteriormente subilos a páxina web do colexio, nun formato que se poida ver 

todo o contido xunto.

• Creación dun vídeo que resuma esta conmemoración para así darlle máis visibilidade ao 

noso Nadal nas redes.

• Barallar a posibilidade de emitir o festival por "streaming".

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,  adaptándose  ás  medidas  de 

seguridade  e  do  protocolo  Covid.  Para  garantir  as  distancias  de  seguridade,  deixouse  un 

ordenador no medio sen usar. Antes de entrar á aula era obrigatorio botar xel hidroalcólico nas 

mans e unha vez rematada a sesión cada alumno/a desinfectaba o seu ordenador, teclado, rato, 

pantalla,  cadeira e mesa.  Programáronse as sesións de tal  xeito que só houbera unha ao día.  

Cando foi preciso facer dúas sesións, unha foi antes do recreo e outra despois para o servizo de 

limpeza realizara unha total desinfección da aula. Algunha destas medidas fóronse modificando 

segundo ían modificándose as normas ditadas dende a Consellería.

Mentres medio grupo asistía a informática a outra metade, quedaba coa titora ou mestra 

correspondente  por  horario.  As clases  de informática  foron impartidas  por  Francisca Alonso 

Brito.

A aula  de  informática  foi  empregada  por  outros  grupos  para  desenvolver  algunha 

actividade educativa, como o proxecto do coche electrónico e para 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 
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alumnado  para  seren  empregadas  nos  seus  traballos.  Tamén  quedaron  no  Drive  da  conta 

fotos.carlos.casares.  Este traballo de clasificación levouno a cabo a mestra Tania.

Voltáronse a realizar actividades de robótica. Mercouse un taboleiro novo e pedíronse ao 

CFR algunhas pezas impresas na impresora 3D.

Non se empregou a aula virtual. Cando algún/ha alumn@ estivo confinado, asisitía ás 

aulas a través dunha videoconferencia.

Para o vindeiro curso volverá a solicitar a participación na Semana STEM.

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 usaron con frecuencia o ordenador e o canón. Creación de cartaces e  títulos 

para elaboración das corticeiras, dos diversos paneis informativos e acceso aos recursos dixitais 

elaborados por elas ou dos que existen na rede.

Segundo ciclo

• 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  das  actividades 

conxuntas do centro.

• 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.

Terceiro ciclo

O alumnado do 3º ciclo, ademais de seguir progresando no manexo do procesador de 
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textos, iniciouse na creación de presentacións, elaboración de vídeos e programación para aplicar 

nos proxectos do coche eléctrico e o cartaz interactivo de Xosé Neira Vilas.

Elaboración de actividades de realidade aumentada.

O alumnado  do 3º  ciclo  participou  no  proxecto  E-Dixgal,  o  que  lle  permitiu  ter  un 

ordenador portátil para o seu uso individual. Este curso rematou a primeira promoción E-Dixgal 

deste centro.

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.

Desde a aula de informática colaborouse nas distintas actividades propostas desde 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   a   nivel de centro  :

Tratouse de dar resposta aos problemas que presentaban os equipos informáticos e a rede 

Wifi do centro, así como ás deficiencias nos programas empregados nas aulas.

Leváronse a cabo todas as tarefas que nos foron pedindo ao longo do curso, enmarcadas 

no Plan Dixital. Para elo creouse un Equipo de Dinamización, no que participou a maioría das 

mestras/es

Dúas das actividades do PFPP, foron relacionadas coas TIC: unha E-Dixgal e outra do 

plan Dixital.

Solicitouse a participación do centro nos Polos Creativos, co proxecto MeteoAlxén.

Consecución dos obxectivos

O  grao  de  consecución  dos  obxectivos  propostos  na  PXA,  para  a  adquisición  da 

competencia dixital no alumnado, foi positivo.

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.

Propostas de mellora para o vindeiro curso:

59



MEMORIA ANUAL CEP CARLOS CASARES

• Manter unha comisión TIC para conseguir que os blogs e a web estean actualizados e 

subir as actividades que se leven a cabo no centro. Debemos mellorar a coordinación coa 

mestra encargada de subir os artigos á web. O sistema deste curso tivo algunha eiva. 

• Continuar nomeando unha persoa encargada da cámara de fotos e de vídeo para mantelas 

cargadas, gravar, descargar, seleccionar e clasificar os ficheiros gravados. 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.

• Continuar coas sesións de formación do profesorado: subida de contidos aos blogs dos 

ciclos.

• Manter os desdobramentos nos grupos. Valorar a posibilidade de non desdobrar 5º, se as 

condicións da aula o permite.

• Seguir ofertando unha sesión semanal de informática a todos os 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.

• Poñerlle un marco ao taboleiro de robótica.

• Mercar placas MakeMake para poder realizar varias activiades no centro, por exempo 

xogos de danza no patio inclusivo.

3.1.2 Emisora escolar

A radio escolar tivo, este curso, un gran protagonismo na vida do centro, porque moitas 

das actividades que antes se levaban a cabo no salón de actos, pasaron a programarse desde a 

radio. Isto, engadido á propia programación de radio, fixo que se convertese no epicentro das 

actividades culturais e complementarias.
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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. Fixéronse fotos de todos os programas de radio, que se foron subindo á 

páxina web, así como os programas gravados semanalmente. 

O equipo técnico estivo formado polo alumnado de 6º  nivel  ao  longo do primeiro e 

segundo  trimestre,  polo  que  os  alumnos  e  alumnas  de  5º  comezaron  a  prepararse  como 

técnicos/as  no  último  trimestre.  O alumnado  acudiu  á  emisora  en  pequenos  grupos  ata  que 

mellorou a situación sanitaria.

Os alumnos e alumnas, que formaban parte do equipo técnico, escolleron a música que 

lles gustaba para amenizar os recreos. Os mércores puñan música galega.

Entre os programas emitidos este curso podemos destacar:

• Especial Magosto

• Día internacional contra a violencia machista

• Especial Nadal

• Día da Muller.

• Padriños e madriñas das aulas (elaborados polos diferentes cursos)

• Especial Letras Galegas. Florencio Delgado Gurriarán.

• Programas de música.

• Día de Rosalía.

• Día internacional contra o acoso escolar.

• Programas relacionados co currículo escolar.

• Programas de deportes.

• Noticieiros.

Actividades realizadas desde a coordinación de Radio:

• Organizar o funcionamento da emisora escolar durante todo o curso.

• Asistir ás emisións na hora de ler.
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• Gravar os programas que se emiten.

• Elaboración do calendario de aniversarios de todo o alumnado e profesorado do centro.

• Organización das quendas de técnicos/as.

• Elaboración do calendario de emisións.

• Preparación dos equipos técnicos formados por alumnos/as de 6º nivel.

• Música de entrada e saída.

• Música especial de entrada e saída en datas sinaladas.

• Actualización do inventario de material.

• Instalación de micrófonos e control da megafonía para a celebración do Festival das Letras 

Galegas no patio inclusivo.

• Colaboramos co Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares nas actividades 

do Magosto e Nadal.

• Publicamos na revista Néboa un artigo elaborado polo alumnado de 6º sobre a nosa radio 

escolar.

Aspectos valorados positivamente:

• O número de programas elaborados ao longo do curso.

• A periodicidade das emisións. A maior parte dos venres do curso.

• O cumprimento, por parte do profesorado, do calendario de emisións.

• Implicación do alumnado na realización de programas e control técnico da emisora.

• Correcto funcionamento das quendas d@s técnicos de 6º nivel.

• Responsabilidade demostrada polo alumnado nas quendas de recreo e de entradas e saídas.

• A emisión de música galega e /ou portuguesa durante os recreos dos mércores.

• O cambio da sintonía de introdución dos programas de radio e unha nova música para os 

aniversarios.

• A realización dos programas de radio na hora de ler, para así fomentar unha escoita activa 
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semanal.

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.

• A falta de espazo no estudio de radio, que este ano coa pandemia, se fixo máis evidente.

• Non poder preparar ao alumnado de 5º nivel coma técnicos e técnicas ao longo de dous 

trimestres.

• Recuperar a emisión do programa do “Día Mundial da Radio” colaborando coa Asociación 

Pedagóxica Ponte...nas Ondas ! Ademais, levar a cabo o obradoiro previo para a preparación 

deste programa.

Dotacións:

• Cambiáronse os micros da radio para mellorar o son.

• Instaláronse dous amplificadores de son na fachada do ximnasio para ampliar o radio de son 

exterior.

• Instaláronse dous autofalantes por titoría para escoitar os programas e os avisos dun xeito 

adecuado.

Propostas vindeiro curso:

• Manter o calendario de emisións semanais.

• Seguir implicando ao alumnado no control técnico da emisora.

• Preparar aos alumnos/as de 5º nivel para a súa incorporación como técnicos/as dende o 

segundo trimestre.

• Continuar poñendo música galega e/ou portuguesa un día á semana.

• Incidir na importancia de facer os programas sobre os padriños e madriñas das aulas.

• Comezar a estudar a posibilidade de ampliar o estudio da radio.

• Seguir colaborando coa Asociación Pedagóxica Ponte...nas Ondas!

• Adicar  un  día  á  semana  fixo  á  historia  da  música  e  dos  diversos  tipos  de  música.  @s 
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técnicos/as farán de aténticos locutores nos que presentarán o estilo de música,  músicos 

destacados, darán datos de interese e pincharán pezas ou fragmentos dalgúns temas. Como 

van coñecer cando lles tocará a súa semana, terán tempo para preparar o seu programa con 

anterioridade.

3.2. DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA (PLAMBE).

Os membros do equipo de dinamización, no presente curso 2021/2022, dedicaron un total de 

6  horas  semanais  "oficiais"  ás  súas  funcións  como  membros.  Horas  que  foron  consideradas 

insuficientes.  Os  compoñentes  do  equipo  de  biblioteca  e  algunhas  das  súas  funcións  foron  as 

seguintes:

Miriam Rodríguez Fernández

Coordinadora, contacto con editoriais, 

formación do PFPP e organización de 

actividades.

Silvia Martínez Caballero, Amara Castro 

Nogueira, Substituída por Cecilia González 

Docampo

Páxina web, organización de actividades,

Empréstamos e devolucións.

María del Carmen Rodríguez Tielas, Zaida 

Guerra López

Catalogación, exposicións e organización 

de actividades.

En  canto  á  organización  e  funcionamento,  a  biblioteca  mantívose  aberta  durante  os 

recreos, establecendo quedas por días para evitar o tránsito de alumnado de diferentes cursos. 

Elaborouse un horario para o uso semanal da biblioteca para que todos os cursos baixaran  coa 

súa titora, aproveitando para levar a cabo o servizo de préstamo e unha lectura compartida. O 

número de libros en préstamo para cada alumno/a é de tres simultaneamente, durante 15 días. 

Este curso seguimos coa figura dos/as colaboradores/as da biblioteca, que era alumnado de 5º e 

6º que, baixo a supervisión da/o mestra/e de garda, se encargaba de diferentes funcións (rexistrar 

os préstamos en Meiga, asesorar ao alumnado, colocar os libros nos estantes correspondentes...). 

A biblioteca non se abriu en horario de tarde para o uso libre da comunidade educativa en 

xeral como se viña facendo habitualmente, para evitar o tránsito de persoas alleas ao centro e 

respectar o grupos burbulla dentro do recinto escolar.
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En canto ás bibliotecas de aula, funcionaron segundo o previsto. Están compostas polos 

dicionarios, atlas e outros libros de referencia que son entregados a cada aula a principio de 

curso. O préstamo de material foi continuo e variado, segundo as necesidades de cada curso e 

momento.  Foron  as  titoras  as  encargadas  de  facerse  co  material  que  precisaban  ter 

temporalmente na aula e de rexistralo na aplicación informática Meiga cos carnés de aula, cos 

que se poden coller en préstamo un máximo de 20 libros. O alumnado pode aproveitar estes 

libros para ler durante a Hora de ler.

En canto ao grao de cumprimento dos obxectivos propostos para o curso 21/22, dicir que 

non se acadaron na súa totalidade.  O traballo presencial  na biblioteca viuse limitado a unha 

sesión semanal por curso e varios recreos ao mes. Aínda así, a biblioteca estivo ao servizo do 

alumnado e familias en todo momento, a través do blog do centro. Nel se centralizaron moitas 

das actividades que se levaron a cabo no centro.

Co  cambio  de  localización,   conseguimos  converter  a  biblioteca  nun  espazo  máis 

inclusivo, que dá resposta ás necesidades de todo o alumnado, que é accesible e que funciona 

como axente  de  compensación  social.  Dotámola  do  material  necesario  para  crear  un  centro 

creativo de aprendizaxes, de carácter dinámico e en constante evolución. Instalouse un equipo 

informático para consulta, acceso a libros de “lectura fácil” de “Plena inclusión” e acceder a 

plataforma  ELBE-2,  creouse  un  espazo  científico,  un  espazo  de  xogos,  un  espazo  de 

rehabilitación  de  libros,  un  espazo  de  creación  manipulativa,  un  recanto  expositivo  de 

conmemoracións e puxéronse en marcha propostas de actividades.

Continuamos co traballo de expurgo, descartando exemplares deteriorados, que non se 

adaptaban ás necesidades e intereses dos usuarios ou cuxa lectura non se consideraba atractiva 

para o alumnado debido ao tipo de letra, aos espazos entre liñas ou á falta de ilustracións. Unha 

vez realizado o expurgo,  realizouse una actividade  de adopción de libros  para que calquera 

persoa da comunidade educativa puidera darlle unha nova vida a estas lecturas se o desexaban.

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 e interesantes lecturas acordes aos gustos e intereses do alumnado. 

Seguiuse coa organización da biblioteca no seu conxunto, segundo o modelo proposto 

desde as bibliotecas escolares, seguindo a CDU (Catalogación Decimal Universal ).

Quedou pendente a montaxe exterior da “Bibliopatio” (recanto dedicado á biblioteca no 
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patio do colexio) que temos pensado retomar para o vindeiro curso.

En canto ao tratamento da información e competencia dixital, traballouse en colaboración 

coas mestras encargadas das TICs, fomentando non só un uso seguro das novas tecnoloxías, 

senón tamén a escolla crítica á hora da recollida de información.

Para poder levar a cabo as actividades previstas no Plan Anual de Lectura, incluído na 

PXA, contamos coa colaboración do Equipo de Dinamización da Lingua Galega,  do Equipo 

docente e do Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares.

Proporcionamos información e recursos para toda a comunidade educativa, nas diferentes 

actividades que se realizan ao longo do curso conmemoracións: Día do Libro, Letras Galegas ou 

Día das Bibliotecas Escolares. 

Algunhas das actividades realizadas foron: 

• Adquisición de fondos documentais: Co orzamento aportado con PLAMBE, adquiriuse 

unha variedade de material moi diverso como libros, xogos e demais material co que 

estaba destinado esta partida económica. A selección deste material realizouse en función 

das características, preferencias e diversidade do alumnado e a temática do proxecto de 

centro deste curso.

• Catalogación: Para levar a cabo o proceso de catalogación, rexistráronse os novos libros 

e materiais no “Meiga”, colocando as etiquetas dos tejuelos e colocando nos estantes de 

novidades ou no lugar correspondente, seguindo a clasificación acordada.

• Carnés de biblioteca: No mes de setembro realizouse o carné da biblioteca do alumnado 

e do profesorado de nova incorporación.

• Normas  e  funcionamento:  Ao  principio  de  curso  explicouse  ao  novo  alumnado  e 

profesorado as pautas, normas e funcionamento da biblioteca. Nestas indicacións quedou 

claro o proceso de préstamos e devolucións de materiais, os horarios de uso coas quendas 

correspondentes,  as  normas  de  estancia  do  espazo  da  biblioteca.  Ademais  de  poder 

consultar na biblioteca os horarios de quendas e de gardas de profesorado, distribuíuse a 

cada docente unha copia. 

• Bibliotecas  de  aula:  No  mes  de  setembro  repartíronse  a  todos  os  cursos  os  atlas, 

dicionarios  de  lingua  galega  e  castelá,  libros  de  narrativa  e  libros  das  lecturas 

compartidas  e  dos  padriños  e  madriñas  de aula.  Así  mesmo,  na aula  de música está 
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habilitado  un  espazo  para  custodiar  os  libros  para  o  uso  das  diferentes  lecturas 

compartidas.

• Sinalización: Para poder  reducir  as  barreiras  comunicativas e  cognitivas  adaptouse a 

sinalización  das  estancias  do  centro  con  pictogramas  de  ARASAAC para  facilitar  a 

comprensión as persoas con diversidades funcional e completadas coa palabra en galego 

para  favorecer  a  comprensión  da  lingua  galega  para  o  alumnado  procedente  doutras 

comunidades ou países.

• Inauguración da biblioteca:  Realización de pregón coa colaboración do alumnado e 

acto  para  a  inauguración  anual  da  biblioteca  e  conmemorar  deste  xeito  o  “Día  das 

Bibliotecas” que é o 24 de outubro.

• Mochila viaxeira: Á volta de Nadal volvimos a poñer en funcionamento as mochilas 

viaxeiras que este ano, ademais dos libros relacionados co PDI e das lecturas acordes a 

etapa evolutiva, conta cun libro de retos para realizar en familia. Este libro introduciuse 

para observar a reacción das familias cara a posibilidade de poñer en funcionamento, no 

próximo curso, unha mochila de retos e de actividades que fomenten actividades física e 

saudable na familia.

• Hora  de  Ler:  De  luns  a  venres,  despois  do  recreo  nas  aulas,  durante  15  minutos 

realizouse unha lectura silenciosa e non guiada. Ademais contouse unha sesión semanal 

na biblioteca de lectura guiada. Nesta lectura guiada leuse un libro do padriño de aula, 

padriño de centro, outro do escritor convidado e demais libros que estean no itinerario 

lector, co seu respectivo traballo de recollida de información.

• Exposición de  libros: Na biblioteca  adaptouse  un  recanto  no  que  realizan  pequenas 

exposicións de libros sobre a temática e a conmemoración do momento correspondente. 

Algunhas das exposición realizadas foron no Día da nena e da muller científica, Día da 

muller, Día de Rosalía, Día da Poesía, Semana da prensa, Día do libro infantil e xuvenil, 

ou Semana das Letras Galegas, entre outras.

• Axudantes da biblioteca:  O alumnado de 5º e 6º cursos realizaron, por quedas, tarefas 

de  organización e  xestión  da biblioteca.  A súa  responsabilidade  consistiu  en  manter 

ordenados  os  libros,  realizar  préstamos  e  devolucións  e  todas  as  tarefas  que  se  lles 

presentaban durante o tempo que tiñan asignado.
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• Adopta un libro:  Unha vez realizado o espurgo,  volveuse a  realizar  un cribado das 

posibles  obras  que  poderían  dárselles  unha  segunda  vida.  Para  isto  realizouse  unha 

iniciativa na que se pon a disposición de toda a comunidade educativa a adopción dun 

libro, unha vez cuberta a folla de solicitude e de compromiso.

• Formación  ELBE-2:  Tras  recibir  da  asesoría  de  bibliotecas  os  contrasinais  para  a 

utilización  da  plataforma  ELBE-2,  fíxose  unha  pequena  formación  ao  claustro  e  o 

alumnado do terceiro ciclo.

• Díptico “En Nadal agasalla en Galego”: Como cada Nadal, realizouse un díptico onde 

se recomendaron diferentes lecturas, xogos ou películas segundo as diferentes idades. Ao 

mesmo tempo tamén se recomendou unha lectura por ciclo (que foi a escollida para a 

lectura compartida) coa idea de que lle puidesen pedir dito libro como agasallo aos Reis 

Magos.

• Nova mascota:  Tras  o  cambio  de  localización  da  biblioteca  nos  dous  últimos  anos, 

xurdiu a necesidade de crear unha nova mascota. Para iso, todo o alumnado que quixo 

realizou  a  súa  proposta,  fíxose  unha  preselección  e,  posteriormente,  realizouse  unha 

votación na que participou todo o alumnado. Nesa votación gañou “Raposiña”, pasando a 

ser a nosa nova mascota.

• Mochilas  violetas: Este  curso,  coincidindo  co  “Día  Internacional  da  Muller”, 

comezamos  coa  iniciativa  de  entregar  unha  mochila  violeta  a  cada  aula  con 

documentación, recursos e actividades sobre mulleres de relevancia e sobre a importancia 

de acadar un mundo no que vivamos en plena igualdade.

• Caixa de suxestións e emocións, os nenos escribirán libremente e de maneira anónima, 

calquera  tema  que  lles  preocupe  ou  suxestións  para  mellorar  o  funcionamento  da 

biblioteca.

Propostas de mellora

• Propoñer actividades en función do PDI partindo da biblioteca coma eixe vertebrador.

•  Rematar e mellorar os diferentes espazos pensados para a nova biblioteca.

• Adquisición de fondos documentais relaiconados co PDI e os intereses do alumando.

• Valorar a utlización de redes sociais para a divulgación das actividades.
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•  Comezar coa “Mochila dos retos”

• Petición das maletas da igualdade, inclusiva, da banda deseñada.

• Instalación de bibliopatio, que quedou sen rematar este curso.

• Instalación de recanto de creación con fieltros e tecidos.

• Instalación de pedaletas, para que fagan exercicio mentras están lendo.

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 

principal a “Hora de ler”. Cada curso contou cunha hora semanal dedicada 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

• “Colección Os Toribios”, Carlos Casares

• “Alcaldesa Vermella”, O Hematocrítico

2º Curso:

• ”Os Soños na gaiola”, Manuel María

• “Lolo anda en bicicleta”, Carlos Casares

• “Alcaldesa Vermella”, O Hematocrítico

4.2 Segundo ciclo

Seguindo as directrices marcadas no Plan Lector do Centro, os alumnos/as do 2º ciclo 

traballaron a lectura, dende todas as áreas do currículo.

Linguas

Nas  áreas  de  linguas  atendeuse  a  diversos  aspectos  da  mesma:  velocidade  lectora, 
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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...

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  indicadas  para  a  idade  do  alumnado.  Tamén  se  pode  contemplar  a 

posibilidade de cambiar o libro que están a ler os nenos e nenas de 3º, por non ser acorde cos 

seus gustos e intereses ou, de ser o caso, cambiar a madriña.

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 dos personaxes.

Ciencias

Na área  de  Ciencias,  a  lectura  foi  un  instrumento  básico  para  obter  datos  e  buscar 

información sobre os temas de estudo. O libro de texto empregouse ao longo do curso para facer 

pequenas lecturas. Ademais, coa finalidade de traballar o vocabulario, os conceptos básicos do 

tema, a ampliación de contidos e a motivación, a mestra así como o alumnado, levaron ás aulas 

libros, vídeos e soportes (artigos…) con información sobre os temas que se traballaron. Tamén se 

traballaron os cadros de estudo e os mapas conceptuais.

Matemáticas

Procedeuse á lectura dos textos que ofrecen os libros de texto do ciclo,  que son moi 

motivadores para o alumnado así como o estudo de pequenos textos que relacionan a vida cotiá e 

as matemáticas. O alumnado traballou con textos de xogos de enxeño, sen esquecer que fixemos 

moito fincapé nos textos dos problemas mediante a lectura individual, colectiva e a posta en 

común ou a conversión do texto en datos e expresión do resultado en forma de frase sinxela.

Ao longo deste curso o desenvolvemento do Plan Lector realizouse fundamentalmente, 

nunha sesión semanal dedicada á lectura, impartida pola mestra correspondente. 
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Estas  sesións  tiveron  lugar  na  Biblioteca  do  centro  e  o  seu  principal  obxectivo  foi 

fomentar o gusto e o goce pola lectura en si mesma, incluíndo actividades como:

• Préstamo de libros.

• Lectura individual de libros.

• Lectura en voz alta.

• Seguimento e rexistro da velocidade lectora ao longo do curso.

• Presentación de libros sobre un tema ou autor/a determinados.

• Axuda e asesoramento na elección de libros axeitados aos distintos gustos e nivel lector 

do alumnado.

• Audición dalgunha lectura dos libros de texto.

• Posta en común de libros lidos.

Libros lidos:

3º curso:

• “Onk, un ourive nas estrelas” (Mila Oya: madriña de aula). 

• “Patio de luces” de Érica Esmorís (autora convidada).

• Rosalía pequeniña.

• O can Rin e o lobo Crispín (Carlos Casares)

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  ademais  de  presentar  un 

vocabulario complicado.

4º curso:

• “Escola de piratas” (Agustín Fernández Paz: Padriño de aula). 

• “Patio de luces” de Érica Esmorís (autora convidada).

Outras lecturas foron:
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Ademais leron moitos máis libros debido ao establecemento da Hora de Ler na que cada 

neno traía da súa casa un libro para ler neses 15 minutos diarios despois do recreo. Tamén se 

colleron numerosos libros na biblioteca a partir da súa inauguración.

Así mesmo leváronse a cabo actividades como: 

• Lecturas do libro de texto e exercicios de comprensión lectora ademais de actividades 

sobre libros lidos na aula. 

• Usamos o dicionario de xeito habitual. 

• Procedemos á elaboración escrita de receitas de cociña típicas da gastronomía galega, 

realizando un libro de “receitas”, no que participaron de forma moi activa as familias 

compartindo as súas receitas e ilustrándoas con fotos dos protagonistas.

• Participación nas actividades de animación propostas pola Comisión de Biblioteca. 

• Elaboración de guións radiofónicos para emitir, durante os recreos, na emisora escolar do 

centro. 

• Creación de artigos para a revista Néboa.

• Pés de fotos para o calendario. 

• No Nadal o alumnado deste ciclo, pediulle aos Reis Magos o libro Érica Esmorís   “Patio 

de luces”. Libro da autora convidada.

O 2º ciclo utilizou as distintas modalidades de lectura (de forma individual, colectiva, 

silenciosa  e  en  voz  alta,  interactiva  mediante  diversos  audios  e  as  súas  correspondentes 

actividades de apoio). Posta en común e intercambio de opinións sobre algunhas das lecturas 

lidas polo alumnado.

P  ropostas de mellora para o vindeiro curso 2022/2023  :  

• O plan lector do centro é mellor levalo a cabo semanalmente, non cada quince días, tal e 

como se viña facendo ata o de agora. É moi difícil retomar a historia cando pasan tantos 

días polo medio.A proposta sería non facer coincidir a hora do plan lector co desdobre de 

informática.  

• Poderíase plantexarse a posibilidade de cambiar a madriña de aula de 3º. As súas obras 

non  se  corresponden  cos  gustos  e  intereses  do  alumnado.  Propoñemos  a  escolla  de 
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escritores e escritoras máis actuais e próximos aos/as cativos/as, xa que a nosa literatura 

galega ten unha variada oferta.

• Facer control do intercambio de libros propios entre o alumnado.

4.3 Terceiro ciclo

Dentro do Plan Lector do 3º Ciclo desenvolveuse a lectura colectiva e en voz alta nunha 

sesión quincenal.  Fixéronse préstamos de libros, lectura individual,  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  Érica Esmorís, a 

escritora convidada este ano).

Ademais, nas aulas, realizáronse outras actividades, como lecturas do libro dixital e de 

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:

Na aula de 5º

• O galo de Antioquía de Carlos Casares.

• Quen salva un can de Érica Esmorís.

• A cama, a bolboreta e o paxariño de Anisia Miranda.

Na aula de 6º

• A odisea contada aos nenos.

• O espantallo amigo de Xosé Neira Vilas.

• Un polbo xigante de Carlos Casares.

• Quen salva un can de Érica Esmorís.

Ademais  destes  títulos,  que  se  leron  conxuntamente,  tamén  se  fixeron  lecturas 

individualizadas, atendendo aos distintos ritmos e intereses do alumnado.
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5. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

5.1 Funcionamento do departamento.

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 xoves (destinando 2 sesións, unha os luns e outra os 

martes, á coordinación coas mestras especialistas en PT e AL do centro).

• CRA A Lagoa: mércores e venres (destinando 1 sesión, os venres para á coordinación coa 

coas mestras de AL).

O Departamento de Orientación do CEP Carlos Casares, neste curso escolar 2021/2022, 

estivo composto polos seguintes membros:

• Mestra de PT: María de las Mercedes Groba Rodríguez.

• Mestra  de  PT  preferente:  Amara  Castro  Nogueira,  substituída  por  Cecilia  González 

Docampo.

• Mestra de AL: Zaida Guerra López.

• Mestra ARCO durante o 1º Trimestre con perfil PT: Raquel Martínez Román.

• Mestra PROA+ con perfil PT: Miriam Rodríguez Fernández.

• Coordinadora de 1º ciclo: Mercedes Rodríguez Bouza.

• Coordinadora de 2º ciclo:  María Luz Gómez Leiras (ata o 8 de outubro por xubilación) 

substituída por Noel Fernández González.

• Coordinadora de 3º ciclo: María de Carmen Rodríguez Tielas.

• Xefa do Departamento: Tania Correa Pérez.

• Directora: Sonia Lago Alonso.

5.2 Xefatura do Departamento de Orientación

5.2.1 Competencias e funcións

A información que a continuación se recolle, comprende  ás actuacións levadas a cabo 
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pola Xefa do Departamento de Orientación,  Tania Correa Pérez, durante o vixente curso 2021-

22.

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  do  alumnado e  deseñar  plans  e  programas  de 

intervención, así como asesorar ás súas familias e titoras.

• Elaboración e revisións trimestrais dos Plans de orientación, acción titorial e atención á 

diversidade.

• Orientacións para preparar as reunións de pais.

• Elaboración  ou  colaboración  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 de habilidades 

sociais, 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 e aplicación de probas estandarizadas.

• Elaboración  e  modificacións  dos  horarios  de  Pedagoxía  Terapéutica  e  de  Audición  e 

Linguaxe sempre que as circunstancias o requeriron.

• Realizar  as  avaliacións  psicopedagóxicas  (e  os  informes  psicopedagóxicos 

correspondentes) do alumnado valorado 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 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 e o CEIP de Leirado.

• Promover a cooperación entre o centro e as familias,  facéndoos partícipes do proceso 

educativo  dos  seus  fillos  e  fillas:  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  autonomía  e 
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hixiene…

• Asesorar ás familias a principios do curso en todo o relativo ás bolsas de necesidades do 

MEC e facer os trámites correspondentes.

• Asesoramento ás familias 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,  unha  vez  a  finais  de  mes,  para  realizar  reunións  de  Coordinación  do 

Departamento de Orientación e CCP.

• Asistir ás reunións da Comisión de Coordinación Pedagóxica, representando ao DO no 

CEP Carlos Casares e no CRA A Lagoa.

• Repoñer material do DO: Adquisición de diferentes probas obxectivas para a avaliación 

do alumnado.

• Convocar e presidir as reunións do DO todos os luns e martes a 4ª hora.

• 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.

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 

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. Ten como finalidade identificar as necesidades  
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educativas que poida presentar o alumnado e poder fundamentar as correspondentes propostas  

e decisións.

Neste  curso  escolar  2021/2022,  leváronse  a  cabo  as  avaliacións  psicopedagóxicas  e 

elaboración dos informes psicopedagóxicos, así como de alumnos/as cuxas titoras solicitaron a 

demanda de  intervención por  parte  do DO para  valoralos.  Foron un total  de  11 avaliacións 

psicopedagóxicas e un informe de seguimento da avaliación realizadas no presente curso.

Tamén se tramitou unha beca para alumnado con NEAE, resultando concedida:

Demandas e actuacións realizadas:

Os casos de maior peso que se atenderon durante este curso foron os seguintes:

• Elaboración da AC dun alumno de 4º, con Síndrome de Dravet e que presenta TDAH.

• Avaliación psicopedagóxica do alumnado con dificultades  de 

aprendizaxe, comportamento, altas capacidades…

• Actualización dos informes psicopedagóxicos.

• Informes de seguimento do alumno con Síndrome de Dravet.

• Solicitude ao Equipo de Orientación Específico de  altas capacidades  para a realización 

dunha visita e múltiples consultas de asesoramento para  un alumno de 2º de educación 

primaria.

• Solicitar  a  formación  e  prorroga  dun  Grupo  de  Adquisición  de  Linguas  para  dous 

alumnos de 2º de educación primaria.

• Algunha entrevista con Inspección Educativa.

• Elaboración de arquivo: actas de reunións de DO, saídas, entradas e entrevistas.

Ademais  destes  casos  máis  significativos,  desde  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  2021/2022,  leváronse  a  cabo  numerosas  entrevistas  con diversos 

membros da comunidade educativa, en especial coas nais e os pais do alumnado, gabinetes e 

asociacións.
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A familia é o primeiro contexto de socialización 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 presenciais e telefónicas (segundo o carácter e a urxencia da mesma), 

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, pensamentos e estilos educativos.

Atendéronse todas as súas demandas, sempre 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 intercambio de información e coñecemento mutuo, imprescindibles para lograr un 

entendemento, así como fomentar a cooperación e a implicación das familias na educación dos 

seus fillos/as 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. As principais coordinacións levadas a cabo foron as seguintes:

• Reunións no primeiro e terceiro trimestre, previa convocatoria, coa orientadora do IES de 

Salvaterra de Miño (e coas outras orientadoras da localidade).

• Entrevista e coordinación coa Traballadora Social do Concello de Salvaterra.

• Seguimento  co  gabinete  Menela  ao  que  acude  o  alumno  de  segundo  con  TEA, 

recomendando continuar con esta coordinación para o vindeiro ano.

• Entrevista co gabinete externo do alumno con Síndrome de Dravet.

• Entrevista presencial no centro co EOE, especialista en trastornos de conduta.

Estes contactos son necesarios e de gran utilidade, xa que non só permiten o intercambio 

de experiencias e o deseño e planificación das accións conxuntas, senón que tamén son encontros 

de aprendizaxe e de reflexión, sobre a nosa práctica educativa e a función orientadora.

5.2.5 Coordinación e relación entre os diferentes profesionais do centro
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A coordinación entre os diferentes membros do centro educativo resulta esencial  para 

coñecer en profundidade as necesidades que presenta o alumnado e poder facilitar unha mellor 

intervención no seu proceso educativo.

Neste  sentido,  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 ensinanza-aprendizaxe do alumnado. Houbo unha 

axeitada colaboración horizontal e vertical. O equipo directivo tamén estivo dispoñible para o que 

precisamos.

Os membros do departamento de orientación reunímonos todos os luns (mestra de PT e 

mestra de PROA+) e martes (mestra PT preferente, mestra de AL e mestra ARCO) na cuarta 

sesión  da  mañá.  O  traballo  conxunto  de  todo  o  equipo  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 as dificultades e as posibles propostas de mellora.

5.3 Especialista en Pedagoxía Terapéutica

No actual curso 2021/2022 o centro contou con 4 mestras de Pedagoxía Terapéutica das 

cales 3 son interinas a tempo completo e 1, só un trimestre a media xornada:

A mestra de Pedagoxía Terapéutica dedicada ás necesidades xerais do centro.

A mestra de Pedagoxía Terapéutica Preferente dedicada ás necesidades dun alumno con 

NEE.

A mestra de PROA+ atendendo ao alumnado de 6º EP, e  facendo apoio nas aulas nas  

horas de dispoñibilidade,

A mestra de ARCO, atendendo no primeiro trimestre ao alumnado de 4º e 5º curso.

Organización das aulas e aproveitamento dos recursos

No CEP Carlos Casares hai un aula de pedagoxía terapéutica con bastante material para 

traballar  co  alumnado  con  necesidades.  Ademais,  elaboráronse  moitos  materiais  propios 

adaptados ás necesidades particulares dos alumnos con NEAE que foron utilizados nas aulas 

ordinarias de referencia que foi onde se priorizou a intervención.

Ademais,  adxudicouse  un  espazo  noutra  aula  para  a  intervención  de  alumnado  con 
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necesidade de apoio.

Alumnado que recibiu apoio durante o curso 2021/2022

Durante o curso académico 2021/2022 recibiron apoio por parte das mestras especialistas, 

en Pedagoxía Terapéutica, un total de 16  alumnos e alumnas. A maioría deles foron atendidos 

desde o principio de curso,  modificando ao longo do mesmo a intervención en función das 

necesidades que presentaban. É preciso ter en conta que neste curso, a partir do 15 de outubro 

contamos  coa  mestra  do Programa ARCO e  unha mestra  do  Programa PROA (a  mestra  do 

Programa Arco estivo ata o mes de decembro). Cabe salientar ademais, que as súas intervencións 

na aula tamén beneficiaron ao resto do alumnado que non presenta necesidades específicas de 

apoio educativo.

Os alumnos/as atendidos por curso foron os seguintes:

En 1º de EP foi atendido 1 alumno.

A intervención foi na aula ordinaria, 2 sesións semanais cos alumnos con necesidades, 

centrándose nas dificultades de lectoescritura, comprensión e razoamento, e facilitando pautas de 

control emocional e autocontrol.

Da aula de 2º foron atendidos 5 alumnos/as.

Traballáronse diferentes aspectos en relación ás necesidades presentadas polo alumnado:

• 2 alumnos/as: área matemática e lingüística. 

• O traballo de PT realizouse dentro da aula, na área de matemáticas (2 sesións) e nas áreas 

das  linguas  (2  sesións),  modificándose  en  febreiro  coa  incorporación  de  novas 

necesidades,  apoiando  aos  alumnos/as  con  dificultades  de  aprendizaxe  derivadas  da 

lectoescritura  e  dificultades  para  procesar  con  axilidade  e  de  forma  eficaz,  co  cal 

amosaban dificultades de razoamento, comprensión e cálculo.

• 1 alumno con necesidades de autocontrol emocional,  habilidades sociais, a comunicación 

e a expresión de sentimentos propios e alleos.

• 2 alumnos procedentes do estranxeiro con descoñecemento total das dúas linguas oficiais.

O horario das mestras de pedagoxía terapéutica veuse modificado a nivel xeral  no mes 

de febreiro coa incorporación destes dous alumnos/as. Adicáronse 10 horas semanais no grupo 
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de adquisición de linguas. Solicitouse a prórroga do mesmo ao pasar dos 3 meses,  por non 

acadar os obxectivos previstos. Finalmente o programa rematou co curso escolar o 22 de xuño.

A intervención dentro da aula quedou en 2 sesións semanais para os 5 alumnos.

No grupo de 3º apoiouse a 4 alumnos.

A intervención da mestra de pedagoxía terapéutica consistiu en reforzar dous alumnos nas 

áreas de matetmáticas e nas áreas das linguas, as dificultades na lectoescritura e razoamento 

matemático;  1  alumno  con dificultades  de  atención,  e  un  alumnno  con  dificultades  de 

comunicación e habilidades sociais, dentro da aula de referencia.

En 4º curso tivo apoio 1 alumno

Realizouse apoio cun alumno que ten unha mestra de atención preferente. Tamén recibe 

atención da mestra de PT, da mestra de AL e dun mestre con dispoñibilidade horaria; deste xeito 

tiña atención permanente na aula ordinaria.

O traballo realizado ao longo do curso foi o recollido na ACs do alumno, así como na 

programación individual enviada ao Servizo de Inspección Educativa.

Durante o primeiro trimestre a aula contou co apoio da especialiste do programa ARCO, 

tamén compartido con 5ºE.P.

En 5º traballouse con 2  alumnos.

Realizouse o apoio por dificultades nos aspectos de razoamento, cálculo;   comprensión 

lectora, fluidez e velocidade lectora. 

Durante  o  primeiro  trimestre  de  curso,  o  apoio  complementouse  coa especialista  do 

programa de ARCO.

Medidas e protocolo a seguir debido ao COVID-19

No  centro  seguiuse  o  Protocolo  establecido  polo  COVID-19  e  coma  mestras  de 

pedagoxía terapéutica,tivmoslo en conta:

• Uso da máscara.

• Limpeza de utensilios, mesa e cadeira empregados polos alumnos/as en cada sesión.

• O material empregado por un alumno/a non era usado por outro/a ata pasado un tempo.

• Normalmente entre un alumno/a dun curso e outro pasaban horas, co cal leváronse a cabo 
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os tempos establecidos para estar na mesma aula, alumnos/as de diferente curso.

• Abríanse as ventás para ventilar e asinábase o cadro establecido polo Equipo COVID.

Estas  medidas  foron  cambiando  ao  longo  do  curso  coas  diferentes  modificacións  en 

relación ao Protocolo publicadas pola Consellería de Educación.

Informes persoais e pronóstico cara o próximo curso

Realizáronse  programacións  individuais  para  o  alumnado NEAE ao que se lle  presta 

atención eduactiva por parte da mestra de PT e da mestra de atención preferente.. 

Toda a documentación está custodiada no Departamento de Orientación.

Avaliación xeral

Alumnado: 

En  xeral  moitos  alumnos/as  presentan  dificultades  centradas  na  lectoescritura, 

comprensión e razoamento, precisando dun seguimento e apoio. A maioría tiveron unha melloría 

significativa e son quen de seguir o ritmo da clase.

Moitos precisarán apoio dentro da aula para seguir o ritmo de forma adecuada. Algúns 

alumnos/as  NEAE precisan dunha intervención máis concreta das especialistas de pedagoxía 

terapéutica.

A intervención propia de PT

Como mestras de PT realizouse unha avaliación inicial  do alumnado establecido para 

traballar con el. Durante o curso realizouse unha avaliación continua mediante observación e 

elaborando ao final de curso un informe individual coa valoración de cada un dos alumnos/as 

que recibiron apoio por parte das PT.

Respecto ao traballo realizado coma mestras de PT dentro da aula ordinaria, houbo unha 

boa comunicación/colaboración co equipo docente para traballar os obxectivos marcados para 

cada alumno/a.

Propostas de mellora

• Seguir as liñas de comunicación/colaboración co equipo docente.

• Fomentar a formación do profesorado en PFPP relacionados coa inclusión educativa.

• Mellorar a comunicación/relación coas familias
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5.4 Especialista en Audición e Linguaxe

Durante este curso a praza da mestra de Audición e Linguaxe foi itinerante, compartindo 

o  CEP Carlos Casares e o CEIP Marquesa do Pazo da Mercé. Esta praza está adxudicada de 

forma definitiva pero debido a unha permuta estivo cuberta por persoal provisional.

Organización das aulas e aproveitamento dos recursos

O CEP Carlos Casares dispón dunha aula destinada á intervención individualizada co 

alumnado  por  parte 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,  hai outro moitos recursos empregados nas diferentes intervencións e 

apoios de elaboración propia, deseñados pola mestra especialista 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.

Alumnado que recibiu apoio de Audición e Linguaxe

As principais alteracións ou dificultades traballadas durante este curso foron:

• Alteracións na fala, asociadas na súa maioría a dislalias 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 fundamentalmente a erros na conciencia fonético-fonolóxica 

e, no seguimento do ensino-aprendizaxe en xeral, servindo como apoio no mesmo.

Recibiron apoio de audición e linguaxe un total de 11 alumnos de forma directa ao longo 

do curso escolar. Dun xeito mais concreto, os alumnos e alumnas que recibiron apoio de A.L.  de 

xeito individual ou en pequeno grupo ao longo do curso foron:

1º curso de Primaria: 2 alumnos/as

Un deles recibiu apoio por presentar dislalias funcionais, tanto nos fonemas /r/ vibrante e 
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/z/ como nos sinfóns líquidos e vibrantes. A temporalización foi de dúas sesións de 25 minutos á 

semana.

Outro alumno acudiu á aula de A.L. por presentar un retraso no desenvolvemento da 

linguaxe, especialmente no aspecto fonético-fonolóxico. Tamén presenta certa nasalización da 

fala, adoita ter moita mucosidade. Descartáronse durante o presente curso problemas a nivel 

auditivo.  A temporaliazación foi de unha sesión de 25 minutos e  outra de 50 minutos cada 

semana.

2º curso de Primaria: 2 alumnos/as.

Un dos alumnos recibiu atención por parte da mestra de A.L. por amosar unha alteración 

da articulación de tipo fonético, o fonema líquido /l/ sempre o articulaba de forma distorsionada. 

Este apoio levouse a cabo durante 25 minutos dous días á semana.

Actualmente decídese dar a alta a este alumno xa que a articulación do fonema /l/ está 

reeducada de forma correcta.

Outro alumno  recibiu  atención  por  presentar  TEA de  tipo  Asperger,  o  cal  mostrou 

problemas de conduta, ademais dunha dificultade de articulación de tipo fonético (o fonema /r/ 

vibrante é  substituído  por  /d/).  Tamén  se  traballaron con  el,  habilidades  sociais  e  contidos 

relacionados coa Teoria da Mente. Este apoio levouse a cabo durante 25 minutos  dous días á 

semana.

3º curso de Primaria: 4 alumnos/as.

Dous alumnos recibiron apoio por presentar dificultades articulatorias. 

Unha alumna que presentaba dificultades de articulación de tipo fonético (non articula o 

fonema  /r/  vibrante correctamente  nin  os  sinfóns  vibrantes) A  temporalización foi  de  dúas 

sesións  semanais  de 25 minutos.  Proporase valoración  inicial para  determinar  a  comezo do 

vindeiro curso a necesidade de continuar coa intervención.

Un alumno que presentaba  dificultades  na articulación  de  tipo  fonético  (fonema  /k/, 

fonema  /g/,  fonema  /r/ simple  e  algúns  sinfóns  vibrantes).  Ademais  está  diagnosticado  de 

TDAH. A temporalización foi de 2 sesións semanais de 25 minutos.

Actualmente  decídese  dar  a  alta  a  este  alumno  xa  que  a  articulación  dos  fonemas 

problema  está  practicamente  reeducada  de  forma  correcta  aínda  que  falta  por  conseguir  a 

xeneralización á linguaxe espontánea.
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 Un alumno recibiu apoio por presentar TEA de tipo Asperger, precisando axuda para o 

recoñecemento de emocións nos demais, a comprensión da linguaxe non literal e traballo para 

mellorar a entoación e a prosodia do seu discurso. O apoio levouse a cabo nunha sesión de 25 

minutos semanais.

Outra alumna comezou a recibir apoio (a partir do mes de maio) por parte da mestra de 

AL por dificultades no proceso lectoescritor.  Presenta dificultades a nivel  de discriminación 

fonolóxica, non presentando dislalias pero si erros na escritura como consecuencia das mesmas. 

A temporalización foi de 2 sesións semanais de 25 minutos.

4º curso de Primaria: 2 alumnos/as.

Recibiu  apoio  dentro  da  aula  ordinaria  principalmente,  un  alumno  con  NEE  con 

alteracións da conduta asociadas á Síndrome de Dravet,  centrándome no desenvolvemento e 

afianzamento da aprendizaxe do proceso lectoescritor durante a intervención. A temporalización 

foi de dúas sesións de 50 minutos de duración á semana.

Ademais, durante a 2ª avaliación levouse a cabo unha valoración miofuncional dunha 

nena deste curso, os mestres manifestaban non entedela cando falaba en voz alta. Detectouse un 

padal lixeiramente ojival e respiración fundamentalmente bucal.  Na reunión informativa coa 

familia  aseguraron  estar  xa  en  mans  dunha  ortodoncista  que  implementará  os  mecanismos 

necesarios para a intervención.

6º curso de Primaria: 1 alumno.

O alumno procede do estranxeiro, do Brasil, chegou ao centro no mes de marzo do ano 

2020, polo que ao inicio do curso aínda presentaba dificultades a nivel comprensivo e expresivo 

pola diferenza de idioma. 

A intervención centrouse na adquisición dunha adecuada expresión oral e escrita tanto en 

lingua galega,  como castelá.  Resultou complicado pola  similitude  dos  tres  idiomas (castelá, 

galego e portugués), creando unha mestura entre os tres. A temporalización foi dunha sesión 

semanal de 50 minutos de duración.

Houbo moitos  avances  e,  debido á  súa melloría  e  ás  necesidades  de atender  a  máis 

alumnado que foron xurdindo ao longo do curso, decidiuse dar a alta de AL no mes de febreiro.

Medidas COVID

Durante o curso escolar e ata o momento no que as medidas deixaron de ser de obrigado 
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cumprimento, tomáronse  as axeitadas precaucións dende a aula de  Audición e  Linguaxe para 

respectar o protocolo COVID e realizar unha correcta intervención co alumnado. Estas foron as 

seguintes:

• Uso da máscara en todo momento, por parte de mestra e do alumnado.

• Uso dunha mampara protectora na mesa cando foi necesario.

• Ventilación continua da aula de AL. En días de moito frío, a ventilación non era continua, 

pero facíase seguindo o protocolo do centro.

• O horario elaborouse de forma que, de ser posible non houbese sesións continuas de 

alumnos/as  que  non  foran  da  mesma  aula,  tendo  no  medio  tempo  para  a  correcta 

ventilación.

• Sesións individuais sempre que foi posible.

• Non mestura de alumnado de diferentes cursos.

Informes persoais e pronóstico para o próximo curso

Queda a disposición do DO un informe final individual de cada un dos alumnos/as que 

recibiron apoio de audición e linguaxe este curso 2021/2022, detallando as características de dita 

intervención e os detalles que poden ser relevantes para futuras decisións.

Por outra banda, a xefatura do 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 foi 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 2022/2023.

Avaliación

A avaliación por parte da mestra de Audición e Linguaxe foi a seguinte:

• Unha avaliación inicial de todo o alumnado citado anteriormente para a realización dos 

programas  de intervención individualizados de cada un deles.

• Unha  avaliación  continua  dos  progresos  e  posibles  retrocesos  de  cada  un  deles  para 

corrixir e mellorar a forma de intervir.
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• Unha avaliación final para a realización do informe final que queda a disposición do DO 

nos expedientes de cada un dos alumnos e alumnas.

P  ropostas de mellora  

Permanencia do especialista no centro a tempo completo, non debemos ver a figura do 

AL como a dun mero reeducador senón como unha parte do equipo do DO que pode axudar a 

previr  e  diagnosticar  posibles  problemáticas  relacionadas  coa  fala,  a  linguaxe  e/ou  a 

comunicación.

Aumentar a elaboración de material para a aula de Audición e Linguaxe, durante o curso 

realizouse diverso material manipulativo para a adquisición de diferentes contidos necesarios, 

pero é preciso continuar realizando este tipo de material que quede na aula de AL e que pode 

estar a disposición dos diferentes mestres, actuando como se dun centro de recursos se tratase.

5.5 Propostas de mellora

Para acadar unha atención educativa axustada formúlanse as seguintes propostas de

mellora:

• Continuar coa boa implicación de todo o equipo docente así como das familias, que en 

todo momento mostraron unha actitude de colaboración co Departamento de orientación, 

tal e como se fixo no presente curso.

• Continuar  fomentando a  participación  e  coordinación  co  resto  do  profesorado  na 

realización de actividades conxuntas.

• Favorecer a participación, implicación e comunicación coas familias.

• Contar  cun  ordenador  portátil  para  poder  realizar  as  anotacións  de  documentación  e 

entrevistas no CEP e no CRA, en tempo real.

• Contar cun ordenador con conexión na aula de Pedagoxía Terapéutica para uso da mestra 

e do alumnado usuario desa aula.

• Solicitar  PFPP  dende  o  Departamento  para  a  formación  en  DUA,  Cooperativo, 

Convivencia…

• Continuar actualizando as probas obxectivas coas que conta o DO.

• Adquirir material actualizado para as aulas de PT e AL.
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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  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/as, 

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  cos 

mestres/as  que  traballan  con  estes  nenos  e  nenas  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  traballo  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 E-DIXGAL

Este curso rematou a primeira promoción E-Dixgal.  Os cursos de 5º e 6º están neste 

programa que lle permite acceder aos recursos e actividades do Entorno Virtual de Aprendizaxe. 

Cada alumn@ accede a través do seu usuario e do seu contrasinal aos seus cursos e 

materias. Para o traballo diario contaron cun ordenador e unha funda que foron recollidos todos, 

en bo estado ao final do curso.

A valoración foi moi positiva. Seguiremos co E-Dixgal os vindeiros cursos.

6.2 MUSE

Tal e como aparecía reflectido na PXA, ao longo deste curso impartíronse as sesións 

adiadas  do curso pasado.  Tamén se impartiron  as  sesións  concedidas  para  o presente curso. 

Ademais das sesións co alumnado, tamén se celebraron as sesións de formación coas familias e 
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co equipo docente. A valoración foi positiva, pero non imos continuar para o vindeiro curso. A 

participación das familias foi moi baixa. A valoración das poucas familias asistentes, foi moi 

positiva.

6.3 ERASMUS+LIVE FRIENDS (LIF)

Como  ampliación  do  proxecto  MUS-E,  o  noso  colexio  está  participando  nun  novo 

proxecto internacional Erasmus+, chamado MUS-E LIVE FRIENDS (AMIGOS EN DIRETO). 

Rematará en febreiro de 2023, tal e como estaba recolllido na PXA.

Ten como obxectivo poñer en contacto os nenos e nenas dos colexios que forman parte 

desta  experiencia  educativa  innovadora,  para  divulgar  a  nosa  cultura  a  través  de  diferentes 

manifestacións  artísticas:  música,  baile,  literatura  popular  de  transmisión  oral,  arquitectura 

popular, toponimia, xeografía, entre outras. Así mesmo teremos a ocasión de aprender a cultura e 

o patrimonio inmaterial doutros países: Portugal, Alemania e Hungría e tamén de Asturias.

O alumnado que participou ao longo deste curso foron os de 6º e 5º. A artista é Mercedes 

Prieto.

O  proxecto  está  dividido  en  catro  fases  nas  que  haberá  doce  intercambios  entre  os 

distintos centros educativos. Ao longo deste curso desenvolvéronse as fases B e C. Durante a 

fase C, dividiuse o grupo de 5º, porque son moitos e non resultaban operativas as sesións con 

todo o grupo.

Este programa rematará o vinderio curso. Non está previsto continuar.

6.4 CONTRATOS PROGRAMA

O  centro  participou  nos  Contratos-programa  CPInnova dentro  das  modalidades: 

Eduinnova, EDUexcelencia e EDUsaúde.

No seguinte cadro recóllense varias actividades das levadas a cabo dentro de cada unha 

das modalidades

PROGRAMA CPINNOVA

EDUEXCELENCIA: “A auga no patrimonio cultural e arquitectónico da 

contorna”
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Calendario,  exposición,  conto  colaborativo,  disfraces  de  entroido, 

experimentos coa auga, danzas do mundo coa temática da auga (MUS-E), 

programas radiofónicos, traballos de vocabulario, xogos interactivos a auga 

na contorna,

EDUSAÚDE

“Semana  dos  batidos”,  “Semanas  da  froita”,  almorzos  saudables,  horto 

escolar,  mochilas  dos  recreos,  mochilas  viaxeiras  con  algún  material 

deportivo,  andainas a Salvaterra e ao Faro de Budiño, estudo da pirámide 

alimenticia,  deseño  de  menús  saudables,  curso  de  primeiros  auxilios, 

despertares máxicos …

EDUINNOVA

Competencia matemática:

Obradoiro  de  cociña,  papiroflexia,  concurso  de  fotografía  matemática, 

mercadillos, actividades no horto, olimpiada matemática, matemartistas.

Competencia lingüística:

Obradoiros  de  teatro,  proxecto  sobre  os  padriños/madriñas  das  aulas, 

traballos arredor dos autores convidados: Érica Esmorís e Hematocrítico 

elaboración dos pés de fotos para o calendario, creación dos artigos para a 

revista  escolar,  concurso  de  ortografía,  elaboración  dos  guións 

radiofónicos, exposicións orais de traballos, o libro viaxeiro das parroquias, 

diario segredo do alumnado, caixa de suxerencias e emocións, celebración 

do Día de Rosalía, mochilas viaxeiras.

Competencia en ciencia e tecnoloxía:

Traballo entorno á participación no club de ciencia, Museo de Ciencia en 

movemento, Obradoiro de robótica.

Competencia dixital:
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Emprego de ferramentas  básicas  de ofimática,  actividades  interactivas  e 

libros  dixitais,  creación  de  táboas,  gráficos,  presentacións,  deseño  de 

carteis, murais interactivos, realidade aumentada.

 Valoramos positivamente a participación nos contratos-programa pois neles enmarcamos 

moitas actividades que xa se viñan facendo tradicionalmente no centro e desta maneira recibimos 

unha dotación económica para levalas a cabo sen ter que recurrir aos cartos de organización e 

funcionamento do centro.

6.5 CLUB DE CIENCIA

Por cuarto ano consecutivo levouse a cabo o Club de Ciencia. Este club fundaméntase 

nunha metodoloxía de indagación e de aprendizaxe colaborativa, na que o alumnado adquire 

coñecemento mediante un método activo, lúdico e distendido, buscando potenciar as vocacións 

STEM (ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas), fomentando metodoloxías de indagación, 

que  axudan  a  entender  os  aspectos  teóricos  do  currículo,  experimentando  un novo xeito  de 

ensinar,  atendendo  ás  demandas  da  sociedade  actual,  promovendo  a  igualdade  no  ámbito 

científico e brindando ao alumnado estratexias metodolóxicas que favorezan as súas capacidades 

cognitivas.

Tendo en conta o protocolo COVID, cada curso asistiu ás sesións planificadas dentro do 
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horario lectivo e respectando os grupos burbulla, estando presentes as titoras en todas elas xunto 

co persoal asignado de apoio, ao remate do curso os grupos burbulla desapareceron. 

Todo o claustro participou facendo experimentos e involucrando a todo o alumnado, a 

maiores recibimos a visita do museo “Ciencia en movemento” con dúas propostas principais nas 

que participou todo o centro,  “Taller water” dous días e “Mulleres inventoras”  dous días. O 

alumnado  participou  activamente  en  todos  os  experimentos  deseñados  para  cada  sesión  e 

familiarizouse  con  termos  tales  como:  cromatografía,  vasos  comunicantes.  Posteriormente  á 

finalización do experimento, cubriron unha ficha de traballo na que recolleron os pasos seguidos 

durante a realización do mesmo e as conclusións finais.

Dende a coordinación fixéronse experimentos nos que participaron todo o alumnado, as 

titoras e os especialistas tamén fixeron os seus experimentos co seu alumnado.

Neste  enlace hai unha mostra das actividades feitas ao longo do curso.

h  ttps://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/taxonomy/term/88  

As valoracións  son moi positivas por parte do alumnado e do profesorado.

Propostas de mellora

Continuar con este club e a participación do  club “Ciencia en Movemento”

6.6 PROGRAMA DE ÉXITO EDUCATIVO. ARCO

Este  curso,  volveuse  a  solicitar a  participación  nos  contratos-programa,  buscando 

contribuír á mellora da calidade no ensino. O centro solicitou para o curso 21/22 a  participación 

no  Programa ARCO  (Apoio,  Reforzo  de  Competencias  e  Orientación) concedido  durante  o 

primeiro trimestre e a xornada partida, procurando os obxectivos propostos na convocatoria para 

tal fin.

Este curso escolar, o programo foi plantexado para o alumnado de 4º e 5º de Educación 

Primaria, cunha duración dun trimestre.

A mestra encargada de impartir os apoios deste programa foi Raquel Martínez Román.

No referido aos problemas que foron aparecendo e ás propostas de mellora, destacar que 

houbo unha boa aceptación por parte das familias e unha alta motivación no alumnado, que 

enfocou o ARCO como unha oportunidade e non como un reforzo negativo para eles. Do mesmo 

xeito, a actitude e comportamento do alumnado foron bos, en xeral.
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Poderiamos destacar, a modo de propostas de mellora cara vindeiros cursos que:

• O programa tivese unha duración dun curso académico, cando menos.

6.7 PROGRAMA DE ÉXITO EDUCATIVO. PROA

 Introdución

O programa PROA+ (Programa para a Orientación, Avance e Enriquecemento Educativo 

2021-2023 cofinanciado polo Ministerio de Educación e Formación Profesional e pola Unión 

Europea no marco do Mecanismo de recuperación, transformación e resilencia) é un programa 

de reforzo docente que se integra dentro do Contrato programa Recupera-T.

O Plan Recupera forma parte da Estratexia Galega de Inclusión Educativa, EduInclusión 

2021-2025, que a consellería desenvolve a partir do curso 2021/22, constituíndo un dos eixes que 

vertebran dita estratexia.

A base legal atopámola na resolución do 14 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de 

Educación e  Formación Profesional,  pola  que se establecen as  bases  para a convocatoria  de 

Contratos-programa Recupéra-T no marco do Plan Recupera.

Identificación da persoa docente.

A persoa encargada de desenvolver o programa PROA+ este curso 2021-2022 , no centro 

CEP Carlos Casares, foi Miriam Rodríguez Fernández.

Logros acadados co desenvolvemento do programa.

Estratexias  para  a  elaboración  de  mapas  metais,  organizadores  gráficos  e  rutinas  de 

pensamento que faciliten a comprensión e o estudio dos contidos nas competencias básicas.

• Aporte de  estratexias para a mellora das funcións executivas.

• Aportación de indicacións para a organización, planificación e execución das tarefas.

• Aumento da autonomía persoal.

• Aumento da autoestima e autoconcepto.

• Aumento da aceptación e inclusión da diversidade de capacidades.

• Adaptación de instrumentos e procesos de avaliación.

Porcentaxe de mellora nas competencias do alumnado beneficiario do programa
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• A porcentaxe de mellora na competencia científico-matemática: 70%

• A porcentaxe de mellora na competencia socio-lingüístico: 70%

• Porcentaxe  de  alumando  implicado  que  aproba  as  materias  obxecto  do  reforzo  na 

avaliación final: 70%

Modificacións con respecto ao programa

Dada a brevidade e finalización do programa ARCO  e debido ás  necesidades presentes 

nos  cursos  atendidos,  realizouse  unha  modificación  no  horario  para  poder  prestar  apoio  ao 

alumando ue o precisaba.

Organización, desenvolvemento e metodoloxía.

A organización  da  intervención  educativa  foi  distribuída  dende  o  Departamento  de 

Orientación, consensuada co equipo directivo e aprobada polo Servicio Territorial de Inspección 

Educativa.  A distribución deste horario daba preferencia ao apoio nas materias instrumentais 

como as linguas e as matemáticas, deixando o resto do horario para realizar outros apoios e  

coordinación co resto de profesorado.

O desenvolvemento da intervención foi exclusivamente dentro da aula ordinaria,  para 

favorecer a inclusión da diversidade.

A metodoloxía utilizada na aula foi moi variada: traballo cooperativo, maxistral, traballo 

por proxectos, aprendizaxe baseado no pensamento e a utilización de E-Dixgal.

Avaliación. Ferramentas empregadas e resultados obtidos.

A avaliación deste alumando realízase a través da observación, realización de producións 

escritas e orais e probas de avaliación. Cada trimestre realizouse un documento para aportar nas 

sesións de avaliación, así coma a realización dun informe final de curso de cada un dos alumnos 

e alumnas que pertencen ao programa.

Os resultados obtidos foron suficientes para notar mellora en aspectos do proceso de 

ensino-aprendizaxe. Para a execución deste programa facilitaría a continuidade do mesmo dende 

cursos inferiores  a sexto de primaria e cunha continuidade da persoa que realiza o apoio.

7. PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DO PROFESORADO

A  totalidade dos  mestres  e  mestras  do  centro,  participamos  nalgunha  ou  nas  tres 

actividades do PFPP. Este curso leváronse a cabo 3 actividades: Dinamización da Biblioteca e 
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formación dos usuarios, E-Dixgal e Plan Dixital. 

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.

Formar parte dun PFPP permitiunos recibir unha formación de interese para o claustro, 

nas datas acordadas por nós e sen ter que desprazarnos. Ademais, deunos acceso a charlas de 

formación organizadas polo CFR que nos resultaron de gran interese.

7.1 O Plan Dixital

Este ano todos os centros de Galicia tivemos que formarnos sobre o Plan Dixital. Cada 

centro deberá elaborar o Plan dixital, ao rematar o curso. Para elo solicitamos unha actividade de 

formación de 30 horas. Finalmente non foron suficientes e houbo que ampliala a 50  horas. Ao 

longo do curso houbo que realizar varias actividades que posteriormente había que subir á aula 

virtual. Todos eses documentos, houbo que introducilos na versión de xuño do Plan Dixital do 

centro, e que será presentada ante o Claustro e aprobado polo Consello Escolar.

7.2 Elaboración de recursos educativos no marco do programa E-DIXGAL

Este seminario tivo unha duración de 30 horas e contamos con 9 horas de formación por 

parte dunha persoa externa. Ao longo deste seminario repasouse o Entorno EVA e aprendimos a 

elaborar actividades e recursos. Para a maioría dos participantes foi de gran utilidade e moi ben 

valorada.

7.3 Proxecto de dinamización da biblioteca e formación de usuarios

O Equipo de Biblioteca Escolar, xunto con outros membros do claustro, participou  no 

PFPP: “Proxecto de dinamización da biblioteca e formación de usuarios do CEP Carlos Casares” 

de 20 horas de duración que foron enfocadas ao traballo individual e en equipo, dentro do propio 

centro,  con  actividades  realizadas  en  torno  á  biblioteca  escolar  relacionado  ca  PDI  e  as 

competencias ALFIM/AMI. A nivel grupo, afondamos no modelo de biblioteca escolar como 

centro de recursos de información, lectura e creación, actualizamos os coñecementos sobre as 

funcións da biblioteca escolar no panorama educativo e promovemos a biblioteca inclusiva e a 

presenza da biblioteca escolar como recurso imprescindible nos procesos de ensino–aprendizaxe. 

7.4 Plan estratéxico de mellora (PEM)

Por  participar  no  PROA+  fomos  un  dos  centros  seleccionados  para  comezar  coa 

formación do Plan Estratéxico de Mellora (PEM) . 
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Debido a que non recibimos ningún tipo de formación ata o día 24 de maio, e coincidindo 

esta  data  co  final  de  curso,  decidimos  adiar  a  elaboración  do  plan  para  comezos  do  curso 

seguinte tendo que estar éste finalizado o 31 de outubro.

8.  PLAN  DE  ORGANIZACIÓN  E  COORDINACIÓN  DAS  TAREFAS  DO 

PERSOAL NON DOCENTE

O centro contou  cunha conserxe  os luns, mércores e venres das 12:15 ás 15:00h.

Valoramos  positivamente  que  se  recuperase  esta  figura  trala  xubilación  do  anterior 

conserxe. Pensamos que é fundamental para a conservación e mantemento do edificio. Atallou de 

inmediato  problemas  urxentes  como  fugas  de  auga  nas  tuberías  dos  baños,  substitución  de 

lámpadas…

Contamos tamén cunha limpadora durante 3 horas en horario de mañá (10:00 a 13:00) e 4 

horas en horario de tarde (15:00 a 19:00)

A incorporación da limpadora en horario de mañá valorámola moi positivamente, pois as 

necesidades de limpeza que xurdiron durante o horario lectivo foron solventadas ao momento.

9. PLAN DE TRANSPORTE ESCOLAR

O colexio conta con dúas liñas de transporte:

O  alumnado  tivo  asignado  un  asento  fixo.  A distribución  dos  mesmos  dentro  dos 

autobuses fíxose respectando os grupos burbulla. Facilitóuselle a cada acompañante das liñas de 

bus a seguinte documentación:

• Plano de ubicación dentro do bus de cada alumno.

• A listaxe de alumnado por parada.

• A listaxe das persoas autorizadas a recoller ao alumnado no caso de non atoparse na 

parada algún dos proxenitores.

• A listaxe do alumnado de 5º e de 6 autorizados para baixase sós.

O  servizo  de  transporte  durante  o  curso  funcionou  con  normalidade,  sen  que  se 

rexistraran incidentes graves .

10. COMISIÓN DE CONVIVENCIA
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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 poidan xurdir 

dentro das relacións interpersoais.

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.

Estes obxectivos acadáronse en grande medida, xa que, a maioría das faltas contrarias ás 

normas de convivencia,  son leves  e  coa  ausencia de conflitos  entre  os  distintos  sectores  da 

comunidade educativa. 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, orientada á 

búsqueda de solucións aos atrancos que van xurdindo.

Contamos cun alumno que presenta un problema grave de saúde, polo que está dado de 

alta no programa de Alerta Escolar. Tamén ten problemas de conduta e ten un desfase curricular 

importante con respecto ao resto do alumnado da súa aula. Para atender ás necesidades deste 

alumno, estivo acompañado, en todo momento, pola mestra de atención preferente. Para este 

alumno, é necesario que saia un mestre/a ao patio durante os recreos, a maiores dos mestres/as de 

garda, só para a súa supervisión.

A convivencia no centro foi moi boa e as relacións co Equipo directivo foron fluídas e 

correctas.  O  elevado  número  de  actividades  desenvolvidas  polos  diferentes  Equipos  e  os 

proxectos  levados  a  cabo  nas  aulas,  demostran  unha  gran  implicación  de  todo  o  claustro. 

Mantense un alto grao de profesionalidade nas mestras e mestres 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.

Propostas de mellora:
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• Constituír a comisión de convivencia e facer unha reunión trimestral.

• Facer algún obradoiro o algunha charla que trate sobre as emocións.

10.1 Valoración das actividades de convivencia curso 2021/2022

As normas da aula: son asumidas polo alumnado de maneira bastante positiva, porque 

son  elaborados  por  eles  e  séntenas  como  propias.  É  importante  telas  expostas  e  revisalas 

periodicamente.

As normas de uso dos baños, este curso, cobraron unha importancia maior debido a que, 

pola situación sanitaria, houbo que facer quendas para que os distintos cursos non coincidiran no 

lavado de mans.

Asembleas  de aula:  realizar  asembleas  permite  expresarse de forma espontánea.  Saen 

moitos temas que, doutro xeito, non se expresarían nin se poderían coñecer. O alumnado séntese 

libre para expresar as súas ideas.

Elección dos/as  delegados/as  de  aula:  está  xa  consolidado e  é  unha boa iniciativa.  É 

importante  a  súa  colaboración  na  organización  de  diferentes  aspectos  relacionados  co 

funcionamento do centro.

Resolución pacífica de conflitos: os modelos de reflexión sobre as conductas contrarias á 

norma funciona ben, en canto que teñen que pararse a pensar para escribir o que aconteceu.

Plantación da horta: todo o centro participou nesta actividade, plantando unha parcela por 

curso con produtos de tempada.

Entradas e saídas: realízanse de forma tranquila en xeral, sobre todo durante este curso, 

na que as saídas tiveron que facerse por quendas, para evitar aglomeracións nos corredores ou na 

porta de saída.

Quendas para o uso do patio: durante este curso, o uso do patio para a hora do recreo 

tivemos  que  organizalo  por  quendas.  Hai  habilitados  6  espazos  e  os  cursos  ían  rotando 

semanalmente por cada un, para manter os grupos burbulla.

Conflito  no  transporte  escolar:  comunicáronselle  á  dirección  algúns  conflitos  que 

xurdiron no autobús escolar. Tomáronse as medidas oportunas e non se volveu a repetir.

10.2 Modelos de reflexión de condutas contrarias ás normas de convivencia

As  condutas  contrarias  ás  normas  de  convivencia  que  foron  comunicadas  polo 
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profesorado á dirección do centro, quedan arquivadas no ficheiro de dirección dentro da carpeta 

de convivencia e foron consideradas como leves.

11. INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTOS.

11.1. 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 unha empresa contratada polo Concello.

• Mantemento de xardíns e poda de árbores durante o curso. (Conserxe do centro)

• Tala das árbores do patio que presentaban un risco para a seguridade do alumnado ou do 

edificio escolar. (Empresa contratada polo Concello).

• Revisión da caldeira no mes de outubro, polo técnico de Roca. (outubro)

• Notificación de incidencias ao longo do curso á UAC para arranxar as deficiencias e as 

avarías de ordenadores das distintas dependencias do centro.

• Desrarizouse o centro.

• Levouse ao punto limpo gran parte do material almacenado no soto e que era inservible. 

• Colocouse o soto que presentaba un gran desorde e material inservible.

• Fíxose a revisión anual do sistema da ALARMA.

• Arranxáronse varias fugas de auga nas tuberías do baños.

• Colocáronse algunhas persianas novas e arranxáronse outras.

• Pegáronse varias baldosas que estaban soltas, no patio exterior.

11.2  OBRAS E MATERIAL ADQUIRIDO OU SOLICITADO

As obras realizadas durante este curso escolar foron as seguintes:

• Colocáronse dous autofalantes por titoría para mellorar a escoita dos programas de radio.
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• Pintáronse os bancos do frontal do colexio e a casiña do parque infantil.

• Colocáronse dous amplificadores de son na fachada do ximnasio.

• Substitución de papeleiras e instalación de novas.

• Colocouse unha nova bomba e filtros da caldeira.

• Colocáronse tres porches no ximnasio.

• Colocouse un espello no ximnasio.

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:

• 5 mesas de lectura e comedor primaria.

• 3 armarios librería.

• Mesa ordenador profesor.

• Percheiro de pé.

Así mesmo, a cargo do orzamento do centro, tamén se fixeron outra serie de adquisicións:

• Agasallos para os concursos organizados no centro: Coco Alxén, concursos de ortografía, 

olimpíada matemática,  detectives verdes,  sendeirismo e libro dos restos das mochilas 

viaxeiras.

• Dúas táblets coas súas respectivas fundas. 

• Unha impresora a cor para DIN A3 e DIN A4  para a Dirección.

• Disco duro externo 4TB SEAGATE.

• Estor enrollable opaco para o ximnasio.

• Teléfono inalámbrico gigaset duo negro.

• Espello pulido en dous tramos para o ximnasio.

• Diversos xogos educativos para a Biblioteca.

• Material Educación Física
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• Bandexas para a colocación de libros e material.

• Plantas para o horto.

• Autofalante portátil.

• Pizarra PVC 3mm impreso con cuadrícula.

• Instalación de micros na radio do centro.

• Material e orlas para a gradación do alumnado de sexto.

Entre as xestións realizadas polo Equipo Directivo cabe salientar

• Solicitouse ante a Xefatura Territorial  a substitución dos falsos teitos, das luminarias e 

das tuberías dos baños. Obtivemos o compromiso de que estas obras íanse a levar a cabo 

tan  pronto como houbera unha partida  orzamentaria.  No caso dos  teitos  comezaríase 

polas aulas e procederíase ao cambio dos teitos das demais dependencias paulatinamente.

• Fixéronse as xestións co concello para a colocación de tres porches nas portas de acceso 

ao ximnasio.

• Fixéronse todos os trámites necesarios para poñer en marcha o comedor escolar:

• Concertouse unha visita ao centro dunha persoa da  unidade técnica coa finalidade de que 

nos orientase en canto as obras que habería que realizar na aula destinada ao comedor. A 

arquitecta da unidade técnica deseñou un plano coa distribución do mobiliario obrigatorio 

e da ubicación dos comensais.

• Levouse a claustro e a consello escolar, a proposta da apertura do comedor.

• Presentouse o proxecto, vía sede electrónica na Xefatura territorial.

• Pedíronse orzamentos a varias empresas para facer unha estimación dos gastos.

• Reunímonos e varias ocasións coa alcaldesa.

• Tramitouse un pedido de mobiliario a través da Inspección educativa.

• Pedíuselle financiamento ao Xefe Territorial.

• Reunimonos  coa responsable de Clarexa, empresa  que se vai a encargar de levar a cabo o 

servizo.
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• Entrevistas coa Alcaldesa do Concello de Salvaterra para solicitarlle a colaboración en 

pequenas obras que había que levar a cabo no centro.

• Seguimento de todas as incidencias dos equipos informáticos coa Unidade de Atención a 

centros.

• Falouse  en  varias  ocasións  co  departamento  de  servizos  sociais  do  concello  para  dar 

resposta as  necesidades que foron xursindo ao longo do curso.

• Asistiuse a todas as convocatorias de reunión por parte do Inspector para tratar temas 

relacionados co centro.

11.3 Propostas de mellora e xestións pendentes

• Instalación dun punto de auga no campo de terra e outro preto do pavillón.

• Desbroce de todo o terreo escolar.

• Asfaltar o aparcadoiro.

• Revisar toda a rede que delimita  o recinto escolar.

• Construir un almacén anexo ao ximnasio, para gardar o material de educación física.

• Limpeza dos canalóns do edificio principal e do ximnasio.

• Arranxar a fuga de auga que hai na zona das árbores froiteiras.

• Estudar a posibilidade de crear un parque de aventuras na zona do bosque.

• Pintar o patio inclusivo.

• Ensanchar a aceira de entrada ao ximnasio.

• Substituír a zona de tarima deteriorada.

• Retirar as canastas.

• Abrir unha ventá na aula de convivencia cara o salón de actos.

• Pintar as aulas de inglés e informática.

• Retirar os lavabos inutilizados das aulas de informática e inglés.

• Repaso de pinturas nos descansos das escaleiras.
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• Retirar material en desuso parar levar ao punto limpo.

12. PLAN DE EMERXENCIA E AUTOPROTECCIÓN

O simulacro de evacuación por incendio realizouse o 23 de marzo de 2022. Detectou o 

incendio, na planta baixa, a titora de 5º.

• Hora do inicio da evacuación 10:30 h

• Tempo de evacuación: 3 minutos e 29 segundos

• Profesorado: No momento da evacuación non estaban no centro nin a orientadora, nin a 

mestra de relixión, nin o mestre de inglés.

Actuacións correctas levadas a cabo:

• A mestra de garda que detectou o lume (María) actuou con rapidez, tocando a bucina, 

baixando o térmico xeral e chamando ao 112. 

• Miriam, encargada da revisión da primeira planta, rescatou a Estela, que estaba na radio.

• Despois de saír varios cursos pola porta equivocada, un alumno de 6º detectou que había 

lume nesa porta e saíron pola porta de evacuación correcta.

• A retirada do obstáculo diante da segunda porta por parte da mestra Belén; os alumnos de 

6º só apartaron o obstáculo.

• Apertura das dúas follas da porta de evacuación número dous (parque infantil).

Aspectos a mellorar:

• Tanto 1º como 2º saíron pola porta principal sen detectar que había un lume. 

• A maioría dos cursos non baixaron pegados á parede, a rente do chan e co nariz tapado.  

• Esqueceron moitos cursos as súas mascotas nas aulas.  

• Houbo algunha mestra que non saíu de última da aula.  

• Algunhas portas e ventás quedaron abertas.

• Diego saíu pola porta do seu despacho en lugar de empregar a 3ª porta de evacuación 

(aula matinal)

• A mestra  de  atención  preferente  esqueceuse  de  baixar  a  mochila  coa  medicación do 
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alumno.

Propostas vindeiro curso:

• Intentar que o simulacro se leve a cabo o máis cerca posible do inicio de curso, así en caso 

de saír algo mal, podería repetirse e melloralo. 

• Hai que mercar bucinas de reposto e recambios.

• Tentar que o lume sexa máis visible e berrar “Lume” unha vez sexa detectado.

• Os especialistas e mestres dos desdobres faranse cargo do grupo para saír do edificio.

• Mercar un botiquín e instalalo no ximnasio.

• Recibir formación en primeiros auxilios.

13. APARTADO ECONÓMICO

As contas da xestión do orzamento do ano 2021 foron presentadas ao CE para a súa 

avaliación, o 22 de febeiro de 2022. A continuación detállase o estado dos ingresos, gastos e 

resultado da xustificación:

ESTADO DE INGRESOS: 56.448,74€

a. Dotación procedentes da Consellería de Educación                          32.973,85 €

Partida para gastos de funcionamento                                                  28.241,42 €

Fondo solidario de libros de texto:                                                                1.211,98 €

Dotación para bibliotecas escolares…                                                         2.340 €

Fondos recibidos da secretaría xeral de política lingüística                                     368 €

.Gastos do programa de educación dixital                                                             550 €

Plan Benestar Emocional                                                                                262,45 €

b.  Os procedentes doutros organismos públicos, das institucións da unión europea ou doutros 

organismos internacionais (rush)                                                                       2.092 €

c. Achegas económicas procedentes doutros organismos (  C  oncello e vicens)  1.200 €

h. Remanente do exercicio anterior                                                                  20.182,89 €

ESTADO DE GASTOS:                                                                  23.830,26 €
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3. Material de oficina:                                                                                2.940,54 €

4. Subministracións:                                                                                           2.810,35€

5. Comunicacións:                                                                                               22,10€

8. Primas de seguros:                                                                                              530,06€

10. Axudas de custo e locomoción:                                                                      558,39€

11. Gastos diversos:                                                                                            13.476,87€

12. Mobiliario e utensilios inventariables                                                         1.730,45€

13. Outros materiais inventariables                                                                     1.761,50€

REMANENTE QUE SE INCORPORA AO EXERCICIO 2022        32.618,48 €

Diferenza de ingresos – gastos =                                                                          32.618,48 €

O orzamento para o ano 2022 foi presentado ao CE, o 26 de abril de 2022, quedando aprobado 

do seguinte xeito:

Dotacións procedentes da Consellería de Educación:

Gastos funcionamento 2022.                                                                                           6.113,00 €

Consellería Cultura: Proxecto fomento de uso do galego 2022                                       0,00 €

Convenio de colaboración co Concello.                                                                          0,00 €

Remanente de gastos de funcionamento do ano 2021.                                           30.091,88€

Remanente programa de educación dixital                                                                       550,00 €

Remanente Biblioteca Inclusiva                                                                                   481,70 €

Remanente PLAMBE                                                                                                         762,90 €

Remanente PLAMBE mobiliario                                                                                   469,55 €

Remanente Plan Benestar Emocional                                                                        262,45 €

                                                                                           TOTAL         38.731,48€

CONCEPTO DE GASTOS ORZAMENTO

105



MEMORIA ANUAL CEP CARLOS CASARES

1.- Reparación, mantemento e 

conservación
5.000€

2.- Material de oficina 3.500,00 €

3.- Subministracións 5.000,00 €

4.- Comunicación 100 €

5.- Primas e seguros 800,00 €

6.- Transporte 2.000,00 €

7.- Axudas custo e locomoción 1.000,00 €

7.- Gastos diversos 15.831,48€

8.- Mobiliario e utensilios 

inventariables
3.500,00€

9.- Libros e revistas 2.000,00 €

IMPORTE TOTAL 38.731,48 €

14. ANEXO. MEMORIA DAS ACTIVIDADES DA ANPA

A ANPA do CEP Carlos Casares de Alxén, conta nestes momentos con 73 asociados das 

74 familias que hai no Colexio, o que supón o 98,64% 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.

Ofertouse o Servizo de Apoio da Aula Matinal coa participación media de 10 alumn@s 

durante o curso.

As actividades extraescolares ofertadas para o curso 2021/2022 foron: Baile Moderno e 

Ximnasia  Rítmica,  Xádrez,  Taekwondo,  Manualidades  e  art  attack,  Dibuxo Cómic,  Inglés  e 

Cociña.

As actividades extraescolares que se desenvolveron, finalmente, durante o curso foron:

• Taekwondo, coa participación de 11 nen@s.

• Inglés, coa participación de 17 nen@s.

• Cociña, coa participación de 10 nen@s.
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Actividades do curso 2021/2022:

Outubro:

Venda de Rifas para Apoio Aula Matinal.

Decembro:

Visita do Apalpador, con caramelos para tódolos nen@s.

Febreiro:

Chocolatada, rosca e biscoitos o día do Entroido no Colexio.

Almorzo no desfile de Entroido na parroquia de Arantei.

Xuño:

Colaboración nos gastos da excursión de fin de curso, organizada polo Centro.

Festa de fin de curso o 22 de xuño coa realización de actividades con 3 monitores.

Xestións:

• Tramitación de Subvención anual co Concello de Salvaterra.

• Contratación dun Seguro de Responsabilidade Civil para o desenvolvemento das actividades 

e festas.

• Notificación  de  cambio  de  Xunta  Directiva  na  Axencia  Tributaria  e  no  Rexistro 

correspondente da Xunta de Galicia.

• Cambio de Directiva, por cese de Presidenta, Secretaria, Tesoureira e 2 Vogais.

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 cun 
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