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 PLAN DE MELLORA

 CONCLUSIÓNS DAS ENQUISAS DO ALUMNADO

SÍNTESE DAS SUXESTIÓNS ACHEGADAS POLO
ALUMNADO

PROPOSTAS DO CENTRO

ORGANIZACIÓN DO CENTRO

Gustaríame que houbese taquillas para poder deixar os libros Como non é unha necesidade urxente, analizarase a dispoñibilidade económica
do centro (e da administración) para instalar casilleiros para o alumnado

Que mellore a limpeza dos baños Falaremos coa empresa da limpeza para mellorar esta demanda

Os teitos das aulas da ESO están moi estragados As obras maiores do centro son responsabilidade da Consellaría de Educación.
Levamos 3 cursos solicitando esta intervención sen resultados positivos.

Arranxar ou pintar o frontal do colexio As obras maiores do centro son responsabilidade da Consellaría de Educación.
Levamos 3 cursos solicitando esta intervención sen resultados positivos.

Arranxar os campos de fútbol do patio As obras menores son responsabilidade do Concello. Trasladarémolle unha vez
máis estas necesidades

 Repartir máis papeleiras no patio Están solicitados. En canto cheguen serán distribuídos.

Poñer espellos nos baños Algúns existentes foron vítimas de actos de vandalismo. Analizaremos a
viabilidade de colocar estes complementos

Poñer plantas nas macetas Algunhas existentes foron vítimas de actos de vandalismo. Analizaremos a
viabilidade de colocar estes complementos. Este curso sementáronse na horta

ecolóxica plantas aromáticas que se poden utilizar con esta finalidade

Na biblioteca debería haber máis libros  e máis variados O alumnado ten a posibilidade de pedir que se compren libros nos que estea
interesado

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E ESTRAESCOLARES

Que haxa festivais na ESO Faranse en función da dispoñibilidade do profesorado e do alumnado 
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Fanse poucas actividades extraescolares e excursións O centro considera que se fan actividades extraescolares e complementarias

suficientes. As excursións dependen do comportamento do alumnado e da
dispoñibilidade do profesorado

PATIO E RECREOS

Non hai deportes e torneos durante os recreos O recreo é un tempo de lecer, non para actividades obrigatorias. Tratarase de
organizar actividades deportivas. Dependerá do comportamento do alumnado e

da dispoñibilidade horaria do profesorado

Non hai randeeiras, tobogáns etc no patio para os de primaria Como non é unha necesidade urxente, analizarase a dispoñibilidade económica
do centro (e da administración) para colocar estas instalacións

PRÁCTICA DOCENTE

En primaria utilizamos pouco os ordenadores Todo o alumnado dispón dunha hora no seu horario para clases de informática

Que haxa deporte escolar na ESO Ese é un programa establecido dentro do Plan Proxecta e só se oferta para
educación primaria

 Non se coordina o calendario de exames (chegamos a ter 3 e
4 por día)

O profesorado en reunións de Comisión de Coordinación Pedagóxica e Claustro
tratará de establecer as pautas para que se poida mellorar a planificación dos

exames

PROXECTOS EN QUE PARTICIPA O CENTRO

Algúns profesores non respectan a hora de ler O profesorado en reunións de Comisión de Coordinación Pedagóxica e Claustro
tratará de establecer as pautas para que isto non acontenza

A docente do PROA non traballa os temas que estamos vendo
na clase 

Inspección Educativa está informada das queixas das familias. O programa está
rematado. O ano que vén, co apoio das familias, traballarase de novo para que o

PROA sexa un programa de apoio e reforzo ao alumnado

Non podemos participar no Programa Meteoescolas Este é un programa establecido dentro do Plan Proxecta no que só poden
participar tres grupos, que  rotarán cada curso
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PROFESORADO

O profesorado ten que valorar e fomentar a creatividade,
destacando o mellor de cada quen para que o alumnado estea

máis motivado

O noso centro neste curso comezou un Plan de Formación Permanente do
Profesorado no que 17 profesores/as se formaron  en novas metodoloxías
didácticas (Aprendizaxe Cooperativa) que busca unha maior motivación do

alumnado

CONVIVENCIA

Gustaríame que se resolvese mellor os conflitos co alumnado Para a resolución dos conflitos acontecidos no centro séguense as Normas de
Organización e Funcionamento aprobadas por todos

Teño pouca información sobre as normas de disciplina Repartirase a principio de cada curso unha síntese das Normas de Organización
e Funcionamento. Os titores/as deben explicalas ao comezo de cada curso

TRANSPORTE ESCOLAR E COMEDOR

Ás veces temos que ir sentados de tres porque non hai sitio no
autobús 

Desde o centro non temos capacidade de influír no funcionamento do servizo de
transporte, só comprobar que se cumpra. Por experiencia sabemos que a única
maneira de que se solucionen os problemas é con reclamacións por escrito das

familias 

Algúns autobuses non teñen cinto de seguridade 

Non chegamos á hora 

Na Estradense chove dentro 

Os coidadores e condutores non nos tratan ben

Algún autobús non espera polo alumnado antes de marchar e
moitas veces chega antes á parada

Gustaríame que as coidadoras acompañasen aos nenos de
infantil ata o interior do centro

O persoal acompañante está obrigado a  acompañar o alumnado até o 
recinto escolar e viceversa. Neste momento as coidadoras acompañan 
os/as nenos/as de EI até o patio

mailto:cpi.aurelio.marcelino@edu.xunta.es


                                   CPI Aurelio Marcelino Rey García

Rúa José Mª Lastra, 3
36670   Cuntis
Telf. 986548175   Fax. 986532665
cpi.aurelio.marcelino@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/cpiaureliomarcelino/

 
 PLAN DE MELLORA

 CONCLUSIÓNS DAS ENQUISAS DO ALUMNADO

mailto:cpi.aurelio.marcelino@edu.xunta.es

