
MEMORIA DE SECCIÓNS BILINGÜES NA ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA NO 

CURSO 2018-2019 

 

 No ano académico 2018-2019 seguimos a impartir a materia de Educación Artística en 

inglés nos cursos de 3º, 4º, 5º e 6º. No curso de terceiro hai un total de 42 alumnas e alumnos,  no 

cuarto curso hai 50, no quinto curso 42 e en sexto 39. Un total de 173 alumnos e alumnas forman 

parte da Sección Bilingüe. 

 As mestras que imparten as seccións son: Eva Mª Fernández en 3º,  Rosa Boutureira en 4º, 

Mª Jesús Cabana en 5º e Mª del Pilar Montero Ibáñez en 6º. 

  

 

    ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

  

 Esta materia é moi apropiada para traballar a diversidade na aula. Podemos traballar de 

modo específico con cada alumno/a e adaptar o material do xeito que mellor creamos convinte. Hai 

casos nos que hai que adaptar bastante as actividades como é o caso de dous alumnos con ACI en 

sexto curso, e un neno con ACI en quinto. Neste colexio tamén se atopa o alumnado que provén do 

centro de Mª Inmaculada de Bañobre que conta cunhas necesidades específicas diferentes ás do 

resto do alumnado, maiormente de adaptación. É frecuente que chegue alumnado a mediados de 

curso deste centro e vai en aumento a chegada de alumnado de procedencia estranxeira.  

 

      ESPAZOS 

 

 Dado que neste centro non hai unha aula específica para impartir a lingua estranxeira, non 

contamos tampouco cunha aula para impartir esta Sección Bilingüe. O lugar no que se leva a cabo é 

a propia aula coa que conta cada curso. As aulas están bastante separadas polo q colocamos 

armarios estratéxicos en zonas comúns para que ás mestras nos fose máis doado acceder ós 

materiais. Debido á separación dos mesmos precisamos incrementar o material máis a miúdo do 

previsto. 

 Contabamos cun cuarto compartido con Relixión, Música, PT que este ano se perdeu e se 

converteu nunha aula de PT. Deste modo non contamos cun espazo para reunirnos coas familias nin 

para preparar materiais.  

 Existen un par de armarios colocados estratexicamente preto das aulas para colocar o 

material que precisamos en cada momento. Este situación dáse debido á separación existente entre 

as aulas ( corredores e alas diferentes do edificio ). 

 Sería convinte contar con dúas aulas para inglés e outras dúas para plástica. 

 

     CONCLUSIÓNS 

 

 Acadamos os obxectivos pero parece insuficiente o horario da persoa auxiliar de conversa. 

Tamén observamos que o persoal  ha de estar cualificado para traballar nunha aula co alumnado. 

 A actividade proposta non se puido levar a cabo e queda pendente para o vindeiro curso. 

 Consideramos que o persoal que chegue novo ó centro debe ter perfil de inglés para asumir  

o horario. 

 Propoñemos que en infantil a hora de inglés sexa antes do recreo. 

 

 

 

 

 

 

 


