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1. Contexto no que se desevolveu o curso.

O C.R.A de Rianxo durante este curso estivo formado por 8 escolas e 11 unidades:

- Escola de Pazo (2 unidades)

- Escola de Cruceiro (2 unidades)

- Escola de Cuvide

- Escola de Outeiro

- Escola de Capela ( 2 unidades)

- Escola de Quintáns

- Escola de Rañó

- Escola de Abuín 

Escolarízanse nenos e nenas das seguinte etapas e niveis educativos:

- Educación Infantil: 4º (3 anos), 5º (4 anos), 6º (5 anos)

- Educación Primaria: 1º (6 anos) e 2º (7 anos)

O número de unidades do noso centro, distribúese da seguinte maneira:

Educación Infantil Educación Primaria Multigrao (5 niveis) Total

6 2 3 11

No actual curso escolarizáronse un total de 117 alumnos/as distribuídos da seguinte maneira:

4º EI 5º EI 6º EI EI 1º EP 2º EP EP TOTAL

ABUÍN 2 7 1 10 5 1 6 15

OUTEIRO 6 3 5 14 14

QUINTÁNS 1 2 1 4 1 1 2 6
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RAÑÓ 1 1 3 5 2 1 3 8

CAPELA 1 5 5 11 4 3 7 18

PAZO 2 3 5 10 8 0 8 18

CRUCEIRO 5 8 11 23 23

CUVIDE 5 1 7 13 13

TOTAL 23 30 37 90 20 6 26 117

Tendo en conta o alumnado do centro, o número de aulas e as circunstancias de alumnado

con NEAE, contamos co seguinte profesorado:

- 11 mestres/as titores/as

- 2 mestras de apoio de Educación Infantil

- Mestres/as especialistas: inglés, música, relixión, educación física, PT, AL e orientador.

2. Obxectivos específicos. Avaliación.

1. Potenciar  un  bo  clima  de  convivencia  e  traballo  no  Centro  abarcando  a  toda  a

Comunidade  Educativa  (alumnado,  profesorado,  familias,  persoal  non  docente):

durante o curso, o clima de traballo foi bo dentro dun marco de boa convivencia por parte de

todos os membros da comunidade educativa. 

2. Establecer canles comunicativas entre a Comunidade Educativa e a Administración

(Concello, Consellería, …etc): a relación co Concello é fluída e directa por parte do Equipo

Directivo; se ben, dependendo do tema a tratar, obtéñense mellores resultados ou non. As

maiores dificultades encontrámolas no cumplimento dos obxectivos de limpeza que o centro
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require como básicos e necesarios; e tamén as demoras nos arranxos son moi frecuentes. As

relación  coa  Consellería  limitáronse  principalmente  a  temas  organizativos  de  recursos

humanos.

3. Atender  ás  necesidades  do  Centro,  procurando  a  mellora  das  instalacións:  queda

pendente rematar o acondicionamento dos patios. Este curso aprobouse un proxecto de obra

e remodelación da fachada e segunda pranta no edificio da escola de Cruceiro.

4. Mellorar a dotación de material e equipamentos do Centro: Neste curso a dotación de

mobiliario da Consellería foi escaso en proporción ao que se pediu. Ademais dotouse de

pouco material informático xa que a UAC non nolo proporcionou; así que contamos poder

actualizar os equipos necesarios para o vindeiro curso.

5. Estimular o traballo en grupo dos membros do Claustro como medio para lograr una

efectiva organización e coordinación: en xeral funcionaron correctamente todos os equipos

de traballo de xeito organizado e coordinado, acadando bos resultados.

6. Favorecer o desenvolvemento do Plan de Acción Titorial e do Plan de Convivencia:

cremos  que  é  algo  no  que  debemos  seguir  traballando,  así  como  actualizar  o  Plan  de

Convivencia e as NOF do centro.

7. Atender á diversidade do alumnado, establecendo medidas de apoio e propostas de

mellora:  A atención ás NEAE no centro foise reaxustando en función das necesidades do

alumnado (tanto as que foron xurdindo como as que se foron solventando) realizándose as

modificacións pertinentes nos plans de apoio e nos reforzos.

8. Mellorar o rendemento nas Competencias en Comunicación  Lingüística: nas aulas de

Educación Infantil desenvolveuse ao longo de todo o curso un Programa de Estimulación da

Linguaxe Oral realizado pola mestra especialista en Audición e Linguaxe dirixido a previr

dificultades  no  desenvolvemento  da  linguaxe  e  corrixir  de  forma  global  dificultades

evolutivas propias da etapa na que se encontran os nenos/as que funcionou moi ben.
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9. Desenvolver os Proxectos Documentais Integrados no proceso de ensino-aprendizaxe

(Voz  Natura,  PLAMBE,  Plan  Proxecta,  Contratos-programa,  Erasmus  +):

desenvolvéronse todos con bos resultados.

10. Promover a Innovación Educativa no proceso de ensinanza-aprendizaxe a través das

TIC e fomentando  o uso das novas tecnoloxías: este curso levouse a cabo a realización

do Plan Dixital. 

11. Facilitar e potenciar a formación do profesorado:  durante o curso leváronse a cabo dúas

liñas de traballo: unha relacionada coa lectoescritura nas aulas multigrao, aulas coas que

contamos en todas as escolas do CRA; e outra liña de traballo relacionada co Clube de

Ciencia. Entre as dúas liñas contamos co 100 % de participación do profesorado.

12. Implicar  ás  nais/pais  no  proceso  educativo  dos  seus  fillos/as: para  este  centro  é

fundamental  a  comunicación  coas  familias  no  referente  ao  ámbito  educativo  dos  seus

fillos/as para que se sintan parte do proceso. Isto levouse a cabo a través do abalarmóbil, que

funcionou moi ben.

Cada titor/a establece ademais as canles que cre oportunas para informar aos pais/nais da súa

titoría. Á súa vez sempre se está disposto a atender as demandas dos pais a través das titorías

establecidas por lei para tal fin recibíndoos o máis axiña posible.

A través  do  Departamento  de  Orientación  tamén  se  fixeron  reunións  para  informar  ás

familias das diferentes medidas adoptadas en canto á atención á diversidade.

Sinalar  que  este  curso  a  participación  das  familias  nas  actividades  programadas  foi

excelente.

13. Apoiar e dinamizar o funcionamento da ANPA: neste curso volvemos a ter actividades

propostas pola ANPA, cun bo resultado.
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3. Organización Pedagóxica.
O profesorado funcionou organizado en equipos docentes: 1 equipo de ciclo de Educación

Infantil e 1 equipo de Educación Primaria, pero xuntábamonos todo o claustro para tratar os temas

xerais e nalgúns puntuais como os libros de texto só os titores afectados.

Esta organización funcionou ben.

3.1. Equipos Docentes. Memorias Infantil e Primaria.
3.1.1. 2º Ciclo de Educación Infantil:
1. Composición do equipo.

O equipo de ciclo fórmase,  no inicio do curso 2021-2022,  polos  seguintes  membros do

claustro:

 Laura Álvarez Barreiro, titora de Outeiro.

 María Sol Beiroa Troiteiro, titora de Cruceiro.

 Ana Alicia Castro Moares, mestra de apoio.

 Paula María Deira Moigán, mestra de AL.

 Raquel Ferreiro Mareque, titora de Pazo Infantil.

 Baltasar Figueiras Martínez, orientador.

 Pablo García Lorenzo, mestre de Inglés.

 María Lorenzo Flores, titora de Cuvide.

 Elisa Iglesias Framil, titora de Cruceiro.

 Paula Iglesias Suárez, mestra de Quintáns.

 Mario Jiménez López, mestre de Educación Física.

 María Teresa Lorenzo Outeiral, mestra de apoio. 

 Carla Elisabet Morano Rodríguez, titora de Abuín.

 Diana Lago González, titora de Rañó.

 Celia Piñeiro García, mestra de Relixión
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 Martín Saborido Rial, titor de Pazo Primaria. 

 Verónica Triñanes Rial, titora de Capela Infantil

 María Vázquez de la Iglesia, mestra de PT.

 María Varela Abuín, mestra de Música.

María Varela Abuín, asumiu a ocupación de mentora no Plan Dixital, polo que durante case todo

o curso formou parte do claustro tamén a súa sustituta: Itziar Solla García.

2. Consecución dos obxectivos. Dificultades atopadas.

Podemos sinalar que, en termos xerais, os obxectivos propostos tanto na programación de ci-

clo como a súa posterior concreción nas programacións de aula, se acadaron con éxito; a pesar de

que este ano tivemos que seguir coas modificacións organizativas, espaciais e temporais derivado

da situación Covid. Pola cal tivemos que adoptar, ao igual que o curso pasado, normas de distancia-

mento persoal, agrupamentos e hixiene entre outras. Mantivéronse as reorganizacións das metodo-

loxías, dos recursos e dos espazos, xa establecidos o ano anterior. Pero a pesar disto, cabe sinalar

que valoramos de xeito moi positivo o traballo realizado nas aulas, tanto no referente aos protocolos

que establecemos para evitar os contaxios, como as actividades deseñadas para a consecución dos

obxectivos. 

Algúns dos obxectivos marcados para este curso foron:

 Desenvolver habilidades comunicativas a través de diferentes linguaxes e formas de expre-

sión a través do movemento, do xesto e do ritmo. 

 Utilizar a linguaxe oral de forma cada vez máis adecuada ás diferentes situación de comuni-

cación para comprender e ser comprendidos polos outros. 

 Gozar compartindo a escoita e a lectura en voz alta de contos, relatos, lendas, poesías, adivi-

ñas ou rimas. 

 Construír a súa propia identidade e ir formándose unha imaxe positiva e axustada de si mes-

mo/a e desenvolver  as súas capacidades  afectivas  tomando gradualmente  conciencia  das
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súas emocións e sentimentos a través do coñecemento e valoración das características pro-

pias, das súas posibilidades e límites. 

 Descubrir o pracer da lectura a través dos contos e relatos. Fomentar nos discentes o pensa-

mento crítico, a diversidade de ideas, pensamento diverxente.

 Establecer relacións positivas e satisfactorias cos seus iguais e cos adultos, tendo en conta as

emocións, sentimentos e puntos de vista dos demais, adquirindo as pautas elementais  de

convivencia e relación social, respectando a diversidade e exercitándose na resolución pací-

fica dos conflitos.

 Enriquecer a linguaxe dos cativos mediante as propostas literarias. 

 Adquirir progresivamente autonomía na realización das súas actividades habituais, na orga-

nización das secuencias temporais e espaciais cotiás e práctica hábitos básicos de saúde e

benestar. 

 Adquirir hábitos de hixiene, alimentación, vestido, descanso e protección. 

 Observar e explorar o seu medio familiar, natural, social e cultural a través do xogo e da ac-

ción e desenvolver actitudes de curiosidade e observación, xerando interpretacións dalgúns

fenómenos e feitos significativos para coñecer e comprender a realidade e participar nela de

forma activa. 

 Desenvolver a súa imaxinación e creatividade. 

 Empregar as novas tecnoloxías como medio de busca de información. 

 Participar de xeito activo nas actividades individuais, en pequeno e en gran grupo. 

 Adquirir progresivamente autonomía na realización das súas actividades habituais, na orga-

nización das secuencias temporais e espaciais cotiás e práctica hábitos básicos de saúde e

benestar. 

 Manifestar os estados anímicos en diferentes situacións. 

Os contidos, recollidos nos diferentes proxectos que se desenvolveron ao longo do curso,

programáronse equilibradamente tendo en conta os obxectivos didácticos, a metodoloxía, as ca-
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racterísticas do alumnado, así como as actividades complementarias e os recursos dispoñibles e

foron distribuídos de maneira flexible podendo estar suxeitos a modificacións se fose preciso. 

Dende o ciclo de infantil tamén colaboramos para acadar os obxectivos propostos nos dife-

rentes equipos ( biblioteca, complementarias, dinamización e TICs) desenvolvendo as activida-

des que se propuxeron dende os mesmos. 

Cabe sinalar que este curso, no ciclo de infantil, se debateron dúas cuestións importantes: a

actuación das titoras e especialistas no momento no que unha crianza non controle esfínteres. E

o outro tema foron a actuación das titoras en caso de faltas reiteradas de asistencia ou puntuali-

dade. Nos Anexos I e II desta memoria, recóllense os acordos aos que chegou o ciclo con estas

dúas cuestións.

3. Alumnado con NEAE. Promoción do alumnado.

Na etapa de infantil promociona todo o alumnado que estivo matriculado este curso. 

Houbo alumnado de infantil que este curso recibiu apoio de AL e PT .

4.Valoración das actividades desenvoltas.

Este curso participamos en diversos programas e proxectos, en xeral a valoración dos mes-

mos é positiva: 

En relación ao Proxecto Documental Integrado “OCEANOCRÁFICO: ESTUDO E CON-

SERVACIÓN DO MEDIO MARIÑO”, seleccionado para traballar durante todo o curso leváron-

se a cabo diferentes actividades e propostas de traballo en todas as áreas. Nas distintas aulas, a

maioría das escolas aproveitaron esta temática para traballar o Samaín, entroido, o almanaque, Na-

dal, a revista, investigacións, excursión de fin de curso. E a maiores desenvolvéronse outros proxec-

tos de aula, moi interesantes. 

O proxecto de Voz Natura “Océanos, conservación, contaminación, animais en perigo de

extinción” fixéronse dende tódalas escolas varias actividades relacionadas, entre 

outras, co coñecemento dos océanos dos animais en perigo de extinción; limpeza e plantación de

distintos espazos naturais da zona. 
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Programa “Aliméntate ben”. Como outros anos, seguimos participando no mesmo, xa que

consideramos a alimentación saudable un eixo vertebral do centro. Dentro deste programa continua-

mos no proxecto  “Fai clic ao teu bocata”  da Xunta, sobre alimentación saudable. Ademais, na

mesma liña, fomentamos nas aulas, as merendas saudables. 

Tamén se continuou levando a cabo ao longo do curso a actividade do Club de ciencia. Esta

actividade realizábase en dúas sesións de 2 h. semanais coas nenas e nenos de primaria e 6º de in -

fantil cada mércores, que tamén ten moi boa acollida entre o alumnado e as familias. 

Plan de formación permanente do profesorado 3 liñas de formación: o “club de ciencia”,

“plan dixital do centro” e “aproximación á lecto-escrita nun aula multigrado”. É de destacar a parti-

cipación do profesorado no plan de formación, apuntando que no seminario sobre a aproximación á

lecto-escrita participou case a totalidade do claustro. 

Programa de internacionalización. Este curso iniciáronse as mobilidades formativas pre-

vistas no programa Erasmus, e seguimos avanzando nos demais aspectos como a formación en au-

las multigrado e a difusión, que seguiron adiante con éxito. 

Este curso escolar contamos coa colaboración dunha auxiliar de conversa: Hannah McAdoo,

compartida co CRA de Teo. Para o vindeiro curso continuarase coa presenza dunha auxiliar de con-

versa no CRA. 

Moitas destas actividades, debido á situación Covid, fixéronse en cada unha das escolas. A

medida que a situación o permitía fomos adaptando as actividades de maneira que algunhas puide-

mos facelas conxuntamente todas as escolas que formamos o CRA. De cara ó curso que ven sería

convinte retomar estas actividades dende a planificación inicial de celebracións conxuntas, se a si-

tuación así o permitise. 

A continuación presentase a temporalización trimestral da realización das actividades:

PRIMEIRO TRIMESTRE

Avoar (outubro) Infantil + Primaria

Magosto (5 de novembro) Infantil + Primaria

12
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Sesión de Biblioteca e ciencia 1º Trimestre (novembro) Infantil + Primaria

Obradoiro de monicreques sobre igualdade (decembro) Infantil + Primaria

Nadal (21 de decembro) Infantil + Primaria

Saída didáctica ao entorno Infantil + Primaria

SEGUNDO TRIMESTRE

Día da paz e día da candeloria (xaneiro) Infantil + Primaria

Día de Rosalía de Castro (febreiro) Infantil + Primaria

Entroido (25 de febrero) Infantil + Primaria

Sesión de Biblioteca e música 2º Trimestre Infantil + Primaria

Día da muller (marzo) Infantil + Primaria

Saída ao polideportivo e museo do mar de Rianxo (marzo) Infantil + Primaria

Saída didáctica ao entorno Infantil + Primaria

TERCEIRO TRIMESTRE

Sesión fai clic ao teu bocata (abril) Infantil + Primaria

Plantación no monte do Araño (abril) Infantil + Primaria

Letras Galegas (13 de maio) Infantil + Primaria

Saída didáctica ao entorno Infantil + Primaria

Concerto musical no auditorio de Rianxo (xuño) Infantil + Primaria

Excursión de fin de curso Acuario Coruña (10 xuño) Infantil + Primaria

Festa de fin de Curso (22 de xuño) Infantil + Primaria

*Saída didáctica ao entorno:  no cadro xeral das actividades complementarias realizadas

este curso só recollemos unha por trimestre segundo o recollido na programación, onde o centro

garantía unha saída por trimestre a cada aula con dereito a apoio. Ao longo do curso realizáronse

varias  saídas  á  contorna  en diferentes  escolas  e  trimestres  pero  non todas  precisaron de  apoio

específico para levalas a cabo.
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5. Propostas de mellora.

 A necesidade de conseguir de cara o vindeiro curso o terceiro apoio de infantil convértese

nunha mellora imprescindible para o funcionamento óptimo do centro. 

 Dado que as aulas do CRA son aulas multigrado precisan que tanto a metodoloxía coma os

recursos se adapten a esta  característica.  No ciclo de infantil  pensamos que é  necesario

establecer unhas liñas metodolóxicas que nos definan como centro. E tamén sería bo crear

estruturas de apoio para o profesorado, especialmente para o que chegue novo ou o de aulas

de cinco niveis, pois moitas veces a maior parte do profesorado que aterra nun CRA non ten

case experiencia previa neste tipo de aulas e fáltalle formación específica. 

 De cara o vindeiro curso proponse darlle máis auxe ao libro Web, xa que é unha ferramenta

moi útil para compartir contidos e actividades entre escolas e ó mesmo tempo darlle difusión

entre a comunidade educativa e a contorna. 

 Con  respecto  á  Lingua  Inglesa  podemos  cualificar  a  avaliación  do  proceso  educativo

positivamente, pero deberíanse mellorar algúns aspectos, tales como: 

 A inclusión dalgunha actividade complementaria en inglés (contacontos, obra de teatro,

concerto didáctico, etc), ampliando así os horizontes do alumnado que verían a utilidade

da lingua estranxeira fóra da aula, e posto que se realizan actividades relacionadas con

outras áreas. 

 Que a consellería nos permita continuar co programa de auxiliares de conversa xa que é

unha experiencia súper enriquecedora e fundamental para a comunidade educativa e de

poder ser, ter a dispoñibilidade da auxiliar a tempo completo xa que deste modo, podería

estar en todas as aulas, incluíndo as de Educación Infantil. 

 Con respecto as reunións de ciclo proponse como mellora que, no vindeiro, curso se realice

unha cada mes, e que estas se convertan en espazos de diálogo e aprendizaxe. Que sexan

momentos nos que poidamos compartir  experiencias de aula,  buscar propostas e aportar

ideas, planificar actividades conxuntas…
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 Tamén se propón a idea de instaurar unha figura de auxiliar de infantil nas aulas multigra-

do que axudase no coidado e na hixiene do alumnado. 

 Intentar que as actividades que se vaian propoñendo ao longo do curso non supoñan unha

sobrecarga de traballo as titoras e que na medida do posible se integren no que se está des-

envolvendo nese momento. 

 Tamén se fai necesario incidir na mellora da limpeza en todas as dependencias escolares,

que a día de hoxe non se están cubrindo axeitadamente. 

 Este curso os arranxos dos desperfectos nas escolas, o mantemento das mesmas e a limpeza

dos patios non foi a mellor. Polo que seguimos insistindo na figura do bedel, o feito de non

contar con el imposibilita o correcto mantemento das instalacións do Cra, e crea unha sobre-

carga de traballo nas titoras que teñen que asumir funcións que non lle corresponden nin po-

las que reciben unha retribución. 

 Mellorar a comunicación entre as titoras e titores, planificando actividades conxuntas para

que todas as escolas do CRA reciban unha formación similar, aproveitando as reunións de

ciclo para tratar de compartir experiencias de aula, materiais e actividades para lograr unha

maior homoxeneización entre as diferentes escolas. Proponse que de cara o vindeiro curso,

nas reunións de ciclo, se programen actividades para realizar o PELO, que a partir do vin-

deiro curso será impartido polas titoras. 

ANEXO I: CONTROL DE ESFÍNTERES: 

No CRA de Rianxo, escolarízase alumnado do segundo ciclo de Educación Infantil e primei-

ro e segundo curso de Educación Primaria. A totalidade das unidades son mixtas, habendo aulas de

3, 4 e 5 niveis. 

Por tratarse dunha realidade específica de CRA, de contar con alumnado de diferentes ida-

des nunha única aula, fai de por si a labor educativa máis dificultosa, pois non son iguais as necesi-

dades dun neno, nena que pasa á Educación Primaria que a do alumnado que acaba de comezar a

súa escolarización. 
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Como centro debemos atender a todas as necesidades que atinxen ao noso alumnado, pero

tendo sempre presente o contexto no que se desenvolve a nosa labor docente, na que non debemos

desatender ao alumnado para resolver unha situación de control de esfínteres. Así pois, e logo de

consensuar esta decisión en reunión de ciclo, acordamos que debemos velar sempre polo benestar

do noso alumnado; así pois en caso de que un pequeno ou pequena sufra un incidente relacionado

co control de esfínteres será a titora/titor ou mestre especialista o encargado de tomar as medidas

oportunas, tendo especial coidado que non sexa en detrimento do resto do alumnado, nin do alumno

afectado. Para iso podemos optar polas seguintes medidas, sempre que o mestre encargado o consi-

dere oportuno: 

 Axudar e darlle as ferramentas necesarias, poñendo a súa disposición o que precise para so-

lucionar o problema, axudando sempre a contribuír e fomentar a súa autonomía. 

  Contar, si é posible coa axuda dun mestre de apoio. 

  Contar coa axuda da familia. 

Así pois cabe resaltar, que aínda que non entra directamente dentro das nosas funcións como

mestres ter que cambiar a un alumno ou alumna que non controle esfínteres, si que procuraremos

sempre velar polo benestar do mesmo/a, e procuraremos atender ás súas necesidades da mellor ma-

neira posible, para elo cada mestra ou mestre titor informará, na reunión de inicio de curso coas fa-

milias, cal vai ser o procedemento a seguir neses casos. 

ANEXO II: FALTAS DE ASISTENCIA REITERADAS: 

 Falar coa familia, esta primeira reunión levarase a cabo por parte da titora ou titor. 

 Acudir á dirección ou o departamento de Orientación para expoñer o caso. 

 A dirección porase en contacto ca familia para abordar o problema. 

 No caso de ser necesario un recordatorio xeral, xa que se esteen dando en varias escolas faltas de

puntualidade ou de asistencia, mandarase un ABALAR xenérico para todas as familias. 

 Que nas reunións de inicio de curso se lles recorde ás familias a necesidade de que as faltas de

asistencia sexan xustificadas e que hai que ser puntuais co horario de entradas e saídas. 
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 Por  último,  relacionado  con este  tema,  recollese  que si  serven  os  xustificantes  de  médicos

privados.

3.1.2. 1º e 2º nivel de Educación Primaria:
1. Composición do equipo:

O  equipo docente de educación primaria do CRA de Rianxo, neste curso 2021-2022,

estivo formado polos seguintes mestres titores:

 Martín Saborido Rial, titor de primaria na escola de Pazo.

 Mª José Mansilla Romero titora na escola de Capela primaria.

 Carla Elisabet Morano Rodríguez, titora na escola de Abuín.

 Diana Lago González, titora da escola de Rañó.

 Paula Iglesias Suárez, titora da escola de Quintáns.

Ademais do seguinte profesorado especialista:

 María Varela Abuín (Itziar Solla García), mestre especialista de música.

 Mario Jiménez López, mestre especialista en Educación Física.

 Celia Piñeiro García: mestra de relixión católica.

 María Vázquez de la Iglesia, mestra especialista de Pedagoxía Terapéutica.

 Pablo García Lorenzo, mestre especialista de Inglés.

 Paula María Deira Mougán, mestra especialista de Audicción e  Linguaxe.

2. Consecución dos obxectivos. Dificultades atopadas.

 Os obxectivos marcados para este curso foron: 

 Elaborar as propostas de actividades complementarias específicas do nivel. 

 Revisar as programacións didácticas para este curso. 

 Facilitar a elaboración conxunta e o intercambio de experiencias entre as aulas. 

 Revisar as propostas de libros de texto. 

 Colaborar cos diferentes equipos (biblioteca, actividades complementarias, dinamización da

lingua galega e TIC) nas actividades que nos propuxeron. 
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A comezos do 1º trimestre, revisáronse as programacións de nivel e de aula e adaptáronse ao

presente curso académico. Elaborouse a programación didáctica correspondente. 

Ademais, colaboramos cos distintos equipos nas actividades que foron xurdindo ao longo do

curso. 

Os contidos, recollidos nos diferentes proxectos que se desenvolveron ao longo do curso,

programáronse  equilibradamente  tendo  en  conta  os  obxectivos  didácticos,  a  metodoloxía,  as

características do alumnado, así como as actividades complementarias e os recursos dispoñibles e

foron distribuídos de maneira flexible podendo estar suxeitos a modificacións se fose preciso.

En relación ao Proxecto Documental Integrado “OCEANOCRÁFICO: ESTUDO E CON-

SERVACIÓN DO MEDIO MARIÑO”, seleccionado para traballar durante todo o curso leváron-

se a cabo diferentes actividades e propostas de traballo en todas as áreas. Nas distintas aulas, a

maioría das escolas aproveitaron esta temática para traballar o Samaín, entroido, o almanaque, Na-

dal, a revista, investigacións, excursión de fin de curso... 

Respecto da participación no proxecto de Voz Natura “océanos, conservación, contamina-

ción, animais en perigo de extinción” fixéronse dende tódalas escolas varias actividades relacio-

nadas, entre outras, co coñecemento dos océanos dos animais en perigo de extinción; limpeza e

plantación de distintos espazos naturais da zona. 

Como outros anos, seguimos participando no Programa “alimentate ben”. 

Dentro deste programa continuamos no proxecto “fai clic ao teu bocata” da Xunta, sobre ali-

mentación saudable. 

A maioria destas actividades, a diferencia de cursos anteriores e debido á situación Covid,

fixéronse en cada unha das escolas. A medida que a situación o permitía fomos adaptando as activi -

dades de maneira que algunhas puidemos facelas conxuntamente todas as escolas que formamos o

CRA. De cara ó curso que ven sería convinte retomar estas actividades dende a planificación inicial

de celebracións conxuntas, se a situación así o permitise. 

Tamén se continuou levando a cabo ao longo do curso a  actividade  desenvolvida  polas

científicas e científicos de Arenaria: o Club de ciencia. Esta actividade realizábase en dúas sesións
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de 2 h. semanais coas nenas e nenos de primaria e 6º de infantil cada mércores, que tamén ten moi

boa acollida entre o alumnado e as familias.

No presente curso puxemos en marcha dentro do Plan de formación permanente do profeso-

rado 3 liñas de formación: o “club de ciencia”, “plan dixital do centro” e “aproximación á lecto-es-

crita nun aula multigrado”. 

É  de  destacar  a  participación  do  profesorado  no  plan  de  formación,  apuntando  que  no

seminario sobre a aproximación á lecto-escrita participou case a totalidade do claustro.

Para o vindeiro curso, seguen en marcha as seccións bilingües, cunha avaliación moi positi-

va de cara á aprendizaxe da lingua estranxeira. Desta maneira continuaremos coa sección bilingüe

en artística e tamén en educación física. 

Por outra parte, cabe destacar positivamente, o funcionamento destas catro Seccións Bilin-

gües dúas en 1º e outras dúas en 2º) en plástica (Arts & Crafts) e en Educación física. 

Este curso escolar contamos coa colaboración dunha auxiliar de conversa: Hannah McAdoo,

compartida co CRA de Teo. Para o vindeiro curso continuarase coa presenza dunha auxiliar  de

conversa no CRA xa que consideramos que favorece en gran medida o desenvolvemento da lingua

inglesa no alumnado.

3. Promoción do alumnado.

Promociona todo o alumnado do 1º e 2º nivel da educación primaria.

4.- Actividades desenvoltas.

A continuación presentamos a temporalización trimestral da realización das actividades:

PRIMEIRO TRIMESTRE

Avoar (outubro) Infantil + Primaria

Magosto (5 de novembro) Infantil + Primaria

Sesión de Biblioteca e ciencia 1º Trimestre (novembro) Infantil + Primaria

Obradoiro de monicreques sobre igualdade (decembro) Infantil + Primaria
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Nadal (21 de decembro) Infantil + Primaria

Saída didáctica ao entorno Infantil + Primaria

SEGUNDO TRIMESTRE

Día da paz e día da candeloria (xaneiro) Infantil + Primaria

Día de Rosalía de Castro (febreiro) Infantil + Primaria

Entroido (25 de febrero) Infantil + Primaria

Sesión de Biblioteca e música 2º Trimestre Infantil + Primaria

Día da muller (marzo) Infantil + Primaria

Saída ao polideportivo e museo do mar de Rianxo (marzo) Infantil + Primaria

Saída didáctica ao entorno Infantil + Primaria

TERCEIRO TRIMESTRE

Sesión fai clic ao teu bocata (abril) Infantil + Primaria

Plantación no monte do Araño (abril) Infantil + Primaria

Letras Galegas (13 de maio) Infantil + Primaria

Saída didáctica ao entorno Infantil + Primaria

Concerto musical no auditorio de Rianxo (xuño) Infantil + Primaria

Excursión de fin de curso Acuario Coruña (10 xuño) Infantil + Primaria

Festa de fin de Curso (22 de xuño) Infantil + Primaria

*Saída didáctica ao entorno:  no cadro xeral das actividades complementarias realizadas

este curso só recollemos unha por trimestre segundo o recollido na programación, onde o centro

garantía unha saída por trimestre a cada aula con dereito a apoio. Ao longo do curso realizáronse

varias  saídas  á  contorna  en diferentes  escolas  e  trimestres  pero  non todas  precisaron de  apoio

específico para levalas a cabo.

5. Propostas de mellora.

 Dado que as aulas do CRA son aulas multigrado precisan que tanto a metodoloxía coma os

recursos se adapten a esta característica. A día de hoxe non hai libros de texto que se adap-

ten ás características destas aulas polo que propoñemos ir reducindo os libros de texto e

20



XUNTA DE GALICIA
Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria

CRA de Rianxo
Atalaia Asados –  15984 Rianxo
Tlfno.: 981863305 - 629650523
cra.rianxo@edu.xunta.gal

crear estruturas de apoio para o profesorado, especialmente para o que chegue novo ou o de

aulas de cinco niveis, pois moitas veces a maior parte do profesorado, dada a gran cantidade

de contidos do currículo recorre aos libros de texto dado que ofrecen certa seguridade que

aparezan nestes recursos os contidos xa estruturados na secuencia temporal, etc. 

 Mellorar a comunicación entre as titoras e titores, planificando actividades conxuntas para

que todas as escolas do CRA reciban unha formación similar, aproveitando as reunións de

ciclo para tratar de compartir experiencias de aula, materiais e actividades para lograr unha

maior homoxeneización entre as diferentes escolas. Isto podería facilitarse dándolle maior

relevancia ó libro web. 

 Mellorar a comunicación a través do portal Web do CRA. 

 Intentar que as actividades que se vaian propoñendo ao longo do curso non supoñan unha

sobrecarga de traballo aos titores e titoras e que na medida do posible se integren no que se

está desenvolvendo nese momento. 

 Que a consellería nos permita continuar co programa de auxiliares de conversa xa que é

unha experiencia moi enriquecedora e fundamental para a comunidade educativa e de poder

ser, ter a dispoñibilidade da auxiliar a tempo completo.

3.2. Equipos de traballo.
Funcionaron os seguintes equipos de traballo constituídos polo seguinte profesorado:

Comisión de Coordinación Pedagóxica:

Presidenta Vázquez de la Iglesia, María

Orientador Figueiras Martínez, Baltasar

Xefa de estudos Deira Mougán, Paula María
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Coordinadora Educación Infantil Triñanes Rial, Verónica

Responsable 1º nivel de Educación Primaria Saborido Rial, Martín

Responsable 2º nivel de Educación Primaria Mansilla Romero, María José

PT Vázquez de la Iglesia, María

AL Deira Mougán, Paula María

Coordinador EDLG Jiménez López, Mario

Responsable da Biblioteca Morano Rodríguez, Carla Elisabet

Departamento de Orientación:

Xefa do Departamento Figueiras Martínez, Baltasar

Membros

Vázquez de la Iglesia, María

Deira Mougán, Paula María

Triñanes Rial, Verónica

Mansilla Romero, María José

Saborido Rial, Martín

Equipo de actividades complementarias e extraescolares:

Xefa do Departamento Piñeiro García, Celia

Membros González Flores, María

Iglesias Suárez, Paula
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Equipo de biblioteca:

Xefa do Departamento Morano Rodríguez, Carla Elisabet

Membros Varela Abuín, María

Castro Moares, Ana Alicia

Beiroa Troiteiro, María Sol

Vázquez de la Iglesia, María

Equipo de dinamización TIC:

Xefa do Departamento Lorenzo Outeiral, María Teresa

Membros Deira Mougán, Paula María

Álvarez Barreiro, Laura

Ferreiro Mareque, Raquel

Equipo de Dinamización da Lingua Galega:

Xefa do Departamento Saborido Rial, Martín

Membros Mansilla Romero, María José

Iglesias Framil, Elisa Isabel

Lago González, Diana
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Equipo Erasmus +:

Xefa do Departamento Figueiras Martínez, Baltasar

Membros Jiménez López, Mario

Triñanes Rial, Verónica

García Lorenzo, Pablo

A memoria de cada equipo está recollida no apartado 9.

4. Xestión dos recursos.
4.1. Equipamento.
Ademais de procurar o mantemento e coidado do equipamento existente procuramos realizar

inversións de mellora tanto de dotación materiais tic como de elementos didácticos.

Aínda que este curso se dotou con novos equipamentos, é algo que queda pendente para o

vindeiro curso, seguir dotando ás aulas de novos equipamentos informáticos; así como de elementos

novos de xogo dos patios.

4.2. Espazos.
Os  espazos  cos  que  contamos  no  CRA son  suficientes  para  atender  ao  alumnado  e

ofrecerlles novas propostas ao alumnado.

O que precisamos é que o concello asuma a limpeza de todos estes espazos cos que podemos

contar en cada escola e que arranxe os problemas de humidades cos que contan algunhas aulas

(goteiras,  manchas  de  humidade nas  paredes,  chans  resbaladizos,…).  Así  como que acodan ao

centro cando hai algunha avería nos aseos, fiestras,…
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4.3. Recursos humanos.
Contamos co profesorado correspondente ao catálogo do centro. Pero non se nos dotou co

profesorado titor para a aula habilitada na escola de Cruceiro, polo que o mestre que sería o terceiro

apoio de Educación Infantil exerceu unha titoría. Isto fixo que todo o CRA puidese contar só con

dous apoios, reducíndose a calidade na educación dos nenos e nenas.

Tampouco contamos cunha persoa que exerza as función de bedel no centro polo que o

equipo  directivo  ten  que  asumir  todas  estas  función  (mandar  o  correo,  pequenas  averías  que

acontecen no día a día nas escolas,…).

5. Plan de actuación dos órganos colexiados.
5.1. Claustro de profesores.

O claustro de profesores celebrou neste  curso46 reunións  ordinarias e  3  extraordinarias.

Tratáronse diferentes asuntos todos eles de interese para o funcionamento do centro. 

Ademais, debido ás características xeográficas do noso centro, cada martes que non houbo

claustro, celebrouse unha reunión xeral, tratando nela asuntos de interese e do día a día (saídas,

visitas, xornadas de portas abertas,…).

5.2. Consello Escolar.
Este curso renovouse a súa composición.

Os membros que conformaron o Consello Escolar foron os seguintes:

Directora Vázquez de la Iglesia, María

Xefa de estudos Deira Mougán, Paula María

Secretaria Piñeiro García, Celia

Representantes do Profesorado Álvarez Barreiro, Laura

25



XUNTA DE GALICIA
Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria

CRA de Rianxo
Atalaia Asados –  15984 Rianxo
Tlfno.: 981863305 - 629650523
cra.rianxo@edu.xunta.gal

Castro Moares, Ana Alicia

Jiménez López, Mario

Figueiras Martínez, Baltasar

Varela Abuín, María

Representantes de nais e pais Carou Figueira, Sara

Rey Blanco, Yolanda

Rodríguez Rial, Sandra

Pérez Yáñez, Estefanía

Representante da ANPA Rial Lago, Óscar

Representante do Concello Ordóñez, Xusto Xosé

Representante Persoal Non Docente Iglesias Tubío, Eva

Entre  outros  asuntos  tratáronse  os  seguintes:  aprobación  da  PXA,  aprobación  da

xustificación económica do ano 2021, orzamentos 2022, programa de actividades complementarias

e extraescolares, continuación do PLAMBE, situación da escola de Pazo, aprobación da memoria

final.

Todos  os  consellos  foron  presenciais,  pero  contouse  cunha  moi  baixa  participación  das

familias e do persoal de administración e servizos.

5.3. Departamento de Orientación.
1. Introdución:
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A orientación, segundo o  ORDE do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto

229/2011, enténdese por un proceso que inclúe a toda a comunidade educativa, que comeza desde a

escolarización do neno e da nena e remata ao finalizar as ensinanzas non universitarias. Este proce-

so abrangue a toda a poboación escolar, calquera que sexa o tipo e grao de diversidade que presente.

Trátase dun proceso global que integra aspectos relativos ao desenvolvemento persoal, aos procesos

de ensino- aprendizaxe e á toma de decisións.

É unha tarefa cooperativa, competencia e responsabilidade de todo o profesorado, especial-

mente dos titores, e apoiado polo Departamento de Orientación.

Constitúe unha vertente de actuación que completa e complementa a acción estritamente do-

cente e propicia que o alumno/a logre unha educación integral. A orientación educativa funciona

como apoio no proceso de ensinanza –aprendizaxe, xa que brinda ferramentas para que o profesora-

do poida organizar con maior eficacia a súa actividade e facilitar a mellora do rendemento dos seus

alumnos e alumnas.

Polo tanto, a orientación é un elemento esencial que favorece a mellora da ensinanza e a ca-

lidade da mesma. É un proceso de axuda continua a todas as persoas que participan no proceso edu-

cativo cunha finalidade de prevención e desenvolvemento.

Así, tendo en conta as funcións da xefatura do DO, redáctase esta memoria co fin de sinteti-

zar as accións levadas a cabo, o grao de consecución dos obxectivos e establecer as propostas de

mellora consideradas necesarias de cara ao ano próximo.

2. Contextualización:

O Departamento de Orientación do CRA de Rianxo abrangue no seu ámbito de actuación

todas  as  escolas  pertencentes  ao  mesmo,  estando  coordinado  por  unha  mestra  responsable  da

orientación educativa, que exerce as súas funcións como xefe do departamento.

En canto á estrutura organizativa, neste curso académico 2021/2022 o DO está composto

por:

 Xefe do DO: Baltasar Figueiras Martínez
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 Mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica (PT) e directora: María Vázquez de la Iglesia.

 Mestra especialista  en Audición e Linguaxe (AL) e xefa de estudos: Paula María Deira

Mougán.

 Coordinadora de 2º ciclo de EI: Verónica Triñanes Rial.

 Mestre responsable de 1º nivel de EP: Martín Saborido Rial.

 Mestra responsable de 2º nivel de EP: María José Mansilla Romero.

En canto ao calendario de reunións, tal como se establece na normativa, unha vez ao mes

mantivéronse reunións do DO con todos os seus membros, e, ademais, todos os luns de 13:15 horas

a 14:00 horas, leváronse a cabo reunións de coordinación entre a xefatura do DO e as mestras

especialistas en PT e AL.

3. Grao de consecución dos obxectivos e actuacións da xefatura do departamento de

orientación:

Ao comezo de curso, considerando o Plan de Orientación,  o Plan de Acción Titorial,  as

conclusións e propostas de mellora da memoria do DO do curso anterior, así como as necesidades

manifestadas polo claustro de profesores, establecéronse uns obxectivos específicos a acadar dende

o DO, que foron recollidos no Plan Anual de Actividades do DO.

Dende o DO leváronse a cabo todas as actuacións necesarias para acadar estes obxectivos,

traballando para que a súa consecución fose a correcta e esperada. Así, leváronse a cabo actuacións

como as seguintes:

Actuación Motivo Temporalización Valoración

Elaboración do PAADO Setembro Positiva
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Organización de apoios e hora-

rios de PT e AL

Setembro Positiva

Solicitude  de  bolsas  do  MEC

para ANEAE

Setembro Positiva

Elaboración  e/ou  revisión  dos

diferentes protocolos a empre-

gar no DO: solicitiudes, autori-

zacións,...

Setembro Positiva

Recollida  de  datos  na  aplica-

ción DRDADI

Achegar  datos  sobre  a

AD do centro

Novembro Positiva

Participación  nas  sesións  de

avaliación

Ao final de cada tri-

mestre

Positiva

Asistencia ás reunións cos DO

do IES e os demais colexios do

concello

Coordinarse cos DO dos

outros centros educativos

do concello

Decembro e xuño Positiva

Realización de avaliacións psi-

copedagóxicas  de  alumnado

por petición de fammilias e/ou

titores/as

Determinar  posibles

NEAE e tomar decisións

en función das mesmas

Ao  longo  de  todo  o

curso

Positiva

Actualización  das  avaliacións

psicopedagóxicasdo  alumnado

que o precisou

Actualizar  información

sobre  o  alumando  con

NEAE

Ao longo  de  todo  o

curso

Positiva

Revisión  das  medidas  de  AD

que  están  a  recibir  os

Modificar, se é prciso, as

MAD,  axustándoas  ás

Ao  longo  de  todo  oPositiva
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alumnos/as necesidades do alumnado curso

Elaboración de informes a peti-

ción das familias

Achegar  información  do

alumnado que o require a

diferentes  servizos,  na

maioría médicos

Ao  longo  de  todo  o

curso

Positiva

Contacto con diferentes  profe-

sionais  que  atenden  a  algúns

ANEAE

Favorecer a coordinación

e  coherencia  entre  a  in-

tervención no centro e os

servizos  externos  que

atenden aos ANEAE

Ao longo  de  todo  o

curso

Positiva

Asesoramento e apoio ao pro-

fesorado titor na relación coas

familias

Ao  longo  de  todo  o

curso

Positiva

Elaboración  da  memoria  do

DO

Xuño Positiva

Recollida  de  datos  na  aplica-

ción DRDORIENTA

Xuño Positiva

Organización e xestión das ac-

tividades da ENAPA

Ao longo do curso

En canto ao Plan Xeral de Atención á Diversidade:

Obxectivo Actuacións levadas a

cabo

Temporalización Grao de conse-

cución
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Proporcionar  ao  alumnado

unha resposta educativa axeita-

da e de calidade co fin de aca-

dar  o  maior  desenvolvemento

persoal e social

Realización  de  avaliacións

psicopedagóxicas do alum-

nado

Durante todo o curso Acadado

Revisión das MAD que es-

tán a recibir  os alumnos e

alumnas con NEAE

Durante todo o curso Acadado

Organización dos apoios de

PT e AL

Setembro Acadado

Coordinación  cos  axentes

externos  que  atenden  ao

alumnado con NEAE

Durante todo o curso Acadado

Solicitar  a  axuda  Axuda  para

alumnado  con  necesidade

específica  de  apoio  educativo,

segundo a Resolución do 31 de

xullo de 2020

Solicitude  da  bolsa  do

MEC  para  unha  alumna

con NEAE

Setembro Acadado

Facilitar  a transición do alum-

nado  que  remata  a  etapa  de

Educación Infantil e/ou 2º nivel

da Educación Primaria ao novo

Mantemento  das  reunións

oportunas  entre  as  xefatu-

ras  dos  DO  dos  demais

centros do concello

Decembro e xuño Acadado

Achegamento  da  informa-

ción  precisa  do  alumnado

con NEAE ao novo centro

Xuño Acadado
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centro
que os vai acoller

En canto ao Plan de Acción Titorial:

Obxectivo Temporalización Grao de consecu-

ción

Asesoramento  e  colaboración  na  avaliación

inicial do alumnado

Durante todo o curso Acadado

Asesoramento e facilitación de recursos para

levar a cabo a acción titorial

Durante todo o curso Acadado

Fomento da colaboración e relación titor/a –

familia e dunha maior implicación desta últi-

ma na educación e orientación do seu fillo ou

filla

Durante todo o curso Acadado

Asesoramento  e  colaboración  nas  accións

puntuais e imprevistas relacionadas co desen-

volvemento da función titorial

Durante todo o curso

Participación nas sesións de avaliación Ao final de cada trimestre Acadado

Alumnado ao que apoiou ao longo do curso, con indicación da ensinanza e do nivel

educativo. 

4º EI 5º EI 6º EI 1º EP 2º EP

PT 0 0 3 3 1

Al 0 7 6 4 2
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Valoración da coordinación co profesorado titor e co profesorado das áreas ou das

materias nas que realizou as intervencións de apoio. 

A valoración da coordinación co profesorado titor foi positiva. Nalgúns casos salientar que a

falta de tempo e a situación orográfica do CRA dificulta poder parar a reflexionar máis os avances

do alumno/a e das adaptacións necesarias cunha maior continuidade.

Valoración da repercusión das medidas de apoio no alumnado.

En xeral as medidas de apoio aproveitáronse ben. Sinalar que na maior parte dos casos foron

insuficientes xa que para lograr unha melloría salientable precisaríase maior horas de PT e AL.

Previsións para o curso seguinte e propostas de mellora, de ser o caso.

Para o curso que vén comezan a súa escolaridade  en 4º  de EI  dous alumnos con NEE

valorados polo EOE, polo que os horarios de PT e AL estarán centrados nestes alumnos. A maiores

contamos con varios casos de dificultades de aprendizaxe en Educación Primaria e moitos alumnos

con dificultades da fala e da linguaxe.

4. Propostas de mellora.

Como propostas de mellora sinálanse as seguintes:

 Manter unha boa coordinación entre o profesorado titor e o DO co fin de axustar a resposta

educativa ao alumnado.

 Levar a cabo diferentes programas e obradoiros co alumnado:

o Habilidades sociais.

o Lecto – escritura.

o Educación emocional.

o Fomento dos procesos cognitivos básicos.

5.4. Comisión de Coordinación Pedagóxica.
A Comisión de Coordinación Pedagóxica reuníuse ao longo do curso para tratar diferentes

asuntos sobre o funcionamento do centro.
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Sinalar  que  debido  a  tipoloxía  do  centro,  funcionan  moito  mellor  as  reunións  xerais

directamente, onde se comunican estes asuntos a todo o profesorado.

6. Plan de actuación do equipo directivo.
6.1. Equipo directivo.

O equipo directivo está composto por:

Este curso a directora colleu o permiso de maternidade polo que a xefa de estudos tivo que

asumir as funcións de dirección durante seis meses.

6.2. Avaliación da xestión de dirección.
A pesares  de  non  contar  con  proxecto  de  dirección,  o  programa  do  equipo  directivo

contemplaba os seguintes obxectivos, orientados todos a conseguir un bo funcionamento do centro

dentro dos aspectos de traballo, respecto e convivencia.

 Cumprir, respectar e facer cumprir e respectar a lexislación vixente.

 Fomentar un clima grato e estimulante, que facilite o traballo, o entendemento entre toda a

comunidade educativa e a boa marcha xeral do centro.

 Coordinar as tarefas dos distintos equipos.

 Optimizar o rendemento dos recursos humanos e materiais.

 Dinamizar os órganos de goberno e a coordinación docente promovendo a participación de

todos os colectivos da comunidade escolar.

 Deseñar estratexias e plans de actuación que procuren a óptima formación do alumnado.

 Promover e  potenciar  as boas relacións con toda a comunidade educativa,  con todas  as

institucións e colectivos relacionados co centro.
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 Actualizar  o  centro nas  TIC,  promovendo a formación do profesorado,  os  proxectos  de

innovación, a mellora das instalación, os medios e as metodoloxías de traballo.

 Fomentar e promover a formación do profesorado.

 Conseguir un clima de respecto e valoración do profesorado e da súa labor educativa.

Avaliación:

Sendo o noso segundo ano na dirección, dicir que houbo moita melloría na xestión de moitos

aspectos. Non obstante notouse a dificultade engadida da falta dunha das persoas, ao non estar a

directora durante bastantes meses.

Desde  a  dirección  do  centro  seguiuse  e  respectouse  a  lexislación  vixente  e  tamén  as

instrucións  recibidas  sobre  diferentes  asuntos.  Informouse  debidamente  ao  claustro  sobre  estes

aspectos e puxéronse en marcha os medios suficiente para isto.

En diferentes reunións falouse da importancia da actualización dos documentos do centro e é

por iso que para o próximo curso se actualizará o Proxecto Educativo e o Plan de Autoprotección do

Centro.

Consideramos que o clima de traballo foi grato en xeral e que se contou coa responsabilidade

de todos os membros da comunidade educativa.

7. Xornada escolar e horario do centro.
O horario do centro continuou sendo de xornada única, dende as 09:00 horas ata as 14:00

horas, distribuíndo neste tempo as sesións de clase e recreo de cada xornada. 

O horario do profesorado é o seguinte:

Entrada 08:48 h

Saída 14:12 h

Os martes pola tarde seguimos o seguinte horario establecido:

Horario Finalidade
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16:00 – 17:00 h Reunións de equipos

17:00 – 18:00 h Reunións xerais ou claustro

18:00 – 19:00 h Atención ás familias

O profesorado atendeu en horario de tarde a Biblioteca escolar e o clube de ciencia,  os

mércores de 16:00 a 18:15 h, velando polo correcto funcionamento da propia actividade e ofrecendo

a posibilidade de préstamo de libros, cumprindo coas medidas sanitarias pertinentes.

As responsables de biblioteca e clube de ciencia organizaron estas quendas, coa supervisión

da dirección do centro; de xeito que todo o profesorado completou o seu horario correspondente.

ALTERACIÓNS DO CALENDARIO ESCOLAR:

O concello de Rianxo estableceu como día festivo local o seguinte:

- Venres 17 de setembro de 2021.

Por coincidir o segundo festivo local en período non lectivo, acordouse, cambiar esta data

polo día 16 de maio de 2022. 

8. Reunións dos diferentes equipos.
1º Trimestre

DATA TEMÁTICA OBSERVACIÓNS

14 setembro (16h) Reunión xeral

21 setembro
(16h)  Reunión  xeral.  (17h)  Formación

páxina web

28 setembro (16h) Ciclos. (17) Reunión xeral.

5 outubro (16h)Equipos (17h) Reunión xeral Biblio: biblio
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EDLG:sala mestres

TICS/WEB:local

social

Erasmus+:local social

EACE: dirección

19 outubro
(16h) CCP e orientación (17h) Reunión

xeral

-PXA

26 outubro
(16h) Claustro (18h) Consello Escolar -PXA

-Dia non lectivo

2 novembro (16h) Ciclos (17h) Reunión xeral Local social

9 novembro (16h) Equipos (17h) Reunión xeral

16 novembro
(16h) CCP e Orientación (18h) Reunión

Xeral

23 novembro (16h) Claustro (17) Consello Escolar

30 novembro (16h) Ciclos (17h) Reunión Xeral

7 decembro (16h) AVALIACIÓN

14 decembro (16h) AVALIACIÓN

2º Trimestre

DATA TEMÁTICA OBSERVACIÓNS
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11 xaneiro (16h) Ciclos  (17h) Reunión xeral

18 xaneiro (16h) Equipos (17h) Reunión xeral

25 xaneiro (16h)  CCP e  Orientación  (17h)  Reunión

xeral

1 febreiro (16h)  Reunión  Xeral  (17h)  Formación

Agadix

8 febreiro (16h) Ciclos (17h) Reunión xeral

15 febreiro (16h) Equipos (17h) Reunión xeral

22 febreiro (16h) Claustro (18h) Consello escolar Contas

8 marzo (16h)  Claustro  (17h)  Formación

“didáctica  da  lectoescritura  nas  aulas

multigrao” (19:15h) Consello Escolar

- Admisión

15 marzo (16h) Ciclos (17h) Reunión xeral

22 marzo (16h) AVALIACIÓN

29 marzo (16h) AVALIACIÓN

5 abril (16h) Mesa Redonda no Auditorio

3º Trimestre

DATA TEMÁTICA OBSERVACIÓNS

19 abril (16h) Claustro Admisión e Orzamento

(18h) Consello Escolar
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26 abril (16h)  Tarefas  de  centro  (17h)  Reunión

xeral

3 maio (16h) Equipos (17h) Reunión xeral

10 maio (16h) Ciclos (17h) Reunión Xeral

24 maio (16h)  CCP e  Orientación  (17h)  Reunión

xeral

31 maio (16h)  Tarefas  de  centro  (17h)  Reunión

xeral

7 xuño AVALIACIÓN

14 xuño AVALIACIÓN

21 xuño (16h) Claustro (17h) Consello Escolar

9. Memoria dos Proxectos de Innovación Educativa.
9.1. Dinamización TIC. (Orde 17/07/2007, Artc. 6) .
1.- Composición do equipo:

 Raquel Ferreiro Mareque, (mestra de educación infantil).

 Paula María Deira Mougán,  (xefa de estudos e mestra de audición e linguaxe).

 Laura Álvarez Barreiro, (mestra de educación infantil).

 María Teresa Lorenzo Outeiral, (mestra de apoio – coordinadora do equipo)

    2.- Consecución dos obxectivos. Dificultades atopadas.
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 Cumprir  o  disposto  na  resolución  do  17  de  xuño  de  2021

(https://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/34527) en canto a elaboración dun Plan Dixital de

Centro. Obxectivo acadado polo Equipo de Dinamización do Plan Dixital.

 Manter actualizada a paxina web e aula virtual do centro. Tentouse ter actualizada a Web , si

ben e certo que ao empregar as redes sociais do centro a web non foi tan dinámica. Por este

motivo de cara ao próximo curso sería ben incluír as redes sociais do centro na web para así

dar unha maior unidade. En canto a aula virtual do centro de cara o vindeiro curso haberá

que acabar de expurgar contido antigo e organizala dunha mellor forma.

 Facer unha posta a punto dos equipos informáticos das distintas escolas e contribuír ó seu

mantemento e bo funcionamento. (Este obxectivo traballouse en colaboración coa UAC e a

contratación dunha empresa externa ao centro(Informática Viñas), así como coa axuda dos

distintos mestres e mestras)

 Potenciar  a  relación  coas  familias,  coa  comunidade  educativa  e  entre  os  membros  do

claustro a través de medios telemáticos (Webex, Abalar, páxina web do centro, whatsApp,

correos electrónicos…). Neste curso o que máis se empregou para a relación coas familias

foi a app AbalarMóbíl, whatsApp, e a páxina web do centro.

 Empregar  as  TICs  como  recurso  para  traballar  distintos  contidos  educativos.  (a  maior

dificultade na consecución deste obxectivo foron as incidencias que surxían cos distintos

materiais.)

 Realizar  sesións  formativas  para  mellorar  a  competencia  dixital  do  claustro  do  centro.

(Obxectivo non acadado posto que non recibimos ningunha formación dirixida ao ámbito

das TICs)

 Facer  un inventario TICs coas que contan os especialistas e na sede; así como actualizar o

feito  o  curso  pasado das  distintas  escolas  si  houbese  algunha  modificación.  (Obxectivo

acadado. Actualmente está inventariado o material TICs do centro, de cara aos vindeiros

cursos  haberá  que  actualizar  posibles  modificacións  tanto  nas  escolas  como na  sede ou

especialistas)
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 Cumprir  o  protocolo  de  protección  de  datos  (EDUCONVIVES)  no  emprego  da  TICs.

(Obxectivo acadado cumprindo o protocolo de protección de datos e a decisión de toda a

comunidade educativa en canto ao tratamento das imaxes e a xestión de datos.

 Mellorar a competencia dixital do alumnado a través de distintas accións (establecemento de

zona de traballo TICs nas distintas aulas, actividades coa PDI, búsqueda de información a

través de internet, iniciación en actividades de robótica (con beebot por exemplo). Obxecti-

vo acadado de forma irregular dependendo de cada escola.

3.-Valoración das actividades desenvoltas.

En termos xerais as actividades desenvoltas no ámbito das TICs ao longo deste  ano foron

positivas, renovouse material nas escolas de Cruceiro (5 anos) (portátil), Capela primaria (portátil),

Capela  infantil  (proxector)  e  na  Sede  (portátil,  fotocopiadora  e  torre).  As  TICs  facilitaron  a

comunicación  coas  familias  e  en  xeral  con  toda  a  comunidade  educativa,  axudaron  a  adquirir

contidos, a levar a cabo distintos procesos de ensino aprendizaxe e na atención á diversidade do

alumnado.

4.- Propostas de mellora.

 Seguir traballado na Web do centro e na aula virtual ,  tentar incluír  as redes sociais na

mesma web e en canto á aula virtual actualizar contido e cambiar a organización.

 Intentar renovar material que non funciona correctamente (proxector da biblioteca, PDI de

Cuvide (xa solicitada dende o curso pasado), adaptadores VGA...

 Actualizar se e o caso o inventario en canto as TICs do centro.

 Mellorar a participación na páxina web do centro e actualizar a aula virtual do centro.

 Realizar formación encamiñada a mellorar a competencia dixital do claustro.

 Crear – actualizar as contas gmail das escolas.

 Tentar traballar con abalarPro.

Finalizo esta memoria agradecendo ao equipo deste ano  a dirección do centro e ao claustro en

xeral a axuda prestada.
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9.2. Programa de Estimulación da Linguaxe Oral (PELO).
1.- Introdución:

O Programa de Estimulación da linguaxe Oral (de aquí en adiante, PELO)  é un programa

dirixido a previr posibles dificultades e potenciar a aprendizaxe máis importante que fan os nenos/as

nos seus primeiros anos de vida que é a aprendizaxe da lingua, anticipándonos aos problemas que

poidan  xurdir  e  reforzando  as  habilidades  e  competencias  que  entran  en  xogo  na  aprendizaxe

lingüística.

O PELO foi impartido ao longo do curso pola mestra especialista en Audición e Linguaxe en

coordinación co/a titor/a correspondente e a súa temporalización foi de 1 sesión semanal. 

Este programa lévase a cabo co alumnado da Educación Infantil estimulando a adquisición

da linguaxe en tódalas súas dimensións tendo en conta a repercusión positiva que provoca nas

habilidades de comunicación, o desenvolvemento xeral cognitivo, desenvolvemento social, afectivo

e adquisición das aprendizaxes.

2.- Consecución dos obxectivos. Dificultades atopadas:

Os obxectivos plantexados para este curso foron os seguintes:

 Mellorar os prerrequisitos da linguaxe: a atención e percepción.

 Estimular as bases funcionais da fala: praxias, soplo e respiración

 Estimular o uso axeitado da lingua oral en diferentes situacións de comunicación.

 Detectar, previr e corrixir dificultades na fala e na linguaxe.

 Adquirir destrezas lingüísticas reforzando os ámbitos fonético-fonolóxico, léxico-semántico,

morfosintáctico e pragmático.

 Aumentar progresivamente o vocabulario expresivo e comprensivo: sustantivos, adxectivos,

verbos e adverbios.

 Comprender  e  estructurar  oracións  adecuadas  ao  nivel,  aumentando  progresivamente  a

complexidade.

42



XUNTA DE GALICIA
Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria

CRA de Rianxo
Atalaia Asados –  15984 Rianxo
Tlfno.: 981863305 - 629650523
cra.rianxo@edu.xunta.gal

 Desenvolver as capacidades sociocomunicativas que lles permita manter relacións sociais

cos seus compañeiros/as e adultos.

 Potenciar a intencionalidade comunicativa, adquirir habilidades conversacionais básicas así

como as normas do intercambio comunicativo.

 Comprender e realizar narracións orais progresivamente máis complexas.

3.-Valoración das actividades desenvoltas:

As sesións de PELO desenvolvéronse principalmente a través da realización de xogos e

actividades dinámicas en grupo abarcando os catro ámbitos da linguaxe: fonético-fonolóxico, léxico

semántico, morfosintáctico e prágmático. Programáronse sesión semanas e/ou quincenais en torno a

un centro de interese diferente segundo o momento do curso, e nas cales se foron alternando: 

 Contos (escoita activa, comprensión, descrición de imaxes, repetición de diálogos, etc)

 Traballos en PDI (vocabulario, descrición, secuencias lóxicas, etc), 

 Recitado e memorización de poemas, refráns…

 Cancións infantís

 Actividades artísticas (debuxos, manualidades)

 Potenciando sempre a expresión e comunicación oral sendo este o obxectivo principal.

4.- Propostas de mellora:

Nos últimos anos vimos detectando que as dificultades na fala en nenos/as escolarizados na

etapa de infantil incrementáronse sustancialmente.

Entre outros motivos, o uso das mascarillas pode ser un factor determinante.

A isto, hai que sumar que o vindeiro curso entran no noso centro nenos/as con NEE que non

posúen linguaxe nin comunicación e con retrasos moi significativos no seu desenvolvemento.

Por isto, vemos que as horas non son suficientes para atender a todas as necesidades coas

que contamos. Debido a que as sesións de PELO ocupan 9 horas do horario de AL, acordouse

priorizar a atención ás necesidades e o PELO será asumido polas titoras en coordinación co DO e

sempre asesoradas directa e continuamente pola mestra especialista en AL.
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9.3. Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE).
1.- Composición do equipo:

-Carla Elisabet Morano Rodríguez

-Ana Alicia Castro Moares

-María Sol Beiroa Troiteiro

-Itziar Solla García

-María Vázquez de la Iglesia.

2.- Consecución dos obxectivos. Dificultades atopadas.

Este curso escolar, 2021-2022, o grao de cumprimento dos obxectivos propostos vai ligado a si-

tuación sanitaria xerada polo COVID e ao cumprimento das medidas de seguridade e hixiene esta-

blecidas no protocolo COVID.

Ben é certo que este ano o protocolo foi lixeiramente mais flexible e permiteu voltar a desenvol-

ver actividades como as sesións de biblioteca trimestrais, polo que dende a biblioteca estamos satis-

feitos co traballo desenvolto xa que os obxectivos propostos para este ano foron en grande medida

acadados.

En canto á organización e xestión, este ano incrementouse o fondo bibliográfico engadindo so-

bre todo libros relacionados coa a igualdade e as emocións, así como coa temática do PDI do centro

“OceanoCRAfico: estudo e conservación do medio mariño”, engadindo varios títulos relacionados

co medio e a fauna mariña. Ademais, este ano foi posible adquirir unha gran cantidade de fondos

adicados á diversidade grazas á dotación extraordinaria coa que se dotou aos centros escolares para

avanzar no desenvolvemento do programa de biblioteca inclusiva.

Con respecto á catalogación e ao programa MEIGA, a día de hoxe tódolos libros se atopan cata-

logados.

Atendendo á dinamización e promoción da biblioteca continuouse co boletín de animación á

lectura realizado no mes de Nadal dende o CRA, así como cos expositores mensuais adicados ás di -

ferentes conmemoracións. Ademais, como xa se comentou con anterioridade, retomamos as sesións

de biblioteca trimestrais grazas ás modificacións do protocolo COVID.
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En canto ás competencias clave, sinalar que foron abordadas na súa totalidade no conxunto de

actividades realizadas, como por exemplo a CCL ao fomentar a comprensión de contos e dramatiza-

ción; a CD mediante o emprego da web para a publicación e visualización de contos realizados por

algunhas escolas; a CMCT coas investigacións; CSIEE ao propoñer ao alumnado actividades para

que desenvolveran de maneira autónoma; CSC ao traballar as normas da biblioteca, o respecto po-

los libros e a lectura colaborativa; CEC a través das actividades realizadas despois dos contacontos

onde os máis pequenos realizan verdadeiras obras de arte; CAA ao querer que os nenos e nenas sin-

tan gusto pola lectura e pola aprendizaxe.

Con todo,  podemos  concluír  facendo unha  valoración  positiva  do  traballo  levado a  cabo  e

obxectivos acadados ao longo deste curso tendo en conta a dificultade de poñer en practica as acti-

vidades adaptándonos a situación de emerxencia sanitaria que estamos a vivir.

3.-Valoración das actividades desenvoltas.

 Os Cadernos de Daniel  : ao inicio de curso, dende o equipo de biblioteca, elaboramos un ca-

derno de Daniel para cada neno/a e os cales son empregados nas bibliotecas de aula de dife-

rentes formas (os máis maiores escriben nel os resumos dos libros lidos, outros fan debuxos

relacionados cos contos lidos, tamén o relacionan coa competencia matemática e competen-

cias básicas en ciencia e tecnoloxía, aprenden as letras nel,…)

 Celebración do día das bibliotecas  : o 24 de outubro de 2021 moitas escolas celebraron o día

das Bibliotecas a través de debuxos e diálogo cos máis cativos e cativas para que sexan

conscientes da importancia das bibliotecas e dos libros en si.

 Publicacións  : nas datas previas ás vacacións de nadal e de verán publicamos boletíns de lec-

turas recomendadas tanto para os cativos, diferenciando entre infantil e primeiros lectores, é

dicir, as dúas etapas educativas que ten o CRA; así como para as familias incluíndo tanto de

axuda familiar como lectura para adultos. Dentro destas recomendacións inténtase tocar to-

dos os xéneros, narrativa, poesía, teatro, música,... Os dous boletíns foron entregados en for-

mato dixital adaptándonos deste xeito ao establecido no protocolo COVID.

https://www.edu.xunta.gal/centros/crarianxo/node/5142#attachments
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 Sesións de animación á lectura  : teñen como finalidade, aparte da animación lectora, que o

alumnado interactúe cos nenos e nenas doutras escolas. Este ano puidemos recuperar as se-

sións de biblioteca trimestrais como xa viñamos facendo en anos anteriores, e as cales no

curso 2020/2021 quedaron suspendidas debido á situación sanitaria xerada polo COVID.

Así, no primeiro trimestre a sesión de biblioteca tivo lugar na semana do 16 ao 20 de no-

vembro. Esta sesión tivo dúas partes: por unha banda, puidemos desfrutar con David e Ma-

ría, dous oceanógrafos que nos deron unha charla sobre oceanografía na que aprendemos

moitas cousas sobre os oceános e a súa fauna e flora. Por outra banda, tivemos un contacon-

tos a cargo de dúas mestras da escola que nos contaron o conto “O mar que mais quero”.

Para rematar a sesión, decoramos uns peixes feitos con materiais de refugallo para o mural

do fondo do mar da nosa biblioteca e como agasallo, Daniel obsequiounos cuns marcapáxi-

nas con forma de quenlla feitos na impresora 3D que os cativos e cativas puideron decorar

ao seu gusto.

A segunda sesión de biblioteca comezámola coa colaboración dunha nai dun exalumno do-

CRA. Trátase da única mariscadora a flote (muller) da Cofradía de Rianxo que nos explicou

en que consiste o seu traballo e como é desempeñar un oficio tradicionalmente asignado aos

homes sendo unha muller. Acompañou o seu discurso dunha serie de fotografías nas que os

nenos e nenas puideron observar os diferente pasos que hai que seguir dende que se recolle o

marisco ata que se pon á venda. Unha vez rematada a súa intervención, falamos da relación

directa que teñen o traballo do mar e a canción popular. Así, amosámoslles aos nenos e ne-

nas diferentes cancións que falan de Rianxo e a súa tradición mariñeira. Logo iniciamos

unha serie de actividades enfocadas a aprender a canción “Pájaro Pinto”, canción convertida

nun himno espontáneo e popular no concello de Rianxo.

Comezamos por buscar polo espazo unha serie de ilustracións que foran previamente ago-

chadas para completar a letra da canción. Unha vez completada e aprendida a letra, fixemos

un ritmograma para acompañala con instrumentos musicais.
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A sesión do terceiro trimestre coincidiu coa celebración do día das Letras Galegas. Este ano-

conmemoramos esta data realizando unha carreira das letras polas rúas do centro da vila de

Rianxo. Cada neno e nena correu pola nosa lingua co seu dorsal coloreado e decorado para a

ocasión. Ao rematar a carreira entregouse a cada cativo e cativa unha medalla feita por cada

un dos nenos e nenas as cales por unha banda teñan unha imaxe do homenaxeado este ano,

Florencio Delgado, e pola outra unha recomendación lectora de cada alumno para un com-

pañeiro. A xornada culminou coa lectura dun manifesto pola nosa lingua e cunha representa-

ción teatral levada a cabo en colaboración coa ANPA do centro.

 Mochilas viaxeiras temáticas  : dotamos a todas as aulas de mochilas viaxeiras con material

ven distintos soportes sobre o P.D.I. e outras temáticas, buscando a implicación e participa-

ción na actividade das familias e favorecendo a motivación sobre o proxecto. As mochilas

contan cun caderno de bitácora personalizado, no cal o alumnado e as familias poden por

todo o que desexen sobre a experiencia vivida, ademais dun cuestionario de avaliación da

actividade para poder mellorala cada ano xa que nos aporta datos importantes para innovar e

mellorar estas experiencias.

 Celebración do día de Rosalía e do día do libro  : este ano cada escola celebrou o día de Ro-

salía  e  o  día  do  libro  desenvolvendo  actividades  a  nivel  de  aula  como a  recitación  de

poesías, elaboración de murais, ou creación de flores para agasallar ás familias. Tamén apro-

veitamos a nosa web da biblioteca para publicar un conto adicado a Rosalía de Castro.

 Exposicións de material na biblioteca  , actividades e envío (dende o equipo), de materiais ás

titorías para o traballo nas aulas: este curso escolar cada mes estivo adicado a unha conme-

moración ou celebración concreta. Así, no mes de Outubro colocamos no expositor libros re-

lacionados co Samaín ou o outono como por exemplo “A bruxa regañadentes” ou “Xaime e

as landras”; en Marzo libros sobre a muller como por exemplo “Las chicas son de ciencia”,

“Vanesa non quere ser princesa”; así como libros e biografías de mulleres importantes da

nosa historia como Marie Curie, Frida Kahlo, Amelia Earhart ou Dian Fossy. Seguimos mer-
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cando libros sobre esta temática porque consideramos moi importante que o 50 % dos fon-

dos estean protagonizados por mulleres.

 Dado que a nosa biblioteca central está na sede e os nenos non poden acudir a ela tan de co-

tío como nos gustaría, as  bibliotecas de aula son un eixo fundamental do noso CRA. Son

como pequenos afluentes que beben do gran río que é a nosa biblioteca central; dela levan li-

bros para que os nenos e nenas poidan ler e descubrir, ideas, actividades, información,... Así

pois, nas bibliotecas de aula e na contorna das escolas, lévanse a cabo múltiples actividades

como: contacontos diarios, representacións teatrais, elaboración de títeres, xogos co Kamis-

hibai, lectura, libre nas bibliotecas, xogos coas palabras, sílabas e letras entorno aos contos

traballados e aos escritores que nos acompañaban, debuxos relacionados cos libros traballa-

dos, etc.

 Maletas de xogos  : deuse comezo a esta iniciativa moi ben acollida polo alumnado. Consistía

en que dúas maletas iguais percorresen as escolas. Dentro ían xogos de memoria, atención,

dados para contar historias e un robot para fomentar a competencia dixital. Este ano o alum-

nado puido desfrutar dos ESCORNABOTS montados o ano anterior a través destas maletas.

 Caixas científicas  : dende a biblioteca do centro e en colaboración co clube de ciencia, quixe-

mos aproveitar que este ano o PDI do centro esta relacionado co estudo e conservación do

medio mariño para poñer en marcha unha campaña de divulgación de contidos e recursos

científicos. Así, elaboráronse unhas caixas científicas con materiais coma microscopio, pipe-

tas, caixas de petri, así como un libro titulado 

4.- Propostas de mellora.

Para o curso 2022-2023 pretendemos seguir mellorando, crecendo e facendo que a nosa biblio-

teca sexa un lugar de aprendizaxe de alfabetización múltiple así como o máis inclusiva posible co-

municativas como:

 Comprobar que todos os libros estean ben catalogados no programa MEIGA, centrándonos

principalmente nos libros que son máis antigos e non seguen este rexistro.

 Seguir celebrando as sesións trimestrais de biblioteca puidendo retomar ese contacto entre as
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diferentes escolas que tanto enriquece ao noso alumnado. 

 Proseguir en aspectos de formación de usuarios tanto do alumnado como do profesorado. É

fundamental que os nenos e nenas coñezan como funciona a nosa biblioteca, as normas que

hai nelas, como teñen que facer para levar libros prestados,...Pero igual de importante é que

o profesorado coñeza este mesmo funcionamento e ligado á biblioteca que o novo profesora-

do saiba desenvolverse na páxina web do centro, para constituír cada ano o libro web e subir

actividades relacionadas coas bibliotecas de aula.

 Rematar de remodelar a entrada da biblioteca creando un espazo de lectura para adultos,

posto que na nosa biblioteca escolar aínda dispoñemos de títulos pendentes de ser expostos

nunha zona específica que invite ás familias a gozar da biblioteca escolar e dos nosos espa-

zos de lectura.

 Renovar o equipamento informático da biblioteca así como dotala de equipamentos informá-

ticos para avanzar no dominio da competencia dixital por parte do alumnado.

 Dotar de novos fondos á biblioteca relacionados cos proxectos de investigación que se leven

a cabo e sobre o PDI que se escolla para o vindeiro curso; polo que solicitamos diñeiro no

apartado de fondos. É fundamental que a biblioteca sexa un gran apoio de documentación no

PDI do centro.

 Seguir propoñendo actividades relacionadas con diferentes contos a través das propias se-

sións. Para iso é fundamental elaborar tarefas axeitadas para todo o alumnado, tendo en con-

ta toda a franxa de idade do noso alumnado, dos 3 aos 7 anos. E tamén é importante que con

estas actividades se traballen de maneira global as 7 competencias clave e non cada unha de-

las de forma illada.

 Seguir levando a cabo as tres sesións anuais na biblioteca central onde, se é posible, contare-

mos coa visita de autores, realizaremos actividades entorno ás estacións, relacionadas co

PDI, traballaremos coa música, indagaremos na propia biblioteca... e por suposto os nenos e

nenas empaparanse da maxia dos libros.
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 Continuar cos contacontos levados a cabo polos mestres e mestras, e promover que algúns

sexan en lingua estranxeira.

 Continuar coas mochilas viaxeiras temáticas.

 Facer uso de libros dixitais e así fomentar a plataforma GaliciaLe nos dispositivos electróni-

cos.

 Avanzar no dominio e manexo da plataforma E-LBE.2 para a lectura e acceso a fondos en

formato dixital. Este ano fixemos unha primeira aproximación a esta plataforma e traslada-

mos a información da que dispuñamos ás familias, facéndolles chegar os seus usuarios e có-

digos para poder acceder á mesma.

9.4. Proxecto Voz Natura.
1.- Composición do equipo:

A totalidade dos membros do claustro conforman o equipo de Voz Natura,  sendo a súa

coordinadora a mestra Paula Iglesias Suárez, titora da escola de Quintáns.

2.- Consecución dos obxectivos. Dificultades atopadas.

Os obxectivos marcados a principio de curso foron acadados sen ningún tipo de dificultade.

3.-Valoración das actividades desenvoltas.

As actividades propostas foron axeitadas á idade e capacidades do noso alumnado, así como

ás peculiaridades do noso centro (por tratarse este dun colexio rural agrupado).

En todas as escolas que conforman o noso CRA, se levaron a cabo unha gran variedade de

actividades tanto de concienciación medioambiental, de reciclaxe, plantacións, limpezas e saídas á

nosa contorna máis próxima, de aproveitamento de materiais de refugallo, etc

Destacar entre todas as actividades realizadas, a saída conxunta ao monte de Buhía a realizar

unha plantación de máis de 200 árbores autóctonas, en colaboración coa asociación de montes do

Araño, con axentes forestais da zona, a asociación Avoar, as propias familias do centro e veciños da

zona. E tamén a creación dun libro informativo sobre animais mariños en perigo de extinción entre
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as 8 escolas, enmarcado este, no PDI do  noso centro que este curso 21-22 centrouse no “Estudio e

conservación do medio mariño” e levou por título “OCEANOCRÁFICO”.

4.- Propostas de mellora.

As esixencias do programa Voz Natura, no referente á xustificación económica a través de

facturas mínimas de 100 euros , fan que de cara o próximo curso as escolas deban establecer a

relación de gastos a principio de curso, en fúnción dun número concreto e común de proveedores

para todas as escolas, establecidos pola coordinadora do programa no centro.

9.5. Plan Proxecta.
1.- Composición do equipo:

 Mario Jiménez López (Coordinador)

 Participou activamente todo o profesorado no desenvolvemento das actividades de ambos

programas.

2.- Consecución dos obxectivos. Dificultades atopadas.

 Aliméntate ben  :

O obxectivo principal do programa era formar o noso alumando para que autonomamente fora

capaz de tomar decisións saudables nun futuro próximo, é dicir, que adoptara uns hábitos saudables

sendo consciente do seu propio beneficio. Dito obxectivo foi acadado pola maioría do alumando xa

que incrementaron considerablemente o seu coñecemento sobre o feito alimentario.

 Proxecto de vida activa e deportiva  : 

O grao de consecución dos obxectivos é bo, xa que o obxectivo principal de "Móvete con

Daniel" que era que o noso alumnado incrementase o tempo de actividade física e desenrolase uns

hábitos de vida activos e saudables cumpleuse. Para acadar este obxectivo principal marcamonos a

principios de curso unha serie de obxectivos máis específicos e facilmente cuantificables, a maioría

acadouse  sen  dificultade  polo  que  a  valoración  global  e  moi  positiva  e  estamos  satisfeitos  co

traballo  realizado  polos  mestres  e  alumnos  do  CRA de  Rianxo  para  favorecer  o  desenrolo  do

proxecto.
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3.- Valoración das actividades desenvoltas

 Aliméntate ben  :

As actividades realizadas no proxecto “Aliméntate como Daniel” dividíronse en dous tipos:

unhas encamiñadas a coñecer o punto de partida, o estado físico e hábitos alimenticios do noso

alumando e outras actividades encamiñadas a mellorar a súa saúde, abordando hábitos de hixiene,

de estilo de vida activa e , sobre todo, de mellora da súa alimentación.

1. Partiuse dunha valoración funcional,  realizada a través da materia de Educación Física e

tamén dalgunha das titorías, medindo e pesando o alumnado. Tamén se valorou a condición física

do alumando e o grao de sedentarismo presente nas nosas escolas a través do proxecto deportivo de

centro "Móvete con Daniel" ca finalidade de coñecer o punto de partida do noso alumanado. 

2.  Desenvolvéronse  actividades  encamiñadas  a  consecución  do  obxectivo  principal  do

programa, que o alumnado autonomamente sexa capaz de tomar decisións saudables nun futuro

próximo, é dicir, que adopte uns hábitos saudables sendo consciente do seu propio beneficio. Dito

obxectivo acadouse sen dificultade polo que as actividades propostas funcionaron correctamente.

 Proxecto de vida activa e deportiva  :

O incremento da actividade física en idade escolar, tanto no centro escolar coma fóra del, foi o

motor principal do proxecto "Móvete con Daniel" xa que buscamos que os nosos escolares leven

unha vida activa e  quixemos propiciar  que os  nenos e  as  nenas  incrementasen a  súa carga de

actividade física realizada no ámbito do centro educativo, experimentando novas formas e modelos

para conseguir unha condición física máis saudable e adoptando uns hábitos de vida máis activos,

que se prolonguen máis alá do seu paso polo CRA de Rianxo. Debido o carácter do noso centro, un

Colexio Rural Agrupado e a idade do noso alumando, máis do 80% son da etapa de Educación

Infantil, resultanos moi complicado participar no resto de programas que conforman o PVDA pero

intentamos adaptalos dentro das nosas posibilidades e leválos o noso centro dunha forma apropiada,

valoramos positivamente as actividades realizadas xa que o noso alumanado incrementou a súa

actividade  física  habitual  e  experimentou  novas  actividades  deportivas  e  posibilidades  de

movemento.
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4.- Propostas de mellora.

Este  curso  o  centro  renunciou  a  participación  no  programa  de  froita  na  escola  xa  que

requería participar tamén de forma conxunta no programa de leita na escola. A introducción da leite

na  escola  nas  condicións  que  marca  o  programa  non  goza  da  aprobación  do  conxunto  do

profesorado polo que  decidimos renunciar  a  ambos programas.  Para o vindeiro  curso debemos

atopar unha solución que nos permita participar en ambos programas dun xeito satisfactorio.

9.6. Proxecto Erasmus +
1.- Composición do equipo:

O equipo está formado por 4 mestres:

 Verónica Triñanes Rial

 Pablo García Lorenzo

 Mario Jiménez López

 Baltasar Figueiras Martínez

2.- Obxectivos e dificultades atopadas.

O principal obxectivo do equipo de internacionalización é lograr unha especialización dos

profesionais do CRA de Rianxo na metodoloxía e ensinanza en aulas multigrado, e lograr así, que o

centro se converta nun referente no tocante a metodoloxías activas en aulas con agrupamentos verti-

cais. A partir deste obxectivo principal debúllanse unha serie de obxectivos secundarios:

 Levar a cabo as mobilidades do proxecto RUSTIC-Multigrade. Proxecto aprobado no marco

da convocatoria ERASMUS+.

 Participar en distintas accións formativas (cursos, seminarios, xornadas,...) relacionadas cas

aulas multigrao.

 Difundir o coñecemento adquirido no relativo a metodoloxías en aulas multigrao, aos distin-

tos axentes educativos: ANPA, Inspección Educativa, Coordinadores de Equipo, profesio-
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nais educativos doutros centros, organismos educativos como o CAFI, distintas administra-

cións, centros educativos da contorna.

 Implicar a todo o profesorado na consecución do obxectivos principais.

 Crear unha rede estable de alianzas e socios na que exista un intercambio fluído de experien-

cias e coñecemento.

 Investigar, estudar e elaborar textos científicos que permitan profundar na temática obxecto

de estudo.

 Internacionalizar ao centro realizando accións de dimensión europeas e transnacionais.

3.-Valoración das actividades desenvoltas.

ACCIÓNS DESENVOLTAS

 Accións de visibilización / Formación impartida:  

o PRESENZA EN EVENTOS EDUCATIVOS: Tanto os membros do equipo de inter-

nacionalización como outros membros do claustros, coordinados polo equipo, parti-

ciparon como relatores en xornadas, congresos,... dando a coñecer o ensino rural e

multigrao. Entre os eventos educativos que participamos destacan:

 Congreso CITEI (Congreso de Innovación Tecnolóxica e Educación Infan-

til), organizado pola Universidade de Sevilla, onde participamos con 2 rela-

torios.

 Xornadas de Innovación Rural, organizado pola USC.

 Encontros do ensino multigrao, organizado no marco do PFPP do centro.

 Xornada para o alumnado da Facultade de Ciencias da Educación da USC,

onde se achegou coñecemento sobre a escola rural.

o PRESENZA EN MEDIOS E REDES SOCIAIS: Cremos firmemente na necesidade

da visualización das aulas multigrao de cara a que os principais axentes educativos

tomen consciencia da realidade destas aulas. Para elo os medios de comunicación e

as redes sociais xogan un papel fundamental. En canto estas últimas, o equipo de
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programas internacionais creou contas de instragram, de twitter e de facebook para

difundir as principais accións que se desenvolven no centro en relación a multigra-

duación.

No mesmo senso, tivemos presenza nos medios de comunicación tanto a través de

prensa escrita como a través das televisións locais.

 Formación recibida  : 

Dentro do Plan de Formación propio participamos na organización e fomos receptores do curso

“Aproximación á lecto-escrita nunha aula multigrao”, que impartiu, de forma presencial, Eva Gar-

cía Sexto e  omplementouse cun Encontro sobre o Ensino Multigrao, onde participaron máis de 100

docentes de aulas multigrao de toda Galicia. Neste encontro foron relatoras: Eva García Sexto, Ro-

ser Boix, Mª Carmen Fernández Morante, Verónica Triñanes e Beatriz Cebreiro

 Investigación  :

A partir da enquisa sobre o ensino multigrao que se realizou no curso pasado realizouse un in -

forme da realidade das aulas multigrao no sistema educativo galego. Este informe foi transferido a

Universidade de Santiago de Compostela para o seu tratamento científico. Nestes momentos está en

fase de publicación na Revista Portuguesa de Educación.

 Creación de rede de traballo  :

Durante o presente curso volvemos a reunirnos con distintas persoas e institucións relacionadas

dalgunha forma co ensino multigrao. Nestas reunións puidemos expoñer o noso proxecto de centro

e explorar posibilidades de colaboración. Algunhas das institucións foron: Universidade de Santiago

de Compostela, Centro Autonómico de Formación e Innovación, Fundación Princesas de Girona,

concello de Rianxo, colexios de Francia, Romanía e Suecia.

Estes contactos permiten contribuír a visibilizar as aulas multigrao ademais de unir sinerxias

para traballar de forma conxunta en proxectos que permitan crear estruturas de soporte as aulas

multigrao.

 Plan de traballo coa USC  :
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Destacamos como un dos puntos destacados deste apartado o traballo levado a cabo coa Fa-

cultade de Ciencias de Educación da Universidade de Santiago de Compostela. Mantivéronse

diferentes reunións de traballo explorando colaboracións e concretando proxectos conxuntos.

Detallamos, a continuación, as accións nas que se traballa co equipo decanal da Facultade de

Ciencias da Educación:

o Realización do informe sobre a realidade das aulas multigrao no sistema educativo

galego.

o Deseño das Xornadas do Ensino Multigrao para xaneiro do 2023.

o Charla sobre as aulas multigrao para o alumnado dos graos de infantil, primaria, pe-

dagoxía, educación social e dobre grao de infantil e primaria.

  Xestión das mobilidades dos proxecto ERASMUS+ Rustic_Multigrade:

Na segunda metade do curso, gracias ao avance da situación sanitaria, iniciouse a xestión das

mobilidades exteriores do proxecto europeo.

No curso actual realizáronse mobilidades a Suecia, Romanía e Francia.

VALORACIÓN

Na última reunión do equipo de Programas Internacionais levouse a cabo a avaliación do traba-

llo desenvolto durante o curso 2021/2022.

Realízase unha valoración moi positiva tanto do traballo desenvolto polo equipo como dos re-

sultados obtidos e do impacto provocado.

Destácase que ademais de todos os logros obtidos e detallados anteriormente, existe xa unha se-

rie de accións programadas para o vindeiro curso que indica que a sostibilidade do proxecto goza de

boa saúde.

4.- Propostas de mellora.

Establécense  como melloras  unha maior  presencia  nas  redes  coa  intención de  acadar  unha

maior influencia, o traballo en conxunto e contacto con outras escolas con aulas multigrao e por úl-

timo a influencia na Administración de cara a toma de conciencia da situación e oportunidades das

aulas multigrao.

56



XUNTA DE GALICIA
Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria

CRA de Rianxo
Atalaia Asados –  15984 Rianxo
Tlfno.: 981863305 - 629650523
cra.rianxo@edu.xunta.gal

9.7. Seccións Bilingües.
1.- Composición do equipo:

 Pablo García Lorenzo. Coordinador, mestre de Inglés e profesor CLIL.

 Mario Jiménez López. Profesor de Ed. Física e profesor CLIL.

 Baltasar Figueiras Martínez. Orientador e profesor CLIL.

2.- Consecución dos obxectivos. Dificultades atopadas.

 Os obxectivos propostos acadáronse notablemente tanto na area de Arts and Crafts como na

de Physical  Education.  Os nenos vense  motivados e  participativos  nas  materias,  colaborando e

aportando contido en Inglés nos momentos indicados.

 Quizais como “dificultade” aínda que non o é como tal, mencionar que cando a auxiliar de

conversa non está, nótase. O alumnado acostúmase a traballar con ela nunha dinámica máis potente

á hora de empregar a lingua, e polo tanto cos seus mestres habituais, o alumnado, cústalle un pouco

máis usar a lingua extranxeira. De todas formas, a sección, como o seu nome indica, é bilingüe, e

polo tanto valórase o uso das dúas linguas por igual, pero si é un aspecto a resaltar positivamente a

presenza da persoa nativa na aula. 

Por outra parte como pequena dificultade a resaltar na materia de Plástica, dicir que ao ser

unha soa hora semanal e acudir á escola únicamente nesa sesión, hai certas actividades que requiren

de semanas de realización, porque por exemplo se hai que deixar secar o material, ou o proceso é

máis lento, a sesión quédase curta, pese a ser unha sesión semanal de Plástica, cando é impartida

por un titor, é diferente, porque pode flexibilizar o horario e cambiar sesións de outras materias para

xuntar dúas horas de plástica e despois reaxustar materias.

3.-Valoración das actividades desenvoltas.

Valóranse  moi  positivamente  as  actividades  realizadas  durante  todo  o  curso  nas  dúas

materias.  Resaltar  que  na  materia  de  plástica,  pódense  realizar  actividades  máis  completas  e

vistosas, grazas a que o presuposto, é elevado, e os materiais funxibles de plástica teñen un custo

elevado tamén. Con este tipo de actividades, consíguese moito máis interese do alumnado, que con

materiais máis simples. Por iso o presuposto é necesario para as actividades. 
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En Educación Física, a valoración é moi positiva. As actividades propostas fixeron que os

nenos participaran e acadaran os obxectivos propostos ao comezo do curso.

4.- Propostas de mellora.

Como proposta de mellora ou quizais mantemento, anotamos a de ter auxiliar de conversa a

tempo completo, e no caso de non ser posible, dende logo, mantela no centro. Consideramos a

auxiliar como algo fundamental e básico para a aprendizaxe da lingua extranxeira, xa que estar en

contacto con alguén nativo, é moi enriquecedor e sobre todo, natural á hora de aprender o idioma.

Tamén consideramos importante manter o presuposto da materia de Plástica, debido ao alto custe

dos materiais á hora de realizar as actividades.

9.8. Clube de Ciencia “Nautilus”.
1. Composición do equipo:

 Coordinadora: Celia Piñeiro García

 Participación de todo o claustro de profesores/as.

2. Consecución dos obxectivos. Dificultades atopadas.

Acadáronse todos os obxectivos plantexados na programación para este curso 2021-2022:

 Animar a curiosidade científica.

 Formar en igualdade no ámbito da investigación científica e tecnolóxica.

 Desenvolver  unha  metodoloxía  activa  e  participativa  baseada  na  observación  e  a

experimentación.

 Achegar o método científico dun xeito lúdico- educativo.

 Fomentar a divulgación científica.

 Incentivar a curiosidade e o pensamento crítico.

 Destacar o uso da lingua galega no ámbito científico.

58



XUNTA DE GALICIA
Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria

CRA de Rianxo
Atalaia Asados –  15984 Rianxo
Tlfno.: 981863305 - 629650523
cra.rianxo@edu.xunta.gal

Tanto no desenvolvemento da programación como no desenvolvemento das sesións do club,

non nos atopamos con dificultades salientables, o curso transcurriu con normalidade tendo en conta

o contexto de pandemia no que se iniciou o curso.

3. Valoración das actividades desenvoltas.

As actividades desenvolvidas tanto no club de ciencia como nas aulas atópanse recollidas no

noso portal web en Actividades, na pestana de Club de Ciencia Nautilus no seguinte enlace:

http://www.edu.xunta.gal/centros/crarianxo/taxonomy/term/210

Tanto as sesións do club como as actividades levadas a cabo nas escolas tiveron moi boa

valoración por parte de toda a comunidade educativa.

4. Propostas de mellora.

Seguiremos  traballando  en  colaboración  con  Arenaria  Coordinación dado  os  excelentes

resultados que estamos obtendo.

Seguiremos fomentando a participación tanto do alumnado como dos mestres e mestras para

achegar o mundo da ciencia as nosas aulas.

9.9. Biblioteca Creativa.
Este curso non se participou neste proxecto.

9.10. Dinamización da Lingua Galega.
1.- Composición do equipo:

 Elisa Isabel Iglesias Framil

 María José Mansilla Romero

 Diana Lago González

 Martín Saborido Rial (coordinador)

2.- Consecución dos obxectivos. Dificultades atopadas.

Na última das reunións deste equipo concluímos que os obxectivos que pretendíamos ca rea-

lización das actividades propostas conseguíronse nunha alta porcentaxe: 
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 Houbo unha moi boa coordinación co Equipo de Biblioteca e cos departamentos de Música

e Educación Física, así como o Equipo de actividades complementarias. 

 A lingua empregada no día a día entre mestres e tamén entre mestre-alumnado é o galego,

sendo tamén a lingua maioritaria do noso alumnado pero notamos unha ten-dencia a baixa

durante o presente curso que analizaremos o vindeiro curso ca ac-tualización das enquisas. 

 O galego é tamén a lingua empregada nos contos ou libros que elaboramos, así como nas di-

versas actividades que se propoñen dende todos os equipos docentes. 

 Os contidos ou artigos que aparecen no portal web do noso centro redáctanse sem-pre en ga-

lego. 

 Valoramos de xeito positivo a participación das familias nas celebracións como Ma-gosto,

Entroido, Carreira das Letras e Xuntanza de fin de curso coa que volvemos a retomar a súa

esencia, se ben, procuraremos retomar a idea de facer estas celebra-cións de maneira con-

xunta entre tódalas escolas. 

A valoración global e positiva e estamos contentos co grao de consecución dos obxectivos pro-

gramados o inicio de curso.

3.-Valoración das actividades desenvoltas.

Ao longo deste curso demos feito todas e cada unha das actividades que se programaron

dende o Equipo de Dinamización da Lingua Galega. Moitas destas iniciativas eran flexibles no tem-

po, podendo cada escola realizalas no momento máis idóneo para cada unha delas (agás o almana-

que e a revista), isto axudou a que se realizasen todas. 

A valoración global e positiva, pero notamos que moitas actividades fanse por inercia xa que

pasaron a converterse en tradición do CRA de Rianxo, como por exemplo os almanaques ou as pos-

tais, polo que o vindeiro curso tentaremos propoñer algunha actividade novidosa de gran calado

arredor do proxecto documental integrado do centro.

4.- Propostas de mellora.
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Aínda que a valoración global é moi positiva sempre é mellorable. Para o curso que ven pre-

tendemos: 

 Continuar  coa coordinación co Equipo de Biblioteca  e reforzar  as comunicacións  co

equipo de Dinamización do concello que en anos anteriores resultara moi produtiva. 

 Continuar ca colaboración cos diferentes EDLG do concello e co propio concello. 

 Que se respecten o horario das reunións e os días das reunións, xa que é un tempo moi

necesario para que os membros do equipo nos poidamos reunir e tomar decisións. Ó

igual que o curso pasado e debido a necesidades organizativas do centro o tempo de reu-

nións veuse moi reducido. No terceiro trimestre o EDLG tan so puido facer unha reunión

presencial polo que a coordinación dos membros e escolas nas diferentes acti-vidades

complicouse moito. 

 O número de integrantes do equipo volveu a incrementarse con respecto ó curso pasado,

volvendo a ser de 4 compoñentes. Debido ás características das actividades deseñadas

polo equipo e outras nas que colaboramos estreitamente con outros equipos docentes fai

que este número de integrantes sexa máis adaptado e incluso en algunhas ocasións sexa

insuficiente para o seu desempeño. Ademais influíu o feito de que todos os compoñentes

do equipo son titores e titoras polo que en determinadas actividades foi un contratempo ó

non moverse por tódalas escolas e ter que botar man de outros recurso para a comunica-

ción entre todas as escolas e para facer chegar materiais ás demais escolas.

9.11. Contratos-programa.
1.- Antecedentes:

No presente curso 2021/22 o CRA DE Rianxo presentou candidatura para participar en 2

contratos programa INCLÚE e INNOVA (7 modalidades). A continuación detallamos as distintas

modalidades nas que se participa, o ámbito de actuación e o proxecto para cada modalidade.

A iniciativa dos contratos programa foi presentada e aprobada en consello escolar.
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En reunión xeral, o claustro foi informado da proposta presentada.

 INCLÚE:

o QUÉDA-T  :

 ÁMBITO: Prevención do abandono temperán e absentismo escolar.

 PROXECTO de especialización na didáctica das aulas multigrao de cara a re-

ducir o absentismo escolar.

o IGUÁLA-T  :

 ÁMBITO: Accións que pretender romper esterotipos e eliminar desigualda-

des. 

 PROXECTO: Accións que favorezan a igualdade e corrixan actitudes ma-

chistas.

o CONVIVE-T   :

 ÁMBITO: Mellora da convivencia pacífica que favoreza un clima de seguri-

dade, respecto e confianza.

 PROXECTO: Actuacións como a dotación de equipamento nos patios, pro-

grama de habilidadades sociais, recopilación de xogos tradicionais.

o INCLÚE-T  :

 ÁMBITO: Accións para lograr una escola inclusiva.

 PROXECTO: Plan de atención a nenos e nenas con necesidades, baseado na

actuacións dos iguais (compañeiros e compañeiras) considerados fontes de

benestar e coñecemento.

o EMOCIÓNA-T  :

 ÁMBITO: Mellora da competencia socioemocional.

 PROXECTO: Actuacións como a elaboración de folletos informativos sobre

a xestión emocional, para mestres e familias, recunchos da calma e diferentes

actividades en escolas.

 INNOVA:
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o EDU-Innova  :

o ÁMBITO: Centro como entorno innovador.

o PROXECTO: Multigraduación como iniciativa de innovación que mellora a compe-

tencia matemática e lingüística.

o EDU-Excelencia  :

o ÁMBITO: Afondamento nun ámbito de coñecemento.

o PROXECTO: Actuacións do proxecto oceanoCRÁfico que afonda no coñecemento

do mundo mariño.

2.- Resolución:

Das 7 modalidades presentadas foron aprobadas 6. Cada modalidade foi aprobada cunha contía

de 1.200 euros, sumando un montante de 7.200, permitindo executar proxectos no ámbito da inno-

vación e da inclusión.

3.- Valoración:

Os contratos programa son unha fonte de recursos para o CRA de Rianxo que lle permiten des-

envolver programas e actuacións que doutra forma serían imposibles de executar. Proxectos en ám-

bitos tan importantes como a innovación, a igualdade, a inclusión, a xestión emocional, a conviven-

cia e a actuación para reducir as faltas escolares.

9.12. Plan Dixital.
1.- Composición do equipo:

 Baltasar Figueiras Martínez, Xefe do Departamento de Orientaión.

 Paula María Deira Mougán, Xefa de Estudos.

 María Teresa Lorenzo Outeiral, Apoio de EI.

 Diana Lago González, Mestra de EI (Coordinadora do Plan Dixital).

2.- Consecución dos obxectivos. Dificultades atopadas.
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No presente curso escolar  2021-2022, desenvolveronse diversas actividades de análise  e

valoración  en  canto  a  competencia  dixital  do  centro  e  persoas  que  compoñen  o  mesmo,  coa

finalidade de concluír ca redacción do Plan Dixital de centro.

3.-Valoración das actividades desenvoltas.

Para  levar  a  cabo a redacción do Plan  Dixital  de  centro,  foi  preciso que  o equipo que

compón o Plan Dixital do noso centro recibise varias xornadas de formación, facilitando deste xeito

a consecución das diferentes tarefas.

A maiores destacar a presenza e colaboración dos mentores e mentoras ADIX RIBEIRA,

que serviron de guías no proceso.

Atendendo a todo isto, destacar que a consecucións dos obxectivos iniciais propostos foi

positiva.

Para o vindeiro curso escolar, 2022-2023, levarase a cabo a implantación dos obxectivos

plasmados no Plan Dixital de centro.

4.- Propostas de mellora.

A través da implantación do Plan Dixital de centro e consecución dos obxectivos propostos

no mesmo, preténdese mellorar nas debilidades presentes no centro no que a competencia e nivel

dixital se refire.

10. Libros de texto e materiais curriculares.
Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2021/2022

Curso e

etapa

Área Materia

Ámbito Módulo

Título, autor, editorial e

ano de publicación

ISBN Lingua da edición

1º EP Lengua

Castellana

Lengua Castellana 1.

“Primeros Pasos”. Ed.

Santillana 2021.

978-84-680-

716021

Castelán
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1º EP Lingua Galega Tarefas de competencia

lectora. Ed. Santillana

2018

978-84-9185-196-7 Galego

1º EP Matemáticas 1 PRI MATEMÁTICAS

Proyecto construyendo

mundos, monchila ligera

Ligera. Ed. Santillana 2021

978-84-68071312 Castelán

1º EP Ciencias da

Natureza

Ciencias da Natureza 1.

Operación mundo. Ed.

Anaya 2022

978-84-698-9512-2 Galego

1º EP Inglés NEW TIGER 1, Pupil’s

Book . Ed. Macmillan

2018.

9781380011176 Inglés

2º EP Lengua

Castellana

Lengua Castellana 2.

“Saber Hacer”. Ed.

Santillana 2015.

978-84-680-2546-9 Castelán

2º EP Matemáticas 2 PRI MATEMÁTICAS

SHContigo Mochila

Ligera. Ed. Santillana 2018

978-84-680-4747-8 Castelán

2º EP Ciencias da

Natureza

Ciencias da Natureza 2.

“Aprender é crecer”. Ed.

Anaya 2015.

978-84-678-7701-4 Galego

2º EP Inglés NEW TIGER 2, Pupil’s

Book. Ed. Macmillan

2018.

9781380011183 Inglés
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11. Programa de Actividades Complementarias.
1.- Composición do equipo:

 Dª María Lorenzo Flores* (Titora Infantil Cuvide)*

 Dª Paula Iglesias Suárez (Titora 5N Quintáns) 

 Dª Celia Piñeiro García (Educación Relixiosa) como coordinadora do Equipo.

 *Dª María estivo de baixa durante case todo o curso e ocupou o seu lugar no equipo a súa

substituta Dª Natalia García Sieira.

2.- Consecución dos obxectivos. Dificultades atopadas.

Dos obxectivos plantexados na programación acadáronse todos os propostos: 

 Potenciar a vida social e cultural dos alumnos, axudándolles a desenvolver a capacidade de

empregar convenientemente o tempo libre.

 Contribuir  ao  desenvolvemento  das  capacidades  recollidas  nos  obxectivos  xerais  ou das

áreas  a  través  de  situacións  de  ensinanza-aprendizaxe  con  materiais  ,espazos  e  axentes

educativos alternativos aos habituais.

 Fomentar o sentido de pertenza á comunidade desenvolvendo o gusto pola participación en

diferentes tradicións e festas populares, contemplándoas como situacións que contribúen á

vida en sociedade.

 Fomentar a apertura do Centro ao entorno propiciando relacións con diferentes entidades

sociais e culturais.

 Aproveitar ao máximo os recursos socioculturais da nosa localidade.

 Contribuir  ao  desenvolvemento  dun  clima  de  convivencia  axeitado  entre  os  diferentes

membros da comunidade educativa.

 Potenciar a participación das familias en actividades propostas polo centro.

66



XUNTA DE GALICIA
Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria

CRA de Rianxo
Atalaia Asados –  15984 Rianxo
Tlfno.: 981863305 - 629650523
cra.rianxo@edu.xunta.gal

As dificultades coas que nos atopamos viñeron derivadas da pandemia da covid-19 que nos

impedía xuntarnos para levar a cabo actividades de todo o centro. A diferencia do curso pasado,

a  evolución  da  pandemia  foi  favorable  dando  lugar  a  supresión  de  moitas  restricións  que

supuxeron unha volta ás actividades conxuntas a partires do 3º Trimestre. Volvimos realizar a

excursión  de  fin  de  curso  para  o  todo  o  cole  ,  e  volvimos  xuntarnos  todos  e  todas  para

conmemorar o día das Letras galegas. Ata o 2º trimestre as saídas realizáronse por quendas e as

celebracións leváronse a cabo a nivel de escola.

A nivel de organización tivemos dificultades á hora de organizar o transporte, xa que na

metade do curso nos vimos obrigados a cambiar de compañía de autobuses. Necesitamos un

pequeño período de adaptación para que a nova empresa puidera cubrir as nosas necesidades.

           3.-Valoración das actividades desenvoltas.

A continuación recollemos no seguinte cadro as actividades realizadas ao longo deste curso:

PRIMEIRO TRIMESTRE

Avoar (outubro) Infantil + Primaria

Magosto (5 de novembro) Infantil + Primaria

Biblioteca 1º Trimestre (novembro) Infantil + Primaria

Nadal (21 de decembro) Infantil + Primaria

Saída didáctica ao entorno Infantil + Primaria

SEGUNDO TRIMESTRE

Entroido (25 de febrero) Infantil + Primaria

Bibliteca 2º Trimestre Infantil + Primaria

Saída didáctica ao entorno Infantil + Primaria

Arenaria océanos (marzo) Infantil + Primaria

TERCEIRO TRIMESTRE

Letras Galegas (13 de maio) Infantil + Primaria

Saída didáctica ao entorno Infantil + Primaria

67



XUNTA DE GALICIA
Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria

CRA de Rianxo
Atalaia Asados –  15984 Rianxo
Tlfno.: 981863305 - 629650523
cra.rianxo@edu.xunta.gal

Bombeiros (maio) Infantil + Primaria

Excursión de fin de curso Acuario Coruña (10 xuño) Infantil + Primaria

Festa de fin de Curso (22 de xuño) Infantil + Primaria

Algunhas  das  actividades  recollidas  no  cadro  non  chegaron  a  realizarse  e  pola  contra

levamos a cabo outras que non se recolleron inicialmente na programación como foron os dous

concertos didácticos de Jazz ofertados dende o concello de Rianxo e o teatro que tivo lugar o Día

das Letras Galegas ofertado pola ANPA do cole.

As actividades foron todas valoradas positivamente, sobre todo a excursión de fin de curso

ao Acuario de A Coruña. E tamén foi moi agradable poder volver a xuntarnos todos e todas na

Conmemoración das Letras Galegas que tamén tivo unha valoración moi positiva ao igual que as

xornadas de biblioteca e polideportivo.

4.- Propostas de mellora.

De cara ao curso que ven valoraremos a posibilidade de retomar as celebracións conxuntas e

o Festival de Nadal, que non se puido realizar nos últimos anos por mor das restricións sanitarias.

Seguiremos traballando para que non se repitan as situacións confusas co transporte nas

saídas dentro do concello, xa que a súa actuación na excursión de fin de curso foi impecable.

Por outra banda respondendo as demandas do claustro intentaremos conseguir información

máis precisa de cara á participación do centro en teatros, contacontos ou concertos didácticos xa que

este curso foi bastante deficiente, información que nos permita presentar as propostas dentro da aula

para poder contextualizarllas ao noso alumnado, de feito foi consideración xeral de todo o claustro

que o segundo concerto didáctico de Jazz levado a cabo o 1 de xuño non estaba adaptado a idade

dos nosos nenos e nenas. A falta de información conleva que o noso alumnado non comprenda nin

lle saque partido ás actividades.
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E por último facer referencia a que seguiremos levando as propostas de complementarias á

valoración do claustro para decidir entre todos e todas no que nos parece oportuno participar ou

non.

12. Programa de Actividades Extraescolares.
As actividades extraescolares son propostas pola ANPA.

A única actividade proposta polo centro é o Clube de Ciencia os mércores pola tarde de

16:00 a 18:15 h proposto polo centro.

13. Avaliación xeral do curso.
13.1. Resultado da avaliación da PXA.

En  cada  un  dos  apartados  desta  memoria  veñen  reflexados  a  valoración/avaliación  e

propostas de mellora dos obxectivos e actividades levadas á cabo en cada equipo docente, órgano

colexiado ou comisión.

Elimináronse case todas as notificacións en papel ao utilizar a aplicación da Consellería

ABALAR MÓBIL.

Funcionaron moi ben todos os Equipos.

Con respecto ás novas tecnoloxías, foi moi importante polo tanto o traballo do Coordinador

TIC, xa que nos foi solucionando moitos problemas; aínda así precisamos dunha actualización de

equipos.

13.2. Previsións para o próximo curso.
 Seguir dando unha atención individualizada a través de apoios, especialistas de PT, AL,

titores... ao alumnado de necesidades educativas.

69



XUNTA DE GALICIA
Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria

CRA de Rianxo
Atalaia Asados –  15984 Rianxo
Tlfno.: 981863305 - 629650523
cra.rianxo@edu.xunta.gal

 Dar continuidade  aos  Proxectos,  programas  e  plans  que  levan desenvolvendo no centro

dende  hai  anos  (  Plambe,  Pelo,  Voz  Natura,  Clube  de  Ciencia,  Contratos-programa,

Erasmus+,...)

 Incorporar ás novas familias na plataforma ABALAR.

 Habilitar a segunda aula da escola de Cruceiro polo gran número de alumnado.

 Conseguir todo o profesorado que nos pertence, tanto por catálogo como por habilitación de

aulas. Contando cunha supresión na aula de primaria de Pazo,

 Revisar o Proxecto de Centro, xa iniciado neste curso.

 Rematar de revisar o Plan de Autoprotección do centro.

 Actualizar outros documentos do centro.

 Rematar os patios escolares.

 Continuar  loitando pola mellora das obras feitas fai  uns anos,  así  como da limpeza das

escolas.

 Mercar equipos informáticos.

 Solicitar a figura dun coidador xa que comezan a súa escolaridade dous nenos con NEE e

informe do EOE.
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14. Informe do Claustro e do Consello Escolar.

Informe do Claustro:

Esta memoria Xeral Anual foi presentada ao Claustro de profesores o día 30 de xuño de

2022 e ningún membro manifestou disconformidade.

Informe do Consello Escolar:

Esta memoria Xeral Anual foi presentada ao Consello Escolar o día 30 de xuño de 2022 e

ningún membro manifestou disconformidade.

En Rianxo, a 30 de xuño de 2022

                A directora   

María Vázquez de la Iglesia            
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