
NOME DO CENTRO

Memoria Iniciativa Arco 2020/2021

CÓDIGO

DATOS DO CENTRO

IES A Xunqueira II36018379

Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamenteModalidade

76717857T DocenteLIÑA 2 SiMaría José Estévez Rascado
53190981P DocenteLIÑA 3 SiMaría del Pilar Larrán Gil
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Logros acadados
LIÑA 2

Logros acadados segundo os obxectivos plantexados no programa

Nun principio parecía máis interesante a idea de poder saír co alumnado a reforzar os contidos traballados na aula, pero ao longo do curso
puidemos comprobar que o feito de ser dous mestres na aula axudou a que o alumnado puidese ser atendido dun xeito máis personalizado
axudandolle nas dudas que ían xurdindo ao longo da sesión.

En canto aos resultados notouse unha mellora substancial no rendemento do alumnado participante, si ben é certo que non influíu de
maneira demasiado notoria no número de materias aprobadas si que se notou en que tanto as notas coma o seu traballo na aula foi
mudando de xeito positivo.

LIÑA 3

Logros acadados segundo os obxectivos plantexados no programa

Nalgunhas materias a posibilidade de ser dúas profesoras en clase propiciou realizar actividades variadas e que aumentaron a motivación
do alumnado, como as prácticas de laboratorio. Neste aspecto, conseguiuse unha apredizaxe máis significativa para o alumnado ao que se
prestaba apoio (no caso das materias de CAAP e Bioloxía e Xeoloxía).

Por outra banda, en Matemáticas se conseguiu un seguimento máis personalizado daqueles alumnos/as que precisaban maior atención,
puidenso resolver as súas dúbidas na clase con máis axilidade.

 8Páxina 2 de



NOME DO CENTRO

Memoria Iniciativa Arco 2020/2021

CÓDIGO

DATOS DO CENTRO

IES A Xunqueira II36018379

Porcentaxe de mellora nas competencias do alumnado beneficiario do
programa. Indicadores
LIÑA 2

Porcentaxe de mellora da competencia no ámbito científico-matemático

50

Porcentaxe de mellora da competencia no ámbito socio-lingüístico

60

Porcentaxe de alumnado implicado que aproba as materias  obxecto do reforzo na avaliación final

60

LIÑA 3

Porcentaxe de mellora da competencia no ámbito científico-matemático

60

Porcentaxe de mellora da competencia no ámbito socio-lingüístico

60

Porcentaxe de alumnado implicado que aproba as materias obxecto do reforzo na avaliación final

60
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Grao de desenvolvemento e consecución dos obxectivos
LIÑA 2

Grao de satisfacción do alumnado e familias co programa desenvolto (onde o valor é 1 pouco e 10 moito)

8

Grao de satisfacción do centro educativo e docentes co proxecto e traballo desenvolto (onde 1 indica pouco e 10 moito)

8

LIÑA 3

Grao de satisfacción do alumnado e familias co programa desenvolto (onde o valor é 1 pouco e 10 moito)

8

Grao de satisfacción do centro educativo e docentes co proxecto e traballo desenvolto (onde 1 indica pouco e 10 moito)

7
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Modificacións con respecto ao programa. Tarefas desenvoltas
LIÑA 2

Indique e enumere as modificacións introducidas e as tarefas que desenvolveu vencelladas a atención do alumnado

Como o programa se desenvolveu practicamente na súa totalidade dentro da aula ordinaria a maioría das actividades que se fixeron
estiveron destinadas apoiar o traballo que levaba a cabo o profesor de área durante a mesma sesión.
Unha das actividades que mellor funcionou foi a de darlles resumos e esquemas da materia que lles entraría no exame nos que aparecese
a información de forma clara e visual.
Outro dos puntos fortes do programa consistiu en asesorar e colaborar cos profesores das distintas materias para facer exames adaptados
ás características do alumnado participante no programa.
En canto á elaboración de materiais específicos para os participantes do programa desbotouse a idea dado que ao ser apoio na aula isto
supoñía unha fonte de distracción para o resto de compañeiros.

LIÑA 3

Indique e enumere as modificacións introducidas e as tarefas que desenvolveu vencelladas a atención do alumnado

As tarefas realizadas con 4º ESO foron as seguintes:
- Prácticas de laboratorio en Bioloxía e Xeoloxía e CAAP
- Saídas didácticas á natureza en Bioloxía e Xeoloxía
- Actividades online en CAAP
- Apoio en exercicios de Matemáticas e resolución de problemas
- Apoio na elaboración dos traballos e preparación das exposicións para a materia de Cultura Científica
- Apoio na preparación de exames
- Actividades específicas de reforzo
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Organización, desenvolvemento e metodoloxía.
LIÑA 2

Describe as actuacións en canto a organización, desenvolvemento e metodoloxía do programa

Respecto da organización, houbo un contacto permanente respecto ao profesorado implicado, para coordinar que a atención ao alumnado
fóra nunha mesma dirección, e non dun modo contraposto. En canto ao desenvolvemento, fíxose de maneira diaria, semanal e periódica,
segundo os diferentes casos, necesidades e problemáticas que ían xurdindo co paso dos días e semanas.
En canto á metodoloxía, este ano por mor da casuística derivada da COVID-19 o centro non conta con aulas baleiras, polo que se decidiu
que todos os apoios serían dentro da aula ordinaria e solo se sacaría a algún alumno en momentos moi concretos.
O plantexamento polo tanto foi, que o profesor de área faría a explicación e, a continuación, o profesor do programa ARCO reforzaría eses
contidos no alumnado que o precisase.
Por outro lado tamén se deu unha atención máis diferenciada a algúns alumnos que o precisaban, para estes casos optouse por darlles un
apoio fora da aula saíndo en grupos moi reducidos para reforzar contidos en datas moi próximas a algúns exames.

LIÑA 3

Describe as actuacións en canto a organización, desenvolvemento e metoloxía do programa

Respecto da organización, houbo un contacto permanente respecto ao profesorado implicado, para coordinar que a atención ao alumnado
fóra nunha mesma dirección, e non dun modo contraposto. En canto ao desenvolvemento, se fixo de maneira diaria, semanal e periódica,
segundo os diferentes casos, necesidades e problemáticas que ían xurdindo co paso dos días e semanas.
A metodoloxía foi variada, incluíndo prácticas de laboratorio, resolución de exercicios e problemas, actividades en Edixgal, traballos para
realizar co ordenador, saídas didácticas, etc.
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Avaliación . Ferramentas empregadas e resultados obtidos
LIÑA 2

Indica os métodos de avaliación, as ferramentas empregadas e o resultado desta.

A avaliación do alumnado foi levada a cavo por cada persoa titora ou o profesor de area, a nosa aportación estivo presente nas pinceladas
e a información que facilitamos a cada profesor, de cómo víamos a cada alumno ou alumna e o que íamos conseguindo.
Outro aspecto que se traballou dende o programa, relacionado con isto, foi axudar ao profesorado á hora de adaptar exames e outras
probas ás características e necesidades presentes no alumnado.

LIÑA 3

Indica os métodos de avaliación, ferramentas empregadas e os resultados desta

A avaliación do alumnado foi levada a cavo por cada persoa titora ou o profesor de area, a nosa aportación estivo presente nas pinceladas
e a información que facilitamos a cada profesor, de cómo víamos a cada alumno ou alumna e o que íamos conseguindo.

 8Páxina 7 de



NOME DO CENTRO

Memoria Iniciativa Arco 2020/2021

CÓDIGO

DATOS DO CENTRO

IES A Xunqueira II36018379

Propostas de melllora
LIÑA 2

Indica unhas propostas de mellora orientadas ao funcionamento do programa

Penso que hai que incidir nunha boa selección do alumnado ao principio do programa, de xeito que sexan alumnos con motivación por
mellorar ou por intentalo. Nalgúns casos o alumnado non amosaba querer ter este tipo de apoio.
Por otra banda, creo que é convinte poder sacar da aula ao grupo de alumnos aos que se lles presta apoio, xa que na aula moitas veces se
distrae a outros compañeiros. Na maioría dos casos vexo máis eficaz o apoio fóra da aula que dentro.
Ademais, tamén penso que é mellor seleccionar a menos alumnado, pero que o apoio sexa máis personalizado (me parece máis eficaz
apoiar a menos alumnado máis horas á semana que estar soamente 1 hora con cada clase, aínda que esto poda parecer poco equitativo
para outros cursos). Estar soamente 1 hora á semana non é suficiente para saber as necesidades de cara ao exame e coñecer ben ao
alumnado de cada clase.

LIÑA 3

Indica unhas propostas de mellora orientadas ao funcionamento do programa

Penso que hai que incidir nunha boa selección do alumnado ao principio do programa, de xeito que sexan alumnos con motivación por
mellorar ou por intentalo. Nalgúns casos o alumnado non amosaba querer ter este tipo de apoio.
Por otra banda, creo que é convinte poder sacar da aula ao grupo de alumnos aos que se lles presta apoio, xa que na aula moitas veces se
distrae a outros compañeiros. Na maioría dos casos vexo máis eficaz o apoio fóra da aula que dentro.
Ademais, tamén penso que é mellor seleccionar a menos alumnado, pero que o apoio sexa máis personalizado (me parece máis eficaz
apoiar a menos alumnado máis horas á semana que estar soamente 1 hora con cada clase, aínda que esto poda parecer poco equitativo
para outros cursos). Estar soamente 1 hora á semana non é suficiente para saber as necesidades de cara ao exame e coñecer ben ao
alumnado de cada clase.

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

LIÑA 2

Nome e apelidos DNI Actividades Profesorado

76717857TEstévez Rascado, María José Participou activamente coma profesorado de apoio
dentro da aula e puntualmente fóra da mesma.

LIÑA 3

Nome e apelidos DNI Actividades Profesorado

53190981PLarrán Gil, María del Pilar Participou activamente coma profesorado de apoio
dentro da aula e puntualmente fóra da mesma.
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