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MEMORIA DO EQUIPO DIRECTIVO

a) Dinamización dos órganos de goberno e de coordinación docente do centro e o impulso da
participación nestes dos diversos colectivos da comunidade educativa.

Como todos os anos, os equipos de coordinación docente reuníronse cunha periodicidade semanal, agás
nalgunha data sinalada nos que se substituíu a reunión de ciclos por algunha reunión xeral de carácter
informativo ou para a coordinación de actividades complementarias. Para facilitar o tratamento dos temas
facilítase un guión con algúns puntos de importancia, así como notas informativas, que permiten que se teña un
coñecemento similar dos procesos que se realizan no colexio por parte de todos os ciclos.
Como órgao que pon en común as aportacións dos ciclos aos distintos temas tratados e que determina as liñas
de actuación unitarias está a comisión de coordinación pedagóxica. Este órgano reúnese os luns, agás, do
mesmo xeito que os ciclos, cando se substitúe a súa reunión pola convocatoria dunha reunión xeral.
No tocante a outros órganos, como é o claustro ou o consello escolar de centro, reúnense cando é preceptivo
e cando os asuntos pendentes así o requiren.

b) Xestión dos recursos humanos e materiais para proporcionar unha oferta educativa ampla e
axustada ás demandas sociais.

Hai tres eixos sobre os que xira unha boa parte do traballo no noso centro: a normalización lingüística, o
coidado do medio ambiente e a promoción da lectura. Das propostas para o desenvolvemento destes eixos de
traballo encárganse os equipos de normalización, da axenda21 e de apoio á biblioteca, en bastantes ocasións
traballando sobre propostas conxuntas e conseguindo unha implicación practicamente total do profesorado do
centro.
Teremos que destacar a total implantación do proxecto Abalar no centro, ampliándose este ano a 4 as aulas con
esta dotación. Realizamos un proxecto de formación no centro coa idea de dar capacitación no manexo dos
recursos educativos das TICs ao profesorado do centro, especialmente ao implicado nas aulas Abalar, pero
tamén titores doutros cursos.
Debemos sinalar que o proceso de implantación destas dúas novas aulas foi máis doado que o ano pasado, sen
tantos problemas técnicos e cun mellor cumprimento dos prazos de dotación dos equipamentos. Tamén no
apartado de formación o feito de que o PFAC realizado estivese aberto ao resto do profesorado do centro
permitiu satisfacer unhas necesidades de capacitación que xa se evidenciaran no curso pasado.
Nas outras aulas do centro fíxose un esforzo dotacional, procurando doazóns e investindo recursos propios, co
que se conseguiu instalar unha Pizarra Dixital Interactiva en todas as clases de ensino primario e na aula de
inglés, a máis dun ordenador portátil conectado á mesma. Pensamos que este esforzo económico para a
dotación destes equipamentos ten a súa contrapartida no feito de que unha boa parte do profesorado se ten
animado á introdución das TICs na súa práctica cotián, o que se reflicte no número de blogues activos no
colexio (véxase na Web do colexio o apartado “blogues”).
A aula de ordenadores segue a cumprir a súa función, sendo empregada polas clases sen equipamento Abalar
en horas de desdobres, e nas clases de iniciación á informática, así como en actividades extraescolares
organizadas polo concello do Barco. Acometeuse coa aula un traballo de unificación de sistemas operativos,
actualizando todos os equipos a Ubuntu 11, co que resulta moito máis doado explicar o funcionamento dos
distintos programas ao ter a mesma versión.
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No mesmo eixo da dotación de equipamentos informáticos temos que falar da aula de recursos para mestres,
instalada no curso pasado nun local da planta baixa, e que xa resulta un recurso imprescindible á hora da
preparación de clases para o noso equipo de profesores.

c) Organización de actividades extraescolares que favorezan a apertura do centro, conectando
este co seu contorno

No noso centro están programadas, dende 1º de infantil deica 6º de primaria, unha serie de saídas escolares
pola contorna que deberían, ao remate da escolaridade obrigatoria, ter permitido aos nosos alumnos coñecer os
lugares e servizos básicos do concello e comarca. Como complemento a estas saídas, e dende o equipo de
apoio á biblioteca realizáronse unha serie de miniwebquests co fin de preparar as visitas e que teñan un valor
educativo moito maior.
Tamén é de sinalar a participación do centro na convivencia Xoga connosco de Educación Física que permite ao
noso alumnado entrar en relación con lugares, moitas veces descoñecidos, da comarca e con alumnos doutros
pobos do contorno.
A tradicional xornada de convivencia de Ensino Infantil de Cholo e Nela este ano non se puido realizar por
decidir a organización suspendela ante os recortes no seu orzamento. Pensamos que é unha mágoa perder unha
actividade que tan boas valoración tivo por parte de toda a comunidade educativa.

d) Dispoñibilidade para atender ao alumnado e ás súas familias, ofrecendo información e
respondendo ás súas demandas.

Todos os titores e titoras están dispoñibles para atender ás familias os martes en horario de 17:00 a 18:00 h.
A parte o Equipo Directivo ten as súas horas de atención distribuídas de tal xeito que nas mañás hai en todo
momento un dispoñible para atender as demandas das familias.
Tamén queremos, e de feito imos acadando un certo suceso neste sentido, que a web do centro se constitúa
nunha referencia informativa no que atinxe a convocatorias de axudas, prazos de matrícula, menús do comedor
escolar...
Novamente queremos facer referecia aos blogues que, aos poucos, vanse incorporando ao traballo das aulas e
que constitúen un nexo entre o centro e as familias, que poden observar unha parte da vida escolar reflectidas
neles.

e) Impulso e posta en marcha de programas de iniciativas de innovación e formación que
mellore o funcionamento do centro.

Tal e como é habitual no noso centro houbo un intenso traballo de formación, con grupos de traballo ou
seminarios permanentes que abordaron distintos aspectos do noso labor: o equipo da biblioteca, aula de
estimulación sensorial en PT e AL, Ensino Infantil, como grupos de traballo e o Seminario Permanente Xoga
Connosco de Educación Física, así como o desenvolvemento dun PFAC sobre a aula Abalar e o manexo de
ferramentas de autor.
Queremos subliñar, no que atinxe a iniciativas de innovación, dous traballos que consideramos de grande
interese, tanto pola participación da comunidade educativa como pola súa importancia pedagóxica, a realización
dun Proxecto Documental Integrado titulado “A paisaxe” e un programa de contacto epistolar con nen@s de
centros educativos da costa.
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O Proxecto documental, proposto conxuntamente pola Biblioteca, a Axenda 21 e o ENDL, contou coa
participación de todo o colexio, e para reforzar o traballo, actividades como o Entroido ou a Olimpíada do
Saber, ámbalas dúas moi populares no colexio, tomaron como eixo o tema da paisaxe.
A amplitude do tema impediunos rematar todo o
traballo que tiñamos pensado realizar, así que
decidimos retomar no curso que vén a investigación
e o traballo de síntese, que queremos que sexa
unha guía turística de Valdeorras que faga fincapé
nos temas paisaxísticos.
A outra actividade que se realizou foi o intercambio
de cartas entre alumnado do colexio e alumnado de
centros situados na zona da costa. A actividade,
proposta dende o ENDL, tentaba contrastar a lingua
empregada, os costumes, etc... da Galicia mariñeira
O colexio en pleno representando a paisaxe durante o Entroido
con respecto da Galicia interior. Os resultados foron
moi positivos e xeraron unha dinámica de reflexión
moi interesante entre o alumnado participante.
Tamén neste apartado queremos falar dos programas contrato, un para a mellora da escritura, da lectura e do
cálculo, e outro de acompañamento escolar fóra do horario lectivo, que se solicitaron no remate do curso
pasado e que foron concedidos neste curso escolar.
O contrato para a mellora da escritura organizouse de tal xeito que cada clase dispuxo de dúas horas semanais
de apoio neste ámbito, coa idea de unha clase traballar aspectos de lectoescritura con profesorado de apoio, e
outra hora adicala a desdobrar a aula, e mentras un grupo traballa a lectoescritura dende un ámbito dixital, a
outra parte da clase poda traballar na aula con recursos tradicionais.
O programa de acompañamento continúa o labor do PROA que viñamos facendo dende hai anos. A idea que
se tenta materializar, lonxe dunhas pasantías tradicionais, é a adquisición por parte do alumnado dunhas rutinas
cotiáns, de repaso das súas tarefas e dos contidos traballados nas aulas, de orde nos seus hábitos... Os
resultados, toda vez que se ten aberto a posibilidade de participación de alumnado do 2º ciclo de primaria,
teñen mellorado substancialmente, aínda que consideramos que algúns dos alumnos seleccionados para este
programa non cumprían coas características que se
requerían, fundamentalmente a de ter unha predisposición
positiva de cara ao programa.
De cara ao próximo curso haberá que incidir con maior
intensidade na necesidade de que todo o alumnado
cumpra cos requisitos para a participación no programa e
así evitar problemas de actitude que botan a perder unha
parte dos obxectivos deste contrato de aprendizaxe.
Non queremos deixar pasar esta memoria sen sinalar a
obtención por parte da biblioteca do noso colexio dun
2º premio do MEC no concurso de boas práticas en
bibliotecas escolares, premio que hai que atribuír non só
Profesorado colaborador da biblioteca celebrando o premio
ao traballo do equipo de biblioteca senón ao da prática
de boas prácticas
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totalidade da comunidade escolar: claustro, familias e, ante todo, alumnado. A obtención deste premio nos
estimula a seguir traballando arreo na promoción e mellora da lectura e escritura, elementos fundamentais na
formación do noso alumnado.
Máis información sobre as actividades da biblioteca se xunta a esta memoria no apartado de anexos.

f) Dinamización da atención á diversidade dos alumnos con necesidades educativas especiais.

Somos centro de referencia para a escolarización de alumnos con necesidades educativas especiais, e iso para
nós constitúe todo un reto para compatibilizar unha atención o máis individualizada posible cos beneficios da
integración.
Aos alumnos escolarizados en aula específica tentamos integralos na meirande parte das horas que se pode
facer cunha certa expectativa de integración real, normalmente as horas de artística e educación física.
No resto do alumnado procuramos que os apoios, a non ser nos exercicios logopédicos, se realicen no grupo
clase, xa que así consideramos que son máis efectivos e non teñen carga negativa algunha. Cando isto, por
razóns organizativas, non se pode levar a cabo, dispoñemos de aulas de desdobre onde os grupos de
recuperación, agrupados polas características do traballo a realizar con eles, poden realizar as súas tarefas.
Queremos sinalar que non só é o profesorado de PT quen realiza estas tarefas de apoio, senón que calquera
hora libre que se atopa nos horarios se adica a apoios, xa que consideramos importantísimo o traballo para
recuperar na medida do posible o rendemento destes rapaces.
Destacar, como xa se fixo referencia en apartados anteriores, do esforzo realizado para a creación dunha aula
de estimulación sensorial, deseñada para o alumnado de aula específica do noso colexio. Un equipo do
profesorado de AL e PT traballou nun grupo de traballo neste tema, e grazas a unha subvención dunha empresa
privada e as aportacións dos orzamentos do propio centro, se puido dotar á aula de todos os equipamentos
necesarios, que sen dúbida, van mellorar o traballo con este alumnado.

g) Outros

Queremos destacar o importante traballo do profesorado do colexio, nunha época de recortes de todo tipo que
afectan ao ensino público, para manter unha oferta educativa de alta calidade, cunha implicación de todos os
sectores educativos en manter un servizo público esencial en niveis de excelencia.
Hai uns anos un compañeiro que recalou polo colexio acuñou o termo de “perfil Condesa” para se referir a un
estilo de traballo, entregado, ilusionado e comprometido que nos caracterizaba. Pensamos que outravolta
rexurde ese esprito esforzándose por manter a calidade do noso traballo a pesares dos ataques que o ensino
público ten recibido nestes últimos tempos.
Por outra banda, e un ano máis, seguimos con grandes atrancos para levar adiante toda a carga de papeleo
administrativo que xera o centro: libros de texto, comedor escolar, memorias, estatísticas, probas Avaldía,
matrículas... que sumados ao traballo da aula fan que o tempo non chegue para facerlles fronte, polo que
seguimos reclamando a presenza dalgún persoal administrativo, aínda que fose a tempo parcial, que puidese
facilitar este tipo de trámites.

6

Memoria Curso 2011-2012

Ceip Condesa de Fenosa

MEMORIA FINAL DO CICLO DE ENSINO INFANTIL

Compoñentes do ciclo.
•
•
•
•
•
•
•
•
Outros
•
•
•
•
•
•

Mercedes Molina Tato ( titora 3 anos A).
Mª Nieves Escuredo López ( titora 3 anos B)
Cristina Delgado Delgado ( titora 4 anos A, coordinadora)
Sonia González González (titora 4 anos B)
Diana Domínguez García (titora 5 anos A)
Remedios González Eiroa (titora de 5 anos B)
Teresa López Guitián (mestra de apoio)
Noelia Maceda Gallego ( profesora de apoio, música e psicomotricidade)
profesores:
Mercedes Gallego Delgado ( profesora de inglés)
Lucía Cruces en substitución de Natalia Longo González ( Orientadora).
Iria en substitución Maria Carmen Fernández Sueiras ( profesora de A. L.)
Ángeles Pestaña Barredo (profesora de PT)
Maria José Martín Cruz ( profesora de PT)
Sandra María García Rodríguez (profesora de relixión)

Plan de adaptación.

Seguimos co plan de adaptación, para 3 anos, vixente dende hai anos, polos bos resultados constatados de
cursos anteriores e mesmo do presente , e a boa acollida que ten por parte dos pais.
Como no curso anterior os nenos/as das aulas de 5 anos, que, para o ano, pasan a 1º. de Primaria tiveron un
primeiro contacto coas profesoras do ciclo e as aulas nas que, previsiblemente, estarán o ano que ven.

Agrupamento do alumnado.
•
•
•
•
•
•

1 aula
1 aula
1 aula
1 aula
1 aula
1 aula

de 3 anos ( 20 nenos/as)
de 3 anos ( 20 nenos/as)
de 4 anos ( 20 nenos/as ).
de 4 anos ( 20 nenos/as ).
de 5 anos ( 23 nenos/as ).
de 5 anos ( 22 nenos/as ).

Calendario das reunións realizadas e temas tratados.

As reunións realizáronse os martes en horario de 13:30 a 14:30 do serán, e os principais temas abordados
nelas foron os seguintes:
• Período de Adaptación do presente curso:. Elaboración das listas de entrada para os nenos/as de novo
ingreso, programación das entrevistas individualizadas cos pais/nais e preparación da reunión de
pais/nais de dito alumnado.
• Revisión da programación do ciclo.
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Listado das necesidades de material de uso común, e por aulas.
Organización da participación do ciclo nas actividades complementarias e extraescolares que se relatan
no apartado correspondente.
Deseño de actividades que impliquen a participación dos pais/nais.
Programación do Período de Adaptación do curso que vén.
Necesidades cara o curso que vén.
Realización da memoria.
Reunión conxunta co primeiro ciclo de primaria.

Consecución dos obxectivos xerais de ciclo

A avaliación dos obxectivos plantexados en Ensino Infantil faise a través da observación sistemática (recurso
básico ) dunha serie de aspectos que nos permiten ter un control do alumnado nos distintos momentos. Para
realizala é indispensable dispoñer de pautas apropiadas e planificar e prever a situación na que se van
plantexar. Ademais tamén nos baseamos en:
• traballos individuais dos nenos/as;
• comportamento social;
• progresos que van facendo;
• adquisición de hábitos.
Ó mesmo tempo tentouse avaliar a cada alumno/a tendo en conta o seu estilo de aprendizaxe: lento, reflexivo,
impulsivo,... Non se trata de modificar a programación proposta para o grupo, pero si de ter en conta o feito de
que o alumno/a é diverso á hora de aprender e o
punto de partida da cada un.
Unha vez ó trimestre mandóuselle ós pais un boletín
que recollía a progresión das aprendizaxes do
alumnado. Con certa periodicidade se informaba ós
pais dos traballos que se ían facendo diariamente na
aula sobre o proxecto que se estaba traballando.
Por variados motivos houbo nenos/as que non
acadaron os obxectivos plantexados facéndose con
eles ó longo do curso un labor de apoio e reforzo na
Regando a Oliveira da Paz
propia aula. De tódolos xeitos a evolución foi positiva
tendo en conta o punto de partida, aínda que non se
acadou o mesmo nivel que con outros nenos/as.

Dificultades atopadas neste curso e necesidades cara o ano que vén
Dificultades

No presente curso atopáronse moitos problemas durante o tempo que transcurre dende que remata o comedor
ata a entrada de novo ás aulas. Maiormente estes problemas son de comportamento que repercute no normal
funcionamento do centro. Algúns pais e nais amosaron a súa inquedanza sobre este tema nas titorías a
algunhas titoras, polo que dentro do ciclo reflexionamos sobre qué medidas se poden tomar para dar solución
a esta problemática. Acordamos a necesidade de elaborar un conxunto de pautas e consellos dirixidos ao
8
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persoal que realiza as gardas durante este tempo para que exista unha coherencia entre profesorado e persoal
en canto a normas e hábitos que se deben seguir.
Tal e como se viñan facendo outros anos desexamos continuar a realizar reunións co primeiro ciclo de primaria
para establecer unhas pautas de continuidade e non exista unha ruptura na aprendizaxe, algo que nos resulta
realmente difícil polo constante cambio de profesorado en infantil tódolos anos.
Atopamos que hai falta de recursos para atender a aqueles alumnos/as que presentan necesidades especiais,
especialmente abunda a falta de madurez lingüística. Deberíamos tratar de elaborar un programa de atención
temperá para evitar que certos problemas de pronunciación se convertan en auténticas dificultades que moitas
veces se deben paliar en primaria por non dispoñer dun horario suficientemente amplo do profesorado de AL
do centro.
Tamén foi especialmente difícil traballar na aula sen practicamente apoios, xa que non contamos cun
especialista en música, temos un apoio liberado sindical un día a semana e ademais tivemos que ocupar un
importante número de horas de apoio con nenos/as diagnosticados que durante a xornada escolar precisaban
dun apoio especializado.
A labor que desempeñan as mestras de apoio é vital na educación infantil, xa que permite que, en aulas
numerosas e con distintos niveis de aprendizaxe teñan unha atención máis personalizada. Entendemos dende o
ciclo que ás horas do profesorado especialista en PT e AL está moi saturado pero tamén observamos que o
traballo cun neno/a que precisa un apoio concreto é moito máis produtivo se o leva a cabo alguén con máis
experiencia nestes casos que o profesorado de infantil xa que as nosas capacidades non están orientadas a
desenvolver este tipo de tarefas que son máis propias da educación especial.
A configuración de horarios sempre é difícil tendo en conta que hai especialistas que imparten materias en
primaria e ás veces coinciden materias en horas nas que o rendemento dos nenos é máis baixo, pero
consideramos que o cambio realizado con respecto ás tardes dos venres coa titora é moi positivo, xa que nos
posibilitou facer diversas actividades sobre un proxecto común (reciclado de papel, elaboración de xabón…)

Necesidades

Unha das principias necesidades do centro é mellora do patio de infantil. A pesares de que levamos varios
cursos con melloras (pintura de murais e das vallas do areeiro, colocación de xogos na parte traseira da
casiña…) consideramos que aínda quedan cousas por mellorar e no equipo de infantil está en mente a pintura
de xogos no chan, pero que debido ao escaso tempo libre, especialmente despois dos recortes sufridos, non
puideron levarse a cabo. Agardamos que en vindeiros cursos se poda ir facendo pouco a pouco ata conseguir
un patio atractivo e seguro para os nenos e nenas
que cursan infantil.
Con respecto ao patio gustaríanos destacar tamén
que este ano atopamos cabichas na area e moitos
dos nenos que viven preto do cole nos alertan do
pouco civismo que ten algunha xente ao ouriñar na
area, a facer botellón e incluso a pasear o seu can
polo areeiro. Debido a estas razóns chegan
numerosas queixas de pais e nais que manifestan
que hai pulgas e garrapatas na area, aínda que
De visita no Centro de Saúde
ningunha mestra as chegamos a detectar. Por esta
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razón dende o equipo de infantil queremos transmitir a necesidade de comunicar as autoridades pertinentes
que exista máis vixilancia nas inmediacións do centro en fines de semana e vacacións para evitar que continúen
a pasar cousas coma estas.
En canto ás aulas gustaríanos destacar que hai aulas co cortizo do chan moi desgastado e que precisarían unha
man de verniz, ademais as paredes levan anos sen pintar e atópanse algo deterioradas.
Tamén observamos que en canto a seguridade non estaría demais que se pusexen protectores nas portas dos
baños e na porta da entrada de infantil para evitar que os nenos/as pillen os dedos. Ademais das portas, no
primeiro andar, observase un oco na escaleira polo que caben os nenos e debería cubrirse con algún elemento
que impida unha posible caída cando se vai a música.
Lévamos xa algúns cursos traballando a cunha metodoloxía de proxectos tal e como se marca no DCB de
infantil, e este curso estreamos ordenador nunha das aulas de infantil pero aínda nos falta un para completar
todas as aulas con ordenadores un pouco máis actualizados.
Grazas unha boa elaboración de horarios por parte do xefe de estudos dispuxemos dunha tarde sen
especialidades en infantil para empregar en actividades conxuntas de todo o ciclo e/ou por nivel e que, como
xa se dixo anteriormente se empregou para facer actividade en torno a un proxecto común: A Reciclaxe, algo
que deberíamos seguir mantendo para o vindeiro curso.

Aproveitamento dos medios e recursos didácticos.

En tódalas aulas de infantil hai conexión a Internet, e en todas dispoñemos de ordenadores, pero como xa se
explicou noutro apartado aínda nos falta unha renovación de ordenador para unha aula.
Contamos tamén cunha cámara de fotos e unha de vídeo que nos permiten plasmar dunha forma clara todo o
transcurso dos proxectos que facemos na aula.
Así mesmo parécenos moi importante a elaboración e transformación de material a partir do material de
refugallo. Por iso é un dos recursos didácticos que utilizamos e que nos axuda a conecta-lo entorno e a escola.
Por outra banda no pasillo de infantil dispoñemos duns armarios de material común para todo o ciclo e que en
innumerables ocasións compartimos co resto do centro.
Outros materiais utilizados son as casettes, Cds, a fotocopiadora, o vídeo, prensa, ordenadores,...Algún destes
materiais son utilizados de forma compartida polo centro.
Para a Psicomotricidade os nenos/as usan material específico que se atopa recollido na aula habilitada a tal
efecto.
Destacaremos aquí o afianzamento do uso da biblioteca polos nenos/as de 5 anos que de xeito autónomo
acudían para levar en préstamo os contos que logo lían na casa.
Os martes na hora de titoría artellase un contacontos o que poden acudir os nenos/as de 3, 4 e 5 anos
acompañados polos seus pais/nais para escoitalo e poder coller libros. Durante esta hora os nenos de 3 e 4
acompañados dun adulto tamén podían facer préstamos de libros.

Actividades conxuntas realizadas dentro do ciclo e do centro

Este curso tivemos como en anos anteriores un grupo de traballo formado por 7 membros do equipo de
infantil. Unha dos obxectivos deste grupo era crear e levar a cabo obradoiros cos nenos/as de xeito
coordinado entre as 5 aulas participantes, ao tempo que demos a opción de participar ás familias.
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A maioría das actividades propostas realizámolas de
forma conxunta en todas as aulas de infantil:
• Cestas para o magosto.
• Adornos reciclados (por parte das familias)
para a súa exposición nos corredores de
infantil.
• Pombas da paz.
• Moedeiros.
• Obradoiro de papel reciclado.
Preparados para o magosto
• Obradoiros de xabón.
Nos dous últimos obradoiros os nenos e nenas de 2º de primaria pasaron polas aulas (no caso do papel) e
polo patio (no caso do xabón) para ver cómo facíamos. Esta experiencia foi moi positiva xa que hai un fluxo
de información que se comparte de un ciclo a outro que estreita lazos entre o paso de infantil a primaria. Sería
interesante continuar con estas relacións e establecer algúns obradoiros conxuntos ou actividades, tal e como
fixemos no samaín ou na busca do tesouro.
Ademais destas actividades participamos en moitas outras conxuntas co resto do ciclo:
• Equipo de biblioteca: participouse tanto no grupo de traballo, no que participou un membro do ciclo,
coma nas actividades de clube de lectura e vaille co conto ao profe.
• Equipo de dinamización lingüística: con dúas representantes do ciclo.
• Axenda 21: con 3 representantes.
Todo o ciclo levou a cabo actividades que se fixeron a nivel centro:
• Un proxecto documental coa temática da paisaxe.
• Elaboración e participación nos experimentos creados para o día da Ciencia en Galego, onde tamén
participaron as familias (no caso de infantil).
• Xornada de xogos populares, coa colaboración dalgúns dos especialistas da casiña.

Actividades complementarias realizadas.

Durante este curso participouse en tódalas actividades extraescolares que se fixeron conxuntamente como así
consta na Memoria de Actividades Extraescolares.
Así pois leváronse a cabo as seguintes:
• Participación no Samaín, Magosto, festival de Nadal (no que contamos coa participación dos
pais/nais), Entroido e día da Paz.
• Visita o centro de saúde (3 anos)
• Visita ao Parque de Bombeiros da Rúa (4 anos)
• Visita á radio (5 anos)
• Xornada de xogos populares.
• Realización de experimentos no patio para celebrar o día da ciencia en galego.
• Saída ao Río Sil
• Saída a Xagoaza a visitar unha granxa de vacas e visita á clínica veterinaria (4 anos).
• Participación en varios contacontos (tanto de profesionais como os levados a cabo polas nais de
infantil)
11
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Participación de 4 das 6 unidades (3 e 5
anos) no programa de educación viaria.
• Participación nas actividades das Letras
Galegas: interpretación conxunta por niveis
de cancións infantís e tradicionais en galego.
• Graduación dos nenos/as de 5 anos
• Festa fin de curso no ciclo organizada pola
ANPA.
A maior parte destas actividades resultaron moi
bonitas e enriquecedoras para os nenos/as.
Esperamos, dun modo ou outro, darlle continuidade
no próximo curso.
•

Reciclando papel

12
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MEMORIA DO PRIMEIRO CICLO DE PRIMARIA

Compoñentes do ciclo.
•
•
•
•
•
•
•

Titora 1º A: Aurea Ochoa Ochoa.
Titora 1º B: Rosa Varela Gómez.
Titora 2º A: Mª Carmen García Fernández.(Coordinadora)
Titora 2º B: Elisa Puente Murias.
Música: Xoaquín Freixeiro Álvarez.
Lingua estranxeira: Inglés: Mercedes Gallego Delgado.
Programa Lingua e Cultura Portuguesa: Joaquím Ferreira de Oliveira.

Reunións e temas tratados

As reunións tiveron lugar os mércores de cada semana, agás os días que tiñamos reunión xeral, en horario de
13:30h a 14:30h na aula de 2º A
Os temas tratados e acordados nas mesmas foron:
1. Elaboración e aprobación dos obxectivos xerais para o curso 2.011-2.012 que constan na PXA.
2. Elaboración de mapas conceptuais das distintas unidades.
3. Horarios para asistir ás distintas actividades
de biblioteca. Traballo de lectura na
biblioteca e na aula. Lectura silenciosa:
Formas de levala a cabo.
4. Horarios para acudir a aula de informática.
5. Determinación dos obxectivos mínimos do
ciclo.
6. Reunión ao inicio do curso cos pais/nais,
tratándose os seguintes temas:
◦ Hixiene xeral dos nenos/as, normas
básicas de alimentación, descanso e
autonomía.
◦ Posta o día dos datos telefónicos.
◦ Esixencia de puntualidade así como a Xoves de comadres no primeiro ciclo de primaria
obriga de comunicar e xustificar as faltas
ao titor/a e deixar rexistro asinado cando veñan a buscar aos nenos en horario lectivo.
◦ Traballo persoal do alumno/a na casa, co seu carácter voluntario e non obrigado.
◦ Suxestión de controlar os horarios de televisión, e a recomendación de que lles lean e fagan ler
contos axeitados a súa idade, así como a ocupación do tempo de lecer con xogos apropiados e
educativos.
◦ Acordo para que os pais esperen fóra do centro e non entren cos nenos ás filas.
◦ Información do funcionamento das clases de apoio organizadas dende o Departamento de
Orientación.
7. Participación nas actividades complementarias e extraescolares.
13

Memoria Curso 2011-2012

Ceip Condesa de Fenosa

8. Coordinación entre os mestres titores e o resto dos profesores que comparten clases no ciclo.
9. Conveniencia de recordar as normas de comportamento no centro. Insistencia na importancia de
combater a agresividade.
10. Posta en común cara as avaliacións e os criterios das mesmas.

Actividades dentro do centro

Os componentes do Ciclo participaron este ano nas seguintes actividades:
• Equipo de Biblioteca (grupo de traballo)
• Axenda 21: participando en reunións periódicas.
• Equipo de Normalización Lingüística.
Fixéronse todas aquelas actividades que o equipo considerou oportunas para acadar os obxectivos
establecidos:
1.Elaboración de carteis, murais, mapas conceptuais…en relación as unidades didácticas estudadas.
2.Uso das TICs polos nenos/as con actividades complementarias aos temas estudados nas aulas, os
cales relacionamos de forma directa cos distintos centros de interese; Tamén e grazas as novas pizarras
dixitais o ciclo pudo presentar as actividades diarias dos textos en soporte informático.
3.Participación nos Clubs de lectura e escritura cos alumnos de 2º e 3º ciclo.
4.Organización e participación en todas as
conmemoracións do centro: Festival de
Nadal, Día da Paz, Entroido, Letras Galegas,
Contacontos, Recitado de poemas, teatro,
Semana da Natureza,O Samaín, Concurso de
Cabazas. Concurso de Peóns. Día da
Ciencia. Xogos Populares.
5.Participación en actividades de fomento e
estímulo da lectura; Vaille co conto ao profe,
Contacontos, teatro, Clubes de lectura,
O ciclo participou na xornada da Ciencia en Galego
Lectura Silenciosa. Actividades da biblioteca,
de centro e aulas, contacontos. Lecturas
compartidas de autores insignes nas diferentes aulas.
6.Elaboración de manualidades cara datas especiais:Magosto Nadal, Día do Pai, Día da Nai. Paz.
7.Participación co proxecto Axenda 21 que inclúe:
• Vixiancia das Patrullas Verdes.
• Incentivar o aforro no consumo de papel.
• Participar na recollida do lixo.
• Facer prácticas de clasificación selectiva do lixo nos colectores do patio.
• Participar na limpeza de patio os luns.
• Colocación de puntos limpos e símbolos nos colectores.
• Participación no Proxecto Silencio cos Piñeiros nas filas, no comedor, na biblioteca.
• Participar nas actividades do horto aromático e ecolóxico.
• Participar na realización de adornos con material reciclado para o Nadal.
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• Participación no concurso de reciclado de Toner e recollida de tapóns de plástico.
8.Participación en diferentes concursos e actividades: (Olimpíada do Saber, tarxetas de Nadal, marcapáxinas contos, biblioteca, conta-contos, poemas e todos os organizados polo ENDL do centro,
Semana da natureza, recitado de poemas, ilustracións de textos, relatos curtos no Samaín concurso
online sobre as bicis..)
9. Colaboración voluntaria con ONG para axuda en diferentes programas: roupa…
10.Ciencia Divertida en Galego.
11.Participación
no
proxecto
interdisciplinar de “A Paisaxe”: (recollida
de datos,Wiki…)
12.Realización de traxes de entroido en
relación o PDI “A Paisaxe”.
13.Participación na elaboración da
Revista Escolar.
14.Visitas ao Blogue do colexio e
participación no blogue da biblioteca.
ao castelo dos Templarios de
15.Dende o noso grupo seguimos a Un momento da visita
Ponferrada
valorar como moi positivamente a
actividade da lectura silenciosa así como as lecturas dos venres de contos e poemas aos
compañeiros/as dos outros cursos. Este intercambio foi enriquecedor tanto para os lectores como para
os oíntes.
16.Lecturas dos Venres; Poemas e contos para homenaxear a A. Cunqueiro, A Celso E. Ferreiro e a
Valentín Paz Andrade.
17.Correspondecia inter-escolar.
18. Tódalas actividades quedan concretadas nas actas de cada reunión.

Actividades fóra do colexio en horario lectivo
•
•
•

Excursión a Ponferrada: Visita ao Castelo e participación na Mostra de teatro Escolar.
Saídas no contorno: envasadora de castañas e supermercado (2º curso); Punto Limpo e panadería (1º
curso).
Participación no recital poético no Teatro Lauro Olmo o 21 de maio de 2012.

Aproveitamento dos medios e recursos

Debemos destacar neste curso a dotación tan importante que se fixo de pizarras dixitais, e ordenadores
portátiles en tódalas aulas de 1º e 2º curso; esto favorece a total introdución das novas tecnoloxías e, polo
tanto a elaboración das aprendizaxes dende as TICs, cambiando substancialmente a nosa forma de traballo.
Ademáis os alumnos/as teñen un ordenador na aula para usar sempre que é preciso.
Asistimos cos nenos/as a aula de informática no horario establecido para iniciar aos nenos/as en distintos
programas: Clic, internet, procesadores de texto (openoffice write)
É preciso sinalar a mellora considerable nestas actividades grazas aos apoios recibidos, que nos permitiron o
desdobre dos grupos máis numerosos.
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Tamén contamos con programas e páxinas feitas no
colexio que neste curso víronse incrementadas coa
elaboración de programas sobre autores de contos:
Perrault, Andersen e Grimm, wiki sobre a Paisaxe,
ademais dos que xa tiñamos noutros cursos: O corpo
humán, ao veterinario, supermercado, a oficina de
correos, e que consultamos sempre que é preciso.
Utilización de recursos audiovisuais (televisión, vídeo,
DVD, CD)
Uso por parte dos nenos/as do servizo de biblioteca
(préstamo, contacontos, vaille co conto ao profe…)
Utilización da biblioteca como prolongación da aula e
Visita ao supermercado
como a nosa principal fonte de recursos.
Participación nos diferentes concursos (Olimpíada do saber, concursos do ENDL, concurso literarios no blogue
da biblioteca…)
Intercambio de libros entre os diferentes compoñentes do ciclo.

Nivel de consecución dos obxectivos

Aínda que a maioría dos nenos/as do Ciclo foron adquirindo os obxectivos de maneira satisfactoria, seguimos
pensando que é necesario mellorar no referente as normas de convivencia e comportamento en corredores,
comedor, patio, aulas.
Sería conveniente seguir coa aplicación do carné por puntos como un dos medios postos en marcha para
educar condutas, aínda que debemos mellorar a súa aplicación. É importante destacar que hai que darlle
importancia aos prazos de entrega dos carnés e cumplir as sancións e premios de forma xeneralizada.
Por outra banda valórase moi positivamente o recurso dos “Piñeiros” que este ano se puxo en marcha para
traballar a contaminación acústica e así conseguir algo máis de silencio nos espazos comúns:filas, corredores,
comedor, biblioteca...Aquí, a colaboración continuada dun grupo de profesores foi fundamental para acadar o
obxectivo final que non era outro que rebaixar o nivel de ruido que no Centro tiñamos nalgúns momentos.
Parécenos moi importante ter reunións para acordar pautas, facer traballo de seguimento e así mesmo de
avaliación para ver o grao de consecución dos obxectivos ao rematar o ciclo.
Outro aspecto que valoramos é o dereito de permanecer un ano máis no ciclo no caso de non acadar os
obxectivos mínimos; a longo prazo o resultado é claramente positivo.
Por último, debemos destacar o alto grao de involucración que este ciclo tivo en todas as propostas do Centro,
participando e adaptando as suxestións feitas ao noso nivel específico.

Avaliación dos apoios e educación especial

A atención aos nenos/as con n.e.e realizouse nas aulas de PT e AL, asisitindo ás aulas ordinarias no horario
marcado pola Orientadora do centro. Este ano podemos constatar que vistos os resultados do 1º trimestre,
alumnos con dificultades de aprendizaxe recibiron tamén apoio, e grazas a esto, a súa melloría foi notable.
Dende o ciclo seguimos a insistir nos problemas que trae de seu o número excesivo de alumnos/as, o espazo
reducido das aulas, o que fai moi difícil a atención individualizada.
Valoramos positivamente os apoios recibidos na aula para que se manteñan sempre que sexan necesarios.
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Valoración das actividades conxuntas ciclo inicial e e. infantil.

Un ciclo non é unha illa no centro, por eso unha vez ó trimestre xuntámonos os alumnos de E. Infantil e
Primeiro ciclo para ter algunha actividade especial en común.
No primeiro trimestre foi a Festa do Samaín, no segundo unha representación do conto: “A que sabe a lúa” e
exhibición de Batuca e no terceiro trimestre a nosa particular Busca do Tesouro coa representación de “A
toupiña que quería saber quen lle fixera aquilo na cabeza”.
Estas actividades teñen por obxectivo principal realizar actuaciones conxuntas que faciliten a coordinación e o
tránsito de infantil a primaria. Foron valoradas moi positivamente e procuraremos aumentalas nos próximos
cursos conscientes da importancia do tránsito dunha etapa a outra de da necesidade de facelo do mellor xeito
posible.

Programa de lingua e cultura portuguesa

Neste curso funcionou en tres aulas, xa que na cuarta non había alumnos inscritos neste programa.
Valórase de forma axeitada en canto permite ao alumnado portugués ou con ascendentes portugueses e tamén
galegos a posibilidade, dunha parte, de manter a súa lingua e cultura tan achegadas a lingua e cultura galegas e
doutra achegarse ao coñecemento dunha lingua e cultura diferente para os que non a viven tan de cerca.
Sería conveniente mellorar a coordinación entre as titorías das distintas aulas e a aula de portugués.

25
20
15

SB
NT

10
BE
5

SU
IN

0
CMSNC

EA

EF

LC

LG

Mat

Táboa 1: Estatística da avaliación final do primeiro ciclo

17

LI

Rel/Alt

Memoria Curso 2011-2012

Ceip Condesa de Fenosa

MEMORIA FINAL DO 2º CICLO PRIMARIA

Compoñentes do ciclo

Os mestres que compoñen o equipo de 2º ciclo son os seguintes:
• Titor 3ºA: David Vázquez Álvarez .
• Titora 3ºB: Pilar Santás
• Titora 4ºA: Mª Consuelo Álvarez Fernández.
• Titora 4º B:Mª Encarnación Moldes Cobelas..
• Inglés: Mercedes Gallego (3º C) Manuel Frco. Gómez (3º A e B, 4º A e B)
• Educación Física (3ºB e C, 4º A e B): Modesto Rguez e (3º A) Pilar Santás.
• Lingua e Cultura Portuguesa: Joaquim Ferreiras

Calendarios de reunións e temas tratados

As reunións do 2º ciclo realizáronse os mércores en horario de 13:30 a 14:30. Nelas tratáronse temas
relacionados co desenvolvemento do curso e problemáticas puntuais de diversa índole.
Os temas tratados foron os seguintes:
1. Establecemento, modificación e discusión de programacións.
2. Establecemento dos obxectivos de ciclo e organización dos apoios de recuperación en colaboración
co Equipo de Orientación.
3. Organización e proposta de excursións, saídas e actividades culturais e educativas.
4. Organización e preparación de festividades escolares: Samaín, Magosto, Nadal, o día da Paz, o
Entroido, as Letras Galegas, fin de curso...
5. Participación en concursos diversos.
6. Participación nos distintos grupos de traballo desenvolvidos no centro e no curso ABALAR, dentro do
plan TIC, impartido no mesmo.
7. Valoración de métodos das distintas editoriais, co fin de escoller a máis axeitadas para o vindeiro curso.
8. Memoria do curso 2011-2012 correspondente ao segundo ciclo.

Actividades dentro da aula ou centro

Como cada ano intentamos participar naqueles concursos que se axustaban á nosa programación.( Concurso
da ONCE, FERTIBERIA, poemas e postais de Nadal convocado polo Concello de Vilamartín, Semana da
Natureza...).
Todo o ciclo e maior ou menor medida participou nas
seguintes actividades:
1. Celebración do Samaín co seu concurso de
decoración de cabazas.
2. “Polo San Martiño, peóns ao camiño” ( co
concurso de peóns decorados e a
participación de todo o colexio, nun recreo,
onde se demostraba as habilidades de
alumnos/ e mestres,co fin de fomentar o uso
Calacús do Samaín
e, nalgúns casos, o coñecemento deste
18
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xogo popular)
3. Recollidas selectivas de plástico, material orgánico e papel no patio do centro. Os luns despois do
recreo, cada curso, e respectando a súa quenda correspondente, participou na devandita recollida
protexidos todos con luvas.
4. Integrámonos na elaboración do Proxecto de Centro , este ano sobre A Paisaxe á proposta dos
Equipos de Biblioteca, Axenda 21 e ENL.
5. Magosto:Nas aulas leváronse a cabo actividades de recompilación de poemas, refráns, ditos,
adiviñas..referidos a estas data. Participamos no proxecto “ Salvemos unha castaña”.
6. Festival Nadal.
7. Día da Paz, Plantamos unha oliveira que é, dende aquela, a nosa particular Árbore da Paz. Recitamos
poesías e mensaxes sobre a Paz . Rematamos a celebración cantando a canción de Macaco “
8. Entroido. Este ano tendo como eixe condutor A Paisaxe.
9. Gravación dun programa para a TVG respondendo á proposta do proxecto de Axenda21.
10. Participación en actividades de Biblioteca:
◦ Vaille co conto ao mestre, e en clubs de escritura e lectura.
◦ Destacamos a actividade de Lectura Silenciosa levada a cabo nos quince primeiros minutos da
xornada lectiva. Nos cursos de terceiro intercalamos dous días de lectura colectiva, con moi bos
resultados. Nos cuartos adicamos este tempo cada día a lectura individual cos alumnos/as con
Acis, mentres os seus compañeiros facían a súa silenciosa.
◦ Olimpíada do saber.
◦ Realización do “Mercadiño de libros usados” para festexar o Día do Libro:
◦ Participación nas actividades propostas polos equipos de Normalización Lingúística e de Biblioteca
do mes das Letras Galegas:
◦ Actuación de monicreques do grupo. Ris, Ras, Plas.
◦ A Caza do tesouro.
11. Iniciación ao baile galego ( terceiro curso )
12. Xogos populares.
13. Ciencia en galego.
14. Colaboracións para a revista das Letras Galegas.
15. Asistimos ás charlas impartidas pola policía municipal sobre educación viaria.

Actividades fóra do centro

Este curso, debido aos recortes levados a cabo pola Consellería, vímononos obrigados a reducir as saídas e
excursións, que consistiron en :
• Saída de final de curso ao Salgueiral para a observación da paisaxe e os seus elementos. Como
remate da mesma realizamos xogos ao aire libre e unha comida campestre.

Aproveitamento de medios e recursos

Os alumnos aproveitaron ao longo do curso os medios e recursos dos que se dispón no centro.
Entre outros, destaca o uso da biblioteca para servizo de préstamos, e como sala de xogos de mesa ou de
realización de deberes. Aos que non lles faltan puntos do carné tamén tiveron acceso ao uso dos ordenadores
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da Biblioteca por períodos de 15 minutos.
Así mesmo, nos recreos o uso do pavillón foi frecuente para realizar todo tipo de deportes ou cando chovía
para gorecerse. Tamén se utilizou a aula de informática, e o salón de actos para a proxección de películas,
ensaios de obras, charlas, etc.
En resumo, o nivel de utilización de medios e recursos considérase satisfactorio.

Nivel de consecución dos obxectivos

En canto ao comportamento poidemos constatar un notable aumento de conflitos nun grupo de cuarto, como
consecuencia do reagrupamento levado a cabo este curso pola Consellería. Xa o curso pasado, vimos moitas
carencias ao carné por puntos pola distinta valoración que o profesorado fai da súa aplicación, polo que
cremos conveniente retiralo e buscar outras fórmulas máis motivadoras e positivas.
Neste senso, traballouse co Proxecto de Axenda 21
para conseguir unha maior orde nos espazos comúns,
entradas e saídas, comedor, biblioteca… Empregáronse
piñeiros en verde e vermello que facían visible os
distintos tipos de conduta.
Como vén sendo xa normal dende hai uns anos,
comprobamos a falta de autonomía por parte dos
alumnos/as, que teñen que preguntar a cada pouco o
que hai que facer. Pensamos na necesidade de
traballar cos pais este aspecto, que pensamos é
debido ao exceso de control por parte dos mesmos, e
o escaso nivel de responsabilidade que hoxe en día
O alumnado do ciclo participou no mercadiño de
se lles pide aos rapaces. Do mesmo xeito dende o
libros
ciclo proponse traballar este aspecto a través de
proxectos concretos, e cun espazo e tempo
determinados dentro da programación de ciclo.
Si o curso pasado nos grupos que actualmente están en cuarto, se lles traballou máis a aprendizaxe de
ferramentas para poder acceder aos contidos, neste curso incidiuse máis nos contidos, aínda que debido a
diversidade de alumnos non foi ao ritmo programado polas titoras, polo que non foi posible conseguir os
obxectivos prantexados.
Durante o curso o ciclo viu a necesidade de traballar máis a resolución de problemas, a creación de textos, e a
comprensión lectora, algo que se debe seguir traballando nos vindeiros cursos.
No tocante á Lectura silenciosa, valorouse positivamente xa que permitiu aos alumnos acceder a grande
cantidade de libros e cultivar o gusto pola lectura, aínda que non foi aproveitada en igual medida por todos os
alumnos.
Seguimos notando a preferencia pola lectura en castelán o que poidemos constatar xa que eran eles os que
escollían os títulos para formar a biblioteca de aula co fin de que fora máis motivador. Neste curso se lles
valorou as lecturas por medio de resumos, como xa acordamos no curso pasado..
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Dificultades atopadas

Cada curso sigue a incrementarse o número de alumnos/as desmotivados e cunha deficiente atención. Na
meirande parte dos casos fomos apoiados na tarefa
da motivación polos pais, que tamén notan estas
dificultades nos seus fillos. Temos, aínda así, un
número non pequeno de pais que non respaldan as
nosas intervencións, ou se confesan incapaces de
colaborar con nós na tarefa de educar aos nenos/as.
Temos que considerar, a maiores, a dificultade
atopada en cuarto, onde o reagrupamento levado a
cabo neste curso, fixo imposible a atención
individualizada necesaria debido á presenza dun
O ciclo participou en iniciativas da Axenda21 como
a limpeza do patio
elevado número de alumnos diagnosticados con
dificultades de aprendizaxe, polo que houbo que
baixar o ritmo de aprendizaxe nas aulas.

Avaliación dos apoios

Os apoios realizados foron de dous tipos:
• Apoios feitos polos especialistas de PT e AL imprescindibles para os alumnos con dificultades.
• Apoios de integración ao alumnado emigrante, levados a cabo por especialistas de P.T.
• Contamos con desdobres para traballar a lectura comprensiva e para poder acudir a informática.
• Tamén neste curso contamos cun desdobre para informática compartida con plástica co fin de
introducir aos alumnos no manexo do ordenador, algo que favorecerá a súa integración no proxecto
ABALAR o vindeiro curso.

Avaliación do programa de lingua e cultura portuguesa

O programa de lingua e cultura portuguesa valórase positivamente, en canto que lles permite aos alumnos
coñecer mellor esta lingua próxima a nós e adquirir maior vocabulario. Este ano, a coordinación entre esta
materia e a de Coñecemento do Medio (que é a hora na que saen os alumnos á clase de Lingua e Cultura
Portuguesa) foi moito mellor que en anos anteriores.

Actividades de reforzo cara o verán

Recomendamos a todos os alumnos repasar operacións básicas en matemáticas, trinta minutos de lectura diaria,
a elaboración dun diario o acceso á páxina web do centro onde están os blogs elaborados polos distintos
profesores, e que contan con xogos que eles foron utilizando durante o curso na aula.

Medidas correctoras de cara ao curso que vén

Seguir coa coordinación que neste curso deu tan bos resultados dentro do ciclo, e incrementar a mesma co
primeiro e terceiro ciclo.
Precisar as actuacións, que dentro das nosas posibilidades consigan mellorar a consecución de obxectivos non
acadados neste curso, vencendo as dificultades que as características dos grupos nos presenten, así como os
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impedimentos derivados da política de recortes que recaen sobre o ensino.
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MEMORIA TERCEIRO CICLO DE PRIMARIA
Compoñentes do ciclo
•
•
•
•
•
•
•
•

Titora 5ºA: Concepción Moldes Carriba
Titora 5ºB: Fernández Gudiña, Luis (coordinador)
Titora 6ºA: Arias Prada, Luísa
Titor 6ºB: Iglesias Neira, Carmen
Pestaña Barreiro, Ángeles
Gómez Vidal, Carolo
Rodríguez Centrón, Modesto
Martínez Asenjo, Nicolás

Calendario de reunións e temas tratados

As reunións do terceiro ciclo realizáronse os martes de cada semana en horario de 13:30 h. a 14:30 h. e nelas
tratáronse, entre outros, os seguintes temas:
• Elección de Coordinador/a.
• Elaboración e aprobación dos obxectivos xerais a conseguir neste curso.
• Preparación da reunión cós pais/nais de alumnos/as ó comezo do 1º trimestre.
• Propostas de saídas e actividades culturais.
• Participación nas actividades das Letras Galegas.
• Participación en actividades solidarias.
• Información e participación en diversos concursos.
• Avaliación e criterios de promoción.

Actividades dentro da aula

Dentro de cada aula desenvolvéronse actividades dirixidas a prepara as distintas festas e días significativos:
Nadal, Entroido, Samaín...
• Participación en diferentes concursos: ONCE (este ano baixo o lema” Haz tu barrio asequible),
concursos organizados no centro...
• Participación na elaboración da revista escolar cun cómic da biografía do autor ( Valentín Paz Andrade)
e outros traballos: relatos, poesías, pasatempos...
• Representación teatral e musical con motivo do festival de Nadal.
• Implicación do ciclo dentro do programa de Correspondencia escolar, establecendo relación con tres
colexios do resto da nosa comunidade (Lugo e Coruña)
• Implicación no desenvolvemento do Proxecto Abalar, coa incorporación ao mesmo de 5º e a
elaboración de dous novos blogues ( un para 5A e outro para 5B).
• Mantemento dos blogues do 6º curso.

Actividades fóra da aula
•

Asistencia a charlas sobre diversos temas: natureza (taller de reciclado con motivo da semana da
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natureza), educación para a saúde, violencia de xénero riscos de Internet,...
Participación na Olimpíada do Saber .
Participación no programa CINENSINO (prevención de drogo-dependencias).
Participación na actividade”Polo S. Martiño, peóns ao camiño”, co “tuneado” de peóns e o xogo cos
mesmos durante o recreo.
Monólogos e representacións musicais no Festival de e teatrais polo Nadal.
Participación no Proxecto Documental Integrado de Centro. Este ano o tema elixido foi “A paisaxe”
Participación nas actividades propostas pola Axenda 21 : comité ambiental, patrullas verdes, inspectores
ambientais, campaña de limpeza do patio, selección de residuos na clase,...
Charla e proxección sobre o centenario da eclipse de sol no Barco de Valdeorras.
Charla do escritor Marcos Calveiro con motivo da lectura do seu libro “carteiro de Bagdag”.
Día da Paz, na que plantamos unha oliveira e tivemos como cantiga “Mensaxe de auga” de Macaco.
O entroido coas ordes do meco e o desfile de disfraces , que baixo o lema A Paisaxe, o terceiro ciclo
participou de ceo. Tamén celebramos o xoves de comadres e o de compadres, elaborando e tratando
de recuperar o boneco feito en cada ocasión.
Participación no mercado de libros, na busca do tesouro, nos xogos populares e na xornada de
“Ciencia en galego”
Visita ao centro cultural Lauro Olmo para
escoitar ao conta-contos camerunés Boni
Ofogo coa actividade “En memoria” (varios
contos da súa terra).
Participación no programa de seguridade
viaria para alumnado de 6º.
Participación na Semana da Natureza (trivial
da reciclaxe e relatos)
Participación na convivencia lúdicodeportiva XOGACONNOSCO.
Visita ao planetario instalado na sala de
psicomotricidade e cedido por unha
entidade bancaria.
Xogando á chave no día dos deportes populares
Visita do alumnado de 6º ao seu instituto
galegos
de referencia, o IES Lauro Olmo.
Excursión a cova de Valporquero (5º) como actividade complementaria aos contidos impartidos, e a
Gandario (6ª) para un maior coñecemento da nosa comunidade así como fomentar a convivencia .

Aproveitamento dos medios e recursos

Salientar o aproveitamento feito polos alumnos/as de todas as actividades relacionadas coa nosa Biblioteca, a
aula de Informática e Bibliotecas de aula e Clubs de Lectura.
O uso do pavillón nos recreos para a practica de diferentes deportes, foi outro dos recursos dos que dispón o
centro con maior aproveitamento, así como o salón de actos para charlas, proxeccións e festivais ou a sala de
psicomotricidade empregada polo alumnado de 6º para os ensaios de baile tradicional galego.
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Nivel de consecución dos obxectivos

Os obxectivos programados ó comezo do curso tiveron unha formulación tan ampla e ambiciosa que foi moi
difícil levalos a cabo na súa totalidade.
Vemos que a pesar de tímidos avances, séguense observando comportamentos pouco transixentes á hora de
xurdir un conflito e que este resólvese moitas veces por outras vías distintas á do diálogo.
Tamén seguimos observando deficiencias en canto a autonomía do alumnado xa que están a preguntar
continuamente o que teñen que facer sen, ás veces, pararse a velo por eles mesmos.
A falla de respecto polo compañeiro/a en canto ás intervención na clase ou cando este quere intervir é outra
das eivas que custa moito solucionar. E tamén nos atopamos con casos, por fortuna non moitos, de falta de
interese, de motivación por parte do alumnado á hora de realizar as tarefas, de estudar ou de atender en clase.
Por iso consideramos necesario seguir a traballar para o curso que vén na motivación do alumnado, no esforzo
diario, na autonomía persoal e tamén no comportamento, incidindo no diálogo e respecto polo outro como
elementos fundamentais para a resolución de conflitos.

Actividades de reforzo cara o verán

Neste apartado todos os anos aconséllase ós alumnos/as a necesidade de poñer atención
nos hábitos lectores, o reforzo e repaso das tarefas do curso durante o verán...etc.
Salientar un ano máis a necesidade dunha maior implicación dalgunha das familias no seguimento académico
dos seus fillos/as pois segue a haber certa despreocupación a este respecto.
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MEMORIA DO DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN
Durante este curso o Departamento de Orientación segue a ter unha estructura cambiante, posto que a
meirande parte do profesorado de apoio está a cubrir a súa praza de xeito provisional.
A xefatura do mesmo estivo cuberta, durante todo o curso académico, por Lucía Cruces Estévez, substituta da
titular definitiva, que por motivos de enfermidade está de baixa.
No referente ao profesorado de apoio, o centro dispón de catro mestres de pedagoxía terapéutica e dous de
audición e linguaxe. En relación aos primeiros, dous teñen destino definitivo (un deles non está non centro,
dado que solicitou unha comisión de servizos, no seu lugar estivo unha mestra funcionaria en prácticas) e dúas
son provisionais (encargadas das aulas específicas, en comisión de servizos). Respecto as mestras de audición
e linguaxe, unha praza está cuberta de xeito definitivo (dende novembro ata finais de curso estivo de baixa por
embarazo de risco – maternidade, desenvolvendo as súas funcións a substituta Iria Rodríguez Guimarey) e a
outra provisional.

Compoñentes do Departamento de Orientación
Coordinadora de E Inf – Destino definitivo

Delgado Delgado, Cristina

Coordinadora do 1º ciclo de E P – Destino definitivo

García Fernández, Mª Carmen

Coordinadora do 2º ciclo de E P – Destino definitivo

Moldes Cobelas, Encarnación

Coordinadora do 3º ciclo de E P– Destino definitivo

Fernández Gudiña, Luís

Mestra de A L – Destino provisional

Barroso Álvarez, Marta

Mestra de A L – Destino definitivo

Fernández Sueiras, Mª Carmen

Mestra de A L (Substituta de Mª Carmen Fdez Sueiras)

Rodríguez Guimarey, Iria

Mestre de P T – Funcionario en prácticas

Melle Armesto, Mª Carmen

Mestre de P T– Destino definitivo

López Fernández, Rubén

Mestre de P T – Aula específica: autismo. Comisión de servizos

Martín Cruz, Mª José

Mestre de P T – Aula específica: motóricos. Comisión de servizos

Pestaña Barredo, Ángeles

Xefa do Depto de Orientación

Longo González, Natalia

Xefa do Depto de Orientación (Substituta de Natalia L. Glez)

Cruces Estévez, Lucía

As reunións da totalidade do Departamento de Orientación do C.E.I.P. Condesa Fenosa celebráronse fóra de
horario lectivo, os luns de 13:30 a 14:30 horas. Xeralmente fixéronse coincidir coas de C.C.P.
O profesorado de pedagoxía terapéutica, o de audición e linguaxe e a orientadora mantiveron reunións
semanais durante todo o curso: os mércores, de 13:30 a 14:30 horas.

Marco de actuación

Como ben queda reflectido no Plan de Orientación Educativa, a intervención do departamento realizouse nos
seguintes ámbitos:
• Alumnado: A intervención do Departamento neste ámbito centrouse na detección e avaliación das
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necesidades educativas do alumnado, no asesoramento e deseño de criterios organizativos e
pedagóxicos para atención á diversidade, na integración inicial do alumnado de novo ingreso ou
procedente da escola adscrita ao centro, na realización da avaliación psicopedagóxica cando os casos
así o requirían, na atención a demandas persoais de orientación e no asesoramento e orientación
académica en momentos decisivos da historia escolar do alumnado.
• Profesorado: O Departamento colaborou con todo o profesorado nas demandas que se lle
expuxeron, contribuíndo á prevención, observación, detección, recollida e rexistro de información e
análise e valoración da mesma. Realizouse un labor de asesoramento, cando o profesorado así o
solicitou, sobre as actuacións que os titores podían levar a cabo en canto a atención á diversidade,
avaliación, material adecuado, situacións persoais especiais, etc. A través do Departamento tentouse
dar un carácter estable á coordinación de titores e profesorado especialista co profesorado de apoio
ás necesidades educativas especiais.
• Familias: O Departamento colaborou coas familias dándolle resposta ás súas demandas, na medida
das posibilidades e sempre en coordinación cos titores/as. Noutras ocasións as entrevistas eran de
carácter informativo, cando así se requiría para a avaliación psicopedagóxica. Realizouse tamén un labor
de información e asesoramento ás familias do alumnado con necesidade específica de apoio educativo
e as familias de aquel alumnado que se atopaba en períodos de transición: remate da educación
primaria, remate de educación infantil, inicio da escolarización.
• Outros organismos: A actuación do Departamento con outros organismos ou institucións pretendeu
dar unha solución a dificultades que non se podían afrontar unicamente desde o propio centro, así
como coordinar a intervención profesional que incide na atención do noso alumnado desde distintos
ámbitos. Fomentouse a relación cos servizos e institucións que prestan atención socio-educativa e
sanitaria a parte do noso alumnado. En concreto traballouse especialmente en coordinación co Equipo
de Orientación Específico Provincial de Ourense, co Servizo de Pediatría do Hospital Comarcal
Valdeorras (HCV), co Servizo de Saúde Mental do HCV, co Servizo de Fisioterapia do HCV, coa
Unidade de Saúde Mental Infantil de Ourense, co Servizo de Atención Temperá de Ourense, cos
Servizos Sociais do Concello de O Barco e do Centro de Saúde, con Menores , coa fundación Arela
e coa Asociación Meniños, así como cos especialistas privados que ofrecen axuda puntual a
determinados alumnos/as do noso colexio.

Actividades levadas a cabo

As actividades máis salientables deste curso son as seguintes:
• Recollida e actualización de datos sobre o alumnado con necesidade específica de apoio educativo.
• Cumprimentación das fichas individuais do alumnado con necesidade específica de apoio educativo do
centro para o Equipo de Orientación Específico de Ourense.
• Confección e posta ao día de ficheiros de seguimento.
• Detección e avaliación das necesidades educativas especiais do alumnado.
• Valoracións, avaliacións psicopedagóxicas e programa de intervención para o alumnado con necesidade
específica de apoio educativo.
• Elaboración e desenvolvemento do proxecto “Aulas Multisensoriais en Educación Especial”.
• Realización de programas de modificación de conduta con aquel alumnado que se estimou oportuno.
• Programa para a mellora da lectura, escritura e cálculo.
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Programa Tránsito Educación Primaria.
Programa de Reforzo, Orientación e Apoio (PROA).
Deseño, en colaboración co profesorado implicado, dos plans de actuación e do material para asegurar
a debida atención á diversidade.
Coordinación de todo profesorado implicado con cada neno/a con atención específica para asegurar o
seguimento do plan de actuación para cada alumno/a e levar a cabo as estratexias adecuadas para
cada caso concreto.
Estruturación de apoios en colaboración co Equipo Directivo.
Organización dos horarios das aulas de pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe en colaboración co
Equipo Directivo.
Avaliación das medidas de atención á diversidade.
Orientación e colaboración coas profesionais implicadas (auxiliares técnicas educativas - ATE) no
deseño e seguimento dos programas de autonomía persoal e integración social do alumnado
susceptible de coidadora.
Elaboración de modelos de impresos e protocolos.
Recollida das distintas demandas de todos os sectores da comunidade educativa para a elaboración do
Plano de Orientación.
Redacción e avaliación do Plano de Orientación.
Reunións do Departamento de Orientación: calendario de reunións e temas a tratar.
Reunións semanais co profesorado de apoio.
Representación do Departamento de Orientación na Comisión de Coordinación Pedagóxica.
Participación en reunións de coordinación co Equipo Directivo.
Participación nas reunións do profesorado para coordinar tarefas.
Reunións individuais cos pais dos nenos/as con necesidade específica de apoio educativo.
Participación nas sesións de avaliación do alumnado en educación infantil e primaria.
Estudio dos resultados da avaliación do primeiro trimestre e medidas a adoptar.
Estudio dos resultados da avaliación do segundo trimestre e toma de decisións.
Estudio dos resultados da avaliación do terceiro trimestre e toma de decisións.
Asesoramento na toma de decisións sobre a promoción do alumnado.
Proposta e asesoramento para Adaptacións Curriculares Significativas (ACS).
Asesoramento na cumprimentación da documentación académica do alumnado, en particular do que
recibe atención específica.
Coordinación co orientador do I.E.S. Lauro Olmo para a transición dos nosos alumnos/as á Secundaria
e outros temas de interese.
Asesoramento e coordinación co Equipo de Orientación Específico de Ourense.
Coordinación da intervención do Departamento de Orientación cos distintos profesionais que inciden
na atención do noso alumnado.
Participación nas iniciativas de pais e nais nas que se solicitou presencia.
Asesoramento e apoio para o deseño de determinadas actividades.
Actividades encamiñadas á integración e cohesión do grupo, con atención prioritaria ao alumnado do
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novo ingreso.
Orientación aos pais/nais do alumnado de novo ingreso de educación infantil. Preparar a súa entrada
ao centro.
Orientación aos pais/nais do alumnado do terceiro curso, do segundo ciclo de educación infantil sobre
educación primaria. Preparar a súa transición.
Orientación ao alumnado do segundo curso, do terceiro ciclo de educación primaria sobre educación
secundaria obrigatoria. Preparar a súa transición.
Orientación aos pais/nais do alumnado do segundo curso, do terceiro ciclo de educación primaria
sobre secundaria. Preparar a súa transición.
Colaboración no seguimento da adaptación ao centro de secundaria.
Atención ás demandas persoais de orientación de determinados alumnos/as.
Colaboración co profesorado de apoio para realizar material específico, así como no desenvolvemento
dos planos de traballo anuais.
Organización de espacios e instalacións para a orientación.
Recollida de material bibliográfico para uso do profesorado.
Elaboración da memoria do Departamento de Orientación.

Avaliación - nivel de consecución dos obxectivos

A valoración xeral da consecución dos obxectivos marcados no Plano de Orientación pódese considerar
positiva, xa que se cumpriron a maior parte das accións prioritarias expostas a principio de curso. Este feito
débese en gran parte ao alto nivel de implicación de todos os membros do claustro, en especial do
profesorado de apoio, así como do equipo directivo.
En canto ao Plan de Orientación considerámolo como unha guía que marca as metas que pretendemos
alcanzar. Ademais decántase como unha ferramenta moi útil para o labor de avaliación dos obxectivos do
Departamento e para marcar as liñas nas que deberemos incidir máis cara o curso que ven.
Sinalar que, durante este curso, continuáronse cos programas iniciados o curso pasado en relación á
prevención e desenvolvemento integral do alumnado. Sería necesario darlle continuidade cara ao curso que ven
e iniciar outros posibles programas: habilidades sociais e técnicas de estudo, poderían ser algúns exemplos.
Finalmente, mencionar que queda pendente:
• Revisión do Regulamento de Réxime Interno.
• Aprobación das adaptacións curriculares significativas rematadas.
• Elaboración das novas adaptación curriculares significativas.
• Elaboración de novas propostas de promoción de condutas tolerantes e mellora da convivencia e
introducilas no Plan de Convivencia.
• Establecer horarios fixos de coordinación interciclos e de coordinación entre profesorado titor,
profesorado especialista, profesorado de apoio e a orientadora. Aínda que existe coordinación entre
todo o profesorado que incide na educación dun alumno/a, sería desexable darlle certa
sistematicidade. Dotar desta periodicidade, sobre todo ao inicio de curso, ás reunións entre a
orientadora e profesorado titor que ten alumnado de apoio sería moi recomendable.

Aspectos a destacar
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Incidir en que este colexio atende numerosas demandas tanto do alumnado que ten escolarizado como de
alumnos/as procedentes ou adscritos a outros centros que se matriculan neste por ser un centro preferente
para a escolarización de alumnado con necesidade específica de apoio educativo, que conta con dúas aulas
específicas. O noso colexio ten un número bastante elevado de alumnos/as e clases moi numerosas, polo que
as demandas de intervención se disparan. Ademais o feito de que os centros específicos queden lonxe fai que
as aulas específicas do centro convértanse nun substituto daqueles na nosa bisbarra.
Cara ao curso que vén, continuarán os cinco alumnos/as en modalidade de aula específica que necesitan apoio
as vintecinco horas lectivas. Este feito “absorve” a dous mestres de pedagoxía terapéutica.
Por outro lado, son moitas as demandas recibidas por parte do profesorado de educación infantil en relación á
problemática na linguaxe. Ademais, os casos de reeducación logopédica en educación primaria aumentaron
considerablemente ao longo do curso.
Polo que esperamos contar para o vindeiro curso, como mínimo, co mesmo persoal que neste curso, posto que
doutro modo sería imposible atender a tódalas necesidades.
Por outra banda contamos con tres auxiliares técnicas educativas que colaboran no seguimento dos programas
de autonomía persoal e integración social do alumnado susceptible de coidadora, así como no coidado e
atención destes alumnos. Debido a que se incrementou notablemente o número de alumnos/as que necesitan
dos seus servizos, solicitamos que se manteñan as tres prazas cara ao curso que vén para que estas
necesidades podan seguir sendo cubertas dun xeito satisfactorio.
Esperamos que estes feitos sigan tomándose en consideración á hora da dotación de recursos humanos para o
vindeiro curso.
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MEMORIA DE AUDICIÓN E LINGUAXE

Alumnos con n.e.a.e.

Nas aulas de Audición e Linguaxe atendemos este curso corenta e cinco alumnos/as entre os que atopamos:
• Tres dislalias (das cales unha déuse de alta)
• Nove rotacismos (dous dos cales déronse de alta).
• Catro disfemias.
• Dúas disfonías.
• Vinte problemas de lecto-escritura (tres dos cales déronse de alta).
• Catro alumnos con retraso na área da linguaxe.
• Oito alumnos con neae derivadas de distintos trastornos.

Organización do alumnado

De todos eles, vinte tres alumnos/as asistiron exclusivamente á aula de A.L., outros vinte tres necesitaron
atención tanto de P.T. como de A.L. e catro, pertencen á aula específica. Intentouse que todo o alumnado que
precisou reeducación logopédica, puidera ser atendido e debido a iso, ao longo do curso, o horario foi variando
tanto polas altas como polas baixas. Sen embargo en eduación infantil aínda hai nenos/as sen atender por
falta de disponibilidade horaria das mestras de A.L. Tamén temos casos de alumnado que está sendo atendido
e que non recibe todas as sesións que serían convintes ou que as mesmas son demasiado cortas, pola mesma
razón exposta anteriormente.
Este ano, ao igual que na metade do anterior curso, non se puido levar a cabo o Programa de Estimulación da
Linguaxe Oral de carácter preventivo (na etapa de E.I.) por falta de espazo no horario, dada a grande demanda
de necesidades que foron aparecendo e o elevado número de nenos/as que se atenden. Para elo,
entregámoslle as titoras de Educación Infantil que o solicitaron, material para traballar a estimulación da
linguaxe.

Organización do profesorado.

Neste curso académico o centro conta cunha dotación de dous mestras de Audición e Linguaxe, unha con
destino definitivo no centro (Mª Carmen Fernández Sueiras) e outra con destino provisional (Marta Barroso
Álvarez) a tempo completo. Debido a que a mestra Mª Carmen Fernández Sueiras estivo de baixa, foi
substituída pola mestra Iria Rodríguez Guimarey.

Modelo de intervención.

Elaborouse para cada alumno un Plan de traballo mantendo unha reunión semanal os P.T.s e A.L.s coa
Orientadora co fin de organizar o traballo dos alumnos e revisar os avances e dificultades dos mesmos. Tamén
contamos coa colaboración dos/as mestres/as titoras e dos/as mestres/as de apoio para atender mellor todas
as necesidades.
Durante o curso as funcións das mestras especialistas centráronse na realización das seguintes actividades:
• Realización de avaliacións e diagnóstico da linguaxe oral. Empregamos diversas probas para avaliar a
linguaxe oral en educación infantil (nas aulas de catro e cinco anos) como a Proba de Linguaxe Oral
de Navarra (PLON), o rexistro fonolóxico, entrevistas coas titoras e observacións, tanto na aula coma
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nos recreos.
Atención ao alumnado com neae.
Coordinación cos titores, mestres especialistas e mestres de P.T., así como coa orientadora do centro.
Reunións con pais e nais dos alumnos.
Melloras na aula de AL.
Elaboración de material específico para os distintos alumnos/as cos que se interveñen.
Participación no grupo de traballo “Elaboración e Adaptación de materiais de estimulación multisensorial
para aulas específicas de autismo e motórica”.
Adquisición de material.
Participación nas reunións de avaliacións.
Elaboración de actividades para os alumnos na aula específica.
Elaboración de materiais específicos para o alumnado con N.E.E.
Elaboración e adaptación de material de apoio para a aula ordinaria.
Organización dos espazos e do mobiliario das aulas.
Participación nas actividades realizadas polo centro: Proxecto Documental de Centro (“ A Paisaxe”,
Magosto, Samaín, Nadal, Día da Paz, Entroido), Letras Galegas, Festa fin de curso, saídas culturais, ..

Obxectivos.

Como marco de referencia para o traballo na aula marcáronse unha serie de obxectivos xerais que se
adaptaron no traballo específico con cada alumno/a. Os obxectivos foron os seguintes:
• Facilitar ao alumnado a recuperación das dificultades que presenten na linguaxe oral e escrita.
• Favorecer as posibilidades expresivas da linguaxe mediante a participación activa do alumnado en
xogos e conversas.
• Completar outros aspectos da aprendizaxe escolar para que sirvan de reforzo á hora de empregar a
linguaxe, tanto oral como escrita.
• Espertar no alumnado a conciencia do importante que resulta falar e escribir ben para relacionarnos cos
demáis.
• Potenciar a lectura como recurso para acceder a outras áreas de coñecemento.
• Intentar que o alumnado asuma as súas dificultades na área de lingua sen traumas, como forma de
motivación na realización de aquelas actividades que lles leven á recuperación.
• Manter contactos periódicos con titores, outros especialistas e pais/nais para xeralizar logros ou
constatar dificultades.
• Insistir na actividade permanente do alumnado de forma que esta lles permita reflexionar en cada
momento sobre o seu proceso de aprendizaxe.

Intervención logopédica

As sesións tiveron unha duración de 20, 30, 40, 45 e 55 minutos debido tanto ás características do traballo
con cada neno/a, como a motivos de horario. Para cada alumno/a estableceuse un plan de traballo a principios
de curso que serviu tanto para dirixir o traballo das especialistas como para facilitar a coordinación entre P.Ts,
P.Ts e A.L. e A.Ls e titores.
Os obxectivos xerais da aula, xunto co plan de traballo para cada alumno/a, guiaron tanto a planificación das
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sesións como a metodoloxía das mesmas, predominantemente lúdica, e na que o uso de programas
informáticos, material auditivo e gráfico tiveron moita importancia.
En xeral, podemos decir que a maior parte do alumnado que acudiu a aula de A.L., ou ben acadou os
obxectivos previstos, ou ben avanzou no seu nivel de consecución dos mesmos. Nos casos nos que aínda non
se conseguiron os obxectivos serán propostos para continuar coas sesións no seguinte curso.

Coordinación co profesorado e reunións con pais e nais.

Durante o curso, ademáis das reunións do Departamento de Orientación obrigatorias, houbo reunións informais
e formais coa orientadora e co resto de P.Ts para facilitar a coordinación do traballo entre todos. O feito de ter
as aulas de A.L. e P.T. na Casiña, facilita a coordinación informal en calquera momento. Debido a que tamén hai
aulas de apoio no edificio principal mantemos o contacto cos demais profesores ( titores e outros epecialistas).
Realizamos reunións cos titores do alumnado para favorecer a coordinación do traballo e ter diferentes visións
dos progresos ou retrocesos dos mesmos. Nalgunha ocasión algún titor requeríu orientación para resolver algún
problema, dándoselle as indicacións oportunas, ademáis de proporcionarlle diverso material.
Nos informes trimestrais que se lle entregan aos alumnos, facilitáronse orientacións ás familias para favorecer os
progresos dos seus fillos/as. Por suposto, non houbo problema en manter contactos persoais coas mesmas
para falar da evolución dos/as fillos/as, así como cando os titores o solicitaban para informarlles nas titorías.

Melloras na aula de A.L.

As dúas mestras de A.L. están a tempo completo no centro compartindo a aula específica de Audición e
Linguaxe ademáis de outra aula habilitada tanto para A.L. como para P.T., na que incorporouse a rede de
internet, aínda que con grandes difcultades para acceder a ela.
Non se adquiríu material específico para o aula de audición e linguaxe aínda que sí se mercou material de A.L.
( mordedores, xogos sonoros e outros materiais) para a aula multisensorial que se está habilitando dentro do
grupo de traballo do que formamos partes ambas as dúas mestras.
Para un mellor acondicionamento da aula, encargouse un espello de parede do que aínda non dispoñemos.
Dentro dos materiais que elaboramos para os alumnos, e como parte do Proxecto Documental de Centro “A
Paisaxe”, fixemos un mural representativo de O Barco de Valdeorras con pictogramas e recortables que
representan os distintos elementos que atopamos na paisaxe. Estes elementos están plastificados e son móveis
para que os alumnos traballen con eles.

Observacións finais

Non todos os/as alumno/as da aula empezaron nela a principios de curso, nin se puideron satisfacer tódalas
necesidades que foron xurdindo por falta de disponibilidade no horario. Isto, sumado ao feito de que calquera
cambio no horario das mestras de P.T. ou no das titorías podía afectar ao horario de A.L., fixo que os cambios
nos nosos horarios foran notables.
Tamén formamos parte das seguintes actividades:
• Grupo de traballo : “Elaboración e Adaptación de materiais de estimulación multisensorial para aulas
específicas de autismo e motórica” Coordinado por un mestre de P.T., realizamos 50 horas de traballo
para o deseño, selección e adaptación tanto do espazo como de recursos para a posta en marcha
dunha aula de estimulación multisensorial dentro das instalacións de “A Casiña”.
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Proxecto Documental de Centro “A paisaxe”: Dende a “Casiña”, aportamos a este proxecto de centro
a realización dunha presentación en power point na que se amosan os diferentes elementos da paisaxe
urbana de O Barco, mediante fotografías realizadas nunha visita grupal cos alumnos, coidadoras e
mestres especialistas. Na aula de A.L. poderemos atopar o mural representativo.
PLAN PROA: A mestra Marta Barroso Álvarez encargouse de desenvolver esta actividade para
alumnos do terceiro curso de primaria.

Propostas de mellora.

É preciso continuar coa segunda mestra de A.L. a tempo completo (como nestos dous cursos anteriores)
debido a grande demanda de alumnos que se deben atender xa que as aulas específicas son moi numerosas e,
ademáis, hai moitos nenos na aula ordinaria con necesidades que non foron atendidos debidamente.
Os grupos de rapaces por sesión tamén son moi numerosos chegando a estar catro nenos por sesión cando
éstas deberían ser individuais. En ocasións o número de intervencións son insuficientes e moi curtas, sobre
todo as sesións da tarde.
Precísase a renovación do material, sobre todo o material informático (ordenadores, incorporación de pizarras
dixitais...) e material educativo.
Dispor de mobiliario adaptado para os nenos con parálise cerebral como mesas e sillas adaptadas.
Pintar as aulas da Casiña e rematar o acondicionamento da mesma.
Ampliar a Casiña xa que os espazos das aulas son moi reducidos.
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MEMORIA DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

Alumnos con n.e.a.e.

Durante este curso atendéronse nas aulas de Pedagoxía Terapéutica un total de 50 alumnos/as con
necesidades específicas de apoio educativo, 8 deles teñen A.C.S, 1 está en proceso, e 2 están feitas, pero
pendentes de entrega para comezos do curso seguinte. O resto dos alumnos reciben reforzo educativo dentro
e fóra da aula ordinaria.
Necesidades atendidas durante o curso :
• Retraso mental non filiado. Retraso psicomotriz.
• TDAH. Dificultades de aprendizaxe.
• Microcefalia con retraso psicomotor grave e diabete insulino dependente.
• Discapacidade motora. Parálise cerebral espástica.
• Retraso mental. Síndrome de Down.
• Inmadureza xeneralizada. Déficit cognitivo.
• Trastorno xeneralizado do desenvolvemento non especificado.
• Retraso madurativo. Dificultades de aprendizaxe.
• Dificultades de aprendizaxe.
• Déficit de atención.
• Alumnado estranxeiro.
• Situación social – familiar desfavorecida.
• Alumnos estranxeiros con dificultades de aprendizaxe.
• Discapacidade motora con hemiparesia motora. Retraso madurativo.

Organización do profesorado.

Neste ano académico contouse no centro con catro mestras/es de P.T. e dúas mestras de Audición e
Linguaxe, a tempo total. Unha mestra en comisión de servizos ocupa unha praza en aula específica de
motóricos e outra, tamén en comisión de servizos, ocupa a aula específica de autismo.
Coordinámonos para un adecuado deselvolvemento do proceso educativo. Os apoios realízanse tanto dentro
como fóra da aula ordinaria, segundo as necesidades dos alumnos e facendo unha rotación polas diferentes
aulas de apoio.
Os mestres/as especialistas en Pedagoxía Terapéutica son os/as seguintes:
• López Fernández, Rubén (P.T.)
• Martín Cruz, Mª José (P.T.)
• Melle Armesto, Mª del Carmen (P.T.)
• Pestaña Barredo, Mª Ángeles (P.T.)

Organización do alumnado

A maioría dos alumnos están integrados nas súas aulas ordinarias, acudindo algunhas horas a sesións de P.T.,
dentro da “Casiña” (aulas azul, vermella, amarela e verde) ou nas aulas novas do segundo andar (aula rosa,
malva, marrón (compartida co mestre de portugués) e laranxa (compartida con plástica).
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Cuatro dos alumnos permanecen a maioría do horario na “Casiña" na súa aula específica de autismo e
motóricos estando integrados na aula ordinaria nas áreas de Educación Física e Música, acompañados
normalmente das coidadoras.
Deses catro, un alumno con TEA, se integra na súa aula ordinaria, acompañados da P.T., tres sesións semanais,
coincidindo coa materia de Lingua Castelá.
Por outra banda, unha alumna con Parálise Cerebral, pasa unha parte do horario en aula específica e recibe
apoio por parte da especialista en motóricos na aula ordinaria.
Os horarios sufriron algunhas modificacións ao longo dos tres trimestres debido á necesidade de atender a
tantos alumnos con N.E.A.E. Así mesmo, durante todo o curso revisáronse e estiveron abertos a posibles
cambios para dar cabida aos seguintes casos:
• Incorporación de alumnado con dificultades.
• Incorporación de alumnado estranxeiro.
• Aumento ou disminución de horas segundo a consecución de obxectivos.
• Altas de alumnos que no primeiro ou segundo trimestre acadaron os obxectivos propostos.

Modelo de intervención.

Elaborouse para cada alumno un Plan de traballo trimestral, mantendo unha reunión semanal os P.T.s e A.L.s coa
Orientadora co fin de organizar o traballo dos alumnos e revisar os avances e dificultades dos mesmos. Tamén
contamos coa colaboración dos/as mestres/as titoras e dos/as mestres/as de apoio para atender mellor todas
as necesidades.
As funcións das/os mestras/es de P.T. foron as seguintes:
• Elaboración de actividades para os alumnos na aula específica.
• Elaboración de materiais específicos para o alumnado con N.E.E.
• Elaboración e adaptación de material de apoio para a aula ordinaria.
• Organización dos espazos e do mobiliario das aulas.
• Elaboración de apoios visuais para as aulas e distintos espazos do centro: corredores, pavillón,
comedor...
• Coordinación cos/as mestres/as titores/as e a orientadora.
• Apoio ós/ás mestres/as titores/as na aula ordinaria e nas saídas.
• Coordinación e colaboración coas familias na elaboración de materiais específicos para complementar
o traballo realizado na aula.
• Coordinar e participar en grupos de traballo relacionado co alumnado con N.E.E.
• Participar nas reunións de avaliación.
• Participación nas actividades realizadas polo centro: Proxecto Documental de Centro (“A Paisaxe”,
Magosto, Samaín, Nadal, Día da Paz, Entroido), Letras Galegas, Festa fin de curso, saídas culturais, ...

Obxectivos.

Os obxectivos prioritarios con estes alumnos estiveron encamiñados a favorecer: a interacción social, a
comunicación, a representación simbólica, o desenvolvemento motor, as habilidades de identidade e autonomía
persoal, o coñecemento da contorna, a lectoescritura, o cálculo, a estimulación das capacidades que potencien
o desenvolvemento do déficit de atención, retrasos madurativos e a adquisición de hábitos de autonomía e
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rutinas diarias adaptadas a cada deficiencia.
Determinar o grao de consecución dos obxectivos nestes alumnos é moi difícil, debido a que algúns
consíguense, outros están en proceso de consecución e outros tivéronse que reformular. Aínda así, podemos
dicir que en líñas xerais houbo unha evolución positiva.
Para favorecer a consecución dos obxectivos sinalados, o curso pasado, iniciamos o proxecto de creación
dunha “Aula de Estimulación Multisensorial”. Buscamos financiación privada e atopamos apoio en “Cafés Las
Candelas” e “Fundación La Caixa”.
Realizamos un grupo de traballo co fin de levar a cabo dito proxecto: “Elaboración e Adaptación de materiais
de estimulación multisensorial para aulas específicas de autismo e motórica”

Metodoloxía.

Utilizamos unha metodoloxía activa e participativa implicando a todos os alumnos no proceso de ensinoaprendizaxe. Partimos dos seguintes principios metodolóxicos que deberán rexir toda intervención educativa:
partir do nivel de desenvolvemento do alumno e do entorno máis inmediato (modelo ecolóxico de
aprendizaxe), aprendizaxe significativa, participación activa no propio proceso de aprendizaxe, aprendizaxe
mediado, traballo a partir de rutinas...
Foi necesario, tamén, motivar axeitadamente aos alumnos cara a aprendizaxe:
Partindo dos seus intereses e ampliándoos.
Plantexando actividades que lles supoñan un reto.
Reforzando “o proceso e o esforzo” e non os resultados.
Empregando apoios visuais (pictogramas, material audiovisual e informático) para facilitar e incrementar a
intencionalidade comunicativa dos nenos con NEE.

Actividades.

Actividades do Alumnado:
Atendendo ás diversas necesidades coas que nos atopamos no centro, levamos a cabo unha ensinanza
individualizada cunha serie de actividades en diversos tipos de agrupamentos (individual, pequeno grupo e gran
grupo).
As actividades responden directamente aos obxectivos formulados no plan de traballo. Destacar sobre todo o
establecemento de rutinas diarias e normas de conduta ben definidas.
Algunhas actividades individuais:
• Actividades con material impreso: cuaderniños, fichas, …
• Actividades con material visual: pictogramas, paneis, taboeiros, calendarios...
• Actividades con material manipulativo: puzzles, bloques lóxicos, ábacos, encaixables, ensartables, ...
• Actividades con software informático: Clic, Aprendilandia, Pipo, Pocoyó, Caillou, Cativadas, Adibú
Trampolín, Winnie The Pooh, Comprensión Lectora (Aquari), e actividades colgadas na rede…
• Actividades plásticas (recortado, picado, amasado, pintura, ...).
• Obradoiros permanentes (reciclaxe, horta, ferramentas...) e estacionais (outono, samaín, magosto,
nadal, inverno, entroido, primavera, letras galegas...), co alumnado autista en aula específica tales como:
rotulados (horta, conmemoracións), vocabulario dos alimentos de cada estación, nomes e utilidade de
ferramentas...
Algunhas actividades grupais (realizadas en diferentes espazos):
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Celebracións: Samaín, Magosto, Nadal, Día da Paz, Entroido, Día do Libro, Semana da Natureza, Letras
Galegas (xogos populares, ciencia en galego, a caza do tesouro, o tren da língua e festival), festa de
fin de curso, títeres, obras de teatro, charlas (de Educación Vial), conta contos...
• Saídas: Fóra da contorna (Ponferrada) e na contorna (recoñecemento dos elementos da paisaxe urbana
de O Barco; cine e teatro na Casa da Cultura).
Actividades do Profesorado:
• Grupo de traballo : “Elaboración e Adaptación de materiais de estimulación multisensorial para aulas
específicas de autismo e motórica” Coordinado por un compañeiro, realizamos 50 horas de traballo
para o deseño, selección e adaptación tanto do espazo como de recursos para a posta en marcha
dunha aula de estimulación multisensorial dentro das instalacións de “A Casiña”.
• Proxecto Documental de Centro “A paisaxe”: Dende a “Casiña”, aportamos a este proxecto de centro
a realización dunha presentación en power point na que se amosan os diferentes elementos da paisaxe
urbana de O Barco, mediante fotografías realizadas nunha visita grupal cos alumnos, coidadoras e
mestres especialistas.
•

Avaliación

A avaliación proporciónanos información para axustar a intervención educativa. Por iso non podemos cinguirnos
só aos alumnos/as, senón tamén á nosa práctica como docentes.
Respecto aos alumnos/as, levamos a cabo unha avaliación inicial (partindo da información reflectida nas fichas
de seguimento realizadas unha vez rematado o curso anterior), continua e formativa mediante:
• A observación directa do traballo diario dos alumnos, observando o seu traballo individual e en grupo,
en diferentes tarefas e situacións.
• Análise das produccións.
• Observación sistemática.
• Rexistros de conduta, anecdotarios, ..
• Axendas de ida e volta.
• Sesións de avaliación trimestrais.
• Informes trimestrais ás familias.
• Entrevistas cos titores/as e resto de profesionais participantes.
• Entrevistas cos/as pais/nais ou titores legais.
A evolución dos alumnos/as foi moi dispar. Algúns alumnos/as do primeiro ciclo, con dificultades de
aprendizaxe, acadaron o nivel medio do seu grupo de referencia e deixan de recibir o apoio. O resto do
alumnado, se ben evolucionou, todavía precisan seguir recibindo o noso apoio. Os alumnos/as de aulas
específicas, van evolucionando máis lentamente.
En canto ao noso traballo como mestres/as démoslle prioridade a:
• O nivel de interacción cos alumnos.
• A adecuación dos materiais empregados.
• A pertinencia das actividades propostas.
• O nivel de interacción e coordinación entre os profesores e apoios.
• O nivel de interacción coas familias.
• O interese do profesorado pola participación en cursos de formación e a repercusión do traballo na
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aprendizaxe dos alumnos/as.
Quedan
pendentes
de
enviar
as
ACIs
rematadas
en
setembro.
Como documentos de avaliación, temos os informes trimestrais para as familias, e os Documentos de
Adaptación Curricular (ACs).
Debemos destacar a actitude da orientadora en funcións, que soubo adaptarse rapidamente ao modo de
traballo e colaborar con nós en todo momento.

Propostas de mellora

Cara o curso que ven, consideramos necesario:
• O cambio dos ordenadores da Casiña. Os xa reemplazados non funcionan correctamente, e o resto
seguen sen substituirse (un ano máis).
• Pizarras dixitais para as aulas específicas para seguir a dinámica de traballo das aulas de referencia.
• Rematar o acondicionamento da aula multisensorial e planificar actividades para o seu aproveitamento.
• Ampliación da Casiña para mellorar os espazos existentes.
• Material específico para o alumnado que o precise, tal como bipedestador e material para
psicomotricidade.
• Pintar as aulas da Casiña que non foron pintadas no presente curso.
• Manter o profesorado nomeado a tempo completo, debido ao crecente número de alumnado con NEE
que precisa atención.
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MEMORIA DE LINGUA INGLESA
Durante o curso escolar 2011-2012 impartíronse clases de inglés desde educación infantil de 3 anos ata 6º
curso do ensino primario. Houbo dous profesores/as
adicados á área de lingua inglesa:
María Mercedes Gallego Delgado , que se encargou de:
• Educación infantil
◦ 3 anos A e B
◦ 4 anos A e B
◦ 5 anos A e B
• Educación Primaria
◦ 1º A e B
◦ 2º A e B
◦ 3º A e B
Manuel Francisco Gómez Vidal, que atendeu os restantes cursos de primaria:
• 4ºA e4ºB
• 5ºA e 5ºB
• 6ºA e 6ºB .
O profesor Gómez Vidal estivo de baixa durante o mes de xaneiro, mandando a Delegación o substituto
oportuno. Na memoria desta área dedicarase un apartado especifico para educación infantil e outro para os
cursos que pertencen a educación primaria.

Educación Primaria

Establecéronse as sesións semanais que indica a lei: dúas sesións no 1º ciclo de Primaria e tres sesións nos
outros dous ciclos.
Como libros de texto utilizáronse:
• 1º ciclo: Surprise 1 e 2 de Oxford University Press
• 2º ciclo: Surprise 3 e 4 de Oxford University Press
• 3º ciclo: Surprise 5 e 6 de Oxford University Press
Realizáronse actividades do seguinte tipo: readings, listenings, speakings, worksheets, traballo escrito e
dramatizacións nas que se representaban os papeis das personaxes das historietas do libro, visionado de
DVDs, aprendizaxe de cancións, actividades na pizarra dixital, lectura e visionado de libros na pizarra dixital,
speaking books, actividades no ordenador, actividades cos libros en lingua inglesa da biblioteca de aula e da
biblioteca do centro...
En canto ao método seguido polo alumnado de 1º e 2º ciclo, podemos dicir que, en xeral, aos nenos/as
gustoulles este método de traballo, así como as actividades, cancións, xogos, páxina web, dvd, cd rom... que
acompañan ás unidades didácticas.
O profesorado desta área, en xeral, está contento co método, posto que ofrece
actividades e recursos que resultan motivantes para o alumnado, atende os distintos ritmos de aprendizaxe
ofrecendo tarefas con distintos graos de dificultade e permite traballar dun xeito adecuado cara a adquisición
das competencias básicas.
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Sen embargo, pensamos que o método parece un pouco desfasado, polo que
optamos por un cambio para o vindeiro curso. Desde 1º a 4º optamos por introducir o libro Quest da editorial
Mc`Millan-Heineman, xa que o vemos máis actualizado, chama máis o interese dos nenos/as e presta maior
atención ao uso das tecnoloxías de información e comunicación propoñendo tarefas máis axeitadas para
conseguir que o alumnado acade unha boa competencia nesta area.
A metodoloxía utilizada é lúdica e parte dos intereses dos nenos/as. O proxecto no seu conxunto pon a
énfase nas situacións comunicativas nas que se debe dar respostas verbais breves ou completas de forma
controlada. Os aspectos lúdicos, humorísticos e divertidos (ex. o uso dos cómics, e dos xogos) que contribúen
a que os nenos/as aprendan en situacións próximas ao seu mundo real tivéronse en conta e incluíronse co fin
de conseguir que aprender inglés sexa unha experiencia interesante e construtiva.
Os contidos presentáronse de forma contextualizada co fin de propiciar situacións de aprendizaxe significativa.
Traballouse a partir de contextos (historietas, cancións, textos con grande apoio visual etc.) cos que os
alumnos/as xa estaban familiarizados. A creación de situacións de aprendizaxe significativa tamén se viu
reforzada polo uso de ilustracións que axudan a entender os significados novos.
Pretendeuse desenvolver a competencia comunicativa nos alumnos/as a través de actividades nas que a
linguaxe se utiliza con propósitos ou finalidades concretas: intercambio de información persoal, resolver
problemas da vida cotiá, cantar,comprar,vender, etc...
As destrezas de comprensión e expresión, tanto orais coma escritas, desenvolvéronse de forma integrada
favorecendo deste modo a adquisición/aprendizaxe de habilidades esenciais para comunicar en lingua
estranxeira e contribuíndo ao desenvolvemento de capacidades que se especifican nos obxectivos xerais da
área para esta Etapa.
Deatacar tamén que durante o curso programáronse actividades para distintas festividades como Halloween,
Thanksgiving Day, Bonfire Night,Valentine´s Day, Carnival... Todas estas actividades supoñen unha motivación
extra para os rapaces e participan con gran entusiasmo.
En xeral O Equipo de Area de Primaria realiza unha valoración positiva en canto á consecución dos obxectivos
e contidos por parte do alumnado. Na meirande parte dos casos acadáronse os obxectivos referentes ao
coñecemento da lingua estranxeira contemplados na programación, a pesares de que no terceiro trimestre,
debido á saturación de actividades extraescolares e as excursións, dispuxemos de moi poucas horas lectivas.
Hai que resaltar que nos distintos ciclos houbo casos de nenos/as que debido as súas características
necesitaron dunha atención individualizada e materiais
específicos. Nestes casos non se acadaron os obxectivos mínimos programados
para o curso, pero si houbo unha evolución positiva dentro das súas posibilidades.
Continuamos coa nosa Aula de Lingua Inglesa e queremos facer constar as vantaxes derivadas de poder gozar
dunha aula propia para inglés cos avances tecnolóxicos dos que dispón ( equipo de son, canón de
vídeo,ordenador con conexión a Internet,DVD, vídeo, televisión,...) Sería conveniente unha nova pizarra dixital.

Educación Infantil

Durante o curso escolar 2011-2012 impartíronse clases de inglés en todo o ciclo de educación infanti l( 3 , 4,
e 5 anos) . Como en anos anteriores, optamos por unha única sesión semanal de entre 45 e 60 minutos de
duración. Tempo que consideramos é o mínimo imprescindible para acadar os obxectivos do programa e para
unha máis doada organización no centro.
Así pois, en educación infantil atendeuse a un total de 124 alumnos/as distribuídos do seguinte modo:
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3 anos A :19 alumnos/as
3 anos B :20 alumnos/as
4 anos A :20 alumnos/as
4 anos B :20 alumnos/as
5 anos A :23 alumnos/as
5 anos B :22alumnos/as
Nos cursos de Educación Infantil de 3, 4 e 5 anos os libros utilizados foron Playschool Starter, A e B
respectivamente, da editorial Oxford. Estes libros están compostos por fichas que favorecen a adquisición e o
achegamento á lingua inglesa nestas idades.
Tamén se fixo uso de material complementario, vídeos e fichas adaptadas, contos, Big Books, etc. A profesora
deste tramo educativo, quere deixar constancia de que o centro “Condesa de Fenosa” conta cos materiais
adecuados para impartir lingua estranxeira a esta idade temperán, mais sería conveniente solicitar cara a cursos
vindeiros algún xogo en inglés adaptado a Infantil, crebacabezas, un ordenador portátil para levar as aulas e ser
manipulado polos nenos/as.
Para acadar os obxectivos previstos levouse a cabo unha metodoloxía motivadora e lúdica, partindo sempre
dos intereses do alumnado.
A valoración é moi positiva xa que se acadaron todos os obxectivos mínimos na aprendizaxe da lingua
estranxeira.
En canto á dotación da aula considera que é adecuada e que dispón daqueles materiais imprescindibles para
levar a cabo a ensinanza da lingua estranxeira (vídeo, televisor, radiocasette, lector de DVD,...).
No que se refire ós espazos considera preciso a existencia dunha segunda aula dispoñible para a ensinanza da
lingua estranxeira, posto que no CEIP “ Condesa de Fenosa” cunha cantidade tan alta de alumnos e de grupos,
as clases de inglés, tanto en Educación Infantil como nos dous primeiros grupos de Educación Primaria,
impartíronse dentro da aula ordinaria dos alumnos. Esta circunstancia dificulta en gran medida a ensinanza do
idioma así como a dispoñibilidade do material.
Hai que destacar tamén que o número de alumnos por aula é moi elevado e sería máis axeitado diminuír este
número para atender dun xeito máis eficaz as
necesidades educativas e de reforzo que precisan os alumnos. En clases tan numerosas fai falta un profesor de
reforzo nas sesións de lingua estranxeira.
Así mesmo fai constar que a sonorización das aulas non é adecuada, posto que se producen reverberacións
que impiden que os nenos/as que se sentan na parte traseira entendan ben os listenings. Este problema
podería emendarse recubrindo as paredes da aula con cortizo.
•
•
•
•
•
•
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MEMORIA DA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
A Educación Física no noso centro estivo impartida durante este curso polos mestres: Mª Pilar Santás (no 1º
Ciclo de Primaria) e Modesto Rodríguez (no 2º e 3º Ciclo de Primaria).

Consecución de obxectivos.

En canto aos obxectivos da área, destacamos como aspectos importantes, a consolidación de certos hábitos e
actitudes:
• Hixiene corporal. Todos os nenos do 1º Ciclo aséanse ao remate da actividade física e os do 2º e 3º
Ciclo dúchanse e mudan de roupa.
• A actividade física como hábito xerador de saúde e calidade de vida.
• O xogo e o deporte como elemento lúdico. Educar a competitividade.
• A aprendizaxe de novos xogos como alternativas para o tempo de lecer e como axuda para un
desenvolvemento motriz máis completo.
Tanto este obxectivo como o anterior estamos a traballalos, ademais de nas clases de Educación Física, a
través de xogos alternativos no pavillón á hora do recreo. O mellor lugar para formar a deportistas habituais é a
escola, baixo a tutela do profesorado que eduque e faga ao neno racionalizar o xogo e situar nun segundo
plano o resultado; para potenciar aspectos como a diversión, o esforzo, o xogo en equipo, o xogo limpo, …
• A importancia da preparación do corpo para o exercicio físico (quentamento e estiramentos) de cara a
evitar posibles lesións.
• E os estiramentos e a relaxación (a volta á calma) para recuperar o estado de repouso e evitar a
aparición de maniotas ou outras lesións de maior gravidade.

Educación Física e Saúde
Continuamos neste curso, en Primaria, levando un control do peso dos nosos alumnos para apreciar a súa
progresión e detectar os casos de sobrepeso e
obesidade. Así como tamén os de Baixo Peso. Como
en anos anteriores pesámolos e medímolos ao inicio e
final de curso e calculamos o IMC (Índice de Masa
Corporal) que nos proporciona un maior
coñecemento do estado dos nosos alumnos. Non
debemos esquecer que a Obesidade é unha
enfermidade, e como tal debe ser tratada. O mellor
para manter un peso equilibrado é conxugar
actividade física moderada habitual, cunha
alimentación sa e en cantidade proporcionada.
O alumnado do colexio na marcha polas Médulas

Por outro lado, seguimos a darlle importancia á
nas xornadas de Xogaconnosco
hixiene postural nos múltiples actos diarios en que
fan uso das súas costas (ao coller pesos, ao sentarse, ao durmir ...). Así como cremos que debemos ser máis
estritos no control do peso das mochilas (diversas organizacións médicas recomendan non superar un 10% do
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peso do neno). Están hipotecando o corpo para o futuro e tanto os pais coma os mestres podemos axudarlles
a sensiblizarse e responsabilizarse en maior medida do seu corpo en período de crecemento.

Melloras e necesidades da Área de E.F.

Seguimos botando en falta que se puidera establecer alomenos unha reunión para intercambiar información co
profesorado de E.F. do IES. Lauro Olmo que vai impartir clase aos nosos alumnos de 6º o vindeiro curso
académico. Así como para establecer unha coordinación relativa aos contidos impartidos na área, tanto no 3º
Ciclo de Primaria coma no 1º Ciclo da E.S.O.
Por outro lado, segue pendente o pintado de xogos populares infantís no patio cuberto. Así como a
redistribución, máis racional, dos diferentes espazos de xogo no patio.

Actividades Extraescolares e Complementarias de E.F.
•

•
•
•
•

Xogos alternativos no pavillón á hora do
recreo (para os alumnos de 2º e 3º Ciclo
de Primaria).
Día do peón (para todo o alumnado de
Primaria).
Baile galego (expresión corporal), para o
alumnado de 3º e 6º de Primaria.
Convivencia Lúdico-Deportiva Xogaconnosco
(para os alumnos de 6º de Primaria).
Xornadas de Xogos Populares (para todos os
alumnos do colexio con motivo da
conmemoración das Letras Galegas).

Xornada de Xogos populares galegos
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MEMORIA DA AULA DE EDUCACIÓN MUSICAL

Mestres que interviron

Este ano a asignatura de Música foi impartida en primaria por Xoaquín Freixeiro, mestre especialista en EM, e
por Noelia Maceda , profesora de apoio de ensino infantil, nos cursos do seu nivel.
As clases se desenvolveron na aula de música, situada no primeiro andar do edificio do colexio, nunha ala onde
convivimos coa aula de idiomas e a de informática.

Actividades realizadas e recursos

Durante o curso pasado dotouse a aula cun ordenador que permitiu facer exercicios de discriminación auditiva
co alumnado. Neste curso, a presenza do ordenador facilitou traballos como a realización de audicións con
soporte visual empregando os recursos de youtube (así oímos Nun mercado Persa de Ketelby, a primavera de
Vivaldi, a sonata claro de Luna de Beethoven...), na gravación de pezas orquestradas polo alumnado
(empregando o soporte que dá o programa Audacity) e, en liñas xerais, na maior dinamización do blogue da aula
de música.
Realizamos un programa de lectura sobre Mozart que veu acompañado dunha miniwebquest, que imos poñer en
marcha no curso que vén para o quinto curso de primaria.
Mercamos durante este curso tres atriles para poder ler as partituras cando facemos orquestracións e nos
situamos fóra dos nosos asentos.
Dende a clase de música aportáronse actividades, preparando na aula ao alumnado ou ben realizando obradoiros
de danza, para distintas festividades do colexio:
• Samaín
• Festival de Nadal
• Día da Paz
• Xogos populares
• Festival das letras galegas

Melloras necesarias de cara ao curso que vén

O material da aula, e tras un ano máis de traballo, está cada vez máis necesitado dunha renovación, sobre todo
no que atinxe a baquetas, topes de xilófonos e metalófonos...
Tamén sería conveniente estudar algunhas adquisicións de materiais percusivos, fundamentalmente pandeiretas
que teñan unha calidade mínima que permita traballar con elas sen problemas.
Tamén teremos que estudar a posibilidade de dispormos dunhas bancadas para situar ao alumnado en exercicios
de canto, para poder ter contacto visual con tod@s e mellorar a concentración na actividade.
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MEMORIA DE RELIXIÓN

Obxectivos propostos :

•

•

•

◦ Maduración e responsabilidade do alumno.
◦ Respecto a profes e compañeiros.
◦ Ser solidarios e compartir.
◦ Respeeto á natureza.
◦ Fomentar a tolerancia, o respecto a todas as relixións e culturas.
Primeiro Ciclo :
◦ Fomentar a relación cos compañeiros de clase e do colexio.
◦ Inculcar valores de autoestima – tolerancia etc..
Segundo Ciclo:
◦ Recoñecer o amor e cariño á familia.
◦ Valorar as personas que nos axudan a medrar
◦ Parábola – evanxeos –fabulas de Esopo: a pomba e a formiga
◦ Traballamos o saber axudar aos demáis.
◦ Historia do leñador e a fada : Traballamos os valores de:
▪ Decir a verdade
▪ Non ser avarentos, senón partillar.
Terceiro Ciclo:
◦ Recoñecer expresións nas obras de arte: pinturas, cadros etc.
◦ Importancia dos Evanxeos, como os libros máis importantes da Biblia.

Obxectivos non acadados :
•
•

NoN fomentar, ás veces, o clima de silenzo nas aulas.
Non rematar todos os contidos do libro.

Obxectivos acadados:
•
•

Rematar, no segundo ciclo, os contidos
Clasificar textos bíblicos e respecto á natureza: libro do Xénese.

Materiais utilizados:
•
•
•
•

365 FÁBULAS DE ESOPO
POWER POINT “ Dedícate tempo", "valorar os amigos", "a amizade", "tentar se máis feliz"
Saber organizar o tempo nos estudos e na casa.
Historia do espantallo, para traballar os valores da tolerancia, de saber partillar e ser menos egoísta.
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MEMORIA DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN
Neste
•
•
•
•

curso a nivel das TICs teriamos que remarcar varios aspectos:
A dotación completa do equipamento Abalar, no 3º Ciclo de Primaria
A dotación en todas as aulas de primaria de PDI
A unificación de sistemas operativos na sala de ordenadores
A formación no equipamento Abalar e no manexo de ferramentas de autor dunha parte importante do
claustro
• A creación de varios blogues de aula
Sobre o primeiro aspecto, a dotación Abalar, temos que sinalar que foi menos conflitiva ca o ano pasado, con
moitos menos problemas técnicos e cun maior cumprimento dos prazos, co que puidemos estar traballando con
normalidade dende mediados do primeiro trimestre.
Sobre este aspecto queremos insistir na necesidade de realizar un esforzo por non rebaixar o protocolo de uso
dos equipamentos; puidemos comprobar que as avarías non causadas por problemas internos dos ordenadores,
debéronse ao relaxamento do protocolo en actuacións como a recollida no carro de carga.
Daquela insistiremos no próximo curso nesta cuestión, fundamental para garantir que os equipamentos, dos
que só temos o usufructo e non a propiedade, deben ser tratados correctamente para asegurarmos as mellores
prestacións por un largo tempo.
Tamén en relación coa implantación do proxecto Abalar debemos sinalar o importante labor de formación que
realizou o profesorado adscrito a estas aulas, pero tamén outro profesorado do centro, de infantil, primeiro e
segundo ciclo de primaria, que grazas á modalidade de formación en centros puideron adquirir os
coñecementos necesarios para levar adiante unha clase cos materiais TIC cunhas certas garantías, tal e como
se reclamaba na memoria do curso pasado. Xuntamos a esta memoria a do PFAC realizado.
Neste aspecto da formación deberíase insistir no emprego de programas de control do traballo do alumnado e
de xestión académica, como son o SIGALA e o ITALC. Manter un control, dende o ordenador do profesorado,
de cada un dos monitores, a posibilidade de intervención nun equipo determinado, o control das estratexias de
traballo do alumnado (onde se debe evitar a realización de exercicios co método de ensaio e erro) son
ferramentas básicas para a boa marcha dunha clase dotada deste equipamento.
Por último, como anotación metodolóxica ás aulas Abalar, debemos evitar en convertir o ordenador nunha
máquina de realización de exercicios, e non esquecer que o gran reto do noso alumnado para o mundo que os
espera, é a de manexar as informacións que circulan pola rede, un amplo mundo cheo de verdades, mentiras,
oportunidades, ameazas... que só cun manexo serio e responsable serán quen de discriminar. Neste sentido as
procuras de información, o contraste de fontes, o uso ético das informacións (citas, recoñecemento de
autoría...) son competencias básicas que temos que reforzar nas nosas prácticas de clase accedendo a unha
serie de exercicios tipo Procura de Tesouros, miniwebquests, proxectos de investigación, etc...
En canto á dotación dunha pizarra dixital interactiva en cada clase de primaria débese a doazóns de editoriais, a
entregas de material da xunta de Galicia e a un importante esforzo económico dos orzamentos do centro.
Xunto as PDI houbo que repoñer os equipos informáticos, xa que moitos deles, moi anticuados, non podían
soportar o software das pizarras, e ademáis houbo que instalar proxectores nalgunhas aulas que carecían deles.
Agora temos o reto de ampliar a dotación destes materiais a etapa de infantil do colexio.
Por último falar de que por fin puidemos igualar o sistema operativo da sala de ordenadores, poñendo Ubuntu
11 en todos os equipos. Deste xeito se facilita enormemente a aprendizaxe do funcionamento dos distintos
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programas ao ter todos os ordenadores a mesma versión dos distintos programas.
Queremos destacar finalmente a explosión de
blogues no colexio, que se reflicten no índice
da nosa páxina web, e que sinalan claramente
unha implicación total do profesorado coa
implantación das novas tecnoloxías como
alternativa metodolóxica na aula.
Valoramos en grande medida que xurdisen
todos estes blogues, pero quizais poidesemos
dar un pequeno xiro de cara ao curso que vén,
tentando que no canto de blogues de aula,
elaborarmos blogues de ciclo. Pensamos que
este feito axudaría a unha maior coordinación
entre o profesorado do ciclo, ao tempo que
partillar experiencias sería o mellor xeito de
Captura de pantalla dun dos blogues de aula
animar ao profesorado con menor experiencia
dixital a aumentar os seus recursos e coñecementos.
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MEMORIA ENDL

Composición.

O equipo de Normalización e Dinamización Lingüística está formado por:
• María Nieves Escuredo López.
• Xoaquín Freixeiro Álvarez.
• Manuel Francisco Gómez Vidal.
• María Teresa López Guitián.
• María José Martín Cruz (coordinadora).
• María del Carmen Melle Armesto.
• David Daniel Vázquez Álvarez.

Obxectivos e actividades.

Dende o Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística seleccionáronse unha serie de obxectivos
fundamentais a comezos do curso, sendo traballados ao longo do mesmo.
Con ditos obxectivos pretendiamos contribuir ao espallamento do galego e á conservación do patrimonio
lingüístico-cultural da zona, así como, concienciar aos nosos alumnos/as da súa importancia coma elemento
identificador do noso pobo.
As actividades deseñadas para desenvolver os obxectivos propostos, puideron levarse a cabo gracias á
colaboración e implicación dos membros do Claustro, e mesmo, doutros membros da comunidade educativa.
A continuación reseñamos as actividades realizadas durante este curso 2011/12:
• Todos os martes conto. Seguemos a valorala como positiva por incluir aos alumnos como narradores
unha vez que o seu nivel lector llo permite.
• Vaille co conto ao mestre. É outra actividade que ten moita acollida entre o alumnado que cada recreo
acude á biblioteca para ser escoitados por algún mestre/a.
• A olímpiada do saber. Realizouse este curso durante o segundo trimestre coa participación de todo a
alumnado de primaria. Adaptáronse os items e as respostas aos distintos ciclos de primaria, o que
resulta motivante para o alumnado, a través dun proceso de percura de información máis autónomo e
significativo. Este ano as preguntas estiveron relacionadas coa paisaxe, posto que este é o tema do
P.D.I. que se está a traballar no centro.
• Os clubes de lectura e lectura silenciosa. Como sempre motivouse para que os textos e libros
escollidos foran en galego.
• Dentro do horario adicado à lectura silenciosa, este curso, realizouse unha nova actividade, a lectura
por parte do alumnado de poemas de Álvaro Cunqueiro e Celso Emilio Ferreiro para conmemorar o
centenario dos seus nacementos. Deste xeito, todos os venres, os alumnos/as de cada aula, acudían
ás outras aulas a ler poemas destes autores ás compañeiras/os, comezando polos cursos máis altos,
ata que todos/as nenos/as leron algún poema.
• “O Barquiño de papel”. Continuouse coa edición trimestral do boletín da Biblioteca do colexio, que
pode atoparse na direción: .
• “Cadernos informativos de pais nais” . Xunto cos menús do comedor, elabóranse unha vez ao mes.
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O corro é galego. É unha iniciativa levada a cabo no primeiro ciclo de primaria que está a dar bos
resultados xa que independentemente da liña a seguir no ciclo de infantil, ao final de curso son moitos
os alumnos/as que se decantan polo Galego para as súas expresións orais na aula ( exposicións do
resume do libro, discurso sobre temas escollidos polo alumnado e que cada día presentaba un
alumno/a distinto).
Magosto. Celebramos unha festa popular e tradicional ao tempo que tentamos preservala da súa
desaparición. Nas aulas realizáronse diversos traballos para coñecer a castaña: recollida de refráns,
adiviñas, usos, cultivo e recollida... Todo o primeiro ciclo realizou unha visita a ”Castañas Rafael” para
coñecer de cerca o proceso de recollida, selección e envasado da castañapara a súa venta. A
realización da fogueira para asar as castañas e pintarnos cos tizóns no patio do colexio, foi como
sempre o colofón a esta festa tradicional.
Samaín. Ademais de engalanar o espazo físico do colexio coas cabazas típicas desta data, morcegos,
meigas, murais... fíxose un concurso de relatos curtos de medo e de decoración de calacús. Tamén
celebramos unha festa con diferentes xogos, obradoiros de “maquillaxe terrorífica”, merenda de
alimentos “noxentos”, etc.
Festival de Nadal. Realízase un festival no que se recita, dramatiza, canta..... en galego (ademais
doutras linguas: castelá, inglés e potugués) diversas adaptacións , composicións de creación propia ou
allea para o disfrute de toda a comunidade educativa.
Entroido. Comezamos estas datas coa celebración do xoves de comadres e compadres, seguimos coas
ordes do Meco na semana do entroido para rematar co desfile polo patio do colexio das comparsas
formadas por todas as alumnas/os e profesorado. A temática deste curso foi “A paisaxe”, em relación
ao Proxecto Documental Integrado que estamos realizando no centro. Así pois, desfilaron mouchos,
xoaniñas, vacas e abellas, flores, rochas, nubes, ríos... para rematar coa composición da nosa propia
paisaxe.

• Encontros co escritor. Marcos Calveiro mantivo un encontro (26 de abril) co alumnado de 5º e 6º de
•

E.P. Para conversar sobre o libro O carteiro de Bagdad, que previamente fora lido e traballado na clase,
usando o sistema de préstamo colectivo da biblioteca escolar.
As Letras Galegas. Esta data tan sinalada, celebrámola ao longo de todo o mes de maio con diversas
actividades:
◦ Traballos escolares distribuidos polos corredores sobre a figura do homenaxeado, Valentín Paz
Andrade.
◦ Biobibliografía do autor, colgada na rede:
◦ Entrega da revista “Trágame Terra”. Edítanse 450 exemplares em branco e negro (cos medios
dispoñibles no colexio), agás a portada que se fai en color e é enviada a unha empresa de
fotocopias. Esta portada supón para o centro un gasto semellante ao orzamento concedido por
Normalización Lingüística para todas as actividades desenvolvidas por este equipo.
◦ Ciencia en galego (21 de maio): todas as alumnas/os do centro participaron dunha xornada na que
tentamos demostrar que a nosa lingua tamén é válida para a ciencia, e as dúas sonno de xeito
divertido.
◦ Caza do tesouro: esta actividade consiste na asistencia a unha representación teatral na que os
actores nos irán dando unha serie de pistas a partires das que temos que deducir cal é o “tesouro”
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que temos que buscar no patio do colexio.
▪ Un día (16 de maio) participaron os alumnos/as de 2º e 3º ciclo, coa representación da obra
“A abraiante vida de Brian” por parte do grupo “Gargalladas teatro”.
▪ Outro día (25 de maio) participou o alumnado de E. Infantil e 1º ciclo, coa actuación do grupo
de teatro das nais participantes no “Obradoiro de contacontos” organizado pola Biblioteca do
colexio. Representaron a obra “A toupiña que quería saber quen lle fixera aquilo na cabeza” de
Werner Hotzwarth.
◦ Xogos populares (18 maio), desde o Depatamento de E.F., organizouse unha xornada de xogos
tradicionais e populares para que non se esquezan e os nenos as coñezan: a chave, a rá, buxainas,
chapas, zancos, mariola, bailes...
◦ Festival (31 de maio). Como colofón a todas as actividades, rematamos o mes coa celebración dun
festival con recitado de poemas, bailes tradicionais, cantigas populares... e entrega de premios aos
alumnos/as que ao longo do curso destacaron pola súa participación nalgunha das múltiples
actividades organizadas desde a Biblioteca e Axenda 21.
Proxecto documental: A Paisaxe. Todos os cursos dende infantil ata 6º de primaria, colaboraron na
elaboración de proxectos de investigación, elaboración de cartaces e murais relacionados coa paisaxe.
Foi promovido conxuntamente polo Equipo de Dinamización , Axenda 21 e polo Equipo de Biblioteca.
O traballo dividiuse en tres etapas:
◦ 1ª etapa: Recollida de información. Nesta primeira etapa o alumnado recolleu información do
subtema elixido polo seu mestre titor. Os métodos de búsqueda eran internet, enciclopedias,
libros da casa ou da biblioteca e mesmo transmisión oral de familiares ou veciños.
◦ 2ª etapa: Seleción da información.
◦ Nas aulas selecionouse a información e mesmo as imaxes e debuxos aportados polo alumnado.
Falouse, debatiuse e sobre todo aprenderon moito sobre a paisaxe.
◦ 3ª etapa: presentación e exposición da información.
◦ Dada a amplitude do tema a tratar, esta fase non se rematou, polo que seguiremos traballando
nela o vindeiro curso. Pódese atopar información sobre o mesmo neste enlace
Correspondencia interescolar: Carteámonos con centros doutras zonas de Gaicia:
CEIP Mesón do Vento de Ordes (A Coruña).
CEIP Ría do Burgo de Culleredo (A Coruña).
CEIP B. Quiroga Ballesteros de Lugo.
CEIP de Viana do Bolo (Ourense).
Participaron as aulas de 2º A e B, 3º Ae B, 4º B, 5ºA e B e 6º B.
O alumnado participou de bo grado nesta actividade, acollendo con moita alegría cada nova carta que
recibían. Comezamos cunha carta de grupo a grupo, pasando despois a manter correspondencia
individual. Algúns dos alumnos/as, ademais das cartas por correo ordinario, manteñen contacto a través
dos blogues dos seus cursos.
Lipdub. é un vídeo musical realizado por todas as persoas do noso centro (alumnas/os, mestras/es,
coidadoras, persoal de cociña, conserxe), no que se interpreta a canción “O tren da lingua” con música
de Andrés do Barro e letra adaptada por membros deste equipo. Este lipdub forma parte tamén das
actividades relacionadas co P.D.I. da paisaxe, mantendo a temática do mesmo e aproveitando os
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disfraces realizados durante o Entroido.
Actividades complementarias. Durante todo o curso leváronse a cabo visitas, saídas e actividades
diversas dentro e fóra da aula, cuxo obxectivo foi o coñecemento do entorno e o fomento do uso do
Galego:
Exposicións (exposición enviada pola xunta sobre a vida de Valentín Paz Andrade colocada nos
corredores do colexio...)
Visitas (parque de bombeiros, á radio, á biblioteca municipal, cooperativa, panadarias, representacións
teatrais á casa da cultura, oficina de correos...).
Partipación nas distintas actividades propostas polos distintos equipos de traballo do centro:
Polo San Martiño peóns ao camiño, recollida de lixo selectiva no colexio, Xuntanza da Axenda 21 en
coordinación co colexio de Casaio, que tamén estaba a traballar o tema da paisaxe; convivencia lúdica
“Xoga connosco”, coa que se pretende fomentar o deporte non competitivo e integralo na natureza;
contacontos; participación nas actividades da Semana da Natureza; realización do “Mercadiño dos
libros usados” para festexar o Día do Libro; actividades de Educación Vial organizadas pola Policía
Local; etc.

A implicación do profesorado.

Todo o profesorado participa das actividades que se propoñen dende este Equipo e, como sempre desde o
centro, velamos para que todas as actividades realizadas teñan coma lingua vehicular a galega.
É destacable a colaboración cos Equipos da Biblioteca, de Actividades Extraescolares e de Axenda 21, sen os
cales non sería posible a realización de moitas destas actividades.

Actividades non realizadas.

De todas as actividades previstas unhas cantas non puideron levarse a cabo por diversos motivos. Un deles foi
a falta de tempo para a súa planificación e posta en práctica.
Outro motivos, e quizais o máis importante, foi a falta de recursos económicos para a súa realización, xa que o
centro non pode asumir todos os gastos que se derivan do Equipo de Dinamización Lingüística.
É aquí cando queremos manifestar o noso rexeitamento ás políticas que as nosas autoridades educativas están
a levar a cabo en relación á nosa lingua.
Dende este Equipo cremos que é inaceptable asumir coma necesarios as cuantías que se destinan ao fomento
de linguas que non nos son propias, mentres que a nosa lingua se está a deprimir e, desde a Administración,
non se fai nada para valorala e fomentala como se merece. Todo isto cando ao profesorado se nos esixe unha
adicación e esforzo que traspasa as nosas obrigas profesionais e nos obriga a destinar unha parte do noso
tempo persoal, permanecendo no centro moitas horas fóra do horario.
Quedaron sen rematar as seguintes actividades:
• Rotulación de verduras e hortalizas da horta escolar.
• Rotulación das plantas do horto aromático.
Non se realizaron:
• Programa de radio no centro (si se foi a radios locais cos alumnos/as).
• O autobús da lingua.
• A árbore das palabras.
52

Memoria Curso 2011-2012

Ceip Condesa de Fenosa

Avaliación.

O feito de que cada ano as actividades tenten ser mais motivadoras, mais abertas, cun campo máis amplo de
actuación e mais coordinadas é simplemente grazas a implicación de mestres sensibilizados coa precariedade na
supervivencia do noso idioma e que ante o desamparo institucional ao que está sometido, vémonos na obriga
de deixar nas mans duns poucos, a difícil tarefa de sensibilizar á población escolar da importancia de manter
vivas as únicas verbas capaces de expresar os nosos propios sentimentos, as verbas do Galego, e que estas
estean o suficientemente fornecidas tanto polo uso como polo carácter normativo que deben amosar para
soportar os envites dos vocablos propios doutras linguas e que se colan de xeito implacable nos contextos e
medios mais motivantes que sexamos capaces de pensar, deportes, radio, televisión, iconas publicitarias, etc.
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MEMORIA DA AXENDA 21
Neste curso a AX21 continuou coa súa labor de intentar mellorar as condicións do noso centro en todo aquilo
que ten relación co coidado do medio ambiente.
Comezamos o curso como sempre, facendo unha labor de información e recordatorio aos nenos, das
actividades que xa temos postas en marcha dende hai uns anos e a importancia de continuar coas mesmas.A
partir de ahi e coa concienciación na importancia desta labor de continuidade os nenos foronse apuntado de
forma voluntaria as distintas actividades.
Tamén tivemos que recordar a o resto da Comunidade Educativa ( pais, nais, coidadoras, persoal de limpeza,
persoal de cociña, conserxe e profesores/as) que nós como parte fundamental neste proceso deberíamos
implicarnos cada un dende a súa perspectiva.
Tivemos a 1ª reunión do Comité Ambiental o día 16 de novembro e aí comezamos a perfilar o traballo para este
curso.
O Comité Ambiental este ano estivo formado por:
• 9 profesores (infantil, primaria e a Casiña)
• 8 nenos (un por cada nivel)
• 1 nai
• 1 coidadora
• 1 cociñeira
Estivemos de acordo na continuidade das actividades postas en marcha:
• Patrullas verdes.
• Reciclaxe selectiva.
• Hortos aromático e ecolóxico
• Aforro enerxético e de papel
• Disminución do ruído
Consideramos que ao longo das seguintes reunións, deberíamos establecer posibilidades de mellora e
establecer todas aquelas novidades que se consideraran oportunas. Tamén falamos da nosa participación no
proxecto de centro “A pisaxe” que este ano estaba moi relacionada co noso traballo.

Patrullas verdes

Traballaron ao longo de todo o curso, facendo unha labor de información e vixilancia no patio, para intentar
manter este o máis limpo posible, non estragar o material común e mellorar a reciclaxe selectiva nos
colectores do patio.
Este ano, alongamos as patrullas ao patio de infantil, pois inda que eles apenas xeran lixo (merendan e beben
nas aulas) vanse concienciando de cara a súa participación en primaria.
Todos os recreos saían tres parellas de nenos repartidos nas tres zonas do patio (patio central, zona cuberta e
do pavillón e zona de infantil) e deixaban constancia nunha plantilla dos puntos positivos e negativos
correspondentes.
Ao final do curso fixemos un reconto para escoller a aula que mellor coida o patio.( Aula de 1ºB)
Cabe destacar que nesta actividade participan con máis ganas os nenos máis pequenos. A medida que suben
de curso disminue a participación.
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Reciclaxe selectiva

Conseguimos que todas as aulas contaran cun colector de cada tipo ( papel, plástico e orgánico).
Este ano tivemos a inestimable axuda dos nenos da casiña ( David e Daniel) que pasaban acompañados dos
seus profesores a recoller o papel.
A recollida selectiva mellorou moito no patio. Inda que todavía debe mellorar os nenos e nenas xa comezan a
votar o lixo no colector correspondente.Existen 6 puntos limpos distribuidos nos patios de infantil e primaria
que cuntan cun colector para o plástico e outro para o orgánico. Non temos de papel porque apenas se
xenera a estas horas.
Este ano facemos unha limpeza do patio todos os luns; provistos de luvas e por niveis saímos ao patio despois
do recreo da mañá e facemos unha batida de recollida do lixo. Facémolo os luns porque é o día que máis lixo
hai no chan xa que o fin de semana entran moitos rapaces maiores e o deixan en malas condicións.
Queda pendente para o vindeiro ano colocar nas tapas dos colectores debuxos que axuden os nenos na súa
recollida selectiva.

Hortos

Temos dous hortos, un ecolóxico no que plantamos leitugas, acelgas, navizas, tomates, pementos, cebolas,
fresas...que consumimos nalgunha ocasión no comedor e outro aromático con plantas como
lavanda,romeu,salvia,menta...
Os nenos e nenas xunto coa profesora encargada dos mesmos plantan, regan, quitan as malas herbas e coidan
en definitva estes hortos.
Este ano o traballo nos mesmos viuse moi reducido debido a que tivemos que baleirar o horto aromático para
facer unha reestructuración do mesmo. Cortamos co permiso do Comité Ambiental o níspero que estaba a
traer moitas complicacións pois as súas raices estragaban as cañerías e levamos moitas cousas para os outros
patios mentras este non estea ben acondicionado, é por isto que este ano o traballo nos hortos foi moi
reducido.
Tamén contamos no espazo adicado o horto aromático cun composteiro no que
reciclamos restos orgánicos do comedor e que utilizamos cando xa está feito o
abono para os propios hortos.
Para compesar a falta de traballo deste ano nos hortos, os nenos e nenas
adicáronse a plantar peonías nos maceteiros e colocalas nas fiestras das
diferentes aulas.

Aforro enérxetico e de papel

A introducción dunha actividade nova “Os inspectores ambientais” contribuiu en
gran medida a esta labor de aforro enerxético.
Os inspectores, son nenos do Comité Ambiental que percorren as distintas
aulas e van comprobando
diferentes aspectos das mesmas coma:
• A existencia dun rincón para a AX 21.
• A existencia dun tempo para a AX21.
• A existencia de colectores de todos os tipos e a eficacia da reciclaxe
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nos mesmos.
• A existencia dun recuncho para a reutilización do papel.
• A revisión do estado das luces e as persianas.
Este último punto contribue a ver a importancia que o bo estado das persianas e as luces ten no aforro de
enerxía e avísanos para que estemos alerta na vixiancia destes aspectos.
O recuncho de reutilización do papel tamén reviste unha gran importancia porque disminuimos o volumen de
papel para reciclar e concienciamos os nenos na importancia de reducir e reutilizar. De feito procuramos aforrar
papel de diferentes maneiras:
– Facendo as fotocopias sempre polas dúas caras.
– Utilizando moitísimo máis as libretas.
– Poñéndose de acordo cos compañeiros a hora de facer as fotocopias.
– Utilizando as impresoras dos ordenadores de forma axeitada.
Os alumnos de Educación Infantil fixeron tamén papel reciclado que foron recollendo polas aulas.

Diminución do ruído

Este é un punto no que investimos moitos esforzos ao longo do curso e no que nos custa moito obter
resultados satisfactorios.
Detectamos coa axuda dos nenos do Comité Ambiental os lugares e os momentos de maior ruído: Comedor,
Biblioteca e filas (especialmente entradas e saídas).
Os nenos da Casiña axudáronnos coloreando uns
piñeiros que utilizamos a modo de semáforo; verdes
e vermellos.
Nas filas non podemos entrar ata que o piñeiro estea
de cor vede o que quere decir que o nivel de ruído
diminuiu o suficienter para poder subir as aulas.
No Comedor é moito máis complicado. Distribuímos
os piñeiros por mesas, e colocamos a carón de cada
un deles unha caixiña na que introducimos un lápis e
unha libretiña feita con papel reutilizado para facer as
anotacións.
Dende o Comité, pedimos a colaboración dos
Un dos piñeiros de control de ruído
nenos/as que serven as mesas e das nais que
coidan o Comedor para poder levar a cabo a
actividade.
A norma consiste en non servir comida se o piñeiro está en vermello.É preciso esperar a que este esté verde.
Os nenos encargados deberán anotar as veces que cambian o piñeiro e a mesa que cambie menos veces a
vermello terá ao rematar a semana como premio un postre especial.
Ao principio o método foi exitoso, pero pouco a pouco os nenos vanse relaxando e non resulta moi efectivo.
A presenza dos profesores no comedor parece ser fundamental para que o nivel de ruído sexa menor e inda
así custa moito traballo, teremos que retomar o vindeiro curso esta actividade con ganas, para elo deberíamos
partir dos resultados da enquisa que fixemos ao respecto.

56

Memoria Curso 2011-2012

Ceip Condesa de Fenosa

A paisaxe

Ao igual co resto do Centro, dende a AX21 contribuímos ao traballo neste proxecto.
As diferentes actividades que se levaron a cabo tiveron este tema como eixo fundamental. O día da Paz, O
Entroido, A Semana da Natureza...
Fixemos un traballo que colocamos na páxina do Colexio e na da AX21 de Santiago e como consecuencia da
mesma tivemos no centro unha xornada adicada a este tema, coa presencia do xefe territorial para a paisaxe
da tv V de Galicia que fixo unha reportaxe para o programa “ Vamos de Verde”
Os nenos/as disfrutaron coas actividades propostas, presentaron as que eles fixeron e coñeceron o traballo
dos nenos/as de Casaio.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS
As actividades Extraescolares e Complementarias son unha importante axuda no proceso de aprendizaxe dos
nosos alumnos. E así o entendeu o claustro deste centro ao non contemplar a suspensión das mesmas como
medida reivindicativa das múltiples carencias que afectan ao sistema educativo público.
Este curso as actividades nas que participamos foron as seguintes:

Concursos
1.

Concurso da ONCE: Para achegar aos nosos nenos ao mundo da discapacidade. Participaron os
alumnos de 3º a 6º de Primaria.
2. Durante o Segundo Trimestre organizouse no colexio a Olimpíada do Saber onde os nenos, por
grupos, demostraban os seus coñecementos sobre diversos temas. Unha actividade máis de animación
á lectura.

Charlas, actuacións, exposicións e proxeccións
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

26 outubro: Proxección “A vendima en Valdeorras”. Para alumnos de Primaria. Posteriormente os nenos
realizaron debuxos sobre o visualizado.
Programa Municipal de Prevención de Drogodependencias para o 3º Ciclo de Primaria:
Película: Enredados (10 de novembro).
Película: El Equipo Tigre: La montaña de los 1000 dragones (15 febreiro).
Película: Los pingüinos del Sr. Poper (26 abril).
29 de novembro: Programa de hixiene bucodental para alumnos de 1º e 4º de Primaria.
13 de decembro: Videoconferencia con Papa Noel no Concello (Infantil 5 anos).
28 de febreiro: Contacontos camerunés Boni Ofogo: “En Memoria”. Para o 3º Ciclo de Primaria.
29 de febreiro: Talleres de Educación Ambiental Axenda 21: para alumnos de 3º, 4º e 5º de Primaria
baixo o tema central “Aforramos auga en Galicia”.
8 de marzo e 19 de abril: II Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade Escolar. Para os
alumnos do 3º Ciclo de Primaria, as charlas foron impartidas por membros da Garda Civil e versaron
sobre Violencia de xénero e riscos de internet.
12 a 16 de marzo: Programa de Educación
Viaria do Concello. Para os alumnos de 3 e 5
anos.
23 de marzo: Contacontos da Editorial Anaya
para os alumnos de Infantil, 1º e 2º Ciclo de
Primaria.
30 de marzo: Contacontos: A que sabe a
lúa? e actuación dos nenos que participan na
actividade extraescolar de Batuca. Para os
O autor Marcos Calveiro falounos do "carteiro de Bagdag"
alumnos de Infantil e 1º Ciclo de Primaria.
10 a 13 de marzo: Programa de Educación
Viaria do Concello. Desenvolvido pola Policía Local para 4º e 6º de Primaria. Este ano contamos co
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autobús de Educ. Vial.
17 de abril: Charla-proxección co gallo do Centenario do Eclipse no Barco por parte de Salvador Bará
da Univ. de Santiago de Compostela. Para os alumnos do 3º Ciclo de Primaria.
26 de abril: Encontro co autor Marcos Calveiro, autor do libro “O carteiro de Bagdad”. Para o 3º Ciclo
de Primaria.
4 de maio: Elaboración de xabón artesanal infantil. En varias xornadas os alumnos de infantil elaboraron
diferentes xabóns artesanais a partir de aceites usados.
16 de maio: Busca do Tesouro coa
colaboración do grupo Gargallada Teatro para
os alumnos do 2º e 3º Ciclo de Primaria.
25 de maio: Busca do Tesouro para os
alumnos de Infantil e 1º Ciclo de Primaria, coa
colaboración dun grupo de nais de Infantil que
representaron o conto: ‘A toupiña’.
11-15 de xuño: Proxeccións durante toda esta
semana para todos as aulas do colexio de
Un momento da representación do grupo Gargallada Teatro
Astronomía. Contamos co Planetario Móbil de
La Caixa.
14 de xuño: Contacontos da Editorial Kalandraka para os alumnos de 1º de Primaria na nosa Biblioteca.

Celebracións e saídas
•
•
•

•

•

•

•

Samaín (28 de outubro): todo o colexio celebrouno con diversos actos e actividades (concurso de
cabazas decoradas, relatos de terror, talleres, etc.).
Castañas Rafael (2 de novembro): os alumnos de 2º de Primaria estiveron nas instalacións desta
empresa clasificadora e distribuidora dun dos produtos alimenticios máis significativos da nosa bisbarra.
Magosto (10 de novembro): Un ano máis celebramos no patio do colexio unha das festas máis
representativas e con máis arraigo da nosa Comunidade. Nunha grande fogueira e cunhas enormes
placas metálicas asáronse as castañas para toda a Comunidade Educativa. Todos rematamos coas caras
mouras polas negras cinzas da madeira queimada.
Día do peón: “Polo S. Martiño, peóns ao camiño” (11 de novembro): xornada de recuperación activa
dun dos xogos populares infantís con maior arraigamento entre os nosos nenos. Fixemos tamén un
concurso de ‘tuneado’ de peóns.
Festival de nadal (20 de decembro): coa participación de todos os nenos do colexio en dous festivais.
Un para Infantil en horario escolar e outro para Primaria a partires das 18h. Esta é unha das poucas
actividades do centro á que poden asistir os pais dos alumnos. A novidade deste ano estivo na
actuación dun grupo de nais de Infantil representando un fermoso conto.
Día da paz (30 de xaneiro): Este ano as actividades que se organizaron para todos os alumnos do
centro, estiveron centradas na plantación dunha oliveira no patio do colexio que representou a paz e a
convivencia pacífica entre todos. Entre todos regamos esa árbore para que medre con raíces fortes. A
banda sonora elixida, con coreografía incluída, foi “Mensajes del agua” (de Macaco).
Entroido: Como preludio do día grande de Entroido (17 de febreiro), celebramos o Xoves de
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Compadres (9 de febreiro), Xoves de Comadres (16 febreiro), Ordes do Meco (13-16 febreiro). O
desfile para as familias tivo como tema ‘A PAISAXE’, e o patio encheuse de xoaniñas, abellas, vacas,
mouchos, flores, montañas e ceo.
Biblioteca Pública (5 de marzo): saída dos alumnos de 1º de Primaria para coñecer o funcionamento da
Biblioteca Municipal do noso Concello. Aproveitaron para facer os seus carnés de usuario.
Clínica Veterinaria (6 de marzo): foron os alumnos de (4 anos A) para coñecer o funcionamento dunha
clínica para animais de compañía.
Mercado e Supermercado (6 de marzo): os
alumnos de 2º de Primaria fixeron unha saída
para coñecer mellor o funcionamento destas
dúas zonas comerciais da nosa localidade.
Xagoaza e granxa de vacas (21 de marzo): os
alumnos de (4 anos B) realizaron unha
xornada de sendeirismo para descubrir o val
de Xagoaza e algúns dos seus puntos de
interese.
Convivencia Axenda 21 (29 de febreiro):
reuniu no noso colexio a nenos do noso
A paisaxe foi o eixo da celebración do Entroido
centro cos do colexio de Casaio que
participan neste interesante proxecto medioambiental. A nosa representación correu a cargo de 20
nenos de Primaria que desenvolveron diversas exposicións e obradoiros. V Televisión filmou parte das
propostas.
Excursión a Ponferrada do 1º ciclo de Primaria ( 17 de abril): visitaron varios puntos de interese da
capital do Bierzo leonés e presenciaron unha fermosa representación teatral.
Día do libro (23-25 de abril): Mercadiño de troco de libros. Cada un destes tres días os diferentes
ciclos do colexio intercambiarán os seus libros infantís usados.
Semana da Natureza (7 a 11 de maio): organizada baixo a temática da reciclaxe polo Concello cos
seguintes actos: ‘Os Atrapalixos’ (para os alumnos do 2º Ciclo de Primaria). Teatro de títeres por
Ris;ras, plas (para 1º, 2º e 3º de Primaria). Xogo: Trivial dos 3R’s (para 5º de Primaria). E diversos
concursos de debuxo, redacción, fotografía,...
Letras galegas: os actos de conmemoración da nosa lingua comezaron cunha tarde de xogos populares
no patio para todos os alumnos do colexio (18 de maio). Tarde de Ciencia en Galego (21 de maio).
Festivais das Letras (mañá do 31 de maio). Fin de Festa coa actuación dos membros do Grupo de Baile
Galego de 6º de Primaria e entrega de diversos premios e recoñecementos polos concursos e
traballos realizados durante este trimestre.
Excursión de Fin de Curso dos alumnos de 6º de Primaria a Santiago e Coruña (23 a 25 de maio):
Con visitas á Cidade da Cultura e Catedral de Santiago; xunto cos museos da Coruña.
Centro de Saúde (24 de maio e 1 de xuño): Visita dos nenos de 3 anos a Pediatría, Odontoloxía e
Rehabilitación.
IES. Lauro Olmo (28 de maio): os alumnos de 6º de Primaria visitaron o que será o seu centro
educativo a partires do vindeiro curso.
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Radio Escolar (29 de maio; 5, 12 e 19 de xuño): os alumnos de 3º e Infantil de 5 anos prepararon uns
programas de Radio para saír nas ondas grazas á Cadena Cope, organizadora desta experiencia.
Excursión ao Salgueiral (1 de xuño): os alumnos do 2º Ciclo de Primaria realizaron unha saída de
convivencia á área recreativa do Salgueiral, dentro da localidade do Barco.
Convivencia Lúdico-Deportiva Xogaconnosco
(5 e 6 de xuño) con alumnos de 6º de primaria
de varios colexios da bisbarra de Valdeorras
(Vilamartín, Condesa, Sobradelo e Casaio).
Realizaron unha camiñada de 10 kms. polo
Entorno Natural de Las Médulas, o primeiro día.
Cea e durmida no noso colexio. Para realizar ao
día seguinte unha Marcha Cicloeducativa de
30 kms. O Barco-A Rúa-O Barco.
Parque de Bombeiros Comarcal da Rúa (16 de
xuño): foron os alumnos de Infantil de 4 anos.
Punto Limpo (13 xuño): Foron os alumnos de 1º
Momento da saída da ruta ciclo-educativa de
de Primaria.
Xogaconnosco
Saída polas beiras do río Sil (15 de xuño): por
parte de todo o alumnado de Educación Infantil.
Pizarras Tres Cuñados (derradeira semana de curso): os alumnos de 6º de Primaria coñecerán de preto
o sector produtivo punteiro na economía de Valdeorras.
Astorga e ás Covas de Valporquero, en León (20 de xuño): foi a excursión de fin de curso dos
alumnos de 5º de Primaria.
Festa de Graduación de Infantil de 5 anos ( 20 de xuño).
Festa de Fin de Curso ( 21 de xuño) organizada no patio do colexio pola ANPA do centro.
Partido de mestres e mestras contra os alumnos e alumnas de 6º (22 de xuño): colofón deportivo a
un curso cheo de actividades extraescolares e complementarias cun alto valor formativo.

Actuacións solidarias

De setembro a abril: recollida de tapóns de plástico para sufragar dúas cadeiras de rodas hospitalarias e a
operación dunha nena de Tarazona.
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COMEDOR ESCOLAR
O persoal encargado da atención e funcionamento do Comedor do C.E.I,.P. “Condesa de Fenosa” estivo
integrado por:
• O director do centro, Francisco Pérez Lemos, que supervisou o funcionamento.
• A encargada de comedor, Pilar Prada Rodríguez
• O persoal laboral composto por unha cociñeira e tres axudantes, que se ocupou da elaboración de
comidas en base aos menús..
• Persoal de atención e vixilancia: integrado por persoas propostas polo director do centro nas
condicións e número esixido segundo o número de comensais.
• Monitores especializados para levar a cabo as actividades extra escolares ofertadas pola A.N.P.A.
• Alumnado de 5º e 6º de primaria, usuario do comedor como axudante, en razón do carácter
educativo do servizo de comedor escolar.
O funcionamento do Comedor escolar seguiu as pautas marcadas no Plan de funcionamento, baseado no
Decreto 10/2007, do 25 de Xaneiro, polo que se regula o funcionamento dos Comedores escolares nos
centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria.
O Servizo de Comedor Escolar funcionou desde o 10 de setembro ata o 22 de xuño. Este curso no Comedor
Escolar comeron un total de trescentos vinte e dous alumnos/as, dos cales cento sesenta son transportados e
os demais do Barco. Todas as novas incorporacións foron de alumnos/as de transporte, posto que non se
ofertou ningunha vacante para o alumnado do Barco.
Cara ao curso que vén, manterase o mesmo número de comensais, posto que as prazas que quedan vacantes
ao marcharen os alumnos/as de 6o, cubriranse practicamente na súa totalidade por alumnado de novo ingreso
transportado. Como poñen de relevo os datos anteriores, o número de usuarios segue a ser moi alto.
Os labores de atención educativa, coidado e vixilancia dos nenos/as de Comedor foron realizadas por dez
coidadores. Ademais, durante o tempo da comida, as tres auxiliares técnicas educativas axudaron na atención
dos nenos/as que están ao seu cargo.
Todo o alumnado comeu nunha única quenda en torno ás 13:30, despois de deixarlle uns minutos para lavar as
mans e utilizar o servizo. Unicamente os alumnos/as de 5º e 6º, que axudan a servir as mesas, comían
posteriormente ao mesmo tempo que o profesorado.
Despois da comida os nenos/as contaban con tempo libre que ben podían dedicar ao xogo libre ou ben a
actividades que se lles ofertan como biblioteca, vídeo e outras actividades extra-escolares xestionadas pola
A.N.P.A.. Naqueles días que o tempo non o permitiu os nenos/as fixeron o recreo de comedor dentro do
pavillón e do patio cuberto.

Balance dos obxectivos

En termos xerais o balance dos obxectivos é satisfactorio. Conseguiuse ofertar un menú san e equilibrado, que
incluíra alimentos de todos os grupos, así como ter en conta factores culturais da nosa comunidade. A
aceptación deste polo alumnado usuario é moi positiva. Os nenos/as están moi concienciados de que deben
comer un pouco de todo e non acostuma haber problemas. Aceptan de mellor grao os novos alimentos, así
como peixes e hortalizas. Sen embargo cos nenos/as que comezan novos no comedor hai que “pelexar” moito,
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pois, en xeral, están pouco habituados a comer froitas, legumes e verduras. Incluso entre os máis pequenos,
dánse casos de usuarios que só comen triturado ou seguen tomando biberón, o que dificulta a promoción duns
hábitos alimentarios adecuados. Neste aspecto sería conveniente contar con máis axudas das familias que
deben continuar na casa o labor realizado no Comedor Escolar.
Ao longo do curso potenciáronse durante os tres trimestres o traballo de determinadas normas.
Fundamentalmente: deixar a mesa ben recollida, utilizar ben os cubertos e lavar as mans previamente á comida.
O control de ruído no comedor foi o obxectivo dunha actividade a proposta do comité ambiental do centro, e
que consistiu na realización duns piñeiros, cunha cara verde e outra vermella que serven para indicar o nivel de
ruído do comedor.
Para poñer en marcha este proxecto dividiuse o comedor por seccións, e de cada unha delas se encargaban da
súa dupervisión dous camareiros. Cando os alumnos encargados detectaban un nivel de ruído alto cambian o
piñeiro de cor, co que se debe deter calquera actividade na zona: non se sirve comida, non se come, non se
fala... deica restablecer un nivel sonoro axeitado.
Este sistema tamén se puxo en práctica noutras zonas do colexio (filas, biblioteca...) conseguindo un certo
éxito, aínda que haberá que reformular algunhas das ideas iniciais para corrixir, na medida do posible, os erros
detectados e acadar uns mellores resultados.
A colocación dos nenos/as e das mesas permite un maior aproveitamento da sala e maior comodidade para que
o alumnado que serve chegue con máis facilidade a todos os puntos.
Os alumnos/as de ensino Infantil seguen agrupados de momento no “comedor pequeno” que deberá
desaparecer co tempo.
Os nenos/as con alerxias a certos alimentos ocuparon o seu posto indistintamente no comedor. Para evitar
“despistes” á hora de comer os alimentos aos que lle teñen alerxia o persoal coidador de cada mesa está ao
tanto dos mesmos.
En canto ao persoal colaborador, repartíronse as mesas ao seu coidado por sectores, de xeito que cada persoa
se fixo cargo dun número determinado de mesas asignado previamente. Esta organización segue a resultar máis
eficaz. Durante o curso realizáronse diversas reunións co fin de lembrar as normas de comedor e atallar aqueles
aspectos nos que era conveniente incidir.
Hai que salientar as melloras acadadas no traballo dos obxectivos de promocionar entre os nenos/as hábitos
adecuados en torno ao servizo e manipulación hixiénica dos alimentos; promocionar hábitos de saúde
bucodental, como é non inxerir lambetadas ao remate da comida; fomentar o coñecemento dos alimentos, das
propiedades nutritivas dos mesmos e das conveniencias máis saudables en canto a súa combinación e métodos
de cociñado.
Durante este curso o centro seguiu participando no Programa Educativo 5 ao día pertencente á Campaña de
Promoción do Consumo de Froitas e Hortalizas Frescas no Mercado Interior. A valoración da participación na
mesma é positiva, sobre todo no aspecto de concienciar aos nenos/as da importancia de consumir froitas e
verduras. Este ano non se recibiu a revista do programa, polo que non se puido repartir todos os días cinco de
cada mes.
As minutas de comedor seguen a ser as mesmas que cursos pasados con lixeiras modificacións, entre outras
cousas de novos alimentos. Non varían moito posto que na realización dos mesmos colaborou un pediatra da
zona, iniciativa moi positiva e beneficiosa para os usuarios do noso comedor escolar.
Durante este curso se repartiron os menús cada mes, e tamén se atopan colgados na páxina web do colexio.
Segue quedando pendente a realización dun simulacro de incendio na hora da comida, pois nos parece
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interesante que coincida coa hora de comedor. Sería bo contar coa colaboración do Concello neste aspecto.
Un dos obxectivos primordiais do Comedor Escolar deste Centro é proporcionar a toda a Comunidade Educativa
un servizo básico e cotián que facilite a conveniencia do traballo diario das familias. Durante este curso foi
posible dar este servizo, con gran satisfacción por parte da comunidade educativa deste centro, pero o certo é
que cada vez resulta máis difícil poder atender a totalidade das demandas, posto que estas superan a
capacidade do Comedor.
En canto ás instalacións do Comedor e mantemento das mesmas realizáronse algunhas melloras e outras están
en marcha cara o seguinte curso:

Melloras realizadas:
•
•
•
•

Recambio das pezas da vaixela que o necesitaban e do enxoval de cociña.
Desratización e desinsectación do comedor e cociña por parte da empresa contratada polo Concello,
que se realiza todos os anos polo mes de Agosto
Recambio dos mosquiteiros do comedor.
Colocación dos protectores da luz en varios puntos

Melloras pendentes:
•

Cambio do cadro eléctrico da cociñá, que resulta insuficiente para a cantidade de aparellos eléctricos
que hai nela, o que provoca frecuentes saltos dos automáticos.
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