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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 reunións
xerais de carácter informativo ou para a coordinación de actividades complementarias. 

Co  gallo  de  unificar  os  temas  das  reunións  e  o  tratamento  das  mesmas,  facilítaselles  aos
coordinadores un guión (cos puntos acordados na Comisión de Coordinación Pedagóxica) dos
temas a tratar, anuncios dos distintos equipos e de Actividades Complementarias, 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 órgano que pon en común as  achegas 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  as  tarefas  relacionadas  coa  Biblioteca  Escolar
(promoción da lectura, formacións de usuarios, alfabetización informacional...). 

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, xa cun funcionamento
normalizado ao 100%. De cara ao curso que vén pensamos na necesidade de ir alén da mera
dotación de equipamentos e acadar un funcionamento baseado na xestión de recursos dixitais.
Neste senso somos un dos  centros seleccionados que, a nivel galego, traballarán na implantación
do libro dixital.

Tras o esforzo realizado o ano pasado no que se instalaron  Pizarras Dixitais Interactivas en
todas as aulas de primaria, neste curso colocáronse dúas PDI nas aulas específicas de alumnado
autista e motórico, o que, sumado a un grupo de traballo do profesorado de PT e AL para a
creación de contidos dixitais específicos para esas aulas, fai que o noso esforzo de modernización
e dixitalización do centro  siga avanzando na liña que dende hai anos vimos desenvolvendo.

Tamén dende a Biblioteca se puxo en marcha, a través dun grupo de traballo, un proxecto de

1



Memoria Curso 2013-2014 Ceip Condesa de Fenosa

dinamización  dos  e-lectores,  conseguindo  poñer  en  marcha  un  club  de  lectura  con  estes
dispositivos, a máis de capacitar a un grupo de mestres no emprego dos mesmos e na xestión
informática dos e-books.  Deste xeito tentamos que o colexio promova o uso dos dispositivos
electrónicos de lectura, que, sen dúbida han ser a ferramenta usual dos lectores do século XXI.

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. 

Dende que temos Ubuntu 11 en todos os equipos reducíronse enormemente as avarías e resulta
moito máis doado explicar o funcionamento dos distintos programas ao ter a mesma versión.

No mesmo eixo da dotación de equipamentos informáticos temos que falar da aula de recursos
para mestres, instalada en anos anteriores 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 o primeiro curso 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 Xogaconnosco 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 celebrouse no
colexio de Sobradelo, e alí acudiron os nenos e nenas do colexio, participando coma sempre o
noso profesorado na realización de parte das actividades do encontro.

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  referencia 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.
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Noutro orde de cousas sinalar que tamén, neste senso de satisfacer as demandas das familias, a
biblioteca abre coincidindo cos horarios de titorías para realizar empréstamos ao alumnado de 3 e
4 anos de ensino infantil acompañado das súas familias. No  “Martes... Conto”  as nais e pais
deste alumnado realizan quendas de conta-contos e se insiren na dinámica de promoción da
lectura que incentivamos dende o colexio e a Biblioteca Escolar.

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:  “Lectores
electrónicos: manexo e didáctica”, grupo de traballo da Biblioteca,  “Elaboración de recursos na
PDI” de AL e PT,  “A mellora da convivencia coa Educación Física” de profesorado pertencente
maioritariamente  ao  terceiro  ciclo,  e  participación  en  seminarios  permanentes  ou  grupos  de
traballo como son Xogaconnosco ou a Convivencia de Infantil.

Participamos tamén no Plan Proxecta cos proxectos “Máis e  mellor  actividade física”  (6ºA)  e
“Sustentabilidade e paisaxe” (Axenda 21).

O  Proxecto  documental,  proposto  conxuntamente  pola  Biblioteca,  a  Axenda  21  e  o  ENDL,
contou coa participación de todo o colexio, e tratou sobre a historia de distintas edificacións do
Barco,  que  pola  súa  historia,  significación,  importancia  económica,  etc...  merecían  un  maior
coñecemento do noso alumnado e da poboación do Barco en xeral. 

Non nos quedamos, dada a importancia do traballo,  nun labor puramente docente, senón que
procuramos darlle unha maior relevancia, e para iso construímos unha páxina Web onde se trata
cada un dos edificios. 

A Web está pensada para ser vista dende dispositivos Smartphone, xa que a nosa idea, para a
que contactamos co Concello, e colocar en cada un dos edificios estudados, un código QR que
redirixa os dispositivos Smart  á páxina Web do edificio  correspondente,  no marco do que se
chama Realidade Aumentada.

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 xa en anos
pasados,  tenta  contrastar  a  lingua  empregada,  os  costumes,  etc...  da  Galicia  mariñeira  con
respecto da Galicia interior. Os resultados seguen a ser moi positivos.

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, lonxe de ser unhas pasantías tradicionais, trata da adquisición
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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, a respecto de cando neste programa só participaba alumnado de 5º e 6º.

Máis información sobre as actividades da biblioteca e da Axenda 21 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 inclusión. 

Aos alumnos escolarizados en aula específica tentamos que asistan na meirande parte das horas
que se pode facer cunha certa expectativa de integración real, (as horas de artística e educación
física,  actividades  complementarias  e  extraescolares  e  outras  horas  da  titoría  ou  materias
impartidas por especialistas con profesorado de apoio ou co acompañamento das coidadoras).

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 na creación de
actividades dixitais específicas para o alumnado con necesidades educativas especiais ao través
dun grupo de traballo no que se agrupou o profesorado de PT e AL.

Tamén sinalar o esforzo de sinalización con símbolos ARASAAC para alumnado con dificultades
de lectura e autistas, de todo o colexio.

g) Outros
Un  ano  máis  seguimos  con  grandes  atrancos  para  levar  adiante  toda  a  carga  de  tarefas
administrativas 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. 

Un ano máis seguimos insistindo na necesidade de contar con persoal administrativo que poida
axudar, cando menos parcialmente, a facer máis levadeiras as cargas burocráticas que temos
sobre nós.
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Un ano máis sabemos que o feito de poñer isto na memoria non vai arranxar os problemas, toda
vez que as autoridades que administran a educación pública do país non poden fixarse no que di
o profesorado,  atentas como están só aos datos estatísticos nos que é imposible recoñecer as
horas que adicamos ao noso traballo fóra do horario escolar, os riscos que corremos ao facer
saídas escolares con grupos numerosos, as horas de formación para adaptar o ensino ás novas
tecnoloxías, os redobrados esforzos que realizamos para que os recortes non afecten ao noso
alumnado...

Tamén queremos sinalar  as  dificultades económicas que atravesa o noso centro debido ao
excesivo custe do combustible para calefacción, que xunto a un moi mal illamento térmico do
centro,  fai  que  para  ter  unha temperatura  en inverno  medianamente  agradable  teñamos que
renunciar a outros gastos e investimentos como os equipamentos con PDI ou a renovación de
equipos informáticos.
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MEMORIA FINAL DO CICLO DE ENSINO INFANTIL

Agrupamentos do alumnado e mestres/as integrantes do ciclo.
Plan de adaptación.
Calendarios das reunións de ciclo e temas tratados.
Consecución dos  obxectivos xerais do ciclo.
Aproveitamento dos medios e recursos didácticos.
Actividades conxuntas realizadas dentro do ciclo e co primeiro ciclo de Educación 
Primaria
Outras actividades complementarias e extraescolares.
Dificultades atopadas neste curso,  necesidades cara o ano que vén e propostas de 
mellora.

AGRUPAMENTOS DO ALUMNADO E MESTRES/AS INTEGRANTES DO CICLO.

• 3 anos A (21 nenos/as): Tere López Guitián
• 3 anos B (22 nenos/as): Sonia González González
• 4 anos A (17 nenos/as): Diana Domínguez García
• 4 anos B (17 nenos/as): Reme González Eiroa
• 5 anos A (22 nenos/as): Merce Molina Tato
• 5 anos B (21 nenos/as): Nieves Escuredo López
• Apoio á Integración::  Cristina  Delgado Delgado
• Apoio con  Psicomotricidade, Música e Estimulación da Linguaxe::  Marián 

Guitián Sarria
Mestres/as especialistas:

• Marta Barroso Álvarez (mestra de A.L.)
• Merche Gallego Delgado (mestra de Inglés)
• Sandra García RodrÍguez (mestra de Relixión)
• Natacha Longo González (Orientadora do Centro)
• Ángeles Pestaña Barredo (mestra de P.T.)
• Marta Gayoso Ríos (mestra de A.L.)

PLAN DE ADAPTACIÓN:
O plan de Adaptación que temos vixente para o alumnado de  3 anos considera prioritaria
principalmente:
Coordinación coas familias, antes de comezar o curso escolar (para informar e 
encauzar a xeneralización de condutas). 
Desenvolvemos dúas reunións coas familias, antes de comezar o curso escolar: 

1. No  mes de Xuño  tivemos un primeiro contacto para: darlles a benvida, 
explicarlles o funcionamento do transporte e o comedor, comprobar os alumnos/as 
que ían ser recollidos polas  garderías, os que escolleron Relixión/ Actividades 
Alternativas. Tamén, neste primeiro contacto, explicámoslle algunhas normas 
básicas do centro e  o ciclo, entregándolle información por escrito sobre a 
importancia deste período, cal debía ser o seu papel,os hábitos que debían ir 
creando, durante o verán, así como algunha bibliografía básica que lle podía 
axudar, segundo as necesidades de cada un. Ademais, tratamos de solucionar 
posibles dúbidas das familias, e ofrecémoslle a nosa axuda continuada para 
favorecer a adaptación e, en xeral, toda a escolarización no noso centro. Nesta 
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primeira reunión, invitamos aos nenos/as novos a vir por primeira vez ao 
centro, o día da festa de fin de curso.

2. En Setembro, tivemos outra reunión, para presentarlle xa as titoras de cada grupo,
establecer horarios e  as normas consensuadas polo equipo de ciclo.

Establecemento de quendas para os primeiros días da escolarización: 
Dividiremos cada aula pola metade, establecendo un horario  dunha hora e media para 
cada subgrupo (de 10:15 a 11:45H un, e, de 12:00h a 13:30h,  o outro) durante a primeira 
semana de escolarización en Setembro. Durante a segunda semana, aproximadamente, 
todo o grupo veu  en horario de 10:00h a 13:00h. No mes de Outubro o seu horario foi o 
habitual do centro. Pretendemos dar maior tempo e atención para que a adaptación 
fora o máis personalizada posible.
Entrevistas da orientadora e titoras coas familias:
Para a recollida exhaustiva de datos que favorecerán unha resposta educativa axeitada e 
individualizada, que este ano non se levaron a cabo pero que pretendemos retomar o 
vindeiro curso, xa no mes de Setembro.
Apoio á labor das titoras na aula, contando coas mestras de apoio do ciclo.
A adaptación para 5 anos (para favorecer o paso a primeiro de Educación Primaria) 
consistiu, principalmente, en:

1. Realizar actividades co primeiro ciclo ó longo do curso
2. Establecer unha reunión coas familias, que para o vindeiro curso se realizará no

mes de Setembro.
3. Ensinarlle as aulas e os hábitos do primeiro ciclo de Primaria, explicados polos 

mesmos alumnos/as.

CALENDARIO DAS REUNIÓNS DE CICLO E TEMAS TRATADOS:
As nosas reunións foron semanais, os martes de 13:30h a 14:30h. Os temas tratados, 
seguen o mesmo guión para todos os  ciclos , ademais, tratamos outros temas propios do 
ciclo:

• Elaboración do Plan Xeral anual (saídas á contorna)
• Revisión do PEC
• Achegas ó proxecto lingüístico de centro,especificando as estratexias para garantir 

o coñecemento das dúas linguas oficiais,
• Actividades propostas polos  distintos equipos de traballo do centro- Axenda 21, 

Normalización (lectura en voz alta os venres, realizada polos nenos/as de 
Primaria) e Biblioteca (“Os Martes Conto”, “Vaille co conto ó mestre”, préstamo 
nos recreos para os nenos/as de 5 anos)-

• PDI (“ Realidade aumentada no concello do Barco”)
• Organización de actividades complementarias: O Magosto (plantación de 

castañas), O Samaín (decoración de cabazas),  Festival de Nadal (adornar os 
corredores) O Día da Paz, O Entroido (Ordes do Meco), ,   Mercadiño de 
intercambio do libro usado (na Semana que se celebra o Día do Libro). Durante  o 
MES DAS LETRAS GALEGAS, desenvolvemos diferentes actividades, propostas 
polo equipo de Normalización e, dirixidas ó emprego e defensa da lingua galega:  
Revista das Letras Galegas, Día da Ciencia en Galego,  Día  do cine en 
galego,"ESTENDENDO GALICIA",Que é Galicia para ti?(os/as nenos/as realizarán 
debuxos que se colgaron nun tendal polo Malecón."Eu falo así"(recollida de léxico 
propio da zona por parte das titoras que posteriormente gravarán os/as nenos/as"A 
lingua nas ondas",na que os/as nenos/as de infantil describen a unha persoa do 
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centro. Gozamos co Baile galego, cos alumnos/as do 5º curso; tamén celebramos 
un festival de Infantil  co primeiro ciclo de Primaria.

• Elaboración do Calendario e normas das avaliacións dos 3 trimestres
• Actualización  do inventario
• Acollida das visitas das editoriais.
• Organización da XVII Convivencia de Educación Infantil, que este ano se 

celebrou no colexio de Sobradelo, que segue sen contar con ningún tipo de  
axudas económicas por parte da Xunta. Este ano organizamos dous obradoiros e 
dous xogos.

CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS XERAIS DO CICLO:
Os obxectivos da Educación Infantil e as finalidades da etapa fan referencia ás 
progresións do alumnado cara a adquisicións de capacidades referentes a:

• Coñecer o seu corpo, posibilidades, limitacións
• Formar unha autoimaxe positiva
• Tomar iniciativa nas actividades habituais (autonomía)
• Coñecer a contorna  
• Relacionarse cos demais a través das distintas formas de comunicación e 

representación
• Participar na creación dunhas normas que regulen a convivencia.

A adquisición de hábitos básicos e actitudes positivas implica dedicar un tempo con 
presencia no horario, dende a súa entrada en 3 anos: lavar as mans, recoller os xoguetes,
compartir os espazos, levantar a man para falar, escoitar os compañeiros/as, respectar ós
outros, tratalos ben, ser críticos, esforzarse, ser responsables, axudar, sentarse ben, ...
Tratamos de Potenciar COMO OBXECTIVOS XERAIS, 

1. Axudar ó neno/a a conformar a súa propia personalidade
2. Saber facer (razoar e actuar).
3. Valoramos fundamentalmente o desenvolvemento da personalidade de cada 

alumno/a, a partir da creación dun conxunto de valores que impregnen a vida 
na aula, baseados en : o respecto polas diferenzas, a cooperación, a 
responsabilidade, a autonomía, o diálogo,  a axuda, a creación autónoma, a 
sensibilidade, o goce polas cousas que facemos no día a día ou a confianza.

En liñas  xerais, este amplo abano de capacidades e hábitos van desenvolvéndose 
positivamente, debido á liña de traballo por proxectos, potenciando a comunicación do 
alumnado, así como a construción das súas aprendizaxes. Tendemos a que a aula sexa 
unha microsociedade onde os alumnos/as teñen as súas responsabilidades e, teñen que  
actuar  autonomamente nas diferentes rutinas, sendo outro dos obxectivos principais, 
que o alumno/a se desenvolva autonomamente na vida en grupo, dándolle o espazo 
e o tempo necesarios para que participe activamente na aula e noutros contextos.

APROVEITAMENTO DOS MEDIOS E RECURSOS DIDÁCTICOS:
• Cada aula está dotada de materiais manipulativos, adaptados á idade do 

alumnado, incluída a aula de psicomotricidade. 
• A maiores, tanto as familias como as mestras achegamos recursos materiais e 

persoais concretos a cada núcleo de aprendizaxe. Neste apartado, merece 
especial atención, agradecer ás familias a súa colaboración e presencia en cada 
escenario de aprendizaxe: aportando os seus coñecementos, participando en 
obradoiros, aportando materiais, colaborando na confección de materiais 
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específicos,...
• Achegas doutros mestres/mestras do centro,e tamén dalgunha nai.
• Visitas á contorna, que ademais de favorecer unha aprendizaxe concreta, favorece 

a posta en práctica das normas de convivencia en contextos diversos e, 
igualmente, aumenta as relacións intragrupais.

• Participación en actividades do ciclo e cos outros ciclos, favorecendo o 
cumprimento de normas conxuntas , establecendo relacións amplas e, vivenciando 
actividades, respectando e valorando as achegas  dos diferentes  niveis 
educativos.

ACTIVIDADES CONXUNTAS REALIZADAS DENTRO DO CICLO E CO PRIMEIRO 
CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA:

1. Actividades conxuntas co centro:
1. O Magosto
2. O Día da Paz (elaboración de bandeiras homenaxe a Mandela, que quedaron 

colgadas no patio cuberto de primaria)
3. O entroido
4. PDI (“Realidade aumentada no concello do Barco”)
5. ”O mercadiño do  libro usado” (Semana do “Día do Libro”)

2. Actividades conxuntas co primeiro ciclo de primaria: 
1. A Festa de  “O samaín”, desenvolvida, a partir da rotación por diferentes xogos
2. Festival das Letras Galegas con música e poesía.
3. Visita ás aulas de primeiro ciclo

3. Actividades Conxuntas, dentro do noso ciclo:
1. ”Os martes … conto”, proposta polo Equipo da Biblioteca (Contacontos 

realizados polos pais/nais e algunhas mestras, os martes en horario de 17:00h 
a 18:00h)

2. Festival de Nadal, 
3. Día da ciencia en galego
4. Día do cine en galego
5. XVII CONVIVENCIA DE EDUCACIÓN INFANTIL (28 de Maio), tendo como 

tema “O Cine”, participando con  xogos (buscando a nemo e cars) e dous 
obradoiros ( photo call e elaboración de cornetes para os flocos de millo).

6. Festa de Graduación dos nenos/as de 5 anos.
 
OUTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES:
Ademais das anteriormente citadas, no ciclo levamos a cabo outras actividades 
relacionadas co coñecemento da contorna, segundo estaban previstas na PXA:

• Visita ó Centro de saúde"hixienista" (3 anos)
• Visita á clínica veterinaria (4 anos)
• Visita ós Bombeiros (4 anos)
• Visita á radio (5 anos)
• Visita á praza de abastos (5 anos)

A maiores, fixemos outras saídas e actividades, relacionadas cos proxectos 
traballados, non incluídas na PXA:

• Visita á “Área arqueolóxica" 4 e 5 anos
• Saída ó Teatro Lauro Olmo,para ver o grupo de teatro "Ris,ras,plas"
• Saída ó Teatro Bergidum, para ver un espectáculo de monicreques (3 anos A,4 
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anos A e B e 5 anos B)
• Excursión a Carucedo (5 anos b)
• Saída á zona recreativa da Casa Grande de Viloira nunha xornada de 

convivencia coas familias (5 anos A)
• Saída ó rocódromo do Barco ( 5 anos B)
• Charlas de Educación Viaria, desenvolvidas por unha Policía Local da vila, 

apoiada con vídeos e cancións explicativas.(3 e 5 anos).
• XVII Convivencia de Educación Infantil  

DIFICULTADES ATOPADAS NESTE CURSO, NECESIDADES PARA O CURSO QUE 
VÉN E PROPOSTAS DE MELLORA:

• Seguimos a ter unha gran cantidade de actividades do tipo “complementarias” nos 
diferentes trimestres e, principalmente no último, isto fixo que non foran realizadas 
coa significatividade e tempo que merecen, provocando ademais certo estado de 
estrés e esgotamento por parte das compoñentes do ciclo. A este respecto, 
pensamos que temos que estruturar mellor o calendario das mesmas, para evitar 
as consecuencias negativas citadas, contando con que os nenos/as desta etapa, 
necesitan máis tempo para achegarse ás diferentes realidades que inclúen cada 
unha destas actividades.

• Agora xa contamos  cunha aula fixa.  O criterio de elección das aulas será o de 
antigüidade no centro, sempre que non haxa necesidades específicas no alumnado
que serán o criterio determinante.

• No vindeiro curso xa imos  cambiar o mandilón de cadros amarelo por outro de 
cor azul, debido a que o primeiro mánchase con moita facilidade (este curso si que
si)

• A nivel de mobiliario, este ano adquiríronse  2 mobles-casilleiros para 2 aulas.
• O representante de Everest trouxo dous ordenadores portátiles que deixamos para 

o centro.
• Para rematar, queremos valorar a gran axuda realizada polas mestras de apoio, 

reestruturando o seu horario para dirixir o seu esforzo cara as actividades máis 
relevantes de cada momento.
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MEMORIA DO PRIMEIRO CICLO DE PRIMARIA

Compoñentes do ciclo.
Calendarios das reunións de ciclo e temas tratados.
Actividades realizadas
Aproveitamento dos medios e recursos didácticos.
Nivel de consecución dos obxectivos
Avaliación dos apoios de educación especial
Valoración das actividades conxuntas do primeiro ciclo e ensino infantil

COMPOÑENTES DO CICLO
• Dna. Mª de las Mercedes Gallego Delgado (Inglés)
• Dna. Elisa Puente Murias. 2ºA
• Dna. Auri Ochoa Ochoa 1º B
• Dna. Rosa Varela Gómez  1ºA
• Dna Patricia González Álvarez    2º B
• Dna Marta Barroso Álvarez ( AL, Coordinadora)
• D. Xoaquín Freixeiro Álvarez (Música)

Outros profesores que dan clase no ciclo:
• Dna. Pilar Santás Rodriguez Educación Física (EF)
• D. Nicolas Martínez Asenjo( Profesor de Relixión)
• Dna. Alicia Nóvoa Rodríguez (PT)
• D.Rubén Rodríguez López (PT)
• Dna. Marta Gayoso (A.L)
• Dna. Laura Santamaría (PT)
• Dna Manuela Álvarez Lana (PT)

REUNIÓNS E TEMAS TRATADOS
As reunións tiveron lugar os mércores de cada semana, en horario de 13:30h a 14:30h na
aula de 1ºB, agás os días que tiñamos reunión xeral todos os profesores.
Os temas mais significativos que se trataron ao longo deste curso foron:

• Elaboración e aprobación dos obxectivos xerais para o curso 2013-14 que constan 
na PXA.

• Elaboración de mapas conceptuais das distintas unidades adaptados á linguaxe 
pictográfico.

• Horarios para asistir ás distintas actividades de biblioteca. Traballo de lectura na 
biblioteca e na aula. Lectura silenciosa, en grupo, individual. Expresión e  
comprensión lectora.

• Horarios para acudir á aula de informática.
• Determinación dos obxectivos mínimos do ciclo.
• Reunión cos pais/nais ao inicio do curso.
• Información do funcionamento das clases de apoio organizadas dende o Dep. de 

Orientación.
• Participación  e valoración das actividades complementarias e extra-escolares. 
• Coordinación entre os mestres titores e o resto dos profesores que comparten 

clases no ciclo.
• Conveniencia de recordar as normas de comportamento no centro. 
• Posta en común cara as avaliacións e os criterios das mesmas.
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• Revisión e modificación do PEC.
• Revisión e selección conxunta dos libros de texto de 1º curso cara ao ano que vén. 
• Asumir o compromiso co departamento de orientación  na realización dunha 

avaliación inicial  e final para identificar os factores de risco e facilitar a toma de 
decisións dos titores ( promoción, repetición).

ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividades dentro do centro
Os compoñentes do ciclo participaron este ano nas seguintes actividades:

1. Equipo de Biblioteca.
2. Axenda 21: participando en reunións periódicas.
3. Proxecto de Centro:Os monumentos do Barco
4. Grupos de traballos sobre elaboración de materiais e manexo da PDI e o manexo 

do libro electrónico.
5. 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 tratados 
nas aulas; presentación nas pizarras dixitais (PD) das actividades diarias dos extos
en soporte informático.

3. Participación nos Clubs de lectura e escritura cos alumnos de 2º  ciclo.
4. Organización e participación en todas as conmemoracións do centro: Festival de  

Nadal, Día da Paz, Entroido, Letras Galegas, Día da Muller, Día do Libro,
5. Contacontos, Recitado de poemas, teatro, Semana da Natureza, O Samaín,
6. Concurso de Cabazas. Concurso de Peóns. Receitas con castañas, Día da  

Ciencia. Xogos Populares, Logotipo de Axenda 21.
7. Participación en actividades de fomento e estímulo da lectura; Vaille co conto ao 

profe, Contacontos, teatro, Clubs de lectura, Lectura Silenciosa. Actividades da 
biblioteca de centro e aulas, contacontos. Lecturas compartidas de autores 
insignes nas diferentes aulas.

8. Elaboración de manualidades cara datas especiais: Magosto Nadal, Día do Pai, 
Día da Nai, Día da Paz.

9. Participación no proxecto Axenda 21 que inclúe:
10.Vixilancia das Patrullas Verdes, incentivar o aforro no consumo de papel, articipar 

na recollida do lixo, Facer prácticas de clasificación selectiva do lixo nos colectores 
do patio, participar na limpeza de patio os luns , participar nas actividades do horto 
aromático e ecolóxico,  participar na realización de adornos con material reciclado 
para o Nadal.

11. Participación en diferentes concursos e actividades: (Olimpíada do Saber, tarxetas 
de Nadal, marca-páxinas, 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, visita do túnel do terror en Samain,
festa do Nadal, visita do Apalpador.  Mercadiño de intercambio de libro, festa do 
Entroido, Magosto.

12.Participación nas actividades do día da Paz.
13.Colaboración voluntaria con ONG para axuda en diferentes programas: roupa, 
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xoguetes.
14.Correspondencia con outros coles.
15.Ciencia Divertida en Galego.
16.Remate do proxecto interdisciplinario de ”Realidade aumentada no concello do 

Barco” .
17.Participación no programa de Radio “A Lingua nas Ondas”
18.Participación nas gravacións das palabras propias da zona “Eu falo así” 
19.Participación na elaboración da Revista Escolar.
20.Visitas ao Blogue do colexio e participación no blogue da biblioteca.
21.Ecocine: Unha vez ao mes, faise unha visualización dunha película no salón de 

actos que teña que ver coa ecoloxía.
22.Dende o noso grupo seguimos a 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. Este ano léronse dous autores;  Jose Mª Díaz 
Castro, Antonio Garcia Texeiro.

Tódalas actividades quedan concretadas nas actas de cada reunión.

Actividades fóra do  colexio
• Saídas ao contorno:
• Visita á envasadora de castañas  (2º curso)
• Visita ao Punto Limpo e a biblioteca municipal (1ºcurso)
• Excursión a Ponferrada: todo o ciclo.
• A  saída ao supermercado xa programada na PXA foi substituída pola visita a 

Panadería, non  se puido facer por motivos externos ao centro polo que foi 
substituída pola visita aos medios de transporte do Barco.

É necesario axustarnos ás decisións tomadas na PXA, aínda que en ocasións ao longo 
do curso xorden actividades e visitas interesantes que non estaban programadas de 
antemán polo que é necesario coordinarnos entre tódolos ciclos  e clases do  colexio para
evitar solapar as excursións, e tratar así que os nenos non repitan as actividades e outros 
non se queden sen a oportunidade de experimentalas. 

APROVEITAMENTO DOS MEDIOS E RECURSOS
Neste curso continuamos co traballo utilizando as pizarras dixitais, e ordenadores 
portátiles en tódalas aulas de 1º e 2º curso como recurso básico; isto favorece a total 
introdución das novas tecnoloxías e, polo tanto a elaboración das aprendizaxes dende as 
TICs, cambiando substancialmente a nosa metodoloxía. A máis disto os alumnos/as teñen
un ordenador na aula para usar sempre que é preciso.
As titoras de 1º e 2º utilizan o Blogue onde se pode ver; xogos, actividades, contidos 
curriculares que se están traballando así coma as fotos dos alumnos nas diversas 
actividades e saídas.
Asistimos cos nenos/as a aula de informática no horario establecido para iniciar aos 
nenos/as en distintos programas: JClic, internet, procesadores de texto, especial mención
É preciso sinalar a mellora considerable nestas actividades grazas aos apoios recibidos,  
que nos permitiron o desdobre dos grupos máis numerosos.
Tamén contamos con programas e páxinas feitas no colexio que cada ano se van 
incrementando con novos programas como: A Paisaxe, A nosa Flora, Procura do tesouro 
sobre Vidal Bolaño, aos que se suman os que xa tiñamos noutros cursos: O corpo 
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humano, veterinario, supermercado, a oficina de correos, e que consultamos sempre que 
é preciso.
Utilización de recursos audiovisuais (televisión, vídeo, DVD, CD). O uso destes 
recursos foron utilizados case sempre no salón de actos.
Uso por parte dos nenos/as do servizo de biblioteca (préstamo, conta-contos, vaille co 
conto ao profe…), e tamén a utilización da biblioteca como prolongación da aula e como a
nosa principal fonte de recursos.
Participación nos diferentes concursos (Olimpíada do saber, concursos do ENDL, 
concursos da Natureza) e maximización dos recursos co 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 ás normas de 
convivencia e comportamento tanto dentro da aula como en corredores, comedor, 
patio...
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.
Debemos destacar a necesidade de cumprir os prazos de entrega dos carnés así como 
as sancións e premios establecidos.
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 implicación que este ciclo tivo en todas as 
propostas do Centro, participando e adaptando as suxestións feitas ao noso nivel 
específico.

AVALIACIÓN DOS APOIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
A atención aos nenos/as con n.e.a.e (necesidades específicas de apoio educativo)  
realizouse nas aulas de PT e AL, asistindo ás aulas ordinarias no horario marcado pola 
Orientadora do centro. O alumnado con dificultades de aprendizaxe recibiron tamén  
apoio, e grazas a isto, 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. 
  Na clase de 1º A recibiron apoio de; 

1ºA 1ºB 2ºA 2ºB

AL 5 0 0 0

PT 5 0 3 5

AL e PT 1 1 3 2
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VALORACIÓN DAS ACTIVIDADES CONXUNTAS CICLO INICIAL E E. INFANTIL
De novo este curso xuntámonos os alumnos de E. Infantil e Primeiro ciclo para ter 
algunha actividade especial en común. No primeiro trimestre foi a Festa do Samaín, e no 
terceiro as celebracións das letras galegas.
Os alumnos de infantil de 5 anos visitaron as instalacións de primaria para familiarizarse 
co entorno e a principio de curso farase unha reunión cos pais destes alumnos que entran
en primeiro, as titoras e a orientadora.
Estas actividades teñen por obxectivo principal realizar actuacións 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 e da necesidade de facelo do mellor xeito posible.
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MEMORIA FINAL DO 2º CICLO PRIMARIA
Compoñentes do ciclo
Calendarios de reunións e temas tratados
Actividades
Aproveitamento de medios e recursos
Nivel de consecución dos obxectivos
Lectura silenciosa
Dificultades atopadas
Avaliación dos apoios
Actividades de reforzo cara o verán
Medidas correctoras de cara ao curso que vén

COMPOÑENTES DO CICLO
Os mestres que compoñen o equipo de 2º ciclo son os seguintes:

• Titor 4ºA:. Mª Consuelo González Rodríguez.
• Titora 4ºB: Mª Encarnación Moldes Cobelas.
• Titora 3ºA: Pilar Santás Rodríguez.
• Titora 3º: B:Mª Carmen García Fernández.
• Inglés: Manuel Francisco Gómez Vidal 
• Educación Física: Modesto Rguez .
• Música: Xoaquín Freixeiro Álvarez
• Matemáticas 3ºA: Francisco Pérez Lemos 

Adscritos ao ciclo os profesores titores, Francisco Pérez Lemos e os profesores de PT:
• Manuela Álvarez Lana
• Rubén López Fernández 
• Laura Santamaría Rodríguez (substituída por Lucía Barreiro Iglesias)

Unha vez ao trimestre contamos coa presenza da orientadora, Natalia Longo González.

CALENDARIOS DE REUNIÓNS E TEMAS TRATADOS
As reunións do 2º ciclo realizáronse os mércores e nalgúns casos os martes 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:

• Establecemento, modificación e discusión de programacións.
• Establecemento dos obxectivos de ciclo e organización dos apoios en colaboración

co Equipo de Orientación.
• Organización e proposta de excursións, saídas, actividades culturais e educativas.
• Organización e preparación de festividades escolares: Samaín, Magosto, Nadal, o 

día da Paz, o Entroido, as Letras Galegas, ...
• Avaliación das actividades complementarias e extraescolares.
• Participación en concursos diversos.
• Participación nos distintos grupos de traballo e proxectos desenvolvidos no centro .
• Avaliación dos materiais traballados no ciclo.
• Memoria do curso 2013-2014 correspondente ao segundo ciclo.

ACTIVIDADES 
Actividades dentro da aula ou centro
Como cada ano intentamos participar naqueles concursos que se axustaban á nosa 
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programación.( Concurso da ONCE, FERTIBERIA, Semana da Natureza...). 

Actividades nas que participamos:
1. Celebración do Samaín 
2. Concurso de decoración de cabazas.
3. “Polo San Martiño, peóns ao camiño” ( co concurso de peóns decorados e a   

participación de todo o colexio, nun recreo, onde se demostraban as habilidades de
alumnos/ e mestres, co fin de fomentar o uso e, nalgúns casos, o coñecemento  
deste xogo popular)

4. Túnel do Terror, promovido polo E.D.L.G. ( Equipo de Dinamización da Lingua 
Galega)

5. 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.

6. Elaboración do Proxecto de Centro , este ano sobre “Realidade Aumentada no 
concello de O Barco”un estudo sobre os edificios emblemáticos do Barco a 
proposta dos Equipos de Biblioteca, Axenda 21 e E.D.L.G .

7. Magosto:Nas aulas leváronse a cabo actividades de recompilación de poemas, 
refráns, ditos, adiviñas..referidos a esta data. Os cursos de 3º Participamos no 
proxecto “ Salvemos unha castaña”.

8. Festival Nadal 3º A  (Martiño ten ganas de mexar na noite de Reis) e  3ºB (Rei 
León)

9. Celebramos o día da paz realizando unhas bandeirolas coa imaxe de Mandela e 
lemas e  reflexións tiradas da “Carta das liberdades” no pavillón. Bailamos e 
cantamos o tema  “Siyahamba”

10.Entroido. 
1. Participamos nos xoves de comadres e compadres, a semana do Meco 

(disfrazándonos cada día segundo mandaba o Meco plantado na entrada do 
colexio) 

2. Entroido Popular. Este ano escollemos esta idea como eixe para todo o colexio 
no que cada un se disfrazaba do que quería, motivando aos nenos/as a que 
realizaran os traxes con materiais de casa..

11. Participación en actividades de Biblioteca:
1. Vaille co conto ao mestre, e en clubs de escritura e lectura. 
2. Destacamos a actividade de Lectura Silenciosa levada a cabo nos quince  

primeiros minutos da xornada lectiva. Nos grupos de cuarto intercalamos dous 
días de lectura colectiva, con moi bos resultados. 

3. Olimpíada do saber.
4. Realización do “Mercadiño de libros usados” para festexar o Día do Libro:

12.Participación nas actividades propostas polos equipos de Dinamización da Lingua 
Galega e de Biblioteca do mes das Letras Galegas:
1. Gravación do vídeo “Eu falo así” co vocabulario de Valdeorras.
2. Gravación de catro programas de radio “A lingua nas ondas”.
3. Debuxos sobre Galicia: Que é Galicia para ti? para colgar polo Malecón na 

actividade conxunta “Estendendo Galicia” 
4. Ciencia en galego.
5. Colaboracións para a revista das Letras Galegas.
6. Proxección da película “O bosque encantado”.
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7. Festival das Letras Galegas 

Actividades fóra do centro
Participamos en diversas saídas para visitar exposicións ou asistir a actos de 
representación teatrais, musicais … 
A excursión anual de ciclo foi programada para coñecer a historia da minería romana no 
espazo recoñecido como Patrimonio da Humanidade “As Médulas”. Esta excursión 
contaba con viaxe de ida e volta en autobús, con comida ao ar libre e con visitas guiadas 
polo recinto das minas:

APROVEITAMENTO DE MEDIOS E RECURSOS
Os alumnos aproveitaron ao longo do curso os medios e recursos dos que dispón o 
centro. 
Entre outros, destaca o uso da biblioteca para servizo de préstamos, de consulta ou 
investigación e como sala de xogos de mesa .
Aos que non lles faltan puntos do carné tamén tiveron acceso ao uso dos ordenadores da 
Biblioteca por períodos de 15 minutos.
Así mesmo, nos recreos o uso do pavillón foi frecuente para realizar todo tipo de deportes,
en horario de recreo, seguindo as quendas programadas polo mestre de EF ou cando 
chovía para gorecerse. 
Utilizouse a aula de informática no horario preestablecido, como  introdución ao uso das 
ferramentas de elaboración de documentos de textos, presentacións, investigación na 
rede... co fin de que estes alumnos accedan cunhas competencias mínimas as aulas 
“Abalar”. E fóra deste horario como recurso de apoio ás investigacións e actividades de 
reforzo propostas polas titoras.
Emprego do encerado dixital da aula, recurso do que xa dispoñemos en todas as aulas do
ciclo.
Usouse 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
Este curso co fin de facer un uso máis obxectivo do carné por puntos, e así mesmo de 
facelo dun xeito máis coordinado sobre todo dentro do ciclo, acordamos poñer unha data 
intermedia para que o asinaran os pais, partindo as avaliacións e recompensando en cada
unha destas datas aos que non perderan ningún punto.
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. 
Xa dende hai anos vimos notando o descenso que presentan os rapaces en canto o nivel 
de autonomía á hora de realizar as actividades individuais. Como proposta para reforzala 
este curso dentro da aula programamos actividades e tempos concretos:

• Desempeño de responsabilidades dentro da marcha da clase: Control de faltas, de 
recollida selectiva, escribir a data no encerado, control de saídas ao encerado, 
responsabilizalos de control de datas límite de entrega de traballos dentro da aula e
para os distintos concursos.

• Realización de correccións comunitarias.
• Investigación de contidos en libros e enciclopedias para elaborar proxectos 

puntuais.
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LECTURA SILENCIOSA
Como cada ano este é un apartado que require mención aparte. 
Seguimos a considerala moi motivadora e un bo recurso para motivar cara a desenvolver 
nos alumnos/as o gusto pola lectura. 
Seguimos notando a preferencia pola lectura en castelán, o que pudemos 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 valoraron as lecturas por medio de resumos, 
como xa acordamos no curso pasado.

DIFICULTADES ATOPADAS
A falta de autonomía, mencionada no anterior apartado, provoca nos alumnos/as gran 
inseguridade á hora de realizar as tarefas individuais, o que provoca dificultades 
importantes á hora de dinamizar as clases.
Doutra banda, cada novo curso observamos un incremento na falta de motivación, 
atención e esforzo persoal, en certos alumnos/as, aos que só en contados casos se lles 
pode reverter esa actitude, por falta de apoio dalgunhas familias entre outros factores..

AVALIACIÓN DOS APOIOS
Os apoios realizados foron de varios tipos:

• Apoios feitos polos especialistas de PT e AL imprescindibles para  os alumnos con 
dificultades. 

• Contamos con desdobres para traballar a lectura comprensiva, cálculo, problemas.
• Tamén neste curso contamos cun desdobre para  informática compartida con 

plástica.
A aula de terceiro B iniciouse no uso do libro dixital.

ACTIVIDADES DE REFORZO CARA O VERÁN
Como o curso pasado 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 afondando en actividades que melloren a autonomía como neste curso.  
• Continuar coa coordinación dentro do ciclo e co resto dos ciclos, e os profesores de

PT e AL.
• Manter a periodicidade  das entrevistas coa orientadora ao longo do curso, para  

facer un seguimento máis exhaustivo do grupo e cada alumno/a individual.
• Traballar mediante obradoiros permanentes as Habilidades Sociais e Fórmulas de 

cortesía para mellorar a convivencia.

19



Memoria Curso 2013-2014 Ceip Condesa de Fenosa

20

Táboa 2: Estatística da avaliación final do segundo ciclo
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MEMORIA TERCEIRO CICLO DE PRIMARIA

Compoñentes do ciclo
Calendario de reunións e temas tratados
Actividades
Aproveitamento dos medios e recursos
Nivel de consecución dos obxectivos
Actividades de reforzo cara o verán

COMPOÑENTES DO CICLO: 
Titor de 5ºA Luís Fernández Gudiña

Titora de 5ºB Concepción Moldes Carriba

Titor de 6ºA Carlos Vázquez Fernández

Titora de 6ºB Patricia López López

Mestra especialista en P.T. Ángeles Pestaña Barredo

Mestra especialista en P.T. Alicia Nóvoa Rodríguez

Mestre especialista en Lingua Inglesa Carolo Gómez Vidal

Mestre especialista en Educación Física Modesto Rodríguez Centrón

Mestre de Educación Católica Nicolás Martínez Asenjo

Mestre de matemáticas Francisco Pérez Lemos

Mestra especialista en A.L. (Coordinadora) Marta Gayoso Ríos

Orientadora (Rota polos distintos ciclos) Natalia Longo González

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 da coordinadora.
• 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 do centro.
• Participación en actividades solidarias.
• Información e participación en diversos concursos.
• Coordinación  entre  os/as  mestres/as  titores/as  e  o  resto  dos  profesores  que

comparten clases no ciclo.
• Conveniencia de recordar as normas de comportamento no centro. Insistencia na

importancia de combater a agresividade.
• Avaliación e criterios de promoción.
• Presentación dos materiais das distintas editoriais.
• Reunión coa xefa de estudios do IES Lauro Olmo para falar  do alumnado que

remata ciclo e se incorpora a ese centro.
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ACTIVIDADES

Actividades dentro da aula ou centro
1. Samaín (túnel do terror/engalanar corredores,...).
2. Día  da  Ciencia  en  galego  (experimentos  e  videoconferencia  “Benqueridos

insectos”).
3. “Polo San Martiño, peóns ao camiño”.
4. Charla sobre nutrición.
5. Magosto (degustación de castañas).
6. Festival de Nadal (Club da comedia, recitado de poesías, interpretación de varias

panxoliñas e obra de teatro de “O Principiño”) e adornos navideños.
7. Día da Paz (bandeirolas por Mandela, baile “Siyahamba” e película “Invictus”).
8. Charla sobre incendios forestais.
9. Entroido (xoves de compadres e de comadres, ordes do Meco e festa).
10.Participación  no  Proxecto  Documental  de  Centro  (búsqueda  e  análise  de

información e redacción de artigos sobre distintos edificios históricos do Barco de
Valdeorras). Charla co historiador afeccionado D. Ángel Fernández.

11. Encontro coa autora Rosa Huertas (“La caja de los tesoros”).
12.Día  da  Concienciación  sobre  o  Autismo  (globos  azuis  nas  fiestras  e  vídeos

“Academia de especialistas” e “El viaje de María”).
13.Encontro coa autora An Alfaya (“Zoa e Azor”).
14.Festival  de  Primavera  (bailes  con  distintas  coreografías  preparadas  polo

alumnado).
15.Obradoiro de xogos tradicionais (5ºA e B).
16.Educación viaria (6ºA e B).
17.Mes das Letras Galegas organizado polo E.N.D.L.

1. Xornada de xogos populares no patio do colexio.
2. Revista escolar (cómic sobre X.M. Díaz Castro).

18.Preparación do alumnado de 6º de E.P. para a transición á E.S.O. (visita ao I.E.S.
Lauro Olmo, charla coas familias e co alumnado).

19.Graduación do alumnado de 6º E.P.
20.Actividades organizadas polo equipo de Biblioteca: 

1. Vaille co conto ao mestre/a, 
2. clubs de escritura e lectura , 
3. lectura silenciosa, 
4. lectura en voz alta dos venres, 
5. Olimpiada do saber, 
6. Mercadiño de libros usados, 
7. contacontos, ...

21.Actividades organizadas polo equipo de Axenda 21: 
1. Patrullas verdes, 
2. Recollida do lixo, 
3. Proxecto Silencio cos Piñeiros no comedor, 
4. Actividades do horto aromático e ecolóxico, 
5. Realización de adornos con material reciclado para o Nadal, 
6. Recollida solidaria de tapóns de plástico 
7. Ecocine dos venres.

22.Actividades organizadas polo E.N.D.L.: 
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1. Lectura do Kamishibai colectivo,  
2. Maios e coplas (6º A e B), 
3. Gravación e emisión dos programas “A lingua nas ondas”, 
4. Actividade de “Mochilas  pola  lingua”  (certame de logotipos,  estampación de

camisetas e visita a Arcos), 
5. Cine en galego “O Bosque Animado”, 
6. Participación no vídeo “Eu falo así”, 
7. Festival das Letras, 
8. Participación na actividade “Estendendo Galicia”, …

Actividades fóra da aula
1. Visita ao Supermercado Eroski (5ºA e B).
2. Visita a Xagoaza (Igrexa, Adega e Mosteiro) e ao Pazo do Castro (5ºA e B).
3. Visita ao Xulgado e á Policía (6ºA e B).
4. Participación no programa “Ecopreguntoiro” de Radio Voz.
5. Visita á Casa da Cultura para ver unha exposición sobre sostibilidade e fogares

verdes.
6. Día Mundial da Árbore (plantación de árbores no Salgueiral).
7. Busca do tesouro. Visita ao Parque Arqueolóxico (6ºA e B).
8. Película “Wall-e” no Teatro Lauro Olmo.
9. Xornada sobre escalada no rocódromo do Pavillón de Calabagueiros.
10.Ruta de sendeirismo en San Xoán de Río (5ºA e B).
11. Excursión final de curso para o alumnado de 5º de E.P á Coruña e Lugo.
12.Participación no programa de televisión “Menudos Sabios”. O alumnado de 5º de

E.P. foi o equipo gañador do concurso.
13.Excursión final de curso de 3 días para o alumnado de 6ºE.P. a Cantabria.
14.Excursión de todo o alumnado de 3º ciclo ao Aquapark de Cerceda.
15.Participación na xornada lúdico-deportiva Xogaconnosco: ruta pola Serra da Lastra

e marcha ciclista á Rúa (6ºA e B) durante dous días.

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. 
O  uso  do  pavillón  nos  recreos  para  a  práctica  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.
As aulas Abalar son outros dos recursos motivadores dos que dispoñemos para levar a
cabo diariamente a labor docente, así como, os blogues dos distintos titores/as.
En canto aos recursos persoais,  cabe destacar a coordinación e traballo cos mestres
especialistas en Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe, posto que, a súa axuda foi
imprescindible para traballar as dificultades de aprendizaxe do noso alumnado.

NIVEL DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS
A maior  parte  dos obxectivos propostos ao comezo de curso foron acadados na súa
totalidade.
Nembargantes, observouse un aumento na aparición de conflitos entre o alumnado nos
tempos de lecer. O equipo de 3º ciclo considera que deberían ser obxecto de estudo e
revisar o Plan de Convivencia para determinar solucións eficaces.
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O curso de 6ºA participou no plan Proxecta co programa “Máis e mellor actividade física”,
co que se pretende ao través dun tratamento interdisciplinar entre as áreas de educación
física e coñecemento, axudar a acadar de xeito máis efectivo os obxectivos de ambas as
dúas áreas.
Así mesmo, o C.E.I.P. Condesa de Fenosa acaba de presentar a súa instancia para o
Proxecto Experimental Educación Dixital e, de ser un dos 50 centros galegos agraciados,
o alumnado de 5º de E.P. do vindeiro curso académico traballará a través do portátil os
contidos expostos nunha contorna virtual, substituíndo así os libros de texto en soporte
papel1. Esto suporá un cambio substancial na metodoloxía e no acceso á información, así
como, a necesidade de formación para o profesorado.
Non  nos  podemos  esquecer  da  necesidade  de  seguir  traballando  a  motivación  do
alumnado  e  a  autonomía  persoal,  variables  fundamentais  no  proceso  de
ensino-aprendizaxe.

ACTIVIDADES DE REFORZO CARA O VERÁN
Convén non se esquecer da lectura e da escritura, así como, o repaso dos contidos vistos
ao longo do curso co obxectivo de non perder o hábito durante o verán e así comezar ben
o curso no mes de setembro.  A familia é  unha peza fundamental  na estimulación do
alumnado.

1 Neste momento  xa estamos incluídos na listaxe provisional de centros que van desenvolver o proxecto 
E-DIXGAL de implantación do libro dixital.
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MEMORIA DO DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN 

Durante este curso o Departamento de Orientación estivo composto  por:

Álvarez Lana, Manuela Destino provisional Profesora  de  Pedagoxía  Terapéutica,  compartida
co IES “Lauro Olmo”

Barroso Álvarez, Marta Destino provisional Profesora Audición e Linguaxe. Coord. 1º ciclo  EP

Gayoso Ríos, Marta Destino definitivo Profesora Audición e Linguaxe. Coord. 3º ciclo  EP

González Eiroa, Remedios Destino definitivo Coordinadora de Ensino Infantil

Longo González, Natalia Destino definitivo Xefa do Departamento de Orientación

López Fernández, Rubén Destino definitivo Profesor de Pedg. Terapéutica

Nóvoa Rodríguez, Alicia Destino provisional Profesora de Pedg. Terapéutica

Pestaña Barredo, Mª Ángeles Comisión Servizos.
Destino provisional

Profesora de Pedg. Terapéutica

Santamaría Rodríguez, Laura Destino provisional Profesora Pedg. Terapéutica.Coord. 2º ciclo EP

• Dous  profesores  de  PT  estiveron  asignados  respectivamente  ás  dúas  aulas
específicas coas que contamos no centro, un deles en Comisión de Servizos.

• Unha das profesoras de PT compartiu o seu horario co IES “Lauro Olmo”.
• A orientadora  do  centro  estivo  de  baixa  durante  o  segundo  trimestre,  sendo

substituída por Vanessa Calviño
• Unha das mestras provisionais colleu unha baixa por maternidade durante parte do

terceiro trimestre, sendo substituída por Lucía Barreiro
• As reunións da totalidade do Departamento de Orientación do C.E.I.P. Condesa

Fenosa  tiveron  unha  periodicidade  mensual,  combinándose  coas  reunións
semanais do profesorado de apoio e a orientadora.

• Ademais o profesorado especialista de apoio asistiu ás reunións semanais daquel
ciclo ao que estaba adscrito. Porén a orientadora foi rotando alternativamente polos
distintos ciclos.

• Con  periodicidade  quincenal,  realizáronse  reunións  entre  a  orientadora  e  as
auxiliares  técnicas  educativas,  co  fin  de  dotar  de  pautas  e  concluír  as  axudas
técnicas necesarias para favorecer a escolarización do alumnado con necesidades
educativas especiais (n.e.e.)

• As reunións cos pais realizáronse no horario disposto a tal efecto no horario da
orientadora. Valorar positivamente o incremento do horario destinado ás familias e
o reparto en mañá e tarde co fin de facer o horario máis dispoñible para as familias.

• A atención ao alumnado fíxose en horas de recreo e naqueles períodos horarios
previamente establecidos co profesorado titor.

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 necesidades educativas do alumnado, no asesoramento e deseño
de  criterios  organizativos  e  pedagóxicos  para  atención  á  diversidade,  na
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integración  inicial  do  alumnado  de  novo  ingreso,  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 co profesorado
titor. Noutras ocasións as entrevistas eran de carácter informativo, cando así se
requiría  para a avaliación psicopedagóxica ou para a a detección temperán de
necesidades.  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 e 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  unha  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 do noso
colexio.

VALORACIÓN DAS ACCIÓNS PRIORITARIAS PROGRAMADAS PARA O PRESENTE 
CURSO

 conseguido  – non conseguido – (=) parcialmente conseguido 

APOIO AO PROCESO DE ENSINO - APRENDIZAXE

=

Realizar unha av a l i ac ión inicial en todos os cursos para detectar as
dificultades de aprendizaxe desde o inicio

Cada  profesor  realizou  a  avaliación  inicial,  pero  queda  pendente  establecer  un
formato de probas de avaliación similar para cada nivel.

Organizar os espazos e instalacións para a orientación

Organizar os apoios ao alumnado con n.e.a.e. e elaborar os horarios do profesorado
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de apoio

=
Cubrir  documentos de síntomas de alerta nos cursos escollidos

Hai acordo neste tema, pero estase a determinar que documentos deben pasarse e
en que cursos

Establecer unha serie de medidas coordinadas que permitan atender á diversidade do
alumnado na aula ordinaria: adaptacións curriculares, adaptacións curriculares non
significativas, programas de reforzo...

=

Realizar a avaliación psicopedagóxica de todo o alumnado que acuda á aula 
de apoio. 

Debido ao gran número de alumnado que asiste a apoio, non se puido avaliar a todos.
Ademais algúns precisan de informe psicopedagóxico e outros dunha pre-avaliación 
que marque a hipótese de traballo máis recomendable.

=
Realizar a avaliación psicopedagóxica de novos casos detectados

Iniciouse a avaliación nos novos casos, aínda que nalgúns deles estase pendente de
probas médicas que confirmen a sospeita de diagnóstico. 

Poñer en marcha e seguimento das medidas  de atención educativa

Elaborar criterios avaliación alumnado TDAH, DEA

=

Realizar o plan estimulación linguaxe no alumnado infantil

Levouse a cabo o programa pero, debido a falta de dispoñibilidade horaria, non polas
especialistas de Audición e Linguaxe, senón polo profesorado de apoio de Educación
infantil.

Realizar o seguimento do alumnado en risco de non promoción

Realizar  un  especial  seguimento  do  alumnado  repetidor  e  daquel  outro  que
promocionou con materias non superadas (Plan de recuperación)

Informar á s  fami l ias  de  a lumnado  con  dificultades  de aprendizaxe  das
medidas que se están a aplicar e do seu resultado.

Colaborar na elaboración/revisión dos distintos documentos pertencentes ao PEC, así
como na memoria de final de curso do centro.

=
Recompilar actividades para a acción titorial no Blog de orientacion

Actividade en constante actualización

Recompilar  toda  a  información  da  que  dispón  o  centro  con  respecto  á  situación
persoal, social, académica... do alumnado a avaliar

Participar nas sesións de avaliación.

Informar ás familias do alumnado con dificultades de aprendizaxe da evolución que
tiveron durante a primeira avaliación.

Manter unha estreita coordinación co titor/a a do curso de 6º EP para tratar de 
detectar o alumnado que presumiblemente presentará dificultades no cambio de 
etapa.

Elaborar as adaptacións curriculares non significativas que sexan necesarias para os 
alumnos que presenten unha dificultade de aprendizaxe  que lle impida seguir o 
normal desenvolvemento do seu grupo clase

Adquirir material especifico para o departamento (cuestionarios, baterías 
de test….).

Polas dificultades de presupostos este curso non se adquiriu material específico para 
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o DO

Entrevista cos pais do alumnado con Dificultades de Aprendizaxe para informarlles 
sobre o modo no que se organizou a súa resposta educativa.

Elaborar trimestralmente informes de avaliación para as familias do alumnado que 
presenta maiores dificultades de aprendizaxe.

Elaborar a memoria final do Plan de atención á diversidade.

ACCIÓN TITORIAL

=
Recollida de información sobre o alumnado de novo ingreso

Este  curso  non se  realizou a entrevista  no  curso  de  tres  anos.  Valorouse volvela
realizar cara o vindeiro curso.

=
Asesoramento e apoio ao profesorado sobre actividades de acollida para o
alumnado de nova incorporación

Non se fixo de xeito sistemático, senón a demanda do profesorado

=
Actividades  encamiñadas  á  integración  e  cohesión  grupal,  con  atención
prioritaria ao alumnado do novo ingreso

Non se fixo de xeito sistemático, senón a demanda do profesorado

=
Apoio ao coñecemento da situación grupal e orientacións sobre modos de
actuación

Non se fixo de xeito sistemático, senón a demanda do profesorado

Elaborar unha carpeta do titor que facilite o labor do profesorado

Realizar o seguimento individual do alumnado coa intención de previr a aparición de
dificultades de aprendizaxe (avaliación inicial)  e  poñer en marcha as  medidas de
apoio necesarias.

Facilitar  ao  profesorado  titor  os  recursos  e  materiais  que  estes  requiran  para  a
realización de actividades que se acordaran dentro da titoría

Rexistrar as titorías coas familias que profesorado titor e de apoio teñen durante o
curso. (Ficha de titoría coas familias).

Asesoramento e orientación académica e profesional

Recoller  as  propostas  do  profesorado  para  a  elaboración  do  Plan  de  Orientación
Académica e Profesional.

Proporcionar información as familias e ao alumnado relativa aos  estudios

Incluír nas programacións actividades que lle permitan ao alumnado coñecer as súas
capacidades,  expectativas  e  intereses  relacionadas  co  coñecemento  do  mundo
laboral.

Organizar visitas ao instituto para que o alumnado coñeza o instituto.

NIVEL DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS
A valoración xeral  da consecución  dos obxectivos marcados no Plano de Orientación
pódese considerar positiva, xa que se cumpriron na súa totalidade, ou parcialmente, 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.
Sinalar que, durante este curso, continuáronse cos programas iniciados o curso pasado.
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Sería  necesario  darlle  continuidade  cara  ao  curso  que  ven  e  iniciar  outros  posibles
programas:  habilidades sociais  e  educación  emocional,  técnicas de estudio,  obradoiro
para  alumnado  de  altas  capacidades.  Esta  última  actividade  será  levada  a  cabo  en
función da dispoñibilidade do profesorado de apoio.
Para o vindeiro curso hai que seguir traballando nos seguintes aspectos: 

• Información ás familias do alumnado que comeza educación primaria. Reunión cos
pais destes alumnos nos primeiros días do vindeiro curso para darlle información
sobre as repercusións da LOMCE na escolarización dos seus fillos e sobre a nova
etapa.

• Posta ao día de todos os ficheiros de seguimento.
• Deseño de protocolos para a avaliación inicial  do alumnado e para a detección

temperá do alumnado con neae.
• Establecemento  de  horarios  fixos  de  coordinación  entre  profesorado  titor,  dos

distintos niveis  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
• Incidir en que este colexio atende numerosas demandas, tanto do alumnado que

ten escolarizado como de alumnos 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 feito de que os centros específicos queden lonxe fai que estas aulas
convértanse nun substituto daqueles na nosa bisbarra.

• Ademais o noso centro ten un número bastante elevado de alumnos e clases moi
numerosas, polo que as demandas de intervención se disparan.

• A pesar  de  que  varios  alumnos  en  modalidade  de  escolarización  específica
abandonan o centro , temos que incidir na necesidade de manter o persoal que
traballa  co  alumnado  con  neae.   Aínda  continúan  no  centro  catro  alumnos  en
modalidade de escolarización combinada entre aula específica e ordinaria.  Tres
deles necesitan apoio as vinte e cinco horas lectivas. Este feito “absorbe” a dous
mestres de pedagoxía terapéutica.

• Por  outro  lado,  son  moitas  as  demandas  recibidas  por  parte  do  profesorado
relación á problemática na linguaxe. 

• Os  casos  de  reeducación  logopédica  tanto  en  educación  infantil  como  en
educación primaria aumentaron considerablemente ao longo do curso.

• Por todo isto, esperamos contar para o vindeiro curso, como mínimo, coa mesma
plantilla que no curso actual,  posto que doutro modo sería imposible atender a
todas as necesidades existentes.

• Destacar especialmente o feito de que, aínda que este é un centro de atención
preferente para alumnado con neae, que consta con dúas aulas específicas, non
se  recibe  ningún  tipo  de  dotación  económica.  As  posibles  necesidades  destas
aulas cárganse ao presuposto xeral do centro. Porén a Consellería dota de axudas
económicas para a escolarización de alumnado con neae nos centros concertados.

• Esperamos que estes feitos sigan tomándose en consideración á hora da dotación
de recursos humanos e económicos para o vindeiro curso.
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Por outra banda incidir en que durante este curso se conseguiu, dende o departamento de
orientación  en  colaboración  co  equipo  directivo,  dotar  as  aulas  específicas  de  dous
encerados dixitais cos seus respectivos canóns. Ao longo do curso, o profesorado de
apoio realizou un curso de formación co fin de elaborar materiais e rendibilizar o uso das
mesmas.

30



Memoria Curso 2013-2014 Ceip Condesa de Fenosa

MEMORIA DE AUDICIÓN E LINGUAXE

Alumnado con N.E.A.E.
Organización do alumnado
Organización do profesorado
Modelo de intervención
Obxectivos
Intervención de A.L.
Coordinación co profesorado e reunións cos pais e nais
Melloras na aula de A.L.
Observacións finais
Propostas de mellora

ALUMNADO CON N.E.A.E.
Nas aulas de Audición e Linguaxe atendemos este curso sesenta e sete alumnos/as entre
os que atopamos:

• Alteracións da fala.
• Alteracións da linguaxe.
• Alteracións da lectoescritura.
• Trastorno xeneralizado do desenvolvemento.
• Parálise cerebral.
• Dificultades de aprendizaxe.
• Outras dificultades (Retraso Madurativo).

ORGANIZACIÓN DO ALUMNADO
De todos eles/as, trinta e nove alumnos/as asistiron exclusivamente á aula de A.L., outros
vinte  e  nove necesitaron a  intervención  tanto  do/a  especialista  en  P.T.  como de A.L.
pertencendo cinco ás aulas específicas. Intentouse que todo o alumnado que precisou
reeducación logopédica puidera ser atendido e debido a iso, ao longo do curso, o horario
sufriu distintas variacións. Temos casos de alumnado que está sendo atendido e que non
recibe todas as sesións que serían convintes ou que as mesmas son demasiado curtas.
Ao igual que o curso pasado, non se puido levar a cabo o Programa de Estimulación da
Linguaxe Oral (carácter preventivo na etapa de E.I.) por parte das mestras de A.L debido
ao gran número de alumnado e por falta de sesións no horario de audición e linguaxe,
aínda que, dende o curso pasado unha das mestras de apoio de educación infantil lévao
a cabo a partir de orientacións e materiais facilitados polo departamento de orientación.

ORGANIZACIÓN DO PROFESORADO
Neste curso académico, o centro conta cunha dotación de dúas mestras de Audición e
Linguaxe,  unha  con  carácter  definitivo  (Marta  Gayoso  Ríos)  e  outra  con  destino
provisional (Marta Barroso Álvarez), ambas as dúas a tempo completo.

MODELO DE INTERVENCIÓN
Elaborouse  para  cada  alumno/a  un  Programa  de  Intervención  Trimestral.  Os/as
especialistas en P.T. e A.L. mantivemos reunións mensuais coa Orientadora, co fin de
organizar o traballo dos/as alumnos/as 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.
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Ao  longo  do  curso  as  funcións  como  mestras  especialistas  en  A.L.  centráronse  na
realización das seguintes actividades:

• Realización  de  avaliacións  iniaciais  da  linguaxe  oral  e  da  lectoescritura:
empregamos  diversas  probas  para  avaliar  a  linguaxe  oral  como  a  Proba  de
Linguaxe Oral de Navarra (PLON), o rexistro fonolóxico inducido, entrevistas coas
titoras e observacións, tanto na aula coma nos recreos.

• Atención ao alumnado con n.e.a.e.
• Coordinación  cos  titores/as,  mestres/as  especialistas  e  mestres/as  de  P.T.,  así

como coa orientadora do centro.
• Reunións con pais e nais dos/as alumnos/as.
• Melloras na aula de A.L.
• Elaboración e adaptación de material específico para os distintos alumnos/as cos

que se interveñen.
• Participación no grupo de traballo “A P.D.I. na Aula Específica”.
• Participación nas reunións de avaliación.
• Organización dos espazos e do mobiliario das aulas.
• Participación  nas  actividades  realizadas  polo  centro:  Proxecto  Documental  de

Centro  (“Edificios  históricos  do  Barco”),  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 posteriormente se adaptaron ao 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.
• Manter contactos periódicos con titores/as, outros especialistas e pais/nais para

xeneralizar logros ou constatar dificultades.

INTERVENCIÓN DE A.L.
As  sesións  tiveron  unha  duración  de  entre  20  e  50  minutos  dependendo  das
características do traballo con cada neno/a, así como, das modificacións no horario do
centro (en setembro e xuño temos xornada única e partida no resto do período escolar).
Para cada alumno/a estableceuse un plan de traballo a principios de curso o cal se foi
modificando para adaptarnos a cada rapaz ou rapaza,  que serviu  tanto  para  dirixir  o
traballo das especialistas como para facilitar a coordinación entre os distintos profesionais
que  traballamos  co  alumno/a.  Este  plan  de  traballo  recolleuse  nunhas  fichas  de
seguimento que se revisaron trimestralmente.
Os obxectivos xerais da aula, xunto co plan de traballo para cada alumno/a, guiaron tanto
a planificación das sesións como a metodoloxía das mesmas, predominantemente lúdica
e  na  que  o  uso  de  programas  informáticos,  material  auditivo,  manipulativo  e  gráfico
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tiveron moita importancia.
En xeral, podemos dicir 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 dos alumnos/as que aínda non conseguiron os obxectivos serán
propostos para continuar coa intervención no vindeiro curso.

COORDINACIÓN CO PROFESORADO E REUNIÓNS COS PAIS E NAIS
Ao longo do 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
especialistas).
Realizáronse  reunións  cos  titores/as  do  alumnado  para  favorecer  a  coordinación  do
traballo  e  ter  diferentes  visións  dos  progresos  ou  retrocesos  dos  mesmos.  Nalgunha
ocasión algún titor/a requeriu orientación para resolver algún problema, ofrecéndoselle as
indicacións  oportunas,  ademáis  de  proporcionarlle  diverso  material.  Nos  boletíns  de
seguimento trimestrais que se lle entregan aos alumnos/as, 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/as o solicitaban para informarlles nas titorías.

MELLORAS NA AULA DE A.L.
As dúas mestras de A.L. estamos a tempo completo no centro e cada unha dispoñemos
de unha aula de A.L.  para cada unha,  sitúanse unha no edificio  principal  e  outra no
edificio denominado “A Casiña”.
Este ano mercouse material funxible ademais de modificacións de mobiliario.

OBSERVACIÓNS FINAIS
Os horarios das aulas de Audición e Linguaxe sufriron moitas modificacións ao longo do
curso académico co obxectivo de satisfacer a demanda existente.
Unha  das  mestras  especialista  en  A.L.  adicouse  á  atención  do  alumnado  con
discapacidade  motórica  mentres  que  a  outra  se  centrou  no  alumnado  con  trastorno
xeneralizado do desenvolvemento (entre outros casos). 
A participación no grupo de traballo : “A P.D.I. na Aula Específica”, cunha duración de 35
horas,  permitiu  coñecer  o  funcionamento  do  encerado  dixital  interactivo,  así  como,  a
elaboración e adaptación de recursos para as aulas de A.L.
A  mestra especialista Marta Barroso Álvarez encargouse de desenvolver o Plan  PROA
co alumnado de terceiro ciclo de educación primaria.
As dúas mestras especialistas en A.L. fomos coordinadoras do 1º e 3º ciclo.

PROPOSTAS DE MELLORA
• É preciso continuar coas dúas mestras de A.L. a tempo completo (como nos cursos

anteriores) debido a grande demanda de alumnos/as que se deben atender, xa
que, as aulas específicas son moi numerosas e, ademáis, hai moitos nenos/as na
aula ordinaria con necesidades que non foron atendidos suficientemente.

• Os grupos de rapaces/as por sesión tamén foron moi numerosos chegando a estar
catro nenos/as por sesión cando éstas deberían ser individuais. En ocasións, o
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número de intervencións son insuficientes e moi curtas, sobre todo, as sesións do
horario de tarde.

• Precísase  a  renovación  do  material,  sobre  todo,  o  material  informático
(ordenadores, incorporación de encerados 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 das mesmas.
• Ampliar a aula azul da “Casiña”, posto que, o espazo é moi reducido.
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MEMORIA DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA   
        
Alumnos con n.e.a.e.
Organización do profesorado.
Organización do alumnado
Modelo de intervención.
Obxectivos.
Metodoloxía.
Actividades.
Avaliación.
Propostas  de mellora 

ALUMNOS CON N.E.A.E.
Durante  este  curso  atendéronse  nas  aulas  de  Pedagoxía  Terapéutica  un  total  de 46
alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo, 7 deles teñen A.C.(s).  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.
• Discapacidade motora. Parálise cerebral espástica.
• Inmadureza xeneralizada. Déficit cognitivo.
• Trastorno xeneralizado do desenvolvemento non especificado.
• Retraso madurativo. Dificultades de aprendizaxe.
• Dificultades de aprendizaxe.
• Déficit de atención.
• Situación social – familiar desfavorecida. 
• Discapacidade motora con hemiparesia motora. Retraso madurativo.

ORGANIZACIÓN DO PROFESORADO.
Neste ano académico contouse no centro con catro mestras/es de P.T.   a tempo total e
unha  a  tempo  parcial  compartida  co  IES  Lauro  Olmo.  Dúas  mestras  de  Audición  e
Linguaxe, a tempo total.  Unha das mestras de P.T.  ocupa unha praza en aula específica
de motóricos en comisión de servizos. Outro dos mestres de P.T. atende 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: 

• Álvarez Lana, Manuela (P.T.) Compartida co IES Lauro Olmo. 
• López Fernández,  Rubén (P.T.)
• Nóvoa Rodríguez, Alicia (P.T.)  
• Pestaña Barredo, Mª Ángeles (P.T.)
• Santamaría Rodríguez, Laura (P.T.)
• Barreiro Iglesias, Lucía (P.T.) Substitúe a Laura Santamaría por baixa maternal.  

 
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
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aulas novas do segundo andar (aula rosa,   malva, marrón e laranxa (compartida con
plástica)).
Catro  dos  alumnos/as  permanecen  a  maioría  do  horario  na  “Casiña"  na  súa  aula
específica de autismo ou motóricos, estando integrados na aula ordinaria nas áreas de
Educación Física e Música, acompañados normalmente das coidadoras. Dous alumnos
acuden a Inglés co seu grupo de referencia.  Ademais un deles asiste  a unha sesión
semanal de Lingua Galega, Coñecemento do Medio e Alternativa, acompañados do seu
P.T. ou coidadora.
Os  horarios  sufriron  algunhas  modificacións  ao  longo  dos  tres   trimestres  debido  ao
incremento  de  alumnado  con  novas  necesidades.  Revisáronse  para  dar  cabida  aos
seguintes casos: 
Incorporación de alumnado con dificultades.
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/a, un Plan de traballo trimestral (para os  casos con reforzo
educativo) e/ou anual (para o alumnado con A.C.s),   revisado en reunións periódicas dos
P.T.s e A.L.s coa Orientadora, titores/as e profesorado especialista, co fin de organizar o
traballo dos alumnos e revisar os avances e dificultades dos mesmos. 
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.
• Colaboración activa na elaboración e revisión de ACIs. 
• Elaboración de programacións de aula. 
• 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), Mes das
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 rutinas diarias adaptadas a cada deficiencia.
Determinar  o grao de consecución dos obxectivos nestes alumnos é moi  complicado,
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debido  a  que  cando  se  consiguen  algúns,  outros  todavía  están  en  proceso  de
consecución  e outros tivéron que ser reformulados.  Aínda así, podemos dicir que en
líñas xerais houbo unha evolución positiva.
Para  favorecer  a  consecución  dos  obxectivos  sinalados,  hai  tres  cursos,  iniciamos  o
proxecto de creación dunha “Aula de Estimulación Multisensorial”. 
Para continuar con este traballo de estimulación, e aproveitar os recursos multimedia co
que  foron  dotadas  as  aulas  de  autismo  e  motóricos  (canón  de  proxección  e  pizarra
dixital),  realizamos un grupo de traballo   denominado  “A P.D.I.  na  aula  específica”,
consistente  na  realización  de  actividades  para  pizarra  dixital  nas  que  se  traballan:
habilidades cognitivas, habilidades sociais e contidos básicos de Lingua e Matemáticas
nos niveis máis elementais. 

METODOLOXÍA.
Utilizamos unha metodoloxía activa  e participativa implicando a  todos os  alumnos no
proceso  de  ensino-aprendizaxe.  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:

1. Actividades con material impreso: cuaderniños, fichas, …
2. Actividades  con  material  visual:  pictogramas  (mapas  conceptuais,  axendas,

secuencias...), paneis de comunicación, taboeiros, calendarios, lapbooks...
3. Actividades  con  material  manipulativo:  puzzles,  bloques  lóxicos,  ábacos,

encaixables, ensartables, ...
4. Actividades con software informático:  Clic,  Aprendilandia,  Pipo,  Pocoyó,  Caillou,

Cativadas,  Adibú  Trampolín,  Winnie  The  Pooh,  Comprensión  Lectora  (Aquari),
Actividades para P.D.I., Arasuite.

5. Actividades colgadas na rede: Vídeos de youtube, Symbaloo, blogges educativos
do profesorado do centro (e doutros centros), bloggue do Equipo de Orientación,
E.D.L.G., Biblioteca... . 

6. Actividades plásticas (recortado, picado, amasado, pintura, ...).
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7. Obradoiros: Semanais (Estimulación lectora “Ficha de lectura”, Habilidades Sociais
“Xogos de mesa e xogos de exterior”... )  e estacionais (outono, samaín, magosto,
nadal, inverno, entroido, primavera, letras galegas...).  

Algunhas actividades grupais (realizadas en diferentes espazos):
1. Actividades complementarias: Celebracións (Samaín, Magosto, Nadal, Día da Paz,

Entroido, Día do Libro, Semana da Natureza, Os Maios, Letras Galegas),  Festivais
(Nadal, Primavera, Letras Galegas), Convivencia de Infantil “Cholo e Nela”,  xogos
populares,  charlas,  títeres,  contacontos  (O  Apalpador...)  e  todas  aquelas
actividades  planificadas  polos  equipos  de:  Biblioteca,  Axenda  21  e  Equipo  de
Dinamización da Lingua Galega (E.D.L.G.) e a asociación cultural “Xogaconnosco”.

2. Proxecto Documental Integrado: “Realidade Aumentada no concello de O Barco”
(escolma  de  fotografías  antigas  e  modernas,  saída  fotográfica  pola  localidade,
maquetas, debuxos...). 

3. Saídas: 
• Na  contorna:  Punto  limpo  de  Viloira,  plantación  de  árbores  na  Raña,

“Mochilas pola lingua” a Arcos, Teatro Lauro Olmo, Garda Civil...
• Fóra da contorna:   Visita Ás Médulas, visita cultural a Ponferrada, Parque

acuático de Cerceda.

Actividades do Profesorado:
1. Grupo de traballo : “A P.D.I. na aula específica”, Coordinado por un compañeiro,

realizamos 35 horas de traballo  para a realización e adaptación de actividades
(habilidades  cognitivas,  habilidades  sociais  e  contidos  básicos  de  Lingua  e
Matemáticas) para empregar coa pizarra dixital, co noso alumnado.  

2. Proxecto  Documental  de  Centro  “Realidade  Aumentada  no  concello  de  O
Barco”:   O noso alumnado participou cos seus respectivos compañeiros/as de
aula ordinaria nas diferentes actividades realizadas para coñecer e documentar
algúns dos edificios máis senlleiros da nosa localidade O Barco de Valdeorras. 

3. Actividades  de  fomento  do  emprego  da  lingua  galega,  promovidas  polo
E.D.L.G.: 

• “Eu  falo  así!”:  Actividade  de  coñecemento  e  divulgación  do  patrimonio
lingüístico de Valdeorras, mediante a escolleita, escenificación e gravación
dun vídeo divulgativo  conxunto  de case todo o alumnado,  profesorado e
persoal non docente (coidadoras, cociñeiras...) do centro. 

• “A Lingua nas ondas”: Deseño, gravación e montaxe de catro programas
de  radio  escolar,  co  motivo  da  homenaxe  da Real  Academia  Galega  ao
poeta de Guitiriz, Dn. Xosé María Díaz Castro. Cada programa consistiu na
condución do programa por un grupo de terceiro ciclo e a participación do
resto de ciclos e etapas con seccións tales como: “Semblanza do autor”, “A
personaxe misteriosa”, “Escacha coa risa”e o  “Noticiario estrafalario”. 

• “Ciencia en galego”,  “Xogos populares”,  “Cine en galego”,  “Mochilas pola
lingua”...

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
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información reflectida nas fichas de seguimento realizadas unha vez rematado o curso
anterior), continua e formativa, mediante:

• A observación direta 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...
• Probas de avaliación.
• Axendas de ida e volta.
• Sesións de avaliación trimestrais.
• 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,  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  dacordo  coas  súas
características específicas, seguindo os seus obxectivos.  
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 aprendizaxe dos alumnos/as.
Como documentos de avaliación, temos os informes trimestrais para as familias, as 
Fichas de Seguimento, (revisadas trimestralmente), os criterios de avaliación das 
Programacións de Aula e os indicadores de avaliación dos Documentos de Adaptación 
Curricular.

PROPOSTAS  DE MELLORA 
Cara o curso que vén, consideramos necesario:

• O  cambio  dos  ordenadores  da  Casiña.  Os  xa  reemplazados  non  funcionan
correctamente, e o resto seguen sen substituirse (un ano máis).

• Ocultar o cableado das Pizarras dixitais nas aulas específicas. 
• Mellorar a conexión a internet. 
• Seguir  a  dotar  a  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. 
• Acondicionar os sumidoiros do baño para evitar a saída de cheiros. 
• 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 2013-2014 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

Manuel Francisco Gómez Vidal, que atendeu os restantes cursos de primaria:
• 3º A e B
• 4ºA e4ºB
• 5ºA e 5ºB
• 6ºA e 6ºB .

Na memoria desta área dedicarase un apartado específico 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: Quest 1 e 2 de Mac´Millan-Heineman
• 2º ciclo: Quest 3 e 4 de Mac´Millan-Heineman
• 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.
 Desde  1  a  4  continuamos  por  segundo  ano  co  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
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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.
Destacar  tamén  que  durante  o  curso  programáronse  actividades  para  distintas
festividades  como Halloween,  Thanksgiving  Day,  Peace  Day  Bonfire  Night,Valentine´s
Day, Carnival,Christmas Day.... 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  2013-2014  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:

• 3 anos A :21 alumnos/as
• 3 anos B :22 alumnos/as
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• 4 anos A :17 alumnos/as
• 4 anos B :17 alumnos/as
• 5 anos A :22 alumnos/as
• 5 anos B :21 alumnos/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 Ángeles
Guitián (psicomotricidade en Infantil) 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. Aliado na loita contra
o sedentarismo e a obesidade.

• 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.
Por outro lado, seguimos a darlle importancia á 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 que non superen o 10% do 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. Debemos tomarnos este tema máis en serio. 
Este ano deuse a circunstancia de que en 6º de primaria tivemos 3 nenos con corsé por unha 
curvatura excesiva da columna.

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 vaia 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. Cremos 

que a reunión de todo o equipo de mestres de 6º de Primaria coa Xefa de Estudos do
devandito I.E.S. non exclúe outra reunión por áreas.
Segue pendente a redistribución, máis racional, dos diferentes espazos de xogo no patio. O fútbol,
os alumnos maiores do colexio e o xénero masculino, en concreto, copan os mellores espazo e
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durante máis tempo. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS DE E.F.
1. Xogos alternativos no pavillón á hora do recreo (para os alumnos de 2º e 3º Ciclo de

Primaria).
2. Día do peón (para todo o alumnado de Primaria). Incluíndo a práctica deste xogo

tradicional, así como un concurso de ‘tuneado’  de peóns. O día grande foi o 11 de
novembro.

3. Baile galego (expresión corporal), para o alumnado de 5º de Primaria (unha hora semanal).
Rematando o día 16 de maio cunha actuación para todo o centro. Esta actividade foi
coordinada pola mestra Pilar Santás.

4. Convivencia Lúdico-Deportiva Xogaconnosco (para os alumnos de 5º e 6º de Primaria).
Esta actividade consiste nunha convivencia de 2 días entre alumnos de 11 a 12 anos de
diferentes colexios públicos da bisbarra de Valdeorras. Está organizada polos mestres de
E.F. dos centros que integran a Asociación Xogaconnosco. Realizouse o día 7 de maio
para o alumnado de 5º de Primaria e os días 16 e 17 de xuño para o de 6º de primaria.

5. Obradoiro de Xogos Populares e Tradicionais: impartido en dúas sesións (23 e 30 de abril)
por monitores da Deputación de Ourense, para os alumnos de 5º de Primaria.

6. Curso de iniciación á natación na piscina cuberta do Concello, impartida por monitores de
natación para os nenos de 3º de Primaria. Esta actividade desenvolveuse en horario
escolar durante oito semanas a razón dunha sesión por semana. Foi durante o primeiro
trimestre.

7. Este curso, coordinado e impartido polo titor de 6ºA, Carlos Vázquez, participouse no
Programa Máis e mellor actividade física. Consistente en impartir unha das horas de
Coñecemento do Medio de forma interdisciplinar con E.F.  A valoración foi moi positiva,
resultando beneficiadas ambas materias e, sobre todo, a formación dos alumnos de 6ºA,
participantes no Programa. A actividade estrela consistiu nunha busca do tesouro polo
Parque Arqueolóxico da nosa localidade. Onde os nenos de 6º puideron coñecer este
entorno, orientarse a través dun plano, ampliar os seus coñecementos botánicos... e todo
isto facendo un pouco de exercicio ao aire libre.

8. Tamén se realizaron 3 actividades de iniciación á escalada, contando coa inestimable
colaboración de Julián Rguez., experimentado montañeiro e pai de alumnos do centro.
Foron os alumnos de 5anosB, 6ºA e 6ºB. O lugar elixido foi o rocódromo do Pavillón
polideportivo de Calabagueiros.
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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 no nivel de infantil por Marián Guitián, profesora de apoio de ensino
infantil, que foi substituída por Laura Pallares no primeiro e segundo trimestres.
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
A aula conta cun ordenador que nos permite o acceso a exemplos musicais en servidores
web como pode ser Youtube. Grazas a isto incrementamos aos poucos o tempo que lle
adicamos ás audicións musicais, xa que non temos que aternos á colección de CDs que
posuímos, senón que podemos acceder practicamente a calquera obra musical co que
podemos  atender  máis  a  intereses  achegados  ao  alumnado,  aumentando  a  súa
motivación á hora das audicións.
Tamén o PC permítenos a gravación de pezas orquestradas polo alumnado (empregando
o soporte que dá o programa Audacity), o que nos permite oir as nosas producións e
criticar obxectivamente as interpretacións realizadas.
Mantense  un  blogue  da  aula  de  música  en  http://musicondesa.blogaliza.org,  no  que
colgamos as interpretacións do repertorio traballado nas clases, servíndonos de elemento
motivador.
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
As melloras sinaladas no curso pasado son as que tamén sinalaremos este mesmo ano,
xa que, ao final non fixemos ningunha adquisición xa que puidemos funcionar co material
existente.
Pero  este  ano  si  que  parece  que  non  poderemos  esperar  máis  para  mercar  algúns
elementos que xa requiren unha renovación urxente.
Fundamentalmente  necesitamos  baquetas  novas,  repoñer  os  topes  de  xilófonos,
metalófonos e carillóns e a renovación dalgunhas pandeiretas.
Na medida das posibilidades do centro se podería estudar a posibilidade de dispormos
dun proxector que nos permitise visualizar vídeos musicais en mellores condicións que
amoreados diante da pantalla do ordenador.
Por  último  sería  interesante  dispor  dun  banco  que,  á  hora  do  canto,  nos  facilitase
colocarnos a dúas alturas para ter unha boa disposición do alumnado, evitando a perda
de contacto visual co alumnado da segunda fila que provoca unha perda de atención.
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MEMORIA DE RELIXIÓN
O mestre de relixión Nicolás Martínez estivo de baixa médica dende o 4 de novembro de 2013 
deica o 12 de marzo de 2014, sendo substituído nese período por Azahara Fernández.

OBXECTIVOS PROPOSTOS
• 1º Ciclo

◦ Escoitar, ser ordeados, compartir cos demáis
◦ Fomentar a relación cos compañeiros de clase
◦ Inculcar valores de autoestima, tolerancia, respecto aos demáis.

• 2ºCiclo
◦ Valorar ás persoas que nos axudan a medrar en coñecementos e como persoas
◦ Comparar como actúa Xesús e como actúo eu (Exemplo da parábola do bon 

samaritano)
◦ Traballo sobre a compaixón  cara aos demáis e axuda ao necesitado (Exemplo historia 

do leñador e da fada)
◦ Saber dicir a verdade e non mentir.

• 3º Ciclo
◦ Recoñecer os evanxeos coma os libros máis importantes da Biblio e ver neles como 

actúa Xesús coas persoas
◦ Traballo en grupos para aprender a procurar na Biblia, por capítulos e versículos
◦ Traballar os valores:

▪ Respecto aos mestres e compañeiros
▪ Igualdade entre compañeiros
▪ Responsabilidade
▪ Constancia no traballo
▪ Respecto pola natureza

MATERIAIS EMPREGADOS
• Fábulas de Esopo
• Parábolas do fillo pródigo, sementador, ovella perdida
• Historia do Espantallo para valorar a cobiza e o egoísmo.

ACTIVIDADES
• Canción “Alzar las manos y dar gloria a Dios”, premio diócese de Astorga na que 

participaron Valentín e Sergio Oliveira, alumnos de 6º
• Cartas escritas a Lorena Calvo, ex-alumna deste centro, que agora se encontra en 

Colombia, na que participaron todos os compañeiros de 6ºB
• Canción “es tiempo de cambiar”, saber pedir perdón, cambiar o odio por amor
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MEMORIA DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN
Neste curso a nivel das TICs teriamos que remarcar varios aspectos:

• A dotación en dúas aulas de educación especial de PDI.
• A adquisición  dun  proxector  que  será  colocado  nunha  das  aulas  de  infantil,  co  que

comezamos  a  dotación  deste  nivel  educativo,  que  esperamos  rematar  nos  próximos
cursos.

• A  solicitude  á  Xunta  da  implantación  de  Minino  (distribución  Debian)  na  sala  de
ordenadores

• Formación no software da PDI Smart para o traballo específico nas aulas de motóricos e
autismo.

• O Mantemento e mellora dos blogues de aula.
• A elaboración dun proxecto documental integrado sobre edificios do Barco accesible dende

dispositivos móbiles grazas a códigos QR instalados nos mesmos edificios.
• A posta en marcha do proxecto ELBE dende a biblioteca escolar, cun grupo de traballo do

profesorado que aprendeu o manexo e xestión de contidos destes dispositivos e a posta
en marcha dun clube de lectura electrónico.

• A solicitude para a implantación do libro dixital en 5º de primaria e a decisión do centro de
poñer en marcha unha aula virtual para o vindeiro curso a través dun Proxecto de Centro.

Seguimos botando en falta unha aposta por unha renovación metodolóxica no emprego dos
equipamentos informáticos. Debemos evitar converter 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...
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  programas  ao  ter  todos  os  ordenadores  a  mesma  versión  dos
distintos programas. Sen embargo ábresenos agora a posibilidade de cambiar este sistema a
Minino,  unha  distribución  en  base  a  Debian  que  ofrece  a  Consellería  de  educación,  e  que
esperamos poder dispor dela para o comezo do próximo curso.
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.
A este respecto pode ser que a dinámica vaia cambiar radicalmente para o ano que vén, xa que a
nosa aposta vai na liña de desenvolver aulas virtuais, empregando moodle, onde contaremos cos
recursos apropiados para o desenvolvemento do noso traballo. Daquela as tarefas dos blogues
terán, necesariamente que ser distintas, máis orientadas á divulgación dos traballos realizados cá
a oferta de recursos educativos.
Somos conscientes  da tarefa  que se nos vén enriba,  e  así  o  claustro,  á  hora  de  aprobar  a
solicitude para a implantación do libro dixital, acordou así mesmo, comprometerse a unha xeira de
formación  intensiva  que  nos  permita  ser  competentes  no  novo  marco  dixital  no  que  imos
desenvolver a nosa actividade. 
Nesta liña o proxecto de centro ao que faciamos referencia anteriormente poderá dotarnos dunha
formación teórica e axudarnos a crear unha dinámica de traballo colaborativo que sexa quen de
elaborar recursos propios, recompilalos dos xa existentes na rede e, a fin de contas, poñelos a
disposición da nosa comunidade educativa.
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MEMORIA ENDL   

Descrición detallada das actividades de dinamización lingüística para cada un dos obxectivos
propostos

Comezamos por enumerar, as actividades que estamos a desenvolver e que planificamos
por en practica dende o E.D.L.G., para o presente curso académico.  Para a súa mellor
comprensión de conxunto, dividímolas entre aquelas deseñadas como experiencias de
ensino e aprendizaxe,  e aqueloutras que facilitan a organización docente. 
Dada a longa e dinámica traxectoria deste Equipo docente, contamos cun amplo abano
de actividades, sobre as que escollemos anualmente cales queremos retomar (que
denominamos “Actividades permanentes”)e cales desbotamos para empregalas noutra
ocasión, sempre coa finalidade de que manteñan intacta toda a súa eficacia motivadora e
esencia inicial. Amais diso, cada curso, deseñamos “Novas propostas”, como “actividades
estrela” que complementan o conxunto. 

ACTIVIDADES PEDAGÓXICAS ANOVADAS:

Proxecto de innovación: “Realidade Aumentada no concello de o Barco”: No tocante ao
proxecto documental, rematado o traballo sobre a paisaxe , pensamos xunto ao Equipo
de Biblioteca e á Axenda21, levar adiante un proxecto de investigación sobre a historia de
determinados edificios senlleiros da  nosa localidade (O Barco de Valdeorras) a nivel
histórico, industrial ou institucional e, elaborar unha web que no marco da realidade
aumentada, usando códigos QR, poida ofrecer información aos visitantes sobre a
localidade. Neste proxecto tentaremos implicar ao propio concello do Barco, tanto no
marco orzamentario (para a elaboración dos carteis cos códigos) como a nivel loxístico
(colocación dos cartaces nos lugares apropiados).Pensamos que un proxecto deste tipo,
que transcende o ámbito escolar e implica ao colexio coa contorna, pode ser moi
interesante e abrir novas vías de traballo e colaboración coas institucións locais, a máis
de supoñer un salto cualitativo no uso das tecnoloxías. 
“Kamishibai  colectivo” (紙芝居 )”  (Febreiro de 2014 ata final de curso): Literalmente
significa "drama de papel".  Como continuidade a unha actividade iniciada durante o curso
pasado que foi a elaboración colectiva dun conto nun formato de “Kamishibai” e posterior
dixitalizado e exposición nun dos corredores  do centro, consideramos o momento
oportuno para a súa presentación en sociedade empregando a técnica de “contacontos”
que proporciona o propio “Kamishibai”.  
“O Apalpador” (17 e 18 de decembro para os alumnos de Infantil e 1º Ciclo de Primaria):
Nesta ocasión consideramos máis importante cinguir a representación do personaxe á
súa esencia orixinal, polo que solicitamos a participación dun pai que acudirá ás aulas de
Educación Infantil e 1º ciclo de Educación Primaria, cun saco de castañas e que
“apalpará”  as barriguiñas dos nenos/as e repartirá castañas entre os/as que estén ben
mantidos (todos/as). 
Obradoiro de cómic “estudios tex”: Coa participación de Abraham Carreiro (24 de abril)
realizando dúas sesións: 11:10 a 12:00/ 12:35 a 13:30 h. 
“O Samaín”  (23 de maio): Tradicionalmente vimos celebrando no centro, actividades
encamiñadas a devolver a auténtica natureza e orixe celta á tradicional festa de defuntos,
baixo o nome de  “O Samaín”. Para o presente curso, deseñamos unha serie de
actividades de centro, algunhas de longa tradición que consideramos como
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imprescindibles, tales como: Concurso de calacús, exposición por ciclos e agasallo do
“marcadores”  decorado. Como final das actividades nas que se traballa o tema,
concluímos o día 30 á tarde cunha “Festa do terror”, para a que cada ciclo fixo as súas
propostas:

• 1º ciclo: Participará con Infantil das súas actividades (xogos e obradoiros), tales
como: maquillaxe,  xogo das mazás, xogo da vasoira…

• 2º ciclo:
o Lectura dramatizada de contos de terror, coa ambientación oportuna. 
o Realización de caras de terror en cartolina, baleiradas para colocar diante do

proxector da pantalla dixital, a fin de facer sombras chinesas, que empregar
para a confección de contos de terror en grupo e improvisados. 

• 3º ciclo: “TÚNEL DO TERROR”: Co motivo da festa do Samaín, entre outras moitas
actividades, o 30 de outubro rematamos cunha nova actividade titulada“O túnel do
terror”.Coordinado e organizado polo  Equipo de Normalización e realizado polo
profesorado e alumnado de 6º curso de E.P., consistiu no acondicionamento do co-
rredor de 3º curso, como Túnel do Terror, para que o alumnado de 1º,2º e 3º ciclo
que así o desexase, puidera pasar un momento de medo controlado ao mesmo
tempo que gozar dunha actividade en grupo feita e organizada por eles e para eles.
s semanas, O alumnado de 6º curso, xunto co profesorado titor, máis algúns mem-
bros do Equipo de Normalización, nos reunimos a fin de organizar o que sería a
posta en escena deste terrorífico túnel. Se vestiron de personaxes de terror e inter-
pretaron o seu papel polo túnel, tentando asustar ao alumnado participante, sen ex-
cesos.

“Xornada de ciencia en galego” : Con motivo da celebración do IV Día da Ciencia en
Galego o vindeiro martes 12 de novembro, realizaranse unha serie de actividades que
pretenden achegar aos alumnos á ciencia na nosa língua.  Pola mañá se celebra unha
sesión de “Videoconferencia” para o alumnado de terceiro ciclo e pola tarde unha sesión
de “Experimentos en galego”  na que participan o conxunto da comunidade educativa
incluído alumnado, profesorado e país/nais voluntarios. 
Videoconferencia do día da ciencia en galego: Con motivo da celebración do IV Día da
Ciencia en Galego, o martes 12 de novembro entre as 10:30 e as 11:30 o alumnado de 3º
ciclo  (5º  e  6º)  de  Primaria  participou nunha videoconferencias  vía  web,  na  que unha
destacada  investigadora  galega  da  Universidade  de  Santiago  de  Compostela  Marilar
Aleixandre  (Doutora  en  Bioloxía.  Catedrática  de  Ciencias  Naturais  de  Ensino  Medio.
Catedrática de Didáctica das Ciencias na USC. Autora dunha extensa e premiada obra
narrativa e poética), achegou o seu proxecto científico sobre os insectos, mediante unha
presentación  titulada  “Benqueridos  insectos”.  Ademais  de  seguir  a  videoconferencia,
puidemos interaccionar con eles vía chat a través dunha sala virtual de fácil  manexo.
Experiencia  novidosa  que  resultou  positiva  e  motivadora  para  todo  o  alumnado  e
profesorado participante.
Experimentos en galego (8  de  novembro): Actividade permanente mais revisada
anualmente, consiste na realización de experimentos sinxelos e divertidos. Nesta ocasión
lémbrase a decisión do ano pasado de que o alumnado de 3º ciclo sexa o que realice os
experimentos para os seus compañeiros/as. Proponse empregar a técnica do Kamishibai
para a presentación dos experimentos con motivo da Ciencia en Galego. Os experimentos
a realizar, preséntanse na seguinte grella organizados por etapas, ciclos e niveis:
A lingua viaxeira”: Acordamos continuar con esta actividade de longa tradición no
centro, ampliando o seu rango de participantes e as modalidades de participación . Así se
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propón a participación das dúas aulas específicas de Educación Especial de Autismo e
Motóricos e a canle de contacto con noutros centros mediante a fórmula tradicional
(correo escrito) e incluso a informática por e-mail ou incluso videoconferencia. 
Establecemos mediante unha grella, a relación de grupos participantes para a presente
convocatoria ( por etapas e niveis educativos) , as localidades de contacto, os centros
educativos implicados, o profesorado titor responsable, así como as direccións de
contacto, tanto de correo ordinario como electrónico de remitentes e destinatarios. 

NOVAS PROPOSTAS:
Iº Certame de logotipos "Mochilas pola lingua": Durante o mes de febreiro o ENDL
convocamos a realización dun concurso de deseño dun logotipo para a actividade de "Mo-
chilas pola Lingua".
"Mochilas pola Lingua" está dirixida ao alumnado do terceiro ciclo, a realizar co gallo do
mes das letras galegas, e que consistirá na visita a pé a unha localidade da contorna
(este  ano  será  Arcos),  para  alí,  departindo  cos  veciños,  poderse  achegar  ao  rico
patrimonio cultural, histórico e lingüístico da nosa comarca. 
Como xeito de identificación ocorréusenos estampar unhas camisetas nós mesmos no
colexio, e para iso convocamos o concurso. Habilitamos un espazo nun dos corredores do
colexio e alí  se colocaron os deseños que se presentaron ao certame. De todos eles
escollemos o de Víctor González Escuredo, de 6ºA, que fixo unha composición onde unha
bota de camiñante sobre a contorna dun mapa de Galicia, bota a lingua fóra polo cansazo
mentres a bandeira da nosa terra a coroa. Noraboa a Víctor e a tod@s @s participantes.
Obradoiro de estampado de camisetas:  Outra actividade promovida para este curso
polo Equipo de Normalización para os alumnos/as do terceiro ciclo, é o “Obradoiro de es-
tampado de camisetas” co logotipo de “Mochilas pola lingua” froito do I Certame de Logo-
tipos. 
“Mochilas pola lingua” (Venres 23 de maio): Actividade dirixida ao alumnado de 3º ciclo
de Educación Primaria (96 alumnos/as aproximadamente) e a realizar durante o mes de
maio (“mes das letras”) Se pretende implantar como actividade permanente que poida
pasar todo o alumnado do centro en cursos consecutivos. Se deseña como unha visita a
pé, a unha aldea ou localidade da contorna próxima, entendida como estudo de campo na
que o alumnado poderá coñecer en profundidade o conxunto natural, social, artístico e
cultural. Nesta primeira convocatoria, a localidade a estudo foi “Arcos”. Como persoa de
contacto contamos coa participación dun ex docente do centro D. David Daniel Vázquez
Álvarez.

ACTIVIDADES DE CENTRO:
Mes das letras galegas: Co gallo da homenaxe ao poeta Xosé María Díaz Castro, durante 
todo o mes de maio, se organizan unha serie de actividades intensivas que fomentan o 
coñecemento da biografía e obra da figura homenaxeada, así como da nosa literatura en 
galego e que estimulan o emprego oral e escrito da nosa fala nun ambiente lúdico e 
festivo. Actividades, que se dividen en aquelas organizadas e desenvolvidas dende o 
noso centro, como outras en coordinación cos E.D.L.G. dos centros públicos da 
localidade, coa colaboración de institucións locais como o Concello de O Barco de 
Valdeorras. 
Achegamos aquí unha escolma das actividades que realizamos co gallo do mes das letras
2014, adicadas ao poeta de Guitiriz Xosé María Díaz Castro.

50



Memoria Curso 2013-2014 Ceip Condesa de Fenosa

“A lingua nas ondas”: Unha vez realizadas as gravacións e montaxe dos catro
programas de radio que configurarán “A lingua nas ondas”, pasamos á súa difusión do
seguinte xeito: 

• Centro: Todo o centro simultaneamente escoitamos os catro luns do mes de maio 
no momento da lectura silenciosa, despois da entrada.  Os programas foron 
colgados en formato vídeo no espazo web do E.N.D.L: 
http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/normalizacion.html

• Vila: A emisora local “Radio Voz”  emitirá os catro programas de radio gravados
polo noso alumnado para toda a súa audiencia, (97.9 FM), dentro do espazo
“Fala-redes”, en horario de 10 a 11 (10:15 aprox.), nas datas sinaladas: 
◦ Luns 5 de maio.
◦ Luns 12 de maio.
◦ Luns de 2 xuño.
◦ Luns de 16 xuño. 

Educación Infantil: Escoitarán a primeira hora o programa de radio de “Radio voz” e logo
despois ao longo do día, acudirán á biblioteca ou salón de actos por grupos para o
visionado do programa en formato vídeo. 
Pedimos ao profesorado que teña dispoñible unha radio na aula para facer partícipe ao
seu alumnado desta experiencia de “escoita activa”. 
Recomendar que os titores/as nas axendas dos nenos/as as datas e horas de emisión
dos programas, así como a dirección da web da Normalización para o visionado dos
vídeos. 

• Festival das letras galegas (16 de maio en dobre sesión): Realizado no salón de
actos do centro, con obras de teatro postas en escena polo alumnado, cantigas,
recitado poético etc…

• IX Obradoiro de xogos tradicionais (23 e 30 de abril): Xogos populares para os
alumnos de 5º de primaria. Realizado pola Deputación de Ourense.realizados no
patio. Lévanse a cabo nun circuíto con diversos xogos (triquel, a ra, a chave, baile
tradicional galego…) polo que van rotando os distintos alumnos/as.

Cinema en galego (23  de  maio): Visionado da  película de animación “O Bosque
animado”  en varias sesións. Unha para o alumnado de terceiro ciclo e outra para o
alumnado de segundo e primeiro ciclo. 
Bailes tradicionais galegos (Venres 16 de maio pola tarde, ás 15:30 e entrega de
premios de Biblioteca, Axenda 21..).
Festival das letras galegas 2013/2014:
No mes das letras, ocupa un lugar especial a realización do “Festival das Letras”, que
este ano homenaxea ao poeta de Guitiriz Xosé María Díaz Castro. 
Realizámolo o día 16 deste mes de maio en horario escolar con dúas galas. Adicadas a
coñecer ao autor homenaxeado mediante o visionado de biografías en formato vídeo e
cómic. Este foi o programa do festival para cada unha das dúas sesións: 1ª sesión, para o
alumnado de Educación Infantil e primeiro ciclo de Educación Primaria e 2ª sesión para o
alumnado de segundo e terceiro ciclo de Educación Primaria. 
Na primeira gala participou o alumnado de Educación Infantil  e 1º ciclo de Educación
Primaria.  Os nenos e  nenas,  puideron escoitar  unha canción  adicada a  Díaz  Castro,
recitar adiviñas, rimas e cancións en galego. 
Na segunda gala para de 2º e 3º ciclo de Educación Primaria, o alumnado pudo ver un
vídeo-cómic da biografía de Díaz Castro realizado polo alumnado e profesorado de 6ºA.
Logo realizaron un recitado poético de obras de diferentes poetas da nosa literatura e
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máis amosaron creacións poéticas propias realizadas nos obradoiros de escritura. 

ACTIVIDADES EN COORDINACIÓN COS E.D.L.G. DA LOCALIDADE (O Barco de
Valdeorras)
En coordinación cos E.D.L.G. dos centros públicos da localidade, organizamos unha serie
de actividades de fomento do emprego da lingua galega a celebrar durante o mes de
maio, considerado o “mes das letras”. Contaremos coa colaboración do Concello de O
Barco de Valdeorras, na provisión de recursos e infraestruturas (teatro “Lauro Olmo” para
a celebración do Festival das Letras Galegas”,  técnico de iluminación e son…)
As actividades planificadas para esta ocasión serán as seguintes: 
“Estendendo galicia”.   Actividade dos  EDLG do CEIP Condesa de Fenosa,  CEIP
Julio Gurriarán,  CEIP de Rubiá,  IES Lauro Olmo,  IES Martaguisela da comarca de
Valdeorras: Continuando co seu traballo en colaboración, os Equipos de Dinamización da
Lingua Galega  antes mencionados, con motivo do Día das Letras Galegas, realizarán
unha exposición multidisciplinar no espazo público da vila para ofrecer unha nova imaxe
de Galicia  partindo do poema “Penélope”  do  autor   homenaxeado no Día  das Letras
Galegas 2014,  Xosé María  Díaz  Castro.  A esta  intervención  titulámola:  “Estendendo
Galicia”. Trátase de facer unha exposición con materiais diversos arredor da imaxe que
de Galicia ten o alumnado dos centros da comarca. 
Concurso de caricaturas do autor homenaxeado. Establecerase un premio para cada
nivel. As caricaturas homenaxeadas servirán para a elaboración dun cartel para festexar o
día das Letras Galegas 2014.
As caricaturas serán tamén penduradas no Tendal.
Festival da lingua, na que cada centro presentará unha actuación. Igualmente valoramos
a posibilidade de contarmos coa obra “O anel máxico” do grupo de teatro afeccionado do
Barco de Valdeorras, Gargallada teatro. 
“Eu falo así!”: Como remate das dúas galas do “Festival das Letras, os nenos e nenas
poideron ver o resultado dun vídeo que gravamos titulado: “EU FALO ASÍ!”. Trátase dunha
actividade conxunta que implica a diferentes centros educativos da nosa vila, desde a
Escola Infantil Municipal, centros de primaria ata os centros de ensino secundario. Ten a
súa  orixe  no  noso  interese  por  preservar  o  léxico  característico  da  nosa  comarca,
fomentar  o  emprego  do  galego  oral  propio  dentro  dunha  actividade  lúdica  que  nos
involucre a todos: pais  A meta que perseguimos é elaborar un vídeo conxunto que recolla
léxico específico do galego de Valdeorras. 
Co  vocabulario  escolmado,  elaboramos  no  noso  centro  dous  vídeos,  nos  que
participamos todo o alumnado, parte do profesorado, así como o persoal de cociña. Un
vídeo para Educación Infantil e 1º ciclo de Educación Primaria (1º e 2º) e outro vídeo para
o 2º e 3º ciclo de Educación Primaria. 

AVALIACIÓN E PROPOSTAS DE MELLORA:
Chegados a este momento, como equipo, realizamos unha autoavaliación dos aspectos
positivos e negativos da posta en práctica da nosa programación de actividades. 
Como  cada  curso,  tentamos  ofrecer  un  amplo  abano  de  actividades  que  permitan
estimular  e  dinamizar  o  emprego  da  lingua  galega  nun  contexto  lúdico,  servindo  de
complemento ao traballo curricular realizado polo profesorado nas súas actividades de
aula.  Consideramos  que  tal  obxectivo  foi  superado  con  creces,  posto  que  así  nolo
manifestaron tanto o alumnado como o profesorado participante. 
Dentro  das  nosas  propostas,  existen  algunhas  de  longa  tradición  que  consideramos
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poden ser  mantidas,  como o “Samaín”,  “A Ciencia en galego”,  “O mes das letras” …
Algunha, como a “Lingua viaxeira”, deberá ser revisada para o vindeiro curso,  para que
continúe a ser altamente estimulante e cumpra cos seus obxectivos iniciais, xa que se
detectou certa perda de interese pola mesma. Outras, poderán ser gardadas no “cartafol
das propostas” para deixar espazo a propostas novas que tiveron moi boa acollida e cun
impacto educativo maior. Así, algunhas das novas propostas, dada a súa boa acollida,
pretendemos continúen en vindeiras ocasións como “O túnel do terror”, “Eu falo así” e
“Mochilas pola lingua”. 
Como un aspecto altamente positivo destacar a previsión temporal de actividades para
todo o curso,  que se  realizou a  comezos do curso  escolar  e  que nos permitiu  situar
temporalmente cada actividade dentro do calendario  escolar,  evitando a sensación de
“saturación” que supón a inmersión en todas as actividades que se xeran nun centro
educativo tan dinámico como este. Aínda así, percibimos certa falla de “compromiso” por
parte  de certos titores/as,  que inicialmente foron favorables á realización de todas as
actividades aprobando o proxecto no claustro oportuno. Isto nos conduce á necesidade de
favorecer a adhesión voluntaria comprometida a un número mínimo de actividades anuais
por parte de cada titoría. 
Con todo, en termos xerais, podemos sinalar que a participación por parte de profesorado
e alumnado foi  altamente positiva, en todas as etapas, ciclos e niveis, incluíndo tanto
persoal docente como non docente. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS
As actividades Extraescolares e Complementarias son unha importante axuda no proceso de 
aprendizaxe dos nosos alumnos. Favorecen as aprendizaxes significativas e axudan a fixar os 
conceptos que, de forma máis teórica, se traballan nas aulas. Renunciar a elas suporía tamén 
privar aos alumnos do coñecemento da realidade que os rodea.
Este curso as actividades nas que participamos foron as que seguen:
CONCURSOS

• Concurso Fertiberia de Pintura Rural Infantil, no que participaron o 1º Ciclo de Primaria, 
3ºB, 4ºA e 4ºB.

• Concurso da ONCE: Para achegar aos nosos nenos ao mundo da discapacidade. 
• Concurso “decora a túa vaca”, organizado polos Museos Científicos Coruñeses. 

Participaron 3ºB, 4ºA e 4ºB.
• Concurso Recoatlántico de recollida de cartuchos de tóner baleiros. No que participou 

toda a Comunidade Educativa.
• Concurso “Debuxa o teu cole”: no que participaron os alumnos de Infantil, 3ºB, 4º, 5º e 

6ºA.
• Concurso de Radio Ecopreguntoiro, de RADIOVOZ. Participaron alumnos de 6º de 

Primaria.
• Durante o Segundo Trimestre organizouse no colexio a Olimpíada do Saber onde os 

nenos de Primaria, por grupos, demostraban os seus coñecementos sobre diversos temas.
• Concurso interprovincial “Menudos sabios”, no que participaron e resultaron vencedores 

os alumnos de 5º de Primaria do noso colexio. Desenvolveuse en Ponferrada os sábados 
29 de marzo, 3 e 24 de maio e 7 de xuño.

• Concursos de debuxo e redacción da Semana da Natureza.

CHARLAS, ACTUACIÓNS, EXPOSICIÓNS e PROXECCIÓNS
• Charla de formación en hábitos saudables “Aprendo a crecer san”: 25 de outubro (6º), 12

de novembro (5º) e 19 de febreiro (3º e 4º).
• 12 de novembro: Videoconferencia con Marilar Aleixandre “Benqueridos insectos” (3º 

Ciclo de Primaria).
• 20, 23 e 24 de xaneiro: Programa de Educación Viaria do Concello. Para os alumnos de

Infantil de 3 e 5 anos.
• 22 de xaneiro: Encontro coa autora Raquel Queizás (para alumnos de 1º, 3º e 4º de 

Primaria).
• 29 de xaneiro: Animación á lectura por parte da editorial Kalandraka (para os alumnos de

1º).
• 12 de febreiro: Exposición sobre sostibilidade e fogares verdes (acudiron os alumnos 

de 4º, 5º e 6º de Primaria).
• 20 de febreiro: Charla “Prevención de incendios forestais” para todos os alumnos do 

centro.
• 14 de marzo e 2 de maio: Xornadas de Ecocine, consistentes na proxección de diversas 

películas e documentais de temática medioambiental.
• 24 de marzo: Actuación do Mago Martín Camiña para o 1º e 2º Ciclo de Primaria.
• 25 de marzo: Encontro coa autora Rosa Huertas para o 3º Ciclo de Primaria.
• 25 de marzo: Espectáculo de títeres “Pedro e o lobo”, para os alumnos de Infantil.
• 4 e 29 de abril: Programa de Educación Viaria do Concello. Para os alumnos de 4º e 6º 

de Primaria.
• 10 de abril: Encontro coa autora An Alfaya, cos alumnos do 3º Ciclo de Primaria.
• 11 de abril: FESTIVAL DE PRIMAVERA. Ccn diferentes actuacións dende Infantil ata o 3º 

Ciclo de Primaria.
• 23 e 30 de abril: IX Obradoiro de Xogos Tradicionais para os alumnos de 5º de primaria. 

Realizado pola Deputación de Ourense.
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• 24 de abril: Función de monicreques por parte do grupo local “Ris, ras, plas”. No teatro 
Lauro Olmo para todo o alumnado de Infantil.

• 24 de abril: Obradoiro de Debuxos Animados con Abraham Carreiro. Para os alumnos 
do 2º Ciclo de Primaria.

• 28 de abril: Contacontos escenificado no Teatro Lauro Olmo, para os nenos de 1º, 2º e 
3º de Primaria.

• 29 de abril: Proxección da película de temática medioambiental “Wall-e”, no Teatro 
Lauro Olmo para os alumnos de 4º, 5º e 6º de Primaria.

• 8 de maio: Charla con Ángel Fernández sobre os edificios históricos do Barco. Para o 3º 
Ciclo de Primaria.

• 9 de maio: Contacontos da Editorial Everest.  Para o alumnado de Infantil.
• 23 de maio: Cinema en galego “O bosque animado”, para os alumnos do 3º Ciclo. E 28 de

maio para os de 1º e 2º Ciclo.
• 23 de maio: Proxección da película “Río 1” para os alumnos do 1º Ciclo.
• 29 de maio: Presentación do libro “O aprendiz de druída” por parte do escritor e mestre

David Vázquez, no Salón de Actos do noso colexio.
• 30 de maio: Furgoneta Móbil da reciclaxe. Vehículo dotado de medios audiovisuais para 

sensibilizar sobre a reciclaxe dos residuos sólidos urbanos.

CELEBRACIÓNS, SAÍDAS e EXCURSIÓNS
• Semana da mobilidade (25 de setembro): “Move as patas, Papanatas”. Participaron os 

alumnos de 3º de Primaria.
• Visita ao Supermercado Eroski : foi o 7 de outubro (5ºA) e o 14 de outubro (5ºB).
• Curso de Natación na Piscina Cuberta Municipal (14, 18, 21, 25 e 28 de outubro; 4, 8, 11, 

15, 18, 22, 25 e 29 de novembro; 2, 9 e 13 de decembro): para os alumnos de 3º de 
Primaria.

• Visita á Cooperativa vitivinícola Jesús Nazareno (21 de outubro): por parte dos alumnos 
de 4º de Primaria.

• Visita á Clínica Veterinaria (23 de outubro): foron os alumnos de Infantil de 4 anos.
• Castañas Rafael (23 de outubro): os alumnos de 2º de Primaria estiveron nas instalacións 

desta empresa clasificadora e distribuidora dun dos produtos alimenticios máis 
significativos da nosa bisbarra.

• Samaín (30 de outubro): todo o colexio celebrouno con diversos actos e actividades 
(concurso de cabazas decoradas, festa terrorífica, contacontos de terror, túnel do terror, 
proxección de películas de medo, etc.).

• Visita a Correos (6 de novembro): por parte dos alumnos de 3º de Primaria.
• Día da Ciencia en Galego (8 de novembro): interesante actividade onde se conxuga a 

explicación de diferentes experimentos científicos utilizando como lingua de expresión o 
galego.. Os experimentos foron realizados polos mestres para os alumnos de 1º e 2º Ciclo 
de Primaria. Os alumnos do 3º Ciclo foron quen de elaborar eles mesmos os experimentos.
E un agradecemento a aqueles pais de Infantil que colaboraron nesta actividade.

• 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.

• Magosto (15 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. Tamén se fixeron plantacións de castañas (“o indulto da castaña”) e recollida de
receitas tradicionais con castañas.

• Visita a unha explotación de gando vacún (27 de novembro): polos alumnos de 3º.
• Mosteiro de Xagoaza, Adega Godeval e Pazo do Castro (4 de decembro): os alumnos 
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do 5º de Primaria foron andando ata o núcleo de Xagoaza para visitar estes dous puntos 
de interese. Xa pola tarde completaron a excursión coa visita ao museo etnográfico do 
Pazo do Castro.

• Visita ao centro do Apalpador. Figura navideña autóctona. Veu o día 17 e 18 de decembro
para os alumnos de Infantil e 1º Ciclo de Primaria). Temos que agradecer a colaboración 
desinteresada dun pai do centro nesta actividade.

• 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. 
Agradecemos ás nais de Infantil a súa representación teatral no Festival. Así como a 
permanente colaboración dos pais no seu papel estelar de Reis Magos de Oriente. Este 
ano tamén houbo unha visita sorpresa de Santa Claus ás aulas do 2º e 3º Ciclo de 
Primaria.

• Visita ao Xulgado e Policía Local (24 de xaneiro e 30 de maio): 6ºB e 6ºA.
• Día da paz (30 de xaneiro): Este ano as actividades que se organizaron para todos os 

alumnos do centro, estiveron centradas no recordo a Nelson Mandela, recentemente 
falecido. Proxectouse a película “Invictus”, sobre a súa vida, para os alumnos do 2º e 3º 
Ciclo de Primaria. No acto principal todos os nenos do cole uniron os seus banderíns coa 
imaxe de Madiba.

• Biblioteca Pública (26 de febreiro): 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.

• Entroido: Como preludio do día grande de Entroido. celebramos o Xoves de Compadres 
(20 de febreiro), Xoves de Comadres (27 febreiro), Ordes do Meco (24 a 27 de febreiro): 
“sombreiros orixinais”, “Maquillaxe”, “con saias e ao louco” e “Día do Pixama”). O remate 
foi un desfile de disfraces para as familias o día 28 de febreiro.

• Iniciación á escalada no Pavillón de Calabagueiros para os alumnos de Infantil 5anosB (6
de marzo),  6ºA (17 de marzo) e 6ºB (27 de marzo). Temos que agradecer a disposición 
dun pai do noso centro para organizar esta actividade.

• Visita ao Parque Arqueolóxico (14 de marzo): por parte dos alumnos de 4 e 5 anos.
• Actividades en conmemoración do día da árbore (28 de marzo): para toda primaria. 

Plantación de árbores no Salgueiral, xunto cos demais colexios do Barco. E o 11 de abril 
os alumnos de Infantil plantaron un tilo no patio do colexio e coñeceron de preto os 
vehículos e instrumentos que usan as brigadas de extinción de incendios.

• Conmemoración do Día Mundial de Concienciación sobre o autismo (1 de abril): 
visualización de varios vídeos sobre esta temática.

• A Lingua nas Ondas: elaboráronse, entre todas as aulas do centro, 4 programas de radio 
co fin último de promover o uso da lingua galega entre os nosos alumnos. Radiovoz fíxose 
eco e emitiu todos os programas.

• Busca do tesouro no Parque Arqueolóxico (7 e 10 de abril): por parte do alumnado de 
6º de Primaria.

• Día do libro (23 a 25 de abril): Mercadiño de troco de libros. Cada un destes tres días 
os diferentes ciclos do colexio intercambiaron os seus libros infantís usados.

• Os Maios (1 de maio): os alumnos e mestres de 6º de Primaria elaboraron un maio 
enxebre e Coplas típicas desta celebración tradicional. Levando o primeiro premio en maio 
enxebre, tanto no voto popular como no do Xurado.

• Representación en Ponferrada de monicreques “El gallo de las veletas” (6 de maio). 
Para os alumnos de 3anosA, 4anos A e B e 5anosB.

• Visita ao Mercado (6 e 14 de maio): polo alumnado de 5anosA e 5anosB.
• Convivencia Lúdico-Deportiva Xogaconnosco  (7 de maio) cos alumnos de 5º, 

consistente nunha ruta de sendeirismo por terras de San Xoán de Río. E 16 e 17 de xuño 
para os de 6º de primaria de varios colexios da bisbarra de Valdeorras (Vilamartín, A Rúa, 
Sobradelo, Viloira e Condesa). Estes realizaron unha camiñada de 15 kms. pola Serra da 
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Enciña da Lastra, o primeiro día. Cea, durmida e almorzo no noso colexio. Para realizar ao 
día seguinte unha Marcha Cicloeducativa circular de 30 kms. entre O Barco e A Rúa.

• IES. Lauro Olmo (12 de maio): os alumnos de 6º de Primaria visitaron o que será o seu 
centro educativo a partires do vindeiro curso.

• Centro de Saúde (13 e 27 de maio): Visita dos nenos de 3 anos á Hixienista, Pediatría, 
Odontoloxía e Fisioterapia.

• Xornada de Xogos Populares (13 de maio): para todos os alumnos do colexio. Aquí 
contamos, unha vez máis, coa inestimable colaboración dalgunhas familias dos nenos de 
Infantil.

• Festival das Letras Galegas: que se celebrou o día 16 de maio en dobre sesión. Xa pola 
tarde, os alumnos de 5º de Primaria bailaron para todos 6 pezas tradicionais galegas, que 
estiveron ensaiando durante todo o curso.

• “Mochilas pola lingua” despraza á localidade de Arcos aos nenos do 3º Ciclo de 
Primaria para coñecer os seus puntos de interese e lugares máis relevantes. Sen a 
coordinación do noso profe David non sería posible desenvolver esta actividade. Moitas 
grazas.

• Convivencia de Infantil (28 de maio): este ano tivo como temática o cine e desenvolveuse
no recinto do C.P.I. Tomás Terrón Mendaña de Sobradelo.

• Excursión a Ponferrada (29 de maio): foron os alumnos do 1º Ciclo de Primaria.
• Excursión a Coruña (29 de maio): por parte do alumnado de 5º de Primaria.
• Excursión Ás Médulas (30 de maio): Foron os alumnos de 3ºB e 4º de Primaria.
• Excursión de Fin de Etapa Educativa dos alumnos de 6º de Primaria a Cantabria (3 a 

5 de xuño).
• Punto Limpo (3 de xuño): Foron os alumnos de 1º de Primaria.
• Parque de Bombeiros da Rúa (10 de xuño): foron os alumnos de Infantil de 4 anos.
• Excursión ao parque de aventura de Carucedo por parte dos alumnos de 5anosB.
• Radio Escolar (11 de xuño e 13 de xuño): os alumnos de Infantil de 5 anos prepararon uns

programas de Radio para saír nas ondas grazas á Cadena COPE, organizadora desta 
experiencia.

• Festa de Graduación de Infantil de 5 anos ( 12 de xuño).
• Xornada de xogos acuáticos no Aquapark de Cerceda (13 de xuño): foron os alumnos do 

3º Ciclo de Primaria.
• Festa de Graduación de 6º de Primaria ( 18 de xuño).
• Visita á Estación de Autobuses, Estación de Ferrocarril e Parada de Taxis (18 de 

xuño): por parte dos alumnos de 2º de Primaria.
• Festa de Fin de Curso ( 19 de xuño) organizada no patio do colexio pola ANPA do centro.
• Partido de mestres e mestras contra os alumnos e alumnas de 6º (20 de xuño): 

colofón deportivo a un curso cheo de actividades extraescolares e complementarias cun 
alto valor formativo, que non sería posible levar a cabo sen o esforzo de todo o 
profesorado.

ACTOS SOLIDARIOS
• Tapóns de Valde: Durante todo o curso, en colaboración con esta asociación, fixemos 

unha recollida de tapóns de plástico para sufragar diversos aparellos que facilitarán a 
mobilidade de Sheila, unha alumna do noso centro.

• Semana do 11 ao 15 de novembro: Campaña de solidariedade cos damnificados polo 
tifón Haiyán en Filipinas que causou máis de 10.000 mortes. Fixemos unha recollida dun 
euro por Filipinas que se lle entregou á Cruz Vermella para a axuda humanitaria.

• Recollida de roupa usada para o 3º Mundo, por parte da Fundación LOLA.
• Festival Benéfico en favor de Sheila no patio do colexio o sábado 17 de maio.
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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, 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
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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  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
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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. 

MELLORAS REALIZADAS: 
En  canto  ás  instalacións do  Comedor  e  mantemento  das  mesmas  realizáronse
algunhas melloras e outras están en marcha cara o seguinte curso: 

• 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 
• Cambio do cadro eléctrico da cociña, que resulta insuficiente para a cantidade

de  aparellos  eléctricos  que  hai  nela,  o  que  provoca  frecuentes  saltos  dos
automáticos.
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1. GRAO DE CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS

Temos que, nun primeiro momento, facer unha valoración positiva do funcionamento da 
Biblioteca escolar do noso centro neste curso, no que centramos os nosos esforzos 
fundamentalmente na consolidación de actividades xa realizadas noutros cursos e que 
acadaron unha boa valoración por parte do noso alumnado.
Xunto a estas actividades xa en marcha iniciamos a nosa andaina cos lectores 
electrónicos mediante un grupo de traballo que capacitou a uns cantos mestres na 
manipulación destes dispositivos e na súa aplicación ao traballo co alumnado. Froito 
deste grupo conseguimos poñer en marcha a xeito de proba un club de lectura no terceiro
trimestre e xa valoramos a posibilidade de que no vindeiro ano todos os clubs que se 
establezan lean, cando menos, un título en
formato dixital.
Instalamos tamén unha casiña de madeira
no exterior do recinto do colexio para que
servise como punto de intercambio de
libros (book crossing) e que vai recollendo
os libros que expurgamos da nosa
colección. Xunto ás nosas achegas a
casiña vai adquirindo unha dinámica
propia, con xente que deixa nela libros que
saca das súas bibliotecas particulares e
que acode con certa regularidade. 
Tamén fixemos un interesante proxecto
documental no que participou todo o
centro, dende o alumnado de infantil ata os
últimos cursos de primaria, e no que
conseguimos involucrar ao concello do Barco, xa que o que se traballou foi unha historia 
dalgúns edificios senlleiros do Concello, co resultado dunha web accesible dende 
dispositivos móbiles grazas á colocación de códigos QR nos mesmos edificios, no marco 
do que se dá en chamar Realidade Aumentada.
Continuamos co noso programa de autoxestión da Biblioteca polo propio alumnado, 
tendo, como en anos anteriores,  unha boa cantidade de voluntarios e voluntarias, pero 
deberemos esforzarnos máis na formación dos mesmos para que sexan quen de resolver 
problemas nos empréstamos de xeito autónomo e para un mellor control do 
comportamento.
Como en anos anteriores incluímos unha enquisa de satisfacción no blogue, pero tamén 
comezamos a empregar a ferramenta de autoavaliación das bibliotecas coa intención 
de tirar datos proveitosos que poidan orientar a nosa actividade cara a unha mellora da 
nosa oferta de servizos.

2. HORARIO REAL DO RESPONSABLE DA BIBLIOTECA.

Ao igual que o  ano pasado o responsable da biblioteca escolar é Xoaquín Carlos 
Freixeiro Álvarez, xefe de estudos, mestre especialista en educación musical e 
coordinador TIC do centro, coordinando o proxecto Abalar, e actuando, asemade,  de 
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coordinador do grupo de traballo “lectores electrónicos: manexo e didáctica”.
A nosa biblioteca pertence ao Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE) dende 
a terceira convocatoria, levando xa seis anos de permanencia no plan.
O horario, aínda que nos gustaría amplialo coa posibilidade de termos un profesor de 
apoio permanente na biblioteca (posibilidade que coas medidas que sobre persoal se 
teñen tomado nos últimos tempos semella esvaecerse aínda máis) mantén o de anos 
anteriores: permanece aberta todos os día no recreo 12:00 a 12:30h para préstamos e 
devolucións atendida polo responsable da biblioteca e un equipo de alumn@s 
colaboradores. Abre tamén todos os días de 14:30 a 15:30 horas no horario do recreo do 
comedor, entre as sesións de mañá e tarde, e os martes de 17:00 a 18:00 horas, 
coincidindo co horario de titoría aos pais. Tamén en horario lectivo hai un horario de uso 
por parte das distintas clases do colexio, ademais do uso que se fai desta por grupos de 
alternativas á relixión e grupos de apoio. 
Todos os días de 10:00 a 11:10 h. o responsable da biblioteca adícase á recollida dos 
empréstamos polas clases de infantil e primaria, ordena os fondos e fai traballos de 
catalogación.
Xunto ao profesor bibliotecario hai profesores voluntarios que se encargan de levar a cabo
as distintas actividades da biblioteca, e temos que destacar tamén a presencia dun 
bastante nutrido grupo de nais/pais que colaboran nas actividades de animación cos máis 
pequenos. 
Os traballos de ambientación, organización e desenvolvemento de proxectos fanse coa 
colaboración de case o total do profesorado do centro, sempre  coordinados polo equipo 
de apoio á biblioteca.
O equipo de apoio á Biblioteca está constituído neste curso por:

Ensino Infantil Sonia González
Mercedes Molina
Teresa López

Primeiro Ciclo Mercedes Gallego
Xoaquín Freixeiro

Segundo Ciclo Mª Carmen García

Terceiro Ciclo Concepción Moldes
Luis Fernández
Nicolás Martínez

Departamento Orientación Marta Barroso
Ángeles Pestaña
Laura Santamarina

O Equipo de Apoio á Biblioteca segue a estar constituído basicamente por mestres con 
anos de permanencia no centro xunto a profesores de nova  incorporación (provisionais, 
interinos...) co que acadamos un equilibrio entre continuidade de proxectos, pero tamén 
achegas de fóra que podemos incorporar ao noso traballo cotián. 
O feito de conxugar experiencia e novos zumes, facilita a posta en marcha co mínimo 
esforzo actividades xa consolidadas, mentres que nas novidosas nos abre a novas 
maneiras de entender o traballo bibliotecario, a promoción da lectura, etc...
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Os membros do equipo, cando menos un por ciclo, levan aos seus equipos de ciclo e 
departamentos as propostas da biblioteca, buscan persoal colaborador nos mesmos, 
recollen as críticas das actividades... o que nos permite retomar os proxectos modificando
as actividades para corrixir as eivas que se detectan. 
Como  en anos anteriores unha boa parte do grupo de apoio á Biblioteca conformou un 
grupo de traballo, como xa se dixo no primeiro apartado desta memoria, sobre lectores 
electrónicos, o que nos permite, arestora, contar cun número importante de mestres 
capacitados no manexo destes dispositivos, na súa xestión, o que fará que para o vindeiro
curso todos os clubs de lectura poidan facer, cando menos, unha lectura electrónica, do 
mesmo xeito que fixo un grupo de proba no terceiro trimestre do curso.

3. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS ACCIÓNS PROCEDEMENTOS E RECURSOS.
1. TEMPORALIZACIÓN INICIAL.

Xestión técnica e organizativa:

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre

Actividades de capacitación 
do profesorado
Mantemento de catálogo
Cambio de mobiliario na 
sala de estudo.
Formación de alumnado 
voluntario.

Mantemento de catálogo
Formación de alumnado 
voluntario.

Mantemento de catálogo
Formación de alumnado 
voluntario.

Formación de usuarios

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre

Explicación das normas de 
funcionamento da biblioteca
Folleto explicativo
Axudantes biblioteca

Coñecemento das distintas 
obras de referencia e os 
seus usos.
Axudantes biblioteca

As distintas partes dos 
documentos.
Axudantes biblioteca

Educación documental.

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre

Hora dos deberes
Guías de lectura
Cine Club
Acceso a internet

Hora dos deberes
Guías de lectura
Olimpíada do Saber
Acceso a internet
Proxecto Doctal Integrado
Cine Club

Hora dos deberes
Guías de lectura
Acceso a internet
Cine Club

Promoción da lectura

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre

Os Martes...Conto
Vaille co conto ao profe
Boletín da biblioteca: 

Os Martes...Conto
Vaille co conto ao profe
Boletín da biblioteca

Os Martes...Conto
Vaille cun conto ao profe
Boletín da biblioteca
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Clubs de lectura
Clubs de escritura
Exposicións de novidades
Lectura silenciosa
Lecturas do venres

Clubs de lectura
Clubs de escritura
Exposicións de novidades
Lectura silenciosa
Lecturas do venres

Clubs de lectura
Clubs de escritura
Mercado de intercambio
Exposicións de novidades
Lectura silenciosa
Lecturas do venres

2. DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES

 a)Actuacións en relación coa organización e xestión:

Non se fixeron melloras significativas na biblioteca, agás introducir un estante novo para 
ter os libros de galego dos primeiros lectores en mellores condicións, xa que estaban 
apertados de máis. 
No  restante non fixemos cambios, toda vez que no curso anterior se instalaron novas 
librarías e o equipamento é suficiente, axeitado e novo.
Seguimos sen ter unha porta de separación entre as dúas salas da biblioteca, porta que 
necesitamos para, entre outras cousas, poder facer sen interferencias as sesións do 
cine-club dos xoves. As dificultades para atopar quen faga esta instalación están en que 
se necesita mover un radiador e á escaseza de empresas axeitadas na zona. Ninguén 
parece disposto a acometer este traballo, así que seguiremos tentando que algunha 
empresa se decida a instalar a porta. Mentres tanto seguimos funcionando sen a porta, 
tentando minimizar as molestias que a súa ausencia causa, centrándonos no control do 
silencio e evitando que outros usuarios pasen pola zona de proxección molestando aos 
que están a ver os filmes.
Os axudantes da biblioteca seguiron realizando actividades relacionadas coa xestión. 
Neste curso foron moitos os nenos e nenas que solicitaron ser axudantes e que realizaron
estes labores. As quendas realízanse coa participación de encargados (alumnos dos 
cursos superiores) e axudantes (alumnado dos cursos inferiores, dende 2º a 4º), sendo os
encargados os que se dedican a formar nas cuestións básicas da xestión aos axudantes, 
modelo que segue dando uns froitos altamente positivos, e que, polo tanto, insistiremos e 
potenciaremos no futuro.
Sen embargo na enquisa de avaliación que cubriron os alumnos reflíctesen críticas ao 
desempeño dos axudantes, relacionadas co control do silencio, quendas de ordenadores 
e a non saber facer fronte a problemas coa xestión do programa de empréstamos. Estas 
críticas, se ben non son xeneralizadas e na valoración xeral das súas funcións seguen a 
ter datos positivos, nos deberían facer pensar que algo non se está facendo ben na 
preparación para as súas funcións dos axudantes, polo que de cara ao curso que vén 
teremos que esforzarnos máis na preparación previa dos mesmos, na delimitación das 
súas funcións e afondar no manexo do programa para que sexan quen de resolver os 
problemas máis básicos.

 b)Actuacións en relación coa dinamización e promoción dos recursos da 
biblioteca, coa súa integración no tratamento do currículo e a súa contribución ao 
desenvolvemento das competencias básicas do alumnado:
Mantemos, ao igual que en cursos pasados o sistema de empréstamos, nos períodos de 
recreo (na sesión da mañá e no recreo do comedor), así como a recollida dos libros 
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devolvidos polas aulas de infantil e primeiro, segundo e terceiro de primaria na primeira 
hora da mañá.
Este momento da recollida é tamén unha ocasión para valorar a cantidade de 
empréstamos realizados e para animar ao alumnado a acudir a realizar empréstamos, co 
que conseguimos unha notable participación nestas actividades.
Tamén o noso boletín "O Barquiño de Papel", continuou a súa edición, publicándose 3 
números ao longo do ano, tanto en papel (distribuído a todo o alumnado do centro) como 
na edición dixital ao través do blogue da biblioteca usando Scribd como servidor. 
Realizáronse números con ocasión do Nadal, do día da Paz (neste caso unha reedición 
da carta da liberdade do CNA de Mandela) e un número, aínda sen editar, que recollerá 
recomendacións lectoras de cara ao verán.

As exposicións de novidades editoriais
e de seleccións temáticas dos fondos, 
de acordo coa época do ano e as 
celebracións escolares, foron continuas 
ao longo do curso. Estas exposicións, ao 
sacar os libros dos seus andeis e 
mostralos dun xeito diferente, despertan a
curiosidade dos usuarios e usuarias, o 
que se reflicte no seu empréstamo, 
diversificando os títulos e coleccións máis
lidos.
"A hora dos deberes" seguiu coa súa 
actividade igual que en anos anteriores, 
facilitando un horario no que o alumnado 
pode realizar as tarefas escolares, 
preparación de traballos ou estudando 

para probas de avaliación.
Tamén queremos destacar o uso que da biblioteca se fai para dotar ás aulas de 
Bibliotecas de Aula, actualizadas e renovadas con periodicidade durante o curso, 
destacando as aulas de infantil que renovan co cambio de proxecto todos os seus fondos 
para poder traballar o novo centro de interese cos fondos documentais axeitados.
O blogue da biblioteca (http://condesa.blogaliza.org) foi un dos eixes do traballo da 
biblioteca, contando este ano cunha maior participación que en cursos anteriores 
acadando un nivel de publicación bastante alto e moita máis participación no tocante aos 
autores (encargado da biblioteca, coordinadores de clubs de lectura e escritura...). 
As temáticas dos artigos do blogue van dende a publicidade das actividades da biblioteca,
efemérides, novas dos clubs de lectura, convocatorias de concursos, producións dos 
clubs de escritura, novidades do proxecto documental... en fin abranguen a práctica 
totalidade das actuacións da biblioteca.
Tamén, e aproveitando google docs, realizamos enquisas de satisfacción do uso da 
biblioteca que nos permitiron a valoración do noso labor ao longo do curso.
O número de comentarios non acada os números que a nós nos gustaría, pero se 
extrapolamos cifras de visitas (só dispoñemos de datos a 30 días) acadamos preto de 
1600  no que vai de curso, resultado que mellora os datos do ano pasado.

 c)Actuacións en relación coa formación de usuarios e educación para o acceso á 
información (Educación documental):

5

http://condesa.blogaliza.org/


Memoria Curso 2013-2014 Ceip Condesa de Fenosa

Durante este curso ou Equipo de Apoio á Biblioteca  constituíu un Grupo de Traballo 
titulado “lectores electrónicos: manexo e didáctica”, do que non podemos menos que tirar 
boas valoracións, xa que conseguimos que un número interesante de profesores 
acadasen un dominio bastante aceptable do manexo dos lectores e do programa de 
xestión Calibre, co que para o ano que vén estamos en condicións de garantir que todos 
os clubs de lectura poidan realizar cando menos unha lectura nestes dispositivos. 
O grupo elaborou un vídeo titorial sobre
funcións básicas do lector e un libro de
actividades LIM co mesmo contido,
acordamos as normas básicas do
empréstamo dos dispositivos e o
documento de compromiso por parte
das familias. Tamén realizamos algunha
tradución ao galego, como é o conto
“as illas voadoras” de Chejov, que
convertemos a formato electrónico.
Tamén estamos a traballar na tradución
doutros textos de maior envergadura e
que esperamos poder rematar no
próximo curso.
Finalmente puxemos en marcha un 
club lector electrónico no terceiro trimestre do curso, con alumnado de 4º de primaria, 
que funcionou moi ben, con moito interese por parte dos alumnos e alumnas implicados.
Temos que indicar que se realizou unha sesión de docencia á que acudiu Delio de Baralla,
ao que lle temos que agradecer o esforzo que fixo por satisfacer as nosas demandas e 
pola grande cantidade de información que nos aportou.
Tamén realizamos dende a Biblioteca dúas achegas, unha procura do tesouro baseada 
na figura de Nelson Mandela ao que se lle adicou o día da Paz, e un libro LIM sobre o 
poeta Xosé María Díaz Castro ao que se lle adicou o día das letras galegas.
Tamén sobre este autor se elaborou un vídeo-cómic da súa biografía co alumnado de 6º 
de primaria.
No día da Ciencia en Galego tamén tivo a
Biblioteca unha participación destacada,
fornecendo de bibliografía aos mestres e
alumnos que realizaron os experimentos,
e, sobre todo co emprego do Kamishibai
como ferramenta de exposición de
experiencias polo alumnado do terceiro
ciclo.
Continuamos tamén realizando 
actividades virtuais de formación de
usuarios referidas ao coñecemento das
normas e organización da biblioteca, os
distintos tipos de obras de referencia e os
distintos elementos dos documentos que
nos permiten acceder ás informacións que posúen. Estas actividades están realizadas 
utilizando Jclic, e trabállanse nas sesións de formación de usuarios presenciais de 
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benvida á biblioteca durante o primeiro trimestre, e, para os alumnos dos cursos 
superiores, nas sesións que realizan no segundo e terceiro trimestre, empregando o 
ordenador da zona de audiovisuais e a sala de ordenadores do centro.
Tamén se traballou o mapa interactivo da biblioteca onde se mostra a distribución dos fondos
e as distintas seccións cos servizos que nelas se prestan. A pesares de que o mapa aínda
cumpre as súas funcións estamos argallando substituílo por unha visita virtual utilizando 
unha montaxe panorámica fotográfica, pero iso será algo que o tempo e as condicións 
técnicas que teñamos no futuro, terán que permitir que sexa factíbel. 
Como en anos anteriores seguimos a dar difusión á guía de benvida da biblioteca,  e ás 
actividades de coñecemento do funcionamento de recursos da rede, como son Google 
e Wikipedia, mediante uns titoriais realizados con Wink.
Tamén, e como é habitual, puxemos en marcha un proxecto documental integrado, 
coordinado en conxunto pola Biblioteca, o Equipo de Normalización Lingüística do centro 
e o Comité Ambiental do mesmo. 
En anos anteriores se traballara a historia de Valdeorras e a súa paisaxe, pero neste ano 
quixemos centrarnos en elementos familiares da nosa paisaxe urbana, os edificios e 
construcións que conformaron a historia do pobo. Así que eliximos unha serie de 
edificacións que pola súa feitura, importancia económica, política ou de servizos, tivese 
interese para os veciños da nosa vila e mesmo para os visitantes.
A nosa idea foi a de crear unha web na que se puidese recoller toda a historia de cada 
edificación, e na que a carón destas informacións puidese levar a visión destes edificios 
por parte dos nenos e nenas do colexio. No marco do que se dá en chamar a Realidade 
Aumentada, unha vez subida a web á rede, fixemos códigos QR das páxinas de cada 
edificio, códigos que se imprimiron en metacrilato e se colocaron nos propios edificios 
para que estivesen dispoñibles dende os dispositivos móbiles tipo Smartphone.
O proxecto contou coa participación de todo o centro, distribuíndose unha serie de 
responsabilidades en función do curso; así os nenos e nenas de infantil, tras visitar os 
edificios elixidos para o noso proxecto realizaron deseños dos mesmos que foron 
incluídos nos deseños das páxinas da Web. Primeiro ciclo de primaria realizou un safari 
fotográfico, segundo ciclo fixo un traballo
de recollida documental (principalmente
imaxes fotográficas antigas), mentres que o
alumnado do terceiro ciclo recolleu as
informacións máis relevantes sobre os
edificios e realizaron os textos conforme a
un esquema previo.
É interesante subliñar que dada a escaseza
de bibliografía sobre o tema elixido houbo
que facer un importante traballo de procura
en publicacións xerais para inferir datos
dos obxectos do noso estudo, recorrer a
publicacións xornalísticas, vídeos e,
fundamentalmente, a informacións orais de
informantes maiores e especialistas en
historia local do Instituto de Estudos Valdeorreses.
O resultado da nosa investigación está accesible en: 
 http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/bibliocondesa/proxectos/edificios_pdi/index.html

"A olimpíada do saber ", como todos os anos tivo unha moi alta participación e mantivo 
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un interese moi grande durante todo o segundo trimestre do curso. Decidimos centrar a 
súa temática en grandes personaxes da pintura mantendo dous niveis de participación, un
nivel máis doado para 1º, 2º e 3º curso, e un nivel máis avanzado para 4º, 5º e 6º.
Mantemos a dotación de ordenadores na biblioteca con 6 postos, 2 adicados a xestión e
audiovisuais, e 4 de uso aberto en quendas de 15 minutos. Puidemos apreciar como nas 
épocas da olimpíada do Tesouro o seu uso se refería á procura da información, e tamén 
que aumentou o emprego destes para a elaboración de traballos e para acadar 
información sobre aspectos do proxecto documental. 
Velaí han ir encamiñados, xa que logo, os nosos esforzos para un uso máis educativo 
destes equipamentos, creando dende a biblioteca ocasións nas que xurda a necesidade 
do seu uso, e pola banda dos titores e titoras que tenten, á hora de encargar tarefas ao 
alumnado, que estas requiran a procura de informacións na rede. 
O control do nivel de contaminación acústica, que hai anos desempeñaba o gardián do 
silencio, e nos últimos anos o sistema de piñeiros (verdes e vermellos) deseñado para o 
centro pola Axenda 21, pasou este ano a mans dos Axudantes da Biblioteca, que por 
quendas fan rondas por toda a sala pedindo silencio a aqueles que están molestando aos 
compañeiros. Somos conscientes de que unha biblioteca das nosas características non 
pode esixir o nivel de silencio dunha biblioteca universitaria, e, por suposto, non 
pretendemos nada parecido. Con todo consideramos que o nivel de ruído ten diminuído 
bastante, a niveis moi razoables agás os días de choiva intensa e frío nos que a biblioteca
se volve un refuxio dalgúns alumnos non asiduos e que non respectan as normas. É 
neses días cando temos que incidir e, chegado o caso expulsar da biblioteca aos que non 
respectan as súas normas máis básicas.
Mención á parte merecen os axudantes da Biblioteca, como xa se sinalou en apartados 
anteriores, que xestionaron os préstamos, as quendas dos ordenadores, o silencio na sala
como se acaba de comentar, deixando ás funcións do encargado a un mero labor de 
supervisión. Teremos, como xa se dixo, que intensificar a súa formación nos primeiros 
días do próximo curso para que poidan afrontar con éxito as súas tarefas, pero non 
podemos deixar de valorar como moi positivo  e interesante o seu labor.

 d) Actividades en relación co fomento da lectura e co desenvolvemento do 
Proxecto Lector do Centro:
As actividades de fomento da lectura son un dos eixes fundamentais da actividade da 
Biblioteca e correspóndense con actividades moi ben valoradas por toda a comunidade 
escolar. Iso non quere dicir que se convertan en actividades estáticas, se non que 
constantemente estanse a renovar en función de correccións que se introduce segundo 
se van detectando defectos na súa formulación. 
Para comezar queremos sinalar o Programa de Lectura Silenciosa Sostida, que, ao 
igual que en anos anteriores se realiza no primeiro cuarto de hora do horario escolar, nun 
espazo horario reservado ao efecto dentro do horario base do centro. Esta actividade, xa 
perfectamente asimilada por toda a comunidade escolar, segue a ter unha valoración moi 
positiva como en cursos anteriores.
Os venres temos unha variante na lectura silenciosa consistente na lectura en voz alta de 
autores en lingua galega que chamamos Os nosos autores en voz alta. A actividade 
consiste en adicar 5 minutos da lectura silenciosa do venres a escoitar a un neno ou nena
que nos recita un poema. Para isto, durante un tempo antes, na clase á que lle toca ler 
para todo o colexio se prepara o poema, e chegado o día, cada alumno vai a unha clase 
do colexio, incluídas as aulas de educación especial, á cociña onde as cociñeiras ou á 
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sala das coidadoras, e len o seu poema. As clases participantes como lectores son todas 
as de primaria, quedando excluídas as de infantil.
A actividade procura desenvolver a competencia lectora e supón un traballo previo nas 
aulas de comprensión do texto, da procura dun ritmo de lectura axeitada, de dicción...
Tamén "Vaille co conto ao profe", unha das actividades máis antigas da nosa biblioteca 
e que segue a ter unha moi boa acollida entre os nosos alumnos. Consiste en que nos 
recreos un profesor se sitúa nunha mesa de braseiro na biblioteca en situación de 
dispoñibilidade para que calquera alumno lle vaia ler voluntariamente un conto, unha 
especie de transgresión dos roles habituais nas que o mestre é o neno á quen se lle conta
o conto e na que non hai ningunha actividade de avaliación, o que a convirte nun xogo 
que estimula grandemente unha relación lúdica coa lectura.  A actividade realizouse os 
luns, mércores e venres durante o recreo da mañá e seguiu a ter unha boa acollida sobre 
todo polos alumnos e alumnas dos primeiros cursos de primaria, aínda que tamén 
participaron alumnado dos cursos superiores.
" Os Martes... conto", actividade desenvolvida por pais e nais de alumnado de ensino 
infantil, aínda que tamén participou nalgunhas das sesións profesorado do centro. Grazas 
a esta actividade, que serve de reclamo para que acudan á biblioteca os nenos e nenas 
de 3 e 4 anos de ensino infantil coas súas familias, temos cada ano un número crecente 
de pais/nais que se involucran nas actividades da Biblioteca e que senten o proxecto da 
mesma como algo importante para eles. Noutras memorias xa temos falado de como este
colectivo ten colaborado facendo teatro para os nenos e outras actividades que 
esperamos continúen en anos vindeiros.
Non realizamos este ano a tradicional Busca do tesouro, e a razón non é outra que unha
sobrecarga de actividades no último trimestre que impediu atopar datas para a realización
da mesma. Teremos que pensar para o próximo curso en realizar esta actividade noutra 
época menos sobrecargada xa que é unha actividade moi ben valorada polo alumnado e 
que, nun ambiente lúdico, ten o seu papel na promoción da lectura.
Os clubs de lectura e de escritura funcionaron moi ben este curso, e como xa se 
comentou con anterioridade, incluíndo o noso primeiro club de lectura en formato 
electrónico. A participación foi similar ao curso pasado e o funcionamento tamén, isto é, 
mantendo unha reunión semanal en horario de recreo. É de destacar que normalmente se
deixaba de realizar no terceiro trimestre pero este ano se mantivo ata finais de maio por 
petición expresa dos nenos e nenas
participantes.
Tamén os clubs de escritura tiveron un
bo funcionamento, e neles queremos
destacar o emprego de distintas
ferramentas da web 2.0, como o blogue
para unha narración por entregas , 
Storybird e Domonation. Todas estas
actividades animaron moito aos nenos e
nenas na súa participación. 
Para o ano que vén esperamos realizar
non só estas interesantes actividades,
senón que as poidamos incrementar
comezando a elaborar textos para os
lectores electrónicos, e mesmo realizar
traducións de contos tradicionais para estes formatos.
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O Kamishibai tivo o seu papel como xa se dixo no día da Ciencia en Galego, empregado 
como ferramenta didáctica por parte do alumnado de 6º curso, pero tamén foi pasando 
por todas as clases onde lemos o Kamishibai colectivo realizado o ano pasado.
Por último tivemos varias visitas de autores e ilustradores, Marc Taegen con 
Kalandraka, Abraham Carreiro, Martín Camiña, Rosa Huertas, An Alfaya e Raquel 
Queizán  que como sempre despertaron grande interese no alumnado.

 e) Outras Actuacións:
Ao igual que o ano pasado seguimos empeñados na mellora da Web e do blogue da 
biblioteca, dotándoos  de novos contidos de elaboración propia. Normalmente colgamos 
os recursos no blogue e na páxina web, xa que no blogue, polo seu carácter inmediato e 
de constante renovación e engadido de contidos, perden rapidamente a súa posición 
destacada pasando ao fondo da páxina ou a páxinas anteriores, mentres que na Web 
podémolos atopar sempre no mesmo lugar.
Dentro das celebracións do día do libro celebramos este ano a quinta edición do mercado
de intercambio de libros. Organizamos tres mercados, un para o nivel de infantil, outro 
para 1º, 2º e 3º de primaria, e un terceiro para os cursos de 4º, 5º e 6º. O mercado tivo 
lugar os días 23, 24 e 25  de abril, xusto á volta das vacacións de Semana Santa. A 
pesares da falla de días de preparación, houbo unha moi alta participación, como todos os
anos, e se cumpriron as normas de adecuación á idade e bo estado dos libros, que eran 
as criticas que noutros anos se fixera ao mercado, co que podemos valorar como moi 
positiva a súa realización.
Os Xoves de Cine, o noso cine-club, funcionou con regularidade, centrándonos este ano 
en que a campaña das Bibliotecas era a lectura de ciencia, na proxección da serie “os 
inventores”, serie de animación francesa que achegou a figura de senlleiros persoeiros da
ciencia aos nenos e nenas. Hai que destacar que, a pesares de seguir sen porta de 
separación coa outra sala, esta actividade ten mellorado moito a súa realización grazas 
ao control que se realiza para que non se interfira nela.
Tamén queremos salientar que esta zona de audiovisuais segue a ser utilizada bastante a
miúdo por parte dos grupos clase dentro do horario escolar para visualizar vídeos 
educativos, programas informáticos, navegar na rede, etc... 
Noutro orde de cousas tivemos o pracer de que David Vázquez, mestre xubilado deste 
centro quixese facer a presentación da novela “O aprendiz de Druída” no noso colexio.
Por último queremos sinalar que instalamos no exterior do centro unha casiña de madeira 
que empregamos para realizar intercambios/doazóns de libros. A idea é alimentar a 
casa con libros expurgados da biblioteca, materiais herdados doutros tempos en que 
tiñamos lectores de maior idade e que se mostran inadecuados para os nosos alumnos 
actuais. Pero o certo é que a caseta vai adquirindo unha dinámica propia, con xente que 
deixa libros de seu nela, outros que devolven os libros unha vez lidos, e múltiples xeitos 
de uso que nos fan ver que afortunadamente cada día a xente le máis e se interesa polos 
libros. 

4. GRAO DE IMPLICACIÓN DO CENTRO E DA COMUNIDADE EDUCATIVA.

No que atinxe ao grupo de traballo subliñar o seu traballo na posta en marcha do club de
lectura electrónico, coa preparación de materiais para a capacitación técnica do 
alumnado, o traballo que o profesorado realizou para adquirir un bo nivel na xestión dos 
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documentos electrónicos e os seus esforzos na tradución de obras en dominio público ao 
galego para poñelas a disposición dos lectores.
Así mesmo hai que sinalar a elevada participación do profesorado titorizando 
actividades da biblioteca (clubs de lectura e escritura, vaille co conto ao profe), na posta 
en marcha das lecturas dos venres  e, sobre todo,  na unánime participación no Proxecto 
Documental Integrado. Tamén se debe facer referencia á, cada vez, maior implicación do 
profesorado na elaboración de contidos para o blogue da Biblioteca así como de recursos 
para a Web. 
En canto ao alumnado xa se sinalou a importancia dos voluntari@s nas tarefas de 
xestión da biblioteca, pero tamén debemos remarcar a elevada participación en 
actividades voluntarias que se desenvolven no tempo libre dos alumnos, como o concurso
da Olimpíada do Saber, clubs de lectura e escritura, uso dos postos de acceso a internet, 
participación nas sesións de cine-club dos xoves, ou o uso, que aumenta diariamente, dos
alumnos que utilizan a Hora dos Deberes para realizar as súas tarefas escolares na 
biblioteca.
Nesta mesma liña de implicar a toda a comunidade, os alumnos do colexio visitaron a 
biblioteca municipal no primeiro curso de primaria, institución da que se fan socios no 
transcurso da visita e á que xa coñecen previamente grazas a actividades virtuais 
elaboradas polo equipo de apoio á biblioteca escolar.
Aínda que pretendemos seguir ampliando e mellorando a participación de cada un dos 
segmentos da comunidade educativa do centro nas actividades da biblioteca, non 
podemos deixar de estar contentos cos resultados obtidos ata o momento, xa que a 
participación é moi grande en profesorado e alumn@s, e non deixa de incrementarse no 
que se refire ás familias. 

5. GRAO DE INTEGRACIÓN DOS RECURSOS DA BIBLIOTECA NO PROCESO DE
ENSINO E APRENDIZAXE DAS DIVERSAS ÁREAS DO CURRÍCULO

En canto á adquisición das competencias básicas resulta evidente que a biblioteca e as
actividades que propón para a súa realización nas aulas, teñen un importante papel e non
só nas competencias relacionadas coa lectura  e a escritura. Especial relevancia teñen na
nosa  programación  as  actividades  encamiñadas  á  adquisición  da  competencia  no
tratamento da información e a competencia dixital así como a competencia para aprender
a aprender.
Cando traballamos a autonomía na procura de documentación e de informacións, cando
proporcionamos accesos a internet para realizar as nosas procuras de información, cando
dun xeito lúdico ao través da olimpíada do saber, promocionamos o uso de internet como
fonte  de  informacións,  estamos,  sen  dúbida,  traballando  a  adquisición  destas
competencias. 
Ao igual que no curso pasado onde máis se puido ver esta integración foi nos traballos de
investigación  dos  proxectos  de  infantil  e,  sobre  todo,   na  realización  do  Proxecto
documental.  Neste proxecto temos que destacar a participación do concello do Barco
que se encargou do custe da impresión dos códigos QR e de obter os permisos para a
colocación dos mesmos nos edificios obxecto do noso estudo.
Noutro  orde de  cousas  a  Biblioteca colabora  coas  aulas  na  realización  dos  deberes,
aportando bibliografía e apoio aos rapaces que a visitan con este fin. Tamén é importante
o labor de empréstamo de libros para os exercicios de lectura, e as visitas que as aulas
realizan á biblioteca para desenvolver nela determinados temas usando dos servizos e
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recursos que atopan nas instalacións.
Sinalar tamén o papel que a biblioteca xogou na elaboración dos proxectos de programas
contrato para a mellora da lectoescritura e o cálculo que se solicitaron á consellería e que
se levaron adiante en horario  extra-escolar (dentro dun programa de acompañamento
escolar) e tamén dentro do horario escolar.

6. PRODUCIÓN DE MATERIAIS

No apartado de produción de materiais debemos sinalar tres eixos fundamentais, un que 
se refire ás edicións do barquiño de papel, un segundo ás miniwebquests, LIMs e outros 
programas deseñados dende a biblioteca e un último que se refire á elaboración do 
proxecto documental integrado. 

1. Barquiño de Papel. É a publicación da biblioteca, que informa das actividades que
se van poñer en marcha ao tempo que aproveita para realizar recomendacións 
lectoras e mesmo reseñas literarias. 
Este ano vanse editar tres números da mesma: Editados están o primeiro número 
no Nadal e un segundo coincidente co día da Paz e que consistiu na tradución da 
Carta da Liberdade de Nelson Mandela ao galego, número que se empregou como 
instrumento de traballo nas aulas; hai en proxecto un terceiro número, que aínda 
que non veu a luz xa está en preparación coas recomendacións lectoras para o 
verán.

2. No segundo apartado, o referido  aos recursos informáticos elaboradas este ano,
elaboramos unha procura do tesouro sobre Nelson Mandela, varios documentos 
sobre lectura electrónica (A, B), e un libro LIM con actividades sobre a 
Biobibliografía de Xosé María Díaz Castro. Tamén se realizou un cómic-vídeo sobre
a figura do autor homenaxeado nestas letras galegas 2014. 

3. Para rematar indicar tamén a Web dos edificios do Barco que foi o resultado do 
Proxecto Documental Integrado do que xa falamos anteriormente.

4. Debido a un fallo informático que nos botou a perder o ficheiro orixinal da revista 
Trágame Terra, este ano non puidemos facer a edición dixital da mesma.

7. AVALIACIÓN 

Toda avaliación que tente servir á mellora dun proceso ha ser permanente e continua, e
ese é o carácter que dende o equipo da Biblioteca queremos dar á mesma, tentando
introducir as medidas correctoras das eivas existentes en canto son detectadas. A este
proceso axuda o feito de os membros do equipo pertenceren aos distintos equipos de
ciclo  e  departamentos  que  existen  no  colexio,  co  que  existe  unha  retro-alimentación
constante de toda  a actividade do equipo.
A parte  desta atención  constante á marcha dos procesos por  parte  dos membros do
equipo de Biblioteca, decidimos este ano realizar unha enquisa, desta volta online, ao
través dun formulario  inserido  no blogue e aloxado en google  docs.  No momento  de
realizar esta memoria contestaron ao formulario un total  de 124 alumn@s do colexio,
empregando a sala de informática e os equipamentos abalar para o acceso individual á
enquisa.
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Os resultados da enquisa móstranse de seguido:
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Non podemos menos que valorar positivamente os resultados da enquisa, pero extraemos como 
consecuencia que teremos que estar moi atentos a reforzar a formación dos axudantes, xa que a 
meirande parte das queixas que se fan se refiren a aspectos do seu traballo. Tamén é certo que 
non é o mesmo que un mestre lle diga a un alumno que non pode levar libros por ter cuberta a 
cota, a que iso mesmo llo diga un compañeiro, polo que tamén haberá que traballar o respecto 
aos axudantes nas xornadas de formación de usuarios.
Seguindo coa avaliación, tamén temos en conta, á hora de valorar a nosa actividade,
unha  serie  de  parámetros  indicadores da  adecuación  da  nosa  actividades  ás
necesidades da comunidade escolar á que van dirixidas. Estes indicadores, xunto coa
valoración que deles facemos, son os seguintes:

1. Número de empréstamos realizados: Este ano fixemos, na altura da realización
desta memoria, 7 467 empréstamos dos que 6757 foron feitos ao alumnado e 710
que  corresponden  ao  profesorado,  datos  que  continúan  coa  dinámica  de  anos
anteriores.

2. Dinámica  das  Bibliotecas  de  Aula  .  Os  710  empréstamos  realizados  ao
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profesorado  se  corresponden  a  grosso  modo coas  renovacións  realizadas  nas
bibliotecas de aula, ben para fornecerse de títulos para a lectura silenciosa, ben
para a realización dos proxectos de investigación, sobre todo no ciclo de infantil.

3. Participación do alumnado nos clubs de lectura e escritura. O número de alumnos
anotados nestas actividades, que, insistimos, se realizan en horario do lecer do
alumnado, foi de 30 nos 6 clubs de lectura e 15 nos 3 de escritura. 

4. Participación na  “Olimpíada do Saber” que se mostrou similar a anos anteriores,
isto é, alta e mantida durante toda a duración da competición.

5. Clases participantes no Proxecto Documental:  Todos os cursos de infantil  e
primaria participaron no proxecto.

6. Apreciación do profesorado:  A valoración  do profesorado reflíctese nos seus
comentarios  nas  reunións  de  ciclo  e  nos  claustros,  na  súa  participación  como
voluntarios  nas  distintas  actividades  promovidas  dende  a  biblioteca,  nas  súas
demandas de documentación e asesoramento... e neste senso temos que indicar
un alto grao de valoración do labor da biblioteca no seu conxunto.

7. Cantidade  e  calidade  dos  distintos  traballos  elaborados:  Os  traballos  da
biblioteca realizados este ano son múltiples e de todos eles estamos moi satisfeitos
pola súa calidade así como polo interese que se demostrou na súa elaboración.

8. Número de visitas ao blogue e comentarios deixados neste: Temos unhas 1600
visitas realizadas ao blogue neste último ano (xa advertimos que é un número
estimado tendo en conta as  visitas  no último mes pola  falla  de estatísticas en
períodos superiores ao mes), número que consideramos satisfactorio, aínda que
non insuperable. Tentaremos seguir aumentando o número e calidade  das visitas a
este recurso.

Para  concluír  hai  que  destacar  o alto  grao  de  satisfacción  do  profesorado e  a
implicación en todas as actividades realizadas, tanto individuais como as realizadas en
grupo. Foi  moi  positiva a achega de críticas construtivas,  a constante renovación das
bibliotecas de aula, a participación e autoorganización no proxecto documental  e tamén a
incorporación  de  actividades  de  animación  á  lectura  e  escritura  creativa  en  práctica
docente nas aulas.
Sinalar que as puntuacións acadadas en AVALDÍA polo centro mostran unha valoración
por riba da media de Galicia tanto en lectura como en coñecemento, tendo mellorado
bastante nos últimos anos, dato que axuda a que todo o profesorado valore como positivo
o traballo que se ten realizado dende a Biblioteca, e se anime a continuar apoiando as
iniciativas que parten da mesma.
Tal e como decidimos no proxecto deste ano comezamos a realizar tamén a avaliación
coa ferramenta de autoavaliación de Bibliotecas escolares, en concreto nos apartados
A, B e C, das que extraemos unha serie de recomendacións de actuacións para o futuro.
Se ben a  valoración da Biblioteca en case todos os parámetros  é boa ou excelente,
compriría: 

• que nos documentos do centro se reflectise a participación da Biblioteca en órgaos
como a Comisión de Coordinación Pedagóxica; 

• que se integrase no Equipo de Apoio á Biblioteca algún representate dos pais/nais
do colexio; 

• que se fixese publicidade do enderezo electrónico propio da biblioteca na Web da
mesma; 

• que  aumente  a  dotación  de  recursos  dixitais  (revistas  electrónicas,  coleccións
dixitais...); 
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• que haxa planos para a localización de documentos da colección; 
• que  se  seleccione,  reúna  e  difunda  material  para  alumnado  con  necesidades

educativas especiais; 
• que se tente instalar unha PDI na biblioteca; 
• que se reforcen as actividades de formación de usuarios no tocante á localización

de títulos dentro da colección.

8. PREVISIÓNS DE FUTURO

Respecto dos proxectos de actuación para o futuro hai que sinalar que para o próximo
curso ademais de continuar coas actividades fixadas ao longo destes anos desexamos
mencionar que:

• Queremos implicar máis aínda ás familias no desenvolvemento do hábito lector dos
fillos e fillas

• Queremos arranxar definitivamente o problema da porta de separación entre as
dúas salas.

• Queremos conseguir que o uso da biblioteca polos grupos clase sexa dun mínimo
dunha hora semanal, obxectivo que aínda non está acadado totalmente

• Queremos programar ciclos de cine
• Queremos seguir mellorando na realización dos proxectos documentais.
• Queremos ampliar e/ou renovar a dotación de xogos educativos.
• Queremos puír  os pequenos fallos dos axudantes da biblioteca para que o seu

traballo sexa mellor valorado
• Queremos mellorar a calidade dos libros, expurgando aqueles que mostren signos

de deterioro que fagan a súa lectura pouco agradable.
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•

Eduardo Galeano dicía:  “La utopía está en el  horizonte. Camino dos
pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más
allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.”
Velaí a nosa biblioteca, camiñando...

O responsable da Biblioteca

Asdo.: Xoaquín Freixeiro Alvarez

Vº e Prace
O Director

Asdo.: Francisco Pérez Lemos
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MEMORIA  AXENDA 21 

Como todos os cursos dende hai uns anos, o noso centro continua na súa labor de mellorar o entorno
a través das actividades que xa temos instaladas, intentando melloralas, modificando e variando 
aqueles aspectos que se consideren oportunos e introducindo outros novos.

Da lista que aparece a continuación as oito primeiras son de continuidade e as dúas últimas son as 
que representan unha novidade. A dos monumentos da Localidade foi en colaboración cos equipos 
de Normalización e da Biblioteca e en todas elas participamos todo o centro.  

1. ACTUACIÓNS DESENVOLVIDAS NA Ax21

1.1.- Actividades desenvolvidas

As patrullas verdes.

A reciclaxe selectiva.

O aforro de papel.

O aforro enerxético.

Os inspectores ambientais

O horto aromático.

O horto ecolóxico

A diminución do ruído ambiental

O Eco-cine

Os nosos monumentos

1.2.- Período de realización.

 As actividades desenvolvéronse ao longo de todo o curso non
sendo a do eco-cine que comezámola no segundo trimestre e a dos
Monumentos na que inda que a recollida de información foi mais
repartida, as fotos esperamos a facelas coa chegada da primavera.



1.3.- Fase na que se desenvolveu.

Son actividades que se veñen
desenvolvendo dende hai varios
cursos e cada ano se lle introducen
novidades para correxir os erros
atopados na avaliación de cursos
anteriores. Sempre temos algunha
nova, pero iso non impide en ningun
caso esquecer as outras.

1.4.- Tipo e número de participantes.

Patrullas     verdes:  

Alumnos/as de 1º a 6º. Dúas
profesoras do Comité Ambiental

Traballan por parellas.Un pequeno cun grande. Esta actividade realizase a hora do recreo e consiste
en informar os compañeiros da importancia da reciclaxe selectiva. Para iso temos diferentes puntos
limpos no patio e eles se sitúan preto dos colectores indicándolles onde deben votar o lixo. Ao que o
fai ben colócanlle un punto verde.Estes puntos serviran para contabilizar cal é a clase que mellor
coida o patio e tamén cal é o neno que mellor o fai. 

A     reciclaxe     selectiva:  

Alumnado de todo o centro. Todo o profesorado
do centro. Persoal de cociña. Conserxe.
Coidadoras. 

Temos distribuídos en todas as aulas colectores
para a reciclaxe de papel, envases e orgánico.
Cada clase ocupase desta actividade como
mellor o considere (por quendas, encargados do
día, responsables da clase..) Para as zonas
comúns (biblioteca,aula de informática, aula de
inglés, comedor..) hai nenos/as voluntarios/as e
tamén profesores/as. 

Este ano o Concello aporta un gran número de
caldeiros para levar a cabo a recollida selectiva
de lixo orgánico. Os nenos/as poden levar estes caldeiros as súas casas e baleiralos logo no noso
composteiro, onde recollemos tamén os residuos orgánicos do comedor.

O     aforro     de     papel:  

Alumnado de todo o centro. Todo o profesorado do centro. Persoal de cociña. Conserxe. Coidadoras.
Pais/nais.

Todas as clases teñen un lugar para gardar o papel reutilizable.Nas zonas de ordenadores e preto
das fotocopiadoras hai instalados paneis coas normas para aforrar papel nas impresións. Temos
tamén un compromiso para traballar nos cadernos e facer así o menor número de fotocopias e por



suposto que estas sexan sempre que sexa posible polas dúas caras. Tamén utilizamos o papel para
facer papel reciclado.

Os nenos/as de infantil fixeron papel reciclado.

O     aforro     enerxético:  

Alumnado de todo o centro. Todo o profesorado do centro. Persoal de cociña. Conserxe. Coidadoras.
Profesorado de actividades extraescolares.

O encargado de cada clase ten que estar ao tanto de que as persianas estean subidas para que a luz
permaneza acesa o menor tempo posible, que as portas se pechen unha vez que se entra
(especialmente as das entradas principais) e que se deixe ventilar ao saír, para cando chegue o
persoal de limpeza.

Os     inspectores     ambientais:  

Alumnos do Comité Ambiental (de 3º a
6º )

Percorren as aulas cunha certa
periodicidade vixiando:

A reciclaxe selectiva.

A existencia dun tempo e un recuncho
para a AX21.

O aforro enerxético e de papel.

Levan unha plantilla na que anotan os
datos e logo escollemos a clase máis ecolóxica.

O     horto     aromático:  

Alumnos/as de todos os cursos e profesores según disponibilidade.

Está situado nun dos patios interiores do centro. Nel temos moitas plantas aromáticas que trouxeron
os propios nenos/as dos hortos dos seus pais e avós e que plantaron coa axuda dos titores. (Tamén
se puxeron sementes)

Nalgunhas clases como actividades complementarias, nos recreos de clase e de comedor, os



nenos/as encárganse de quitar malas herbas e regar (para isto último establecemos quendas para ter
un maior control )

O     horto     ecolóxico:  

Alumnos/as de todos os cursos e profesores según disponibilidade.

Está situado nun dos patios interiores e nel temos plantado ao longo do curso e en función das
estacións, leitugas, navizas, coliflor, brécol, repolo,fresas, tomates, pementos..que utilizamos no
comedor para incluír nos purés ou ensaladas.      . 

Diminución     do     ruido     Ambiental  

Alumnos e profesores encargados do Comedor e da biblioteca, alumnos encargados das filas.

Dende hai xa tres cursos estamos levando a cabo unha actividade para intentar baixar o nivel de
ruído nas zonas comúns do centro ( biblioteca, comedor, escaleiras..) Para iso contamos cuns
piñeiros a modo de semáforo verde por un lado e vermello polo outro que cambiamos segundo o
nivel de ruído. Os encargados tamén apuntan nos cadernos os nenos que máis ruído fixeron e a hora
de saír (no caso do comedor ) serán os últimos. As mesas que mellor se portan poden contar, de
cando en vez, como premio cun xeado.

A profesora encargada do Comedor e a Coordinadora da AX21 manteñen reunións periódicas cos
alumnos e alumnas que axudan no mesmo para escoitar as súas
propostas e ver de mellorar as cousas.   

Eco-cine

Alumnos de 1º a 6º e profesores que seleccionan as películas e
documentais.

Esta é unha actividade nova que puxemos a funcionar no segundo
trimestre deste curso.

Unha vez ao mes,aproximadamente, no salón de actos proxectamos de
forma alternativa unha película ou documental que teñan unha relación
directa co coidado do Medio Ambiente.

As clases apúntanse de forma voluntaria no cartel que está diante da porta e unha vez que estean
cubertas todas as prazas xa non se poden apuntar máis.

Os     nosos     Monumentos  

Este é un proxecto documental de investigación no que participou todo o centro dende infantil a sexto
de primaria.

O primeiro que fixemos foi unha selección dos edificios máis emblemáticos da localidade

O segundo repartir as tarefas:

• Infantil:

◦ Visita a área arqueolóxica. Fixeron debuxos, lendas, mapas, murais e unha maqueta con
plastilina, cartóns, pedras..

• 1º ciclo de primaria:



◦ Saídas para facer fotografías dos distintos edificios e monumentos: A Ponte de San
Fernando, A casa grande de Viloira, A casa do Indiano,O Cárcere, A Cooperativa, O
Matadeiro, Talleres Meleiro, Cedie, O Concello..

• 2º ciclo de primaria:

◦ Recompilación de fotos antigas dos monumentos antes mencionados.

• 3º ciclo de primaria:

◦ Recollida da información máis relevante, organización e esquematización. 

OBXECTIVOS TRABALLADOS PARA CADA UNHA DAS ACTUACIÓNS DESENVOLVIDAS

2.1. Obxectivos de participación:

• Conseguir que o proceso de participación no desenvolvemento das distintas actividades leva-
das a cabo, acaden un nivel óptimo na implicación do alumnado.

• Renovación dos membros do Comité Ambiental e conseguir a representación do meirande nú-
mero de sectores da Comunidade Educativa.

• Continuar coas labores implantadas dende AX21 no noso centro.

• Insistir na labor de concienciación e implicación de toda a Comunidade educativa nos princi-
pios de conservación e mellora do medio ambiente.

• Implicar dunha maneira máis directa aos nenos/as do Comité Ambiental na xestión dos distin-
tos aspectos relacionados co medioambiente, actuando como mediadores na organización de-
mocrática e participativa dos distintos aspectos traballados (Participación en todas as activida-
des, subliñando as seguintes: Patrullas verdes, reciclaxe selectiva,inspectores ambientais, coi-
dado dos hortos, aforros enerxético e de papel, diminución do ruído e recollida de información
e fotografías para o PDI dos monumentos)

• Contribuír como centro na labor común do desenvolvemento sostible.

2.2. Obxectivos de organización do centro:

• Continuar co establecemento do Comité Ambiental como punto de partida de todas as activida-
des da AX21

• Impregnar todos os documentos curriculares da filosofía da Axd21 (Programación Xeral Anual,
Proxecto Educativo de centro, Programacións de aula). Estes documentos están dispoñibles
na páxina web do centro.

• Difundir a todos os membros a filosofía de respecto ao medioambiente a través de carteis,
adhesivos, manuais... repartidos polas distintas dependenzas do colexio coas propostas feitas
polos nenos/as para o aforro enerxético, aforro no consumo de papel, redución de residuos...
(Actividades de aforro de papel, reciclaxe selectiva e aforro enerxético).

• Conseguir a representación do meirande número de sectores da Comunidade Educativa.

• Contribuír como centro na labor común do desenvolvemento sostible.

2.3. Obxectivos curriculares:



• Impregnar e adaptar todos os documentos curriculares á filosofía da Ax21 (todas as
actividades levadas a cabo están contempladas nos documentos prescriptivos de centro).

• Capacitar  os nosos alumnos/as na tarefa de aprender a aprender pondo en práctica o resto
das capacidades adquiridas segundo os distintos niveis de aprendizaxe (obxectivo que se
pretende conseguir a través de todas as actividades levadas a cabo).

• Alcanzar as competencias básicas que permitan unha mellora no noso entorno á vez que na
propia autonomía e iniciativa persoal (a través de todas as actividades).

• Coñecer as vantaxes da práctica docente nun entorno respectuoso co medio (a través de todas
as actividades).

2. COMUNICACIÓN DO PROGRAMA A21EG

3.1.- Comunicación interna do programa A21EG á comunidade educativa. (Describir o proceso e a
tipoloxía de comunicación)

GRUPO DE 
TRABALLO

SUSCITA CONFLITOS

Comité Ambiental

Filtran

Concello Nais/pais Claustro Persoal LaboralAlumn@s

Cada curso plantexamos unha serie de “conflictos”  que nos parecen susceptibles de solución. No
propio Comité sofre o primeiro filtro e selecciónanse aqueles máis idóneos. 

Os representantes os levan aos distintos ámbitos que representan (nais/pais, alumnos/as,mestres/as)
onde xa se votan os que son de interese para eles e de novo no Comité, recompilados os datos, se
procede a avaliar a situación do centro nos aspectos escollidos.

Enfrontámonos a dúas liñas de traballo:

Dunha banda os proxectos postos en marcha que precisan dunha avaliación e revisión constante, e
doutra os proxectos noveles que precisan dun proceso de auditoraxe, búsqueda de solucións e
compromiso de cambio.



Formamos parte dun concello no que a aposta pola sostibilidade parece que está empezando a dar
froitos e nós non debemos esquecer a nosa labor educadora como unha labor de carácter global e
integrador cara a formación de cidadáns comprometidos co coidado do noso entorno.

AUTOAVALIACIÓN XERAL DAS ACTUACIÓNS DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA A21EG.

Principais avances realizados. Puntos fortes a destacar. Problemas detectados. Aspectos a mellorar

Ao inicio do proxecto fixemos unha pequena avaliación inicial para ver cal era o noso punto de partida,
que proxectos estaban máis ou menos asentados e polo tanto ían seguir adiante, coas melloras e
aportacións que xurdiran ao longo do curso, cales quedaran sen rematar do curso anterior e era preci-
so retomar, e finalmente que novos proxectos tiñamos pensado para este ano.

Ao longo do proceso, tivemos en conta diferentes criterios que nos ían aportando de forma continuada
referentes para seguir mellorando:

• Grao de implicación dos distintos sectores da Comunidade Educativa.

• Interese espertado polas actuacións levadas a cabo.

• Desenvolvemento das distintas actividades xa postas en marcha. Grado de consenso e parti-
cipación dos sectores implicados.

• Desenvolvemento do proceso e repercusión na práctica docente.

• Contribución do proxecto na mellora do entorno.

• A Contribución do proxecto na adquisición dalgunhas das Competencias básicas ( aprender
a aprender, cultural e artística, coñecemento e interacción co mundo físico, iniciativa e autono-
mía persoal).

Ao final levouse a cabo unha avaliación do proxecto na que se viron os aspectos positivos e negativos
do mesmo e se tomaron algunhas decisións para o traballo do curso vindeiro.

Pasamos unha enquisa que colgamos na páxina do centro para ver que actividades funcionaron me-
llor e cales é preciso mellorar ou cambiar. 

A avaliación final é a que nos serve para chegar a conclusións acerca do proxecto. Estamos todos de
acordo nun punto:

A implicación medio ambiental do colexio é cada día maior e pouco a pouco imos notando como a tra-
vés das distintas actividades a concienciación da Comunidade Educativa colocámonos nun camiño no
que é preciso seguir continuando para que a interiorización de determinadas condutas nos leven a
ampliar o noso grao de compromiso.

• Incluír nos folletos de acollida que se reparten ao comezo do curso as distintas actividades que
levamos a cabo no centro dentro do marco da AX21.

• Facer unha maior labor de concienciación, a través dos Claustros e reunións xerais, nos que
sempre temos que ter un pequeno espazo de tempo.

• Elaboración dun guión básico coas actividades do proxecto medio ambiental do centro e repar-
tir un a cada profesor e outro no panel da entrada.

• Reunir ao Comité con máis frecuencia.



• Non esquecer que a educación ambiental é unha parte moi importante no noso Currículo.











MEMORIA DO PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

• Avaliación dos resultados obtidos polo alumnado afectado polo plan.  

Durante este curso foron atendidos en torno a 93 alumnos de apoio no centro distribuídos do
seguinte xeito:

• 2 alumnos en modalidade de escolarización en aula específica.
• 3 alumnos en modalidade de escolarización combinada entre aula específica e aula

ordinaria.
• 56 alumnos na aula de apoio de Audición e Linguaxe (AL)
• 60  alumnos  de apoio de Pedagoxía Terapéutica  (PT), fóra e dentro da aula ordinaria.
• Hai que ter en conta que algún alumno recibe apoio de Al e PT simultaneamente

Esta listaxe de alumnos está dentro dun proceso aberto, polo que existe a posibilidade de
entrar ou saír, en calquera momento do curso, segundo a evolución do alumno.  Todos  os
alumnos  atendidos  en  programas  de  atención  á  diversidade  son  avaliados  a  través  de
informes persoais,  que se achegan aos pais trimestralmente.  Nas sesións de avaliación  é
onde con carácter xeral se determina a valoración da medida de apoio e a toma de decisións
con respecto ao alumno.
En termos xerais,  a evolución que presentaron os alumnos de apoio foi positiva, aínda que a
maior parte deles siga a precisar atención individualizada debido ás dificultades que presenta.
Existen dous casos cun baixo nivel de aproveitamento do apoio debido á asistencia irregular,
que supuxo un obstáculo para o seu avance.
Hai un grupo de alumnos con necesidades educativas especiais (nee) que necesitan máis
horas  de  apoio  dentro  da  aula,  aínda  que,  o  feito  de  que  o  reciban,  está  suxeito  á
dispoñibilidade horaria do profesorado de apoio.
Mantivéronse  dúas  aulas  específicas  cun  profesor,  en  cada  unha  delas,  que  cubría  os
horarios do alumnado asignado ás mesmas.
Ao longo do curso o profesorado de apoio levou a cabo un seguimento continuo do reforzo
que estivo a realizar co alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (neae).
Con  este  motivo,  cubriuse  unha  ficha  de  seguimento  na  que  se  reflectiron  as  áreas  e
obxectivos a traballar, así como os posibles cambios no programa de reforzo a levar a cabo
ou no material a utilizar. Estas fichas servirán o vindeiro curso como punto de partida no caso
daqueles alumnos nos que se mantén o apoio.
Para atender ao alumnado con neae  contouse coa seguinte  plantilla de profesionais:

Profesorado de PT 5 profesores • 1 con destino definitivo
• 1 en comisión de servizos
• 2 con destino provisional 
• 1  con  destino  provisional

compartido co IES”Lauro Olmo”

Profesorado de AL 2 profesoras • 1 con destino definitivo
• 1 con destino provisional

Auxiliares  Técnico
Educativas

3 auxiliares técnico educativas • 1 con destino no centro
• 2 con destino provisional

Orientadora 1 orientadora • Destino definitivo

Ademais para reforzar as aprendizaxes do alumnado de Infantil contouse con dúas profesoras
de apoio e para reforzar as aprendizaxes do alumnado de Primaria con pequenas dificultades,
e que non foroné obxecto de atención polo profesorado especialista de apoio, contouse cos
restos horarios dos titores unha vez atendidas as necesidades xerais do centro.
Incidir na necesidade de que os especialistas de Audición e Linguaxe atendan, na Educación
Infantil e Primaria, a prevención de problemas na linguaxe,  xa  que poden estar  ligados a
futuras dificultades escolares. Por este motivo reforzamos a necesidade de seguir contando
coas dúas especialistas de apoio.



Consideramos absolutamente imprescindible para dar unha resposta axeitada ao alumnado
con neae seguir contando cos mesmos recursos que no curso actual.
En canto á organización dos espazos físicos destinados á atención do alumnado con neae,
que o recibe fóra da aula, foi satisfactoria, tendo en conta o elevado número de alumnos que
asisten ás aulas de apoio.
Cando é posible o apoio ao alumnado con neae realízase dentro da aula, aínda que existen
casos nos que o apoio se realiza fóra da mesma: desfase curricular significativo; agrupación
do alumnado pertencente a diferentes clases tendo en conta o seu nivel curricular; problemas
atencionais ou de conduta dos alumnos.

• Avaliación do plan propiamente dito.  

Para levar a cabo a avaliación do Plan Xeral de Atención á Diversidade (PXAD) tivéronse en
conta  as  seguintes  fontes  de  información:   intercambios  orais,  cuestionarios,  avaliacións,
conclusións das reunións realizadas, observacións e traballo diario.
A partir destas fontes de información podemos destacar os seguintes aspectos:

• As  actuacións  relativas  á  atención  á  diversidade  no  centro fixéronse  conforme ao
previsto  no  Plan  Xeral  de  Atención  á  Diversidade,  en  canto  aos  obxectivos  ,á
organización dos apoios e aos tempos e actividades contemplados  para atender ao
alumnado, profesorado e familias.

• En  termos  xerais  o  plan  partiu  das   necesidades  reais  do  centro  detectadas  nas
reunións de comezo de curso e naquelas que foron xurdindo ao longo do curso.

• O nivel de colaboración e participación dos  responsables do PXAD pódese cualificar
de alto, especialmente do profesorado, que amosou unha gran implicación para que se
conseguiran  os obxectivos plantexados.  Tamén hai  que resaltar  o  labor  do  Equipo
Directivo, que facilitou, na medida das posibilidades, a posta en práctica das decisións
tomadas.

• Valorar positivamente o nivel de colaboración e participación dos servizos externos ao
centro; EOE, Servizos Sociais, etc

• Levouse a cabo orientación personalizada do alumnado que o demandou, así como se
deu apoio a todos os nenos que, nalgún momento do curso, así o necesitaron, aínda
que houbo certa dificultade para realizar o informe psicopedagóxico de cada un deles
debido ao elevado número de alumnos e á baixa no segundo trimestre da orientadora.
Por ese motivo, déuselle prioridade a aqueles casos máis urxentes.

• O Departamento de Orientación contou cunha serie de horas de atención individual a
alumnos  que así o demandaron. Estas  demandas  realizounas o titor do alumno en
cuestión, os pais de ditos alumnos ou ben os propios alumnos.

• En  xeneral,  a atención individualiza solicitada  relacionouse cos seguintes aspectos:
dificultades de  aprendizaxe, dificultades  na posta  en práctica de técnicas de traballo
individual, desmotivación ante os estudios; problemas persoais; orientación académica
e profesional e avaliación psicopedagóxica.

• Tamén levouse a cabo orientación personalizada con todas as familias do alumnado
que así o demandaron, tendo en conta as necesidades dos seus fillos.

• Incrementáronse as horas de atención a pais que foron utilizadas por moitos deles. A
meirande parte das entrevistas desenvolvidas centráronse na preocupación dos pais
polo proceso de aprendizaxe dos seus fillos, na petición de orientacións e pautas ante
determinados problemas dos seus fillos e, en menor grao, asesoramento en problemas
familiares.  Atendéronse  un gran número de  demandas  tanto  de pais  de educación
infantil como de educación primaria.

• Tentouse coordinar a atención  ao alumnado con neae coa que poidan  necesitar en
Educación Secundaria Obrigatoria: información psicopedagóxica acumulada na etapa,
resultados de probas, información sobre situación familiar,  relación de alumnos que
promocionan con obxectivos sen consolidar…

• P  ropostas de mellora  



• Dotar de periodicidade ás reunións  da orientadora  cos titores de todos os niveis.  En
ocasións, a falta de tempos a nivel de centro ten como consecuencia que estas non se
realicen.

• Seguir a traballar no protocolo de detección temperá, así como nos mecanismos de
detección.

• Elaboración de material para a avaliación inicial do alumnado.
• Revisar o protocolo de absentismo do centro en consonancia coa nova lexislación.
• Continuar  o  traballo  referente  a  desenvolvemento  e  afianzamento  das  técnicas

instrumentais básicas, estimulación da linguaxe na etapa infantil, traballo de hábitos e
técnicas de traballo e habilidades sociais.

• Difusión  das  medidas   tomadas  nas  Adaptacións  Curriculares  Non  Significativas
(ACNS) do alumnado con Trastorno por Déficit de Atenc.ión e Hiperactividade (TDAH)
e Dificultades Específicas de Aprendizaxe (DEA).

• Realizar  unha  serie  de  charlas  enfocadas  ás  familias  sobre  aspectos  básicos  da
educación dos seus fillos e ao profesorado sobre temas referentes á nova lei que entra
en vigor no vindeiro curso e ás súas implicacións educativas.

• Fomentar a aprendizaxe cooperativa como medio para dar cabida á atención individual
do  alumnado que presenta neae dentro das clases tan numerosas.

• Mellorar a ficha de rexistro e os mecanismos de avaliación do PXAD, dotando  aos
mesmos de certa sistematicidade.

MODELO DE AVALIACIÓN DO PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Atención á diversidade

Os medios para identificar e valorar as necesidades con respecto ao alumnado, familias e
profesorado son axeitados

1 2 3 4 5

Planificáronse e  organizáronse os  apoios,  priorizando os  recursos  persoais  de  que  se
dispón, para axústalos ás necesidades.

1 2 3 4 5

Prever  unha planificación  que  permita  introducir  cambios  ante  novas  necesidades  que
poidan xurdir ao longo do curso.

1 2 3 4 5

Establecer as medidas que permitan unha detección temperá das posibles dificultades. 1 2 3 4 5

Deseñar e realizar actividades grupais de prevención de dificultades de aprendizaxe. 1 2 3 4 5

O  profesorado  de  apoio  reuniuse  periodicamente  coa  orientadora  para  dar  resposta  á
diversidade do alumnado

1 2 3 4 5

Dende o DO  orientouse a resposta á diversidade do centro 1 2 3 4 5

Facilitáronse recursos didácticos aos docentes do centro 1 2 3 4 5

Mediouse entre a comunidade educativa e os organismos externos. 1 2 3 4 5

Proceso de identificación e valoración das neae

Detéctanse as necesidades específicas de apoio educativo, segundo os pasos fixados no
PXAD para tal fin

1 2 3 4 5

A valoración do acneae foi rápida e eficaz 1 2 3 4 5

Medidas de atención a diversidade

A nivel de Centro

Están  contempladas as  medidas  de Atención  á Diversidade no  Proxecto  Educativo  de
Centro

1 2 3 4 5

Lévanse a cabo as medidas programadas no PXAD 1 2 3 4 5

A nivel de aula. 

Os obxectivos e contidos programados adecúanse á diversidade do alumnado 1 2 3 4 5

Realizáronse  distintos tipos de agrupamentos dependendo das actividades planteadas 1 2 3 4 5

As  actividades  planteadas  graduáronse  en  dificultade,  propoñendo  estratexias  de
aprendizaxe novidosas e eficaces 

1 2 3 4 5



A metodoloxía axústase de forma efectiva á diversidade do alumnado de dita aula 1 2 3 4 5

Leváronse a cabo as orientacións propostas polos especialistas de atención á diversidade
ao alumnado

1 2 3 4 5

Reforzo educativo

O horario de apoio cumpriuse segundo o establecido 1 2 3 4 5

Existiu coordinación adecuada entre titor, profesorado de apoio e orientadora 1 2 3 4 5

A medida de apoio ordinario está sendo beneficiosa para o alumnado 1 2 3 4 5

Adaptacións Curriculares 

Planificar  propostas  educativas  diversificadas  de  organización,  procedementos,
metodoloxía e avaliación axeitadas ás necesidades de cada alumno.

1 2 3 4 5

Elaboráronse conxuntamente entre titor, profesorado de apoio e orientadora 1 2 3 4 5

Lévanse a cabo tanto no traballo diario como na evaluación trimestral 1 2 3 4 5

Seguíronse ás orientacións determinadas neste documento 1 2 3 4 5

A adaptación Curricular Individualizada satisface as nee do alumnado 1 2 3 4 5

Pedagoxía Terapéutica.

Existiu coordinación entre a especialista de P.T., titor e orientadora 1 2 3 4 5

Os materiais utilizados foron adecuados e suficientes para realizar  o traballo de apoio co
acneae 

1 2 3 4 5

Os espazos utilizados para desenvolver as sesións de apoio foron os apropiados 1 2 3 4 5

Desenvolvéronse as sesións programadas de apoio de PT 1 2 3 4 5

Existe unha correlación entre o traballo programado para o alumno tanto dentro como fóra
da súa aula de  referencia

1 2 3 4 5

Cando se demanda información por parte dos titores, proporciónanse orientacións e pautas
para o traballo co acneae

1 2 3 4 5

Realizáronse reunións coas familias dos acneae de forma periódica 1 2 3 4 5

Audición e Linguaxe

Existiu coordinación entre a especialista de A:L., titor e orientadora 1 2 3 4 5

Os materiais utilizados foron adecuados e suficientes para realizar  o traballo de apoio co
alumnado con necesidades en linguaxe, fala e comunicación

1 2 3 4 5

Os espazos utilizados para desenvolver as sesións de apoio foron os apropiados 1 2 3 4 5

Desenvolvéronse as sesións programadas de apoio de AL 1 2 3 4 5

Existe unha correlación entre o traballo programado para o alumno tanto dentro como fóra
da súa aula de  referencia

1 2 3 4 5

Cando se demanda información por parte dos titores, proporciónanse orientacións e pautas
para o traballo co acneae

1 2 3 4 5

Realizáronse reunións coas familias  de forma periódica 1 2 3 4 5

1.- Moi inadecuado   2.- Inadecuado   3.- Suficiente   4.- Adecuado   5.- Excelente



RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO 2014/15

Curso Área Título,autor, editorial e ano de publicación ISBN Lingua PGLT

3 anos Proxectos Malvados de cuento.Ed.Edelvives 978-84-263-9187-2 C Non

3 anos Matemáticas A aventura dos números. Caderno nº1. Ed. Everest Galicia 978-84-403-12-40-2 G Non

3 anos Matemáticas A aventura dos números. Caderno nº2. Ed. Everest Galicia 978-84-403-12-41-9 G Non

3 anos L.Inglesa  Oxford Playschool Starter. Oxford University Press 97801194734066 I Non

4 anos Proxectos Plantas carnívoras.Ed.Edelvives 978-84-263-9191-9 C Non

4 anos Matemáticas A aventura dos números. Caderno nº3. Ed. Everest Galicia 978-84-441-7675-8 G Non

4 anos Matemáticas A aventura dos números. Caderno nº4. Ed. Everest Galicia 978-84-441-7676-5 G Non

4 anos L.Inglesa Oxford Playschool A. Oxford University Press 97801194734080 I Non

5 anos Proxectos A Prehistoria.Ed.Edelvives 978-84-263-9185-8 C Non

5 anos Matemáticas A aventura dos números. Caderno nº6. Ed. Everest Galicia 978-84-441-7678-9 G Non

5 anos L.Inglesa Oxford Playschool B. Oxford University Press 9780194734103 I Non

1ºEP Ling, nat,,soc Xuntos. 1º Trimestre.Begoña Pérez e varios Ed.Anaya 978846784728-4 G Si

1ºEP Ling, nat,,soc Xuntos. 2º Trimestre. Begoña Pérez e varios  Ed.Anaya 978846784729-1 G Si

1ºEP Ling, nat,,soc Xuntos. 3º Trimestre. Begoña Pérez e varios  Ed.Anaya 978846784730-7 G Si

1ºEP Ling. Castelá Aprender es crecer. Cristina Díaz e varios. 1º Trimestre.
Ed.Anaya

978846784527-3 C Si

1ºEP Ling. Castelá Aprender es crecer. Cristina Díaz e varios. 2º Trimestre.
Ed.Anaya

978846784527-3 C Si

1ºEP Ling. Castelá Aprender es crecer. Cristina Díaz e varios. 3º Trimestre.
Ed.Anaya

978846784527-3 C Si

1ºEP Matemáticas Aprender es crecer. Cristina Díaz e varios 1º Trimestre.
Ed.Anaya

978846786503-5 C Si

1ºEP Matemáticas Aprender es crecer. Cristina Díaz e varios. 2º Trimestre.
Ed.Anaya

978846786503-5 C Si

1ºEP Matemáticas Aprender es crecer. Cristina Díaz e varios. 3º Trimestre.
Ed.Anaya

978846786503-5 C Si

1ºEP L.Inglesa Quest 1. Pupil´s book. J.Corbett-T O´Farrel (MacMillan) 9780230415942 I Si

1ºEP L.Inglesa Quest 1. Activity book. J.Corbett-T O´Farrel (MacMillan) 9780230733992 I Non

1ºEP Relixión Relixión. María A.Andrés. Ed.Anaya 9788466798266 C Si

2ºEP Coñ.Mat.Ling Tiraboleiro 4. M.Anxos G. María Sáenz. Ed.Anaya 9788466797375 G Si

2ºEP Coñ.Mat.Ling Tiraboleiro 5. M.Anxos G. María Sáenz. Ed.Anaya 9788466797382 G Si

2ºEP Coñ.Mat.Ling Tiraboleiro 6. M.Anxos G. María Sáenz. Ed.Anaya 9788466797399 G Si

2ºEP Ling. Castelá Lengua “Una a una”Ed.Anaya 9788466797047 C Si

2ºEP L.Inglesa Quest 2. Pupil´s book. J.Corbett-T O´Farrel (MacMillan) 9780230415959 I Si

2ºEP L.Inglesa Quest 2. Activity book. J.Corbett-T O´Farrel (MacMillan) 9780230734142 I Non

2ºEP Relixión Relixión. María A.Andrés. Ed.Anaya 9788466798280 C Si



3ºEP Matemáticas Matemáticas 3 Aula Activa.J.Fraile. Ed.Vicens Vives 9788468220505 C Si

3ºEP Sociais Sociais 3 Aula Activa.M. García, C.Gatell.Ed.Vicens Vives 9788468222011 G Si

3ºEP Naturais Naturais 3 Aula Activa.María J. Martínez de Murguía, J.Serra.
Ed.Vicens Vives

9788468222035 G Si

3ºEP L.Galega Lingua 3 Aula Activa. M. Dávila, M.C Martínez.  Ed.Vicens
Vives

9788468221083 G Si

3ºEP L.Castelá Lengua 3 Aula Activa.P.de Celis, J. del Canto. .  Ed.Vicens
Vives

9788468220529 C Si

3ºEP L.Inglesa Quest 3. Pupil´s book. J.Corbett-T O´Farrel (MacMillan) 9780230734371 I Si

3ºEP L.Inglesa Quest 3. Activity book. J.Corbett-T O´Farrel (MacMillan) 9780230422902 I Non

3ºEP Relixión Relixión. María A.Andrés. Ed.Anaya 9788467818994 C Si

4ºEP C. do Medio Faro. Medio Natural ,Social Cultural.Aula 3D. Ed. Vicens
Vives

9788468207780 G Si

4ºEP L. Castelá En Línea. Ed. Anaya 9788467816891 C Si

4ºEP L. galega Colección Pixépolis.Ed. Tambre. Edelvives 9788415165439 G Si

4ºEP Matemáticas En Línea. Ed. Anaya 9788467817126 C Si

4ºEP L.Inglesa Quest 4. Pupil´s book. J.Corbett-T O´Farrel (MacMillan) 9780230734524 I Si

4ºEP L.Inglesa Quest 4. Activity book. J.Corbett-T O´Farrel (MacMillan) 9780230424418 I Non

4ºEP Relixión Relixión. María A.Andrés. Ed.Anaya 9788467819038 C Si

6ºEP C. do Medio Coñecemento do Medio. Ed. Rodeira Primaria 9788483492277 G Si

6ºEP L. Castelá Abre la puerta .Ed. Anaya 9788466778909 C Si

6ºEP L. galega Abre a porta. Ed. Anaya 9788466780704 G Si

6ºEP Matemáticas La Casa del Saber. Obradoiro Santillana 9788429493832 C Si

6ºEP L.Inglesa Surprise 6 Classbook+ Multirom. Ed. Oxford 9780194409506 I Si

6ºEP L.Inglesa Surprise 6 Activity Book+Study skills booklet. Ed. Oxford 9780194409384 I Non

6ºEP Relixión Proyecto Dinorah. Ed. Edelvives 9788426371300 C Si

6ºEP  Cidadanía Ed. para a Cidadanía. Galicia. Ed. Anaya 9788467803976 G Si
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