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 PLAN DE MELLORA
 CONCLUSIÓNS DAS ENQUISAS DAS FAMILIAS

SINTESE DAS SUXESTIÓNS ACHEGADAS POLAS
FAMILIAS

PROPOSTAS DO CENTRO

ORGANIZACIÓN DO CENTRO

Non recibo información sobre os medios económicos do
centro 

Toda a información sobre os medios económicos do centro preséntase no
Consello Escolar, na que hai representantes de todos os sectores, tamén das

familias, que poden informalos de como é a xestión e o goberno do centro

Gustaríame que houbera festivais pola tarde para poder
acudir 

O profesorado en reunións de Comisión de Coordinación Pedagóxica e Claustro
tratará de establecer as pautas para que se poidan mellorar as horas de

celebración dos festivais

Que houbese máis información no exterior do centro Toda a información relevante do centro está colgada no taboleiro dedicado para tal
fin na entrada do centro e tamén na web 

PRÁCTICA DOCENTE

Gustaríame que houbese máis optativas en Secundaria Para ter novas optativas deberíamos contar con profesorado de novas
especialidades

Gustaríame que se ensinase máis Informática O horario de cada unha das materias fíxao a Consellaría de Educación. O centro
non pode facer nada para varialo

Hai pouca formación en idiomas O horario de cada unha das materias fíxao a Consellaría de Educación. O centro
non pode facer nada para varialo. Estamos introducindo reforzos (clases de

reforzo polas tardes ofrecidas pola Consellaría) e apoios (auxiliar de conversa)
sempre dentro da legalidade e procurando que o reforzo en idiomas non supoña

un deterioro da aprendizaxe das materias. Así mesmo, propiciamos que o
alumnado se presente a probas de avaliación alleas ao centro

A profesora de PROA non traballa os temas que se ven na
clase

Inspección Educativa está informada das queixas das familias. O programa está
rematado. O ano que vén, co apoio das familias, traballarase de novo para que o
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PROA sexa un programa de apoio e reforzo ao alumnado

Hai moito alumnado nalgunhas aulas, hai que mellorar a ratio A ratio de cada aula fíxaa a Consellaría de Educación. O centro non pode
modificar aspectos regulamentados na normativa sobre este tema. De todas

maneiras, no noso centro agás 2 clases a ratio é bastante baixa

Hai que mellorar a comunicación entre profesorado e
alumnado 

A comunicación básica ten que facerse nas titorías. Aínda así, o profesorado en
reunións de Comisión de Coordinación Pedagóxica e Claustro tratará de

establecer as pautas para que se poida mellorar este aspecto

Maior sensibilidade coa diversidade do alumnado 17 profesores/as do centro formáronse neste curso en Aprendizaxe Cooperativa
que ten como finalidade principal a atención da diversidade do alumnado

Foméntase pouco o razoamento, a expresión escrita, a
actitude crítica, a creatividade, as competencias e estratexias

básicas, e moito a memorización 

O noso centro neste curso comezou un Plan de Formación Permanente do
Profesorado no que 17 profesores/as se formaron  en novas metodoloxías
didácticas (Aprendizaxe Cooperativa) que precisamente incide en reforzar

competencias básicas

Foméntase pouco a conciencia ecolóxica O noso centro participou nos seguintes proxectos de innovación educativa:
Proxecto Recíclate con Sogama (polo que se instalaron colectores de separación
do lixo en todos os habitáculos do centro e tratouse de concienciar o alumnado); o
proxecto Terra (de coñecemento e concienciación paisaxística); e Proxecto Ríos
(de análise, recuperación e concienciación do coidado dos ríos). Ademais este

curso botouse a andar a Horta Ecolóxica e un composteiro co alumnado da ESO e
de EI

Non se coordina o calendario de exames (3-4 nun mesmo día) O profesorado en reunións de Comisión de Coordinación Pedagóxica e Claustro
tratará de establecer as pautas para que se poida mellorar a planificación dos

exames

Non coñecemos con claridade os criterios de cualificación Todo o profesorado ao principio de curso debe explicar e deixar copia por escrito
na aula (así como informar ás familias que o requiran) dos criterios de cualificación

e avaliación que empregará
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Temos pouca información sobre a orientación académica e
laboral

O Departamento de Orientación contactará con profesionais para un mellor
coñecemento do mundo laboral e das saídas a nivel académico

Gustaríame que se fixeran máis actividades extraescolares As actividades complementarias e extraescolares son aprobadas por todos ao
comezo do curso en función da súa conveniencia.

Ademais, un dos sinais de identidade do centro é o desenvolvemento de
actividades complementarias e extraescolares como maneira de implementar o

proceso de ensino aprendizaxe dunha maneira práctica

Gustaríame que se fixeran menos actividades extraescolares 

Temos pouca información sobre actividades extraescolares Desde principio de curso temos unha previsión das que se realizarán ao longo do
ano. Das de maior duración (excursións de fin de etapa) informamos nese

momento; das de menor duración, semanalmente. Cando son no Salón de Actos
procuramos publicitalas máis na web do centro.

RELACIÓNS FAMILIAS-PROFESORADO

Temos pouca información sobre a evolución do alumnado Todas as familias deben demandar información sobre a evolución educativa dos
seus fillos/as ao titor/a.

Gustaríanos ter máis horario de atención ás familias polas
tardes  

O profesorado en reunións de Comisión de Coordinación Pedagóxica e Claustro
tratará de establecer as pautas para mellorar a atención ás familias

Gustaríanos ter máis reunións familias-profesorado ao longo
do curso

O profesorado en reunións de Comisión de Coordinación Pedagóxica e Claustro
tratará de establecer as pautas para mellorar esta relación

Temos pouca información sobre as materias que non imparte
o titor (na ESO)

Todo o profesorado ten unha hora de atención a pais/nais/titores/as que as
familias, con previo aviso, poden utilizar para informarse 

CONVIVENCIA

Descoñecemos as normas de disciplina Cada ano a principio de curso enviaremos un resumo das Normas de
Organización e Funcionamento

Gustaríame que houbese unha maior investigación cando se
producen conflitos 

Para a resolución dos conflitos acontecidos no centro séguense as Normas de
Organización e Funcionamento aprobadas por todos
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O profesorado ten pouco poder sancionador A este respecto, o profesorado  debe cumprir as Normas de Organización e
Funcionamento aprobadas por todos/as

Foméntase pouco a colaboración e cooperación entre o
alumnado

O noso centro neste curso comezou un Plan de Formación Permanente do
Profesorado no que 17 profesores/as se formaron  en novas metodoloxías

didácticas (Aprendizaxe Cooperativa) que incide no fomento da colaboración e da
cooperación como método de aprendizaxe e relacionamento

Nos recreos non hai diversidade de actividades O recreo é un tempo de lecer, non para actividades obrigatorias. Tratarase de
organizar actividades deportivas. Dependerá do comportamento do alumnado e da

dispoñibilidade horaria do profesorado

TRANSPORTE ESCOLAR E COMEDOR

O alumnado debería poder entrar no centro antes das 8:30 O alumnado só poderá entrar no recinto escolar cando poida ser custodiado, que é
a partir das 8,30. Se un grupo de familias o desexa podemos solicitar o Programa

Madruga para que estean atendidos antes desa hora

As coidadoras deben acompañar aos nenos de infantil ata o
interior do centro

O persoal acompañante está obrigado a  acompañar o alumnado até o recinto
escolar e viceversa. Neste momento as coidadoras acompañan os/as nenos/as de

EI até o patio

Gustaríame non ter que pagar o comedor O pagamento do comedor establéceo a Consellaría de Educación en función da
renda das familias

Non hai  prazas de abondo nalgúns autobuses Desde o centro non temos capacidade de influír no funcionamento do servizo de
transporte, só comprobar que se cumpra. Por experiencia sabemos que a única
maneira de que se solucionen os problemas é con reclamacións por escrito das

familias que poden presentar no centro

O autobús debe esperar polo alumnado antes de marchar
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