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1. Descrición do contorno social, cultural e económico. 

 

A Escola Oficial de Idiomas de Ourense é un centro público dependente da 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. A sede central atópase na 

capital da provincia homónima, terceira cidade galega con preto de 110.000 

habitantes. Concretamente está situada  na área urbana da cidade, nunha zona 

que agrupa unha gran cantidade de instalacións educativas, entre elas o campus 

universitario.  

O concello de Ourense caracterízase por un predominio claro do sector servizos e 

concentra a maior oferta comercial e de ocio da provincia, así como os organismos 

administrativos. 

Os datos de contacto da EOI son os seguintes: 

Dirección de correo postal:      Paseo Mestre Vide s/n     32004  Ourense 

Dirección de correo electrónico: eoi.ourense@edu.xunta.es 

Teléfono:     988.366.073 <0034  

Fax:     988.366.184 

Páxina web:    www.eoiou.com 

O noso alumnado é moi heteroxéneo no tocante á idade, á ocupación, á 

formación e á motivación. Predominan as mulleres sobre os homes. Na actualidade 

o número de matrículas oficiais supera as 3.000. 

Impartimos ensinanzas de réxime especial, concretamente os idiomas alemán, 

francés, galego, inglés, italiano e portugués. 

A Escola conta con tres seccións delegadas: Verín (IES García Barbón), O Carbaliño 

(IES Chamoso Lamas) e O Barco de Valedoras (IES Lauro Olmo) 
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2. Obxectivos da escola para dar resposta ás necesidades do seu contorno, 

para promover o uso da lingua galega, para a promoción da igualdade 

entre mulleres e homes e para a propia mellora da escola, e as 

prioridades de actuación. 

A Escola Oficial de Idiomas de Ourense réxese polos principios constitucionais de 

igualdade, liberdade, xustiza, pluralismo, respecto á dignidade e dereitos da 

persoa, aconfesionalidade e non discriminación por razón de nacemento, raza, 

sexo, relixión, opinión ou calquera outro motivo. 

A EOI pretende ofrecer a maior capacitación lingüística ao alumnado nos seis 

idiomas que se imparten.  

O ensino de idiomas na EOI ten unha finalidade eminentemente práctica: aprender 

a utilizar a lingua estranxeira como instrumento de comunicación, cunha 

metodoloxía activa e participativa, contribuíndo ademais ao desenvolvemento 

integral no ámbito persoal, intelectual e profesional do alumnado, axudándoo e 

enriquecéndoo co coñecemento de culturas diversas para que creza e se eduque 

na tolerancia, no respecto e na colaboración con outros pobos, amplíe os seus 

horizontes culturais e colabore na construción dunha Europa común e unida, e 

poida ver realizadas as súas expectativas persoais, sociais e laborais. 

A potenciación do plurilingüismo, do coñecemento e do respecto á diversidade 

cultural é un dos nosos trazos de identidade.  

O proceso educativo proposto polo noso centro intégrase nunha sociedade que se 

proxecta cara a Europa, é un proxecto educativo global e permanente para que o 

alumnado desenvolva todas as súas capacidades para seguir aprendendo ao 

longo da vida. 

Así mesmo fomentamos a participación de toda a Comunidade Escolar na xestión 

democrática do centro na forma establecida pola lexislación vixente. A boa 

convivencia no centro de traballo é un obxectivo fundamental que aspiramos a 

cumprir mediante o diálogo, o respecto mutuo, a solidariedade, a responsabilidade, 

o esforzo e a colaboración. 
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Entre os nosos obxectivos están tamén promover o uso da lingua galega en todos os 

ámbitos da vida do centro e contribuír ao aforro enerxético e ao desenvolvemento 

sostible do planeta. 

 

3. Medidas e recursos de organización e de xestión para a consecución dos 

obxectivos establecidos. 

 

3.1 Recursos: 

Para levar a cabo estes obxectivos a EOI conta con dous tipos de recursos: 

• dun lado os recursos humanos, constituídos polo alumnado, o profesorado, o 

equipo directivo e o persoal non docente, 

• e doutro lado os recursos materiais, constituídos polas propias instalacións e o 

equipamento do centro e tamén polas achegas económicas da Consellería 

para gastos de funcionamento. 

 

3.2. Medidas de organización e xestión: 

As principais liñas de actuación para acadar os obxectivos fixados son: 

• Utilizar nas aulas unha metodoloxía comunicativa orientada á acción, que 

faga do alumnado o centro do proceso de aprendizaxe favorecendo a 

motivación e o interese por outras linguas e culturas. 

• Diversificar a oferta formativa e horaria ofrecendo cursos para satisfacer as 

necesidades específicas do alumnado: cursos para sectores profesionais, 

para profesorado, integrados, intensivos, etc. 

• Fomentar na aula e fóra dela os valores democráticos e previr e evitar 

calquera tipo de discriminación. 

• Integrar unha perspectiva de xénero explícita dentro do currículo e promover 

valores e actitudes de igualdade.  

• Implicar a todos os membros da comunidade educativa no funcionamento e 

xestión do centro, tanto participando na vida cotiá e nas actividades da 

escola como a través dos seus órganos de goberno. 

• Empregar a lingua galega, tanto a nivel oral como escrito, nas interaccións 

comunicativas de todos os membros da comunidade educativa, na 

documentación oficial do centro e na rotulación externa e interna. 
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• Manter e mellorar as instalacións e o equipamento, reparando os recursos 

necesarios ou renovándoos cando sexa posible. 

• Fomentar a reciclaxe mediante campañas de información e instalación de 

colectores axeitados, concienciar a toda a comunidade sobre a importancia 

do aforro enerxético. 

 

4. Relacións con institucións, organismos ou entidades para a consecución 

dos obxectivos previstos. 

A EOI mantén relacións con diversos organismos, institucións e entidades. 

En primeiro lugar, mantén unha comunicación fluída coa Consellería e coa Xefatura 

Territorial da que depende mediante os procedementos establecidos pola 

lexislación. 

A comunicación co Concello de Ourense canalízase a través da representante 

deste organismo no Consello Escolar. 

Tamén hai un contacto permanente co Centro de Formación e Recursos (CFR), no 

relativo ao asesoramento e á formación do profesorado. 

A Escola tamén se relaciona con outros centros educativos, non só con outras 

EEOOII, senón tamén cos institutos de educación secundaria, cos que moitas veces 

comparte alumnado, e  con universidades, a través, por exemplo, do programa de 

titorías do máster do profesorado. Ademais, durante os cursos 2011-2012 e 2012-2013 

a Escola mantén un estreito contacto cos centros europeos socios da asociación de 

aprendizaxe Grundtvig que coordina. 

A escola colabora tamén coa Cámara de comercio, que ofrece no centro cursos 

destinados a este sector específico.  

Ademais, establece relacións cos distintos sindicatos, con editoriais e con todas 

aquelas entidades que poidan axudar a conseguir os obxectivos establecidos. 
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5.  Oferta formativa. 

Actualmente na nosa escola pódese estudar o nivel básico, intermedio e avanzado 

das linguas seguintes: Alemán, Francés, Galego, Inglés, Italiano e Portugués nas 

modalidades de oficial e libre.  

Tamén é posible cursar inglés na modalidade de ensinanza semipresencial nos niveis 

básico e intermedio a través do programa a distancia That's English. 

Ademais neste curso escolar  2011-2012 ofrecemos os seguintes cursos: 

• Cursos de Linguaxe administrativa galega: nivel medio (2 cursos) e superior (2 

cursos). 

• Formación para profesores en colaboración co CFR de Ourense (2 cursos de 

francés (B1-B2) , 5 cursos de inglés (A2-B1-B2) e 1 curso de galego. 

• Preparación para os certificados de lingua galega, CELGA, nos niveis 1, 2, 3 e 

4 ( 7 cursos en total). 

 

6. Principios metodolóxicos e os criterios de selección de material didáctico. 

 

6.1. Principios metodolóxicos  

Para nós o proceso ensino-aprendizaxe debe estar centrado en cada alumna/o 

con todas as súas capacidades e coas súas necesidades comunicativas na vida 

real, segundo o seu nivel, grupo ou situación.  

A comunicación é o noso obxectivo, medio e obxecto de traballo e por iso 

empregamos métodos comunicativos como o desenvolvemento de tarefas 

baseadas na acción. A adecuación, fluidez, riqueza de contido, cohesión e 

coherencia son máis relevantes na nosa metodoloxía que o estudo directo da 

gramática. Porén caben todo tipo de explicacións e exercicios que consideremos 

axeitados para os nosos fins. 

Por outra banda o ambiente positivo que se crea na aula é esencial para o éxito do 

proceso ensino-aprendizaxe. Deste xeito a través da interacción alumno/a-
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profesor/a tentamos contribuír a crear un clima de confianza que evite o medo a 

falar e fomente a autoestima e motivación do alumnado. 

No dinamismo do proceso ensino-aprendizaxe o profesorado observa, avalía e 

toma as novas decisións que lle permitan ao alumnado mellorar progresivamente 

en todas as destrezas. Partimos de que é o alumnado o principal responsable da 

súa aprendizaxe. O docente ten a función de ser guía, detector de necesidades e 

responsable de deseñar un plan de actuación para que o alumnado acade os seu 

obxectivos. 

Para o ensino dos contidos usamos procedementos prácticos, moitas veces 

indutivos con exemplos significativos dentro do contexto dos usos reais; estes 

contidos organízanse transversalmente segundo criterios temáticos, funcionais, 

pragmáticos, léxicos e gramaticais. Así seremos quen de acadar actos de fala máis 

próximos á realidade e a unha comunicación practicamente auténtica. 

6.2. As tecnoloxías da información e da comunicación (TICs) 

Recorremos ás TICs para facer a aprendizaxe máis real, interesante e eficaz. Están 

presentes en todas as fases do proceso de aprendizaxe para a práctica de todas as 

destrezas en xeral e para todos os usos didácticos, mesmo para as fases de 

relaxación. Recursos como aulas virtuais ou e-mails ofrecen a posibilidade de 

interactuar co alumnado e de pór á súa disposición información e material 

didáctico que reforza e complementa o aprendido na clase e estimula a 

autoaprendizaxe. (Vid. epígrafe: plan de utilización das TICs) 

 

6.3. A aprendizaxe do alumnado 

Nos enfoques comunicativos o ensino está centrado no alumnado, e partir da 

análise das súas necesidades e capacidades é garantía de motivación, punto 

clave na aprendizaxe. Isto conseguímolo mediante: 

• A atención individualizada ao alumnado (diferenciación). 

• Procedementos de traballo interactivos, amenos e próximos á realidade. 

• O fomento de actitudes cooperativas e de valores interculturais. 

• O fomento de técnicas de autoaprendizaxe e autoavaliación. 
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6.4. Criterios de selección do material  

Os criterios de selección varían segundo o tipo de material, o medio do cal provén 

e os obxectivos comunicativos e didácticos. Entre os criterios máis importantes de 

selección do material destacan: 

• A motivación: debe ser atractivo, interesante e baseado en aspectos da 

realidade que revelen a necesidade de competencia comunicativa nese 

eido. 

• O realismo: debe ter conexión coa realidade, de tal modo que se axeiten a 

un enfoque comunicativo e por tarefas, que reflicta situacións da vida real. 

• A eficacia: o alumnado debe sentirse impulsado a comunicarse cando se lle 

presenta a actividade. Se unha actividade o leva á comunicación, é válida. 

• O formato: debe adaptarse ás necesidades do alumnado, por iso se buscará 

o material axeitado a cada situación. Nos últimos anos, adquiriu especial 

importancia o formato dixital pola flexibilidade e facilidade de acceso en 

liña. 

• A adecuación didáctica: debe ter potencial didáctico e utilidade para 

facilitar a aprendizaxe do alumnado en calquera das  destrezas 

 

7. Directrices xerais para a elaboración e seguimento das programacións 

didácticas. 

 

7.1. Elaboración 

As programacións terán que : 

• ser elaboradas, mediante sesións de traballo en equipo, polo departamento, 

baixo a coordinación da súa xefa ou xefe, 

• axustarse á legalidade vixente, 

• seguir un formato e unha estrutura unificados para todos os departamentos, é 

dicir que os contidos de todas as programacións se presenten na mesma 

orde, acordada previamente, na redacción dos seus puntos , 

• tender á claridade na súa exposición, evitando unha redacción escura ou 

ambigua. 
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7.2. Seguimento 

Instrumentos para a avaliación da programación: 

• reunións de coordinación do departamento, para levar unha avaliación 

progresiva do seu cumprimento e adaptala se é necesario, 

• reunións de coordinación pedagóxicas para avaliar os resultados das 

diferentes probas, 

• reunións de avaliación final e análise dos datos estatísticos, 

• memoria final, que recolle  o cumprimento dos obxectivos e contidos e os 

puntos que sería preciso modificar ou reformular para elaborar a 

programación do curso seguinte. 

 

8.  Directrices xerais para a elaboración das actividades culturais e de 

promoción de idiomas. 

 

• Os departamentos didácticos promoverán actividades culturais coincidindo 

coas festas tradicionais das linguas de estudo ou sobre aspectos da cultura e da 

lingua que consideren oportunos e complementarios ao currículo, sempre que 

sexa posible dentro da actividade lectiva e compatible coa posibilidade horaria 

do profesorado e do alumnado. 

• Os departamentos e a escola fomentarán as actividades culturais multilingües e 

multiculturais. 

• Os departamentos promoverán viaxes culturais e didácticas con inmersión na 

vida socio-cultural dos países das linguas de estudo. 

• O profesorado promoverá e divulgará nas aulas actividades que se desenvolvan 

na cidade relacionadas coas linguas de estudo, por exemplo o Festival 

Internacional de Cine (OUFF), conferencias, concertos, cursos, actividades 

formativas ou lúdicas, etc. 

 

9.  Directrices para o funcionamento adecuado das titorías. 

 

As titorías aparecen recollidas no horario docente no punto da ATENCIÓN AO 

ALUMNADO. 

O profesorado ofertaraas nas franxas horarias máis convenientes para o alumnado, 

tendo en conta o seu horario de clase. 
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As súas funcións son: 

• Solucionar dúbidas ou consultas do alumnado. 

• Resolver dúbidas sobre a metodoloxía de estudo: O alumnado poderá consultar 

co profesorado como enfocar o estudo das distintas competencias, por 

exemplo. 

• O alumnado libre non conta con este dereito de atención. A información 

necesaria pódena atopar publicada no web e na documentación específica 

creada para eles/as: Guía do alumnado para as probas de certificación, 

programacións didácticas... 

 

10. Plan de utilización das tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

10.1. Utilización das tics por parte do alumnado 

Aínda que as TICs non son ferramentas máxicas, si son un catalizador poderoso para 

o cambio, actualización e melloramento dos procesos educativos porque: 

• Fan a aprendizaxe máis atractiva, visual e significativa. 

• Resolven problemas de motivación esixindo aos estudantes asumir roles 

activos, en lugar de pasivos. 

• Ensinan como traballar unidos para resolver problemas mediante actividades 

de grupo, de aprendizaxe cooperativa e colaborativa. 

• Nos idiomas é importantísimo o uso de internet como recurso para a 

presentación de proxectos de clase e elaboración de actividades varias, 

tales como podcasts, xogos,  cancións, webquests, wikis e blogs. 

• O alumnado pode facer os seus traballos navegando por internet, utilizando 

buscadores web, publicacións electrónicas, revistas dixitais, bases de datos, 

bibliotecas virtuais e dicionarios. 

 

10.2. Utilización das tics por parte do profesorado 

• As TICs favorecen a formación continua con ferramentas que permiten a 

aparición de contornos  virtuais de aprendizaxe, libres das restricións do 

tempo e do espazo que esixe o ensino presencial. 

• O docente comparte materiais educativos con toda a clase e subministra 

acceso inmediato á información dispoñible en Internet. 
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• Dende a escola valoramos as TICs como instrumento cognitivo e salientamos 

a súa vertente comunicativa,  xa que favorecen a aprendizaxe interactiva, 

responsable,  construtiva, e tecnolóxica.  

• Melloran a capacidade de traballar en grupo mediante ferramentas como: o 

correo electrónico, os foros, as aulas virtuais … 

• Potencian a integración de alumnado con necesidades educativas especiais 

( instalación da linguaxe Braille ). 

A través das TICs é posible relacionarse con colexios e outras institucións do 

estranxeiro, e así compartir información, experiencias e coñecementos. Tamén 

participar en proxectos europeos da asociación de aprendizaxe como os ofrecidos 

a través do programa Grundtvig.  

As TICs son un soporte didáctico no ensino porque o profesorado as emprega na 

aula para complementar -  ou para presentar - a materia, para reforzar o traballo e 

para facilitar a creación de materiais. Internet constitúe un apoio para o traballo 

colaborativo. 

A formación do profesorado é un factor clave na integración das TICs no centro. 

Este colectivo debe posuír uns coñecementos mínimos  para poder empregar e 

sacar o máximo partido destas tecnoloxías: 

o Para manexar correctamente o programa informático NEREA.   

o Para deseñar materiais didácticos interactivos.  

o Para poder crear espazos virtuais (blogs, aula Cesga, plataforma Moodle) que 

faciliten tanto o seu labor como docente como a aprendizaxe por parte do 

alumnado.  

o Para poder traballar na Aula Multimedia, cos ordenadores conectados en rede, e 

co taboleiro dixital. 

o Como facilitador de materiais ao alumnado, debe saber manexar todos os 

aparellos dos que precise dispoñer – TV, DVD, retroproxector, lector de CDs, 

taboleiro dixital, gravadoras, portátil, proxector e escáner. 

Os Centros de Formación e Recursos do Profesorado ofertan formación presencial e 

a distancia. Tamén se poden solicitar cursos a través do ITE na páxina web: 

http://formacionprofesorado.educacion.es/ 
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10.3. Utilización das tics por parte da adminstración 

Internet é unha ferramenta moi útil para a xestión e a administración dos centros. 

Por medio do programa informático xestiónase todo o funcionamento do centro: 

o A xestión do profesorado (horarios, ...) 

o Do alumnado (información persoal e académica, xestión das faltas de 

asistencia, notas...) 

o Do persoal administrativo e do propio centro. 

 

10.4. A web do centro 

O sitio web da escola está deseñado cun contorno intuitivo e adaptado ao 

alumnado. Ademais de punto de referencia informativo e centro de recursos, serve 

para que o alumnado poida  realizar a preinscrición e matrícula on-line, acceder ao 

seu expediente e cualificacións, consultar ou rexistrar as faltas de asistencia á clase, 

e outras consultas. É unha ferramenta moi útil para que os pais, nais, e titores dos 

menores de idade estean informados da asistencia destes á clase.  

O centro está dotado con medios suficientes e funcionais, cuxo mantemento, 

reparación e actualización é xestionado pola persoa responsable da coordinación 

do equipo TIC e biblioteca. 

 

10.5. Utilización das tics na biblioteca 

É moi importante informar ao alumnado do traballo que se leva a cabo na 

biblioteca. Tanto o alumnado como toda a comunidade educativa teñen que ter 

libre acceso a ela, polo tanto hai que mantelos informados en todo momento da 

utilidade que ten a biblioteca  como lugar agradable para a lectura así como fonte 

de riqueza cultural. 

A formación de usuarios é unha cuestión clave para facilitarlles tanto ao alumnado 

como a toda a comunidade escolar todo o material do que dispón a biblioteca. 

Deste xeito todos poderán dispoñer e aproveitar os recursos ofrecidos pola 

biblioteca. 

É necesario e moi importante que o alumnado saiba como consultar o catálogo da 

biblioteca, que conta co programa informático Meiga para a súa xestión. O acceso 

ao catálogo é vía Internet, polo que non hai necesidade de desprazarse para 

consultar os fondos dos que dispoñemos. O programa informático Meiga entre 
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outras cousas permite tamén catalogar e rexistrar todo o material que nos chega, 

facer empréstitos, devolucións e renovacións do material que se leva para o 

domicilio, crear carnés de usuarios e notificacións aos lectores. 

A creación de blogs na biblioteca constitúe un recurso importante xa que un blog é 

como unha habitación con vistas onde se pode ver aos demais e ser visto por eles: 

alumnado, pais, profesorado, e persoal non docente. A biblioteca pasa de ser 

pasiva a ser activa e ademais está en calquera parte porque está dispoñible en 

calquera momento. 

Deste xeito a biblioteca non ten barreiras, invita á participación e á colaboración. 

Todo o mundo pode dar a súa opinión. Tamén é divertida xa que facilita a 

comunicación entre os usuarios e o blog tamén propicia unha maior interacción. 

 

10.6. Sostibilidade e colaboración medioambiental 

Recoméndase ao profesorado que non deixe os aparellos das aulas ou dos espazos 

comúns en stand-by, así como o apagado dos monitores para contribuír ao aforro 

enerxético. Tamén se lle préga que as comunicacións dentro da comunidade 

educativa sexan a través da rede e non en papel.  

Non debemos esquecer que as TICs poden constituír unha arma de dobre fío, e 

acentuar a relación de dependencia e submisión a elas. Son moitas as vantaxes e 

inconvenientes que representa pregarse incondicionalmente ao uso dos avanzados 

sistemas de comunicación. Se ben non é posible nin desexable escapar dos 

avances tecnolóxicos, é importante non incorporalos acríticamente senón como 

resultado dun proceso que faga posible a participación do receptor. 

 

11. Plan de avaliación de todos os proxectos pedagóxicos e de 

funcionamento e de xestión da escola. 

11.1. Avaliación interna 

Segundo establece o Decreto 189/2010… a avaliación estenderase a todos os  

ámbitos de actuación, especialmente aos relativos aos procesos de aprendizaxe e 

resultados do alumnado, á actividade do profesorado, á función directiva e ao 

funcionamento e organización da EOI. 
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As competencias da CCP consisten en deseñar os instrumentos da avaliación 

interna e procesar e analizar a información obtida contando co apoio dos 

protocolos e aplicacións informáticas elaborados pola Consellería de Educación e 

propoñerlle ao Claustro as medidas de mellora pertinentes.   

Os departamentos didácticos farán un seguimento mensual das programacións 

didácticas e elaborarán unha memoria final anual na que se avalíe a súa 

aplicación. A programación didáctica incluirá procedementos  para realizar unha 

avaliación interna do departamento. 

O Claustro docente analizará e avaliará trimestralmente a organización e o 

funcionamento xeral da EOI; especialmente, o rendemento académico do 

alumnado e os resultados da avaliación interna e proporá, se é o caso, medidas de 

mellora. 

O Consello Escolar avaliará trimestralmente o proxecto educativo e de xestión, a 

programación xeral anual e as normas de organización e funcionamento da EOI. 

Ademais analizará e avaliará a evolución do rendemento académico do 

alumnado, os resultados da avaliación interna e a xestión da información entre os 

diferentes sectores da comunidade educativa. 

A dirección da EOI establecerá o calendario de avaliación do cumprimento da 

Programación Xeral Anual e de autoavaliación da EOI, recollido na PXA e exporá as 

conclusións máis relevantes na memoria anual. 

11.2. Avaliación externa 

Correspóndelle á Consellería de Educación realizar unha avaliación externa da EOI. 

Neste proceso participarán os departamentos didácticos, o Claustro docente e a 

CCP, que será o órgano encargado de analizar os seus resultados, así como o 

Consello Escolar. 

 


