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I. ORGANIZACIÓN DO CENTRO 

 

1. ENSINANZASE GRUPOS 

ENSINANZAS 

O centro EPA de Ourense está autorizado para impartir ensinanzas regradas e non 

regradas según se contempla no artigo 5  do Decreto 88/1999, do 11 de marzo (DOG do 13 

de abril), polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas 

adultas e os requisitos mínimos dos centro asi como na Orde do 11 de xuño de 2010 pola que 

se autorizan as ensinanzas de educación para persoas adultas, nas modalidades presencial e 

adistancia, en centros específicos de educación e promoción de adultos e institutos de 

educación secundaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

 

Dacordo coa lexislación vixente,estánse a impartir no presente curso académico 

2022/2023 as ensinanzas  regradas de  Nivel I e II das ensinanzas básicas iniciais ( un 

grupo de cada Nivel),o Nivel III correspondente as ensinanzas de educación secundaria 

para persoas adultas conducentes á obtención do título de graduado en educación 

secundaria nas modalidades de semipresencial (ESAD) e  presencial (ESA) e 

Bacharelato semipresencial de Ciencias e Humanidades e Ciencias Sociais (un grupo de 

cada modalidade con desdoble en quenda da mañá e de tarde-noite nas materias comúns 

con matrícula máis numerosa.  

 

Impártense 9 cursos de inglés, dous deles como reforzo ao alumnado de 1º e 2º de 

bacharelato, 3 de francés, 3 de informática e 5 cursos de español para estranxeiros , 

concorrendo a ditos cursos un número de alumnado considerable e que ano tras ano vai 

en aumento.  

 

O centro tamén xestiona dende abril de 2002 cursos a distancia do programa Mentor, 

con plataforma propia do MEC e en colaboración coa Consellería de Educación. 

 

Cómpre reseñar que no noso centro tamén se celebran os exames para a obtención do 

título de Graduado en Educación Secundaria en dúas convocatorias, pendente de 

publicación a orde da convocatoria ordinaria e extraordinaria.  

 

  



Ademáis das citadas ensinanzas e conforme o artigo 3 punto 4 da Resolución do 18 de 

xullo de 2022, o centro EPA presta atención educativa ao alumnado matriculado no 

noso centro no ensino semipresencial e que acode a institucións do contorno acollidas a 

convenio de colaboración coa Consellería de Educación.  

 

Así asignamos a profesorado con disponibilidade horaria fóra do centro para impartir as 

titorias presenciais da ensinanza de secundaria para persoas adultas modalidade 

semipresencial aos Centros de Menores Monteledo e Montefiz. polo convenio asinado 

entre a Consellería de Educación e a Vicepresidencia de Igualdade e ao Proxecto Home 

polo Convenio de Colaboración asinado no 2010 pola Consellería de Educación e a 

Fundación Proxecto Home Galicia.  

 

GRUPOS 

Sendo o único centro que se adica íntegramente á educación de adultos e para facilitarle 

a asistencia a toda a poboación, o centro funciona en quendas de mañá, tarde e noite 

sendo a distribución de grupos por quendas é a seguinte:  

 

MAÑÁ (de 9 a 13:40 h) 

1ºESA 

3ªESA 

4º ESA-A 

4º ESA-B 

ESAD 

ESAD NOS CENTROS DE MENORES 

BACHARELATO: 4 MATERIAS XERAIS 

3 CURSOS DE ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS 

3 CURSOS DE INGLÉS 

1 CURSO DE FRANCÉS 

1 CURSO DE INFORMÁTICA 

 

 

  



TARDE (de 16.00 a 19.20 h) 

2º ESA 

4º ESA  

ESAD  

ESAD EN PROXECTO HOME 

EBIS NIVEL I e II 

BACHARELATO 

2 CURSOS DE INGLÉS 

1 CURSO DE FRANCÉS 

2 CURSOS DE INFORMÁTICA 

 

 

NOITE (de 19.30 a 22.30 h) 

1º ESA  

2º ESA  

3º ESA  

ESAD  

BACHARELATO  

2 CURSOS DE INGLÉS 

2 CURSOS DE ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS 

 

 

O número de alumnos matriculados nas distintas ensinanzas no noso centro é a que 

figura no DOC e máis no documento de recollida de datos adxuntada ao DOC.  

Debemos ter en consideración que o número de alumnos/as pode variar pois hai 

ensinanzas como as EBIs, a ESAD nas que a matrícula permanece aberta todo o curso, e 

cursos nos que hai renovación constante de alumnado como en español para 

estranxeiros,idiomas e informática onde hai lista de espera para entrar.  

  



2. ÓRGANOS DE GOBERNO E PARTICIPACIÓN 

Órganos Unipersoais: 

Equipo Directivo: 

Directora 

Ana Isabel Muñoz González 

Vicedirector 

Pablo Matas Ruiz 

Secretario 

Ana Mº Carrera Fernández 

Xefe de Estudos 

Antonio García Sotelo 

Órganos Colexiados: 

Consello Escolar, integrado polos seguintes membros: 

Presidenta: 

Ana Isabel Muñoz González 

Secretario: 

Pablo Matas Ruiz 

Xefes de Estudos: 

Antonio Garcia Sotelo 

Representantes do profesorado: 

José Antonio Álvarez Fernández 

Roberto Corderí Fernández 

Mª Carmen Cudeiro Vázquez 

Luisa Fernández Estravís Fernández 

Cristina Luaces Ensá 

Representantes de Pais/Nais do alumnado: 

Sen representación 

Representante do alumnado: 

 Claudia Virginia Pereira de León 

 Jennifer Taboada Expósito 

Representante do persoal non docente: 

María Dolores Carro López 

 



Representante do Concello: 

Concepción Rodríguez Lage 

 

Comisión Económica: 

Directora: Ana Isabel Muñoz González 

Secretario: Pablo Matas Ruiz 

Representantes profesorado: José Antonio Álvarez Fernández 

Representante alumnado: Jennifer Taboada Expósito 

     

Comisión de Convivencia 

Directora: Ana Isabel Muñoz González 

Secretaria: Ana Mª Carrera Fernández 

Representantes profesorado: Mª Carmen Cudeiro Vázquez 

Representante alumnado: Claudia Virginia Pereira de León  

 

Administración e servicios 

Administración: Míguez González, María del Mar 

      Morales Feijoó, Consuelo 

Conserxería: Iglesias Alonso, Benito 

          Sanmiguel Fernández, Belén 

Limpeza:  Carro López, María Dolores 

                 Losada Quintela, María Carmen 

 

O claustro de profesores/as está formado por 5 mestres/as de educación primaria e 24 

profesores/as de educación secundaria e un profesor de relixión que comparte centro, 

Contamos de persoal non laboral unha intérprete de signos e unha coidadora. 

  



II PLAN XERAL ANUAL 

1. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS E LIÑAS DE ACTUACIÓN  

Este Plan inscríbese no marco xurídico que sustenta o sistema educativo e inspírase nos 

principios e valores que emanan da lexislación educativa e demáis normas que compoñen o 

referido marco lexislativo en xeral e de adultos en particular.  

 

A educación e promoción das persoas adultas no ámbito do sistema educativo non 

universitario, comprende un conxunto de accións de carácter educativo, cultural, social e 

profesional orientadas a tódolos cidadáns que superaron a idade de escolaridade obrigatoria 

e que lles posibilita acadar na ensinanza pública os niveis educativos e profesionais 

vixentes así como a súa formación persoal, integración e promoción satisfactoria no mundo 

social e laboral. 

 

Así, este plan de centro baséase nos principios seguintes: 

 

-Ofrecer unha educación de calidade en cada unha das ensinanzas que conforman a 

nosa oferta educativa, tratando de conseguir que todo o alumnado acade o máximo 

desenvolvemento posible de tódalas súas capacidades individuais, sociais, intelectuais, 

culturais e emocionais. 

 

-Concibir a formación como un proceso permanente que se desenvolve ao longo da 

vida, facilitando o tránsito ao mundo laboral, ou contribuíndo á mellora da formación 

profesional que xa posúa o noso alumnado,  

 

-Compromiso de todos os integrantes da Comunidade Educativa, especialmente do 

profesorado, para traballar conxuntamente na procura da calidade do servizo. 

 

  



OBXECTIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Na memoria para a renovación do proxecto de dirección presentado hai cuatro anos polo 

actual equipo directivo, constaban propostas de mellora que respondían a seis grandes 

obxectivos específicos a desenvolver ó longo dos catro anos de xestión:  

 

1. Diminuír o abandono e o fracaso escolar do alumnado. 

 

2. Mellorar e ampliar os servizos de atención ao alumnado. 

 

3. Eliminar obstáculos que dificultan a acción docente do profesorado, 

facilitar as súas condicións de traballo e apoiar todas as súas iniciativas. 

 

4. Mellorar os aspectos de organización e xestión do centro. 

 

5. Mellorar as instalacións e servizos do centro.  

 

6. Ampliar a oferta educativa actual e consolidar o coñecemento da 

existencia do centro no exterior para chegar ao alumnado en risco de 

exclusión social.  

 

LIÑAS DE ACTUACIÓN 

 

A continuación recollemos o conxunto de iniciativas e medidas que operativizarán as liñas 

prioritarias de actuación e permitirán acadar os obxectivos anteriormente sinalados. 

 

1. Liñas de actuación e medidas para diminuír o abandono e o fracaso escolar. 

O abandono e o fracaso escolar segue a ser o cabalo de batalla de todos os centro EPAPU. A 

loita por diminuilos seguirá a ser o noso obxectivo principal.  

 

A procedencia do alumnado que acode ao noso centro é moi heteroxénea, feito que vén 



demostrado pola matrícula onde aparecen dende funcionarios-administrativos, gardas civís. 

policías, bombeiros, carpinteiros, auxiliares de enfermería......traballando ou en paro, amas 

de casa de orixe estranxeiro ata alumnado repetidor, trirrepetidor e alumnos/as con 

necesidades específicas de apoio educativo xa diagnosticados nos centros de orixe e 

rexeitados doutros tipos de ensinanzas e xa non recuperables noutros centros de ensino 

ordinarios. Nos últimos anos notamos o aumento de alumnado menor entre 16 e 18 con 

orde de escolarización ou contrato de traballo con graves problemas psicolóxicos e de 

relación social.  Así mesmo contamos cunha gran cantidade de alumnado inmigrante 

estranxeiro,tanto dentro do ensino regrado como do non regrado, que cada ano va en 

aumento.  

 

A súa idade abrangue un espazo moi amplo que vai dende alumnos de 16 anos, que por 

circunstancias especiais poden entrar legalmente a formar parte deste tipo de ensino, ata 

outros cunha madurez total; pero o máis normal son os alumnos/as comprendidos entre os 

17 e os 25 anos e nais estranxeiras de distintas idades na quenda de mañá e tarde e entre os 

18 e 60 na quenda de noite. 

 

A finalidade que persegue este alumnado tan dispar, que chega ao ensino de adultos, tamén 

é moi heteroxénea. No intre de matricularse, o alumno adulto, amosa sempre unha actitude 

de superación e trae ganas de progresar, culturizarse, mellorar social e profesionalmente, é 

dicir, facer algo que xa daba por perdido. Estes propósitos non deben quebrarse, pois é 

evidente o perigo que debido á súa heteroxeneidade e procedencia pódeno perverter 

intensificando unha abulia e deixadez que farán mella nel coa conseguinte perda de interese 

e fracaso ou abandono escolar que é o gran problema de todo o ensino de adultos. 

 

No noso centro, o alumnado pódese clasificar en tres terzos. Un terzo segue os estudos 

cunha alta porcentaxe de éxito. Outro terzo ségueos ata principio do cuadrimestre ou 

primeiro trimestre no caso de bacharelato e logo, ao longo do segundo abandona, 

especialmente despois de Nadal. Niso inflúe decisivamente a constatación, a través dos 

resultados obtidos no primeiro trimestre, de que os estudos constitúen para eles unha 

barreira infranqueable.O outro terzo matricúlase, pero non chega a asistir a clase ou acode 



as dúas primeiras semanas. Este terzo é moi característico do ensino de adultos. Comprende 

a persoas adultas que se propoñen unha reiniciación de estudos abandonados hai anos, con 

suficiente impulso para matricularse, pero chegado o momento de materializar este 

proxecto vital, non son capaces de afrontar o esforzo que supón sacar horas do seu escaso 

tempo de lecer para asistir ás tutorías colectivas, para someterse ao sacrificio da disciplina 

do estudo e para superar as inhibicións e situacións de sociabilidade que leva a relación 

alumno-profesor e alumno-alumno, especialmente a primeira. Este terzo comprende tamén 

a persoas que se matriculan nos estudos non co obxecto de realizalos, senón de poder 

acreditar a súa condición de estudantes polos diferentes beneficios que isto reporta na súa 

vida laboral. 

 

A loita por diminuír o abandono escolar no Ensino de Adultos é unha necesidade primordial 

e é un obxectivo prioritario do noso proxecto de dirección que presentamos hai dous e 

consideramos que debe estar centrada fundamentalmente no segundo terzo e, polo tanto, en 

conseguir que eses estudantes que mostran a suficiente determinación para asistir ao centro 

durante un trimestre ou cuadrimestre, non vexan defraudadas as súas expectativas.Aquí é 

onde ten moitísima  importancia, neste tipo de ensino, a titoría invidual, non só como 

adquisición, comprensión e incluso corrección de contidos conceptuais, senón como medio 

para motivar, fortalecer actitudes, animar, sacalo do illamento no que se atopa como 

alumno. 

 

A continuación, presentamos as liñas de actuación para levar a cabo o noso obxectivo 

principal da PXA do presente curso.  

 

 



 



  



  



 





 



 



 



 



 



 



 



 





  



 





2. HORARIO XERAL DO CENTRO 

O horario do centro é de 8.45 a 14.00 e de 15:45 a 10:30.  

O horario de verán en Xullo e Agosto é de 9:00 a 13:00h.  

O día non lectivo escollido polo claustro e aprobado polo Consello Escolar é o 2 de maio. 

Os horarios por grupos e ensinanzas así como o horario de atención e préstamo da 

biblioteca do centro son os que figuran no DOC. 

 

Os criterios a ter en conta na confección de horarios do alumnado tratan de responder ás 

necesidades pedagóxicas de cada unha das ensinanzas para facilitar ao alumnado a 

posibilidade de asistencia, tal e como marca a resolución:  

 

 Bacharelato desdoble das materias comúns na quenda da mañá co mesmo profesor/a 

para que o alumnado que traballe por quendas, poida alternar a asistencia 

compatibilizandoo co traballo. Compatibilidade horaria, na medida do posible, das 

materias de continuidade de 1º/2º. 

 ESA: horario dos ámbitos consecutivos para o alumnado con ámbitos validados. 

Compatibilidade no ámbito científico-tecnolóxico en 3º/4º para o alumnado que só 

lle quede para titular ditos ámbitos. 

 ESAD: horario das titorías lectivas nun día para cada curso para evitar que teñan 

que desprazarse tódolos días ao centro e así facilitarlle a asistencia. Ofertar no 

mesmo día módulos non consecutivos (1º e 3º e 2º e 4º) para que o alumnado que 

tenga un ámbito do módulo anterior, poida asistir outro día a dito ámbito.  

 Nos cursos de inglés, francés e informática tratamos de manter o horario dos cursos 

do ano anterior nas mesmas quendas, ofertando distintos niveis nas distintas 

quendas.  

 Os cursos de español para estranxeiros ofértanse na quenda de mañá, principalmente 

para au-pairs, universitarios e estranxeiros en paro e refuxiados acollidos ao 

programa da Cruz Vermella ou Provivenda cos que colaboramos) e en quenda de 

noite, principalmente para auxiliares de conversación e estranxeiros con traballo.  

 

  



3. DOC  

 

O documento de organización de centro será remitido á Inspección Educativa de acordo 

coas instrucións recibidas para o presente curso.  

 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Programa anual de actividades complementarias e extraescolares figura como anexo e foi 

aprobado polo Consello Escolar con data de 30 de outubro de 2022.  

 

5. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN 

DA LINGUA GALEGA. 

 

No mes de setembro fórmase o Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística da 

EPAPU de Ourense, integrado polos seguintes membros: 

 Representantes do profesorado: 

Mª Concepción Seguín Garrido 

María Sánchez Cid 

Cristina Luaces Ensá 

 Representantes do alumnado: 

Iván Rial Dosil (4º B)  

Begoña Acebedo Carpintero (1º BAC-B)  

Carla Marisa Gonçalves Morais (3º N) 

 Representantes PAS:  

Belén Sanmiguel Fernández 

O plan anual do EDNL está recollido na carpeta correspondente de Programacións 

Didácticas enviadas a IE o día 23 de setembro de 2022.  



6. PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA O PROFESORADO 

Seguindo o artigo 20, punto 9, da Resolución do 18 de xullo da Dirección Xeral de 

Formación Profesional, antes do inicio de curso,impartiuse unha sesión informativa sobre o 

funcionamento e a organización da ensinanza de adultos para o profesorado provisional 

adxudicado no CADP e que nunca impartirá en ensinanza de adultos. 

Todo o profesorado definitivo do centro ten unha formación básica que lle permite 

empregar a aula virtual e as distintas plataformas dixitais, pois realizou os cursos 

“Actualización de ferramentas tecnolóxicas para docentes” e “Aproveitamento didáctico de 

ferramentas institucionais para o ensino mixto”, impartidos pola profesora Cristina Luaces 

Ensá. Mantemos os cursos na aula virtual do centro a disposición do novo profesorado do 

curso 22/23.  

Apostando pola dixitizalización do centro así como pola potencialización da atención á 

diversidade, tan presente no centro, o ano pasado participamos nun PFPP no que 

participaron 18 profesores/as, traballando en dous liñas de actuación: a línea “Plan dixital 

do centro. Integración didáctica das TIC. Traballo colaborativo en rede a través de espazos 

virtuais” para a elaboración do Plan Dixital e a líne “Escola inclusiva e atención á 

diversidade” para aproveitar a riqueza cultural do noso alumnado co fin de favorecer a 

inclusión e interculturalidade no centro a través de diferentes iniciativas. 

Na memoria final do proxecto e tralos resultados obtidos, acordamos darlle continuidade 

este ano, traballando no itinerario do Plan dixital a Implementación e Avaliación do plan e 

ferramentas de avaliación docente e no itinerario de Educación Inclusiva traballaremos en 

aprendizaxe DUA e creación de contidos dixitais que favorezan o intercambio cultural.  

 

7. PARTICIPACIÓN EN PROXECTOS  

O centro participou o ano pasado en dous programas do Plan Proxecta e nos que 

seguiremos a traballar este ano:  

- “Donas de sí”, que vencellamos co Club de lectura ¿InCLUBsión¿. 

- “Correspondentes Xuvenís”.  

Este ano continuaremos a traballar os obxectivos de “Donas de sí” usando e aumentando o 

material realizado o curso pasado que está no blog do proxecto: DONAS DE SI EPAPU DE 

OURENSE.  

https://donasdesiepapu.blogspot.com/
https://donasdesiepapu.blogspot.com/


7. PRÁCTICUM MÁSTER PROFESORADO 

O centro participa na titorización de alumnado do Prácticum do Máster de Profesorado, 

tanto para Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria coma para Primaria, así como 

titorización de prácticas de Másters Universitarios da UVIGO e da UNED.  

 

Esta programación foi presentada a aprobada no Claustro nos aspectos docentes e na sesión 

de Consello Escolar celebrada o día 30 de outubro de 2022.  

Asdo. A directora 

Ana I. Muñoz González 
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