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I. Contextualización 

1.Datos do centro 

1.1. Identificación 
a. Denominación: IES Plurilingüe A Cachada 

b. Código: 15027851 

c. NIF: S1500008F 

d. Dirección: Avenida de Avellaneda s/n-15930 

e. Localidade: Boiro 

f. Código postal: 15930 

g. Concello: Boiro 

h. Provincia: A Coruña 

1.2. Comunicacion 

i. Teléfono: 881866717 

j. Fax: 881866718 

k. E-mail: ies.acachada@edu.xunta.es 

l. Máis información en: 

a. Web: iesacachada.org 

b. Xanela: xanelablog.iesacachada.org 

c. Nas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram 

 

1.3. Historia do centro 

 Creación do Centro: 

o O Decreto 269/1998, do 24 de setembro (DOG do 6 de outubro) crea no Concello de 

Boiro o IES nº 1, con 20 unidades.  

 Posta en funcionamento: 

o A Orde do 23 de xuño de 1999 (DOG do 26 de xullo) autoriza a posta en funcionamento 

do instituto de educación secundaria nº 1, con código 15027851, enderezo na Avda. da 

Constitución s/n, Boiro e cun total de 20 unidades de educación secundaria obrigatoria 

 Denominación específica: 

o Na sesión extraordinaria do Claustro de profesores do IES número 1 de Boiro do día 3 de 

outubro de 2001 apróbase o cambio de nome para o centro a IES A Cachada. O Consello 

Escolar na súa reunión do 4 de outubro de 2001 aproba ese cambio de denominación 

o Por último, a Orde do 26 de novembro de 2001 (DOG do 7 de xaneiro de 2002) autoriza 

o cambio de denominación do Instituto de Educación Secundaria número 1 de Boiro (A 

Coruña) a Instituto de Educación Secundaria A Cachada 

o Atendendo ao disposto na orde do 16 de setembro de 2016, pola que se autorizan novos 

centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2016/2017 o 

centro pasa a denominarse IES Plurilingüe A Cachada 
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1.4. Localización 

 

O centro está en pleno casco urbano de Boiro e ocupa parte dun espazo coñecido polo 

topónimo de A Cachada, de ahí o seu nome. A súa situación é estratéxica pois a carón do 

centro, ou a moi pouca distancia, existen espazos ou infraestructuras que se poden 

aproveitar como recursos educativos: 

 A piscina e polideportivo municipal (instalación pegada ao centro) 

 Parque de  A Cachada (a carón do centro) 

 Casa da Cultura Ramón Martínez López, dentro do parque de A Cachada 

o Emprégase con frecuencia o seu auditorio para realizar diversas actividades: 

representacións teatrais, festivais, charlas e conferencias, etc. 

 Paseo marítimo de Barraña 

 
 

 

1.5. Ensinanzas que se imparten 

No IES Plurilingüe A Cachada só se imparten as ensinanzas correspondentes ao 

ensino secundario obrigatorio, ESO. 

 

1.6. Horario xeral do centro 

 

 
Luns Martes Mércores Xoves Venres 

Mañá 

8:35 

a 

14:15 

8:35 

a 

14:15 

8:35 

a 

14:15 

8:35 

a 

14:15 

8:35 

a 

14:15 

Tarde 
 

16:20 

a 

18:00 
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1.6.1. Horario e condicións  no que o centro permanecerá aberto fóra do horario 

lectivo 

1. Os profesores/as poderán acceder ás instalacións do centro en horario non lectivo, de 

luns a venres, sempre que o comuniquen con antelación ao equipo directivo que facilitará 

na medida do posible o acceso solicitado. 

2. Os pais/nais/titores/as solicitarán con antelación as instalacións para que sexa o 

equipo directivo quen determine se é posible e viable a solicitude, ou se é necesario que 

sexa o Consello Escolar quen tome a decisión da utilización das instalacións. En calquera 

caso deberán deixar as instalacións nas condicións nas que as atoparon. 

3. A utilización das instalacións fóra do horario escolar será  con autorización da 

Dirección, sempre solicitada con antelación.  O alumnado poderá acceder ás instalacións 

sempre que sexa acompañado por algún profesor. 

4. O uso das instalacións polas organizacións, empresas e asociacións ou institucións 

alleas ao instituto debidamente autorizadas non suporá, en ningún caso, impedimento para 

o normal desenvolvemento das actividades propias do instituto.  

5. Dende o centro promoverase a súa apertura á comunidade. A Dirección porá a 

disposición do alumnado, do profesorado e dos pais e nais as instalacións do instituto para 

usos relacionados con actividades docentes, extraescolares, complementarias ou 

asociativas, sendo responsabilidade dos usuarios o seu correcto uso. Sempre se deixarán as 

instalacións nas condicións en que se atoparon. 
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1.7. Servizos complementarios. Transporte escolar 

O alumnado que procede das parroquias de Abanqueiro, Bealo, Cespón e Santa Mª 

do Castro empregan o transporte escolar. Dentro da parroquia de Santa Baia (casco 

urbano) tamén existe alumnado que fai uso do transporte escolar cando a súa residencia 

está a máis de 2 km do centro, tal e como establece a normativa. 

1.7.1. Descrición das rutas 

Ruta 1 / San Ramón Parroquias de Bealo e Cespón 

Louriño 
Treites de 

Arriba 

Treites de 

Abaixo 
Balado Loimar 

Igrexa de 

Bealo 
San Ramón A Galea Armada 

Ruta 2 / Cespón Parroquia de Cespón 

Trebonzos Ferreiros Quinteiro Quintáns Pazos 
Cespón 

Igrexa 
Comba Nine Nexión 

Ruta 3 / Beluso Parroquias de Cespón e Bealo 

Cimadevila 

Rotonda 

Cruz 

Vermella 
Vilariño Cespón Ponte Brea Amanecida Silverio Tramoio Lomba 

Ponte 

Beluso 
Boimazán  

Ruta 4 / Abanqueiro Parroquias de Abanqueiro e Santa Baia 

A Boliña Piñeiro 
Cruce 

Brión 
Seán Exipto Fieiteira Abanqueiro 

Cruce 

Chancelas 

Cruce 

Mosqueira 

Prixel Agañán Bodión  

Ruta 5 / O Chazo Parroquias de Santa Baia e Santa Mª do Castro 

Barraña O Saltiño Graso Triñáns Corea 
Santa Mª 

do Castro 
Fontedemouro Silvosa O Chazo 

Ruta 6 / Carragueiros Parroquia de Santa Mª do Castro 

Caixa de 

Aforros 
Capela Bandalrío Petón Carragueiros  

Ruta 7 / Cabo da Cruz Parroquia de Santa Mª do Castro 

Miramar Xión Cariño Fontenla Mavi Malecón Campo  

 

1.7.2. Uso excepcional do transporte escolar 

A dirección pode autorizar o uso excepcional a alumnado de bacharelato do IES Praia 

Barraña, cando haxa prazas suficientes. 

 

1.8. Centros adscritos 

O centro recibe alumnado dos seguintes centros do Concello: 

 CEIP Abanqueiro (da parroquia do mesmo nome) 

 CEIP Cespón (das parroquias de Cespón e Bealo) 

 CEIP Santa Baia (da parroquia de Santa Baia-casco urbano) 

 CEIP Santa María do Castro (da parroquia do mesmo nome) 
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2. Descrición xeral do contexto 

2.1. O Concello de Boiro na comarca do Barbanza. Situación socio-económica e 

cultural 

O Concello de Boiro está situado 

na marxe norte da Ría de Arousa e os 

seus máis de 19.000 habitantes 

distribúense entre oito parroquias: 

Abanqueiro, Cespón, Bealo, Boiro, 

Lampón, O Castro, Cures e Macenda. 

Cómpre destacar que a estructura da 

poboación por idades fai que Boiro sexa un concello cunha importante porcentaxe de 

poboación moza. 

A base socioeconómica das familias do noso alumnado atópase no mar: a pesca e 

marisqueo, cultivo do mexilón e industria conserveira, que xenera o 80%  do emprego das 

cincuenta primeiras empresas da contorna, segundo o informe económico Ardán, elaborado 

polo Consorcio Zona Franca de Vigo. É importante o sector hosteleiro, dado o interés 

turístico da ría pola súa oferta cultural, paisaxística, patrimonial e gastronómica.  No tecido 

empresarial hai que sinalar tamén pequenas e medianas empresas relacionadas co sector 

da construcción, aínda que en menor medida dende o inicio da crise e o estoupido da 

burbulla inmobiliaria. Destaca tamén unha importante nómina de traballadores/as 

autonómos que atopan no comercio o seu medio de desarrollo económico e persoal. 

O desemprego na comarca de Barbanza sitúase arredor do 10,7 %, por debaixo da 

media española. 

Arousa Norte, área á que pertence o Concello de Boiro, figura como a séptima área 

galega en porcentaxe de riqueza, feito que ten a súa razón de ser na puxanza das 

sociedades vencelladas á actividade marítima. 

Nun escenario adverso coma o vivido nos últimos anos, as principais empresas foron 

capaces de aumentar a súa produción, as súas vendas e a contratación de traballadores. 

Débese engadir que a península do Barbanza mantén históricamente unha excesiva 

dependencia do sector pesqueiro e conserveiro. A súa riqueza natural neste ámbito é 

enorme, con lonxas como as de Ribeira, entre as máis importantes de España, ou 

destacadas conserveiras que son líderes no sector, empresas que se internacionalizaron con 

éxito nos últimos anos. Estas sociedades mercantís actúan como auténticos motores de 

emprego na comarca.  
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Un aspecto determinante no crecemento experimentado nos últimos dous anos é a 

exportación de produtos, que segue unha liña ascendente. Outro piar no que se sustenta o 

crecemento das compañías barbanzanas do sector atópase na innovación nos seus procesos 

produtivos, o que lles permite ser máis competitivos. 

As flotas do arrastre e do cerco son as máis importantes da comarca. Estes dous 

colectivos agrupan a máis de cincuenta embarcacións que se distribúen polos portos de 

Ribeira, Muros e Portosín dando traballo a ducias de mariñeiros. 

Malia a forte reestructuración sufrida durante o último cuarto de século e a profunda 

crise na que se atopa inmerso, o campo segue sendo un sector clave para a economía 

barbanzana. De feito, o seu volume anual de negocio supera os 75 millóns de euros 

xenerando máis de 7.000 empregos de forma directa ou inducida que se reparten en 

actividades tan diferentes coma a produción de leite, carne, viño, ovos e distintos cultivos 

de horta. Mazaricos, Lousame e Boiro son os principais municipios agrogandeiros. 

O marisqueo é un motor que move máis de 20 millóns de euros anuais. Deixou de 

ser unha actividade complementaria para converterse nun dos motores económicos da 

comarca. Así o reflicten as cifras que manexa a Consellería de Pesca. A facturación das 

lonxas da comarca supera os 20 millóns de euros, sendo importante en Boiro o pósito de 

Cabo de Cruz. 

A produción do sector bateeiro xenera un movemento económico anual nas rías de 

Arousa e Muros-Noia de máis de 84 millóns de euros. Nas dúas rías que bañan o territorio 

barbanzano traballan uns 875 barcos bateeiros. 

En Barbanza son varias as empresas puntuais no sector de alimentos precociñados. 

Os produtos procedentes do mar teñen un peso específico en receitas que respectan a 

tradición, ao tempo que conceden especial importancia á innovación, co fin de ampliar o 

abano de consumidores. 

A mellora das comunicacións, fundamentalmente a apertura da autovía do Barbanza 

(AG-11), facilitou moito o traballo do gran tecido empresarial que se reparte polos catro 

municipios bañados pola ría de Arousa aos que afecta directamente, pero tamén a outros 

concellos próximos que se viron, e ven, beneficiados por esta autoestrada. 

Non pode negarse que a AG-11 tamén supuxo un importante atractivo para as 

empresas asentadas na zona ou para outras novas que veñen de fóra. 

O desarrollo dos polígonos industriais que hai en Riberia, A Pobra do Caramiñal, 

Boiro e Rianxo tamén estivo moi ligado a esta vía de comunicación. 
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O turismo mariñeiro converteuse nun valor en alza. As travesías náuticas por 

enclaves da ría son cada vez máis demandadas. As opcións son moitas e variadas. 

Porén estes datos rotundos, indicadores de boa saúde e crecemento, non deben 

agochar problemas de desenvolvemento como a debilidade da construción  e outros ámbitos 

da produción industrial. 

En liñas xerais podemos dicir que a situación socio-económica da contorna ocupa un 

lugar privilexiado dende o punto de vista do emprego e o desarrollo, se a comparamos con 

outras comarcas de Galicia, fundamentalmente coas do interior. Pero esta situación non 

pode agochar que existen tamén serios problemas de paro, moitas veces precario. Esta 

realidade deberase ter en conta para que a escola dea unha resposta satisfactoria a posibles 

familias con escasos ingresos económicos para que teñan acceso aos materiais e recursos 

que se lles soliciten para o desenvolvemento dos procesos de ensino-aprendizaxe (libros de 

lectura obrigatoria, acceso ás novas tecnoloxías, etc.). 

Os horarios do mercado laboral tamén inciden na atención que as familias poden 

ofrecerlles aos seus fillos/as, xa que é moi difícil conciliar a vida laboral e familiar. Non en 

poucos casos, o alumnado non ten quen o atenda polas tardes nas súas casas ou son 

atendidos por avós ou outros familiares. Dende o punto de vista educativo será interesante 

non descoidar esta circunstancia para comprender os procesos que o alumnado desarrolla 

nos tempos en que non pode ser atendido polas familias (programación do tempo de estudo 

e reforzo individual e das actividades complementarias e extraescolares, entre outras). 

No plano sociolingúistico constátase o fenómeno da diglosia. A asociación do galego 

a estratos máis desfavorecidos ou rurais provoca que cada ano diminúa o número de 

falantes en lingua galega e, lamentablemente, se empobreza a competencia lingüística do 

noso alumnado. No ámbito educativo deben realizarse, dentro dos proxectos de fomento do 

galego, accións e actividades encamiñadas á eliminación destes prexuizos e que sitúen o 

ámbito actitudinal no centro de atención. 

O acceso ás novas tecnoloxías non é xeneralizado nin alleo aos prexuízos de xénero. Hai 

familias que proporcionan aos seus fillos ferramentas dixitais potentes (nalgúns casos 

acentúan voluntariamente as diferenzas sociais e inculcan no alumnado hábitos 

extraescolares moi específicos) e noutras casas nen sequera hai acceso a internet. O centro 

non está capacitado para suplir estas carencias e esto implica que o alumnado debe 

reunirse en horario extraescolar nos centros sociais do Concello para poder realizar traballos 

que necesiten o emprego das TIC. Por outra parte, obsérvase un maior uso das mesmas por 

parte dos homes, o que non difire dos datos do resto do Estado (segundo o informe do 
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proxecto ICT Go Girls). 

A diversidade cultural e unha ampla oferta de ocio e goce do tempo libre é o que poden 

atopar as persoas que decidan acudir á zona de Arousa Norte. A visita ao parque natural de 

Corrubedo, coas dunas e as lagoas de Carregal e Vixán, á illa de Sálvora ou ao emblemático 

miradoiro da Curota son só algunhas das posibilidades dun destino no que a calidade das 

augas das súas praias invita a gozar do sol das praias do Barbanza. Arousa Norte combina 

areais e montañas, miradoiros, portos deportivos e paseos marítimos. 

Os que desexen profundar na historia de Galicia teñen en Arousa Norte moitas 

alternativas. É recomendable acudir ao museo de Valle-Inclán na Pobra do Caramiñal ou en 

Rianxo pode verse o Museo do Mar e a casa de Manuel Antonio. Rianxo tamén é o lugar no 

que o visitante pode encontrarse cos legados de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e Rafael 

Dieste. 

Os apaixoados da arqueoloxía tamén teñen un territorio moi interesante para explorar 

en Arousa Norte, xa que hai importantes vestixios, como mámoas, petróglifos e dolmens. 

Os castro de Baroña no Porto do Son e Os Castros de Neixón son dous referentes da 

Idade do Ferro nesta contorna. 

O Centro Arqueolóxico do Barbanza, en Neixón, trata de poñer en valor e dar a coñecer 

a Historia milenaria do Barbanza, xa que conta cunha calidade e variedade temática 

extraordinaria. En concreto atende  a tres manifestacións culturais que dominan o territorio 

pola súa maxestuosidade: 

 O Megalitismo da época Neolítica 

 A arte rupestre da Idade do Bronce 

 A Cultura castrexa da Idade do Ferro 

Alberga unha exposición permanente e unha sala de exposición temporal. Fai 

especial fincapé en amosar os restos arqueolóxicos en relación coa sociedade que os 

orixinou. En definitiva contribúe exponencialmente na posta en valor do patrimonio 

arqueolóxico. 

2.2. Oferta cultural do Concello 

Enumeramos a continuación, de xeito resumido, as infraestructuras e ofertas culturais 

do Concello de Boiro. Pensamos que, en xeral, son moi descoñecidas por parte do 

alumnado. Por este motivo debe realizarse un esforzo dende o centro para que o alumnado 
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as coñeza e aproveite (nos centros sociais teñen acceso gratuíto a internet) e participe 

naquelas actividades e iniciativas municipais que lle sexan interesantes e motivadoras. 

Infraestructuras 

 Centro arqueolóxico de Neixón (Cespón). Xacemento arqueolóxico, excavacións, 

centro de interpretación e museo con visitas guiadas  e programación temática 

durante todo o ano. 

 Casa da Cultura Ramón Martínez López (a carón do instituto). Auditorio municipal 

onde se programan circuitos culturais das redes de Agadic e Deputación de A 

Coruña. Biblioteca e aulas para actividades diversas (tamén para traballos 

colectivos). 

 Rede municipal de centros sociais: 

o Centro Social de Boiro 

o Centro Social de Escarabote 

o Centro Social de Cabo de Cruz 

o Centro Social de Abanqueiro 

 Dispoñen de bibliotecas e acceso gratuíto a internet 

 Aula Cemit (centros para a modernización e inclusión tecnolóxica) 

 Salas de exposicións 

 Auditorios 

 Aulas para usos múltiples 

o Locais veciñais en Bealo e Cespón (onde diferentes asociacións de vecinos 

e veciñas desenvolven a súa actividade) 

Actividades 

 Escola de música e locais de ensaio 

 Concertos 

 Obras de teatro 

 Sesións de contacontos 

 Servizo de información xuvenil 

o información e asesoramento sobre unha ampla gama de temas de interese 

(programas europeos, becas e subvencións, sexualidade, dereitos e 

obrigas sociais, turismo xuvenil...) 

o promoción da partipación da mocidade na vida social e cultural 

o asociacionismo xuvenil 

 Actividades de apoio á creación xuvenil (exposicións de arte xove de promoción 

do bacharelato de artes) 

 Actividades educativas e formativas 

o Exposicións  
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o Obradoiros (instrumentos musicais, marionetas, estampado gráfico, cociña 

ecolóxica e repostería , fotografía, medioambiente, photoshop, algas 

mariñas, horto ecolóxico, etc.) 

o Encontros de música tradicional (grupos e colectivos municipais) 

 Rutas de sendeirismo (coñecemento do medio) 

 Mercados de artesanía local 

 Cineclub 

 Programa de Correspondentes Xuvenís (Antenas Xuvenís) en colaboración co 

Centro Coordinador de Información Xuvenil da  Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado.  

 Impulso das novas tecnoloxías 

 Formación específica en novas tecnoloxías 

o Campamentos de novas tecnoloxías para mozos e mozas entre 12-16 anos 

2.3. Oferta deportiva 

 Club de remo 

 Club de volleyball 

 Clubes de fútbol 

 Club de piragüismo 

 Club ciclista barbanza 

Existe unha ampla oferta de actividades deportivas que o alumnado pode aproveitar 

para favorecer o seu desarrollo integral. 

 

2.4. Oferta educativa do Concello 

 3 centros de ensino secundario 

 IES Plurilingüe A Cachada: 

 ESO 

 IES Espiñeira: 

 ESO 

 Bacharelato 

 Ciclos formativos 

 FP básica 

 IES Praia Barraña 

 ESO 

 Bacharelato (inclusive o de artes única oferta da comarca) 

 6 centros de ensino primario 

 CEIP Plurilingüe Abanqueiro 

 CEIP Cespón 
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 CEIP Escarabote 

 CEIP Praia Xardín 

 CEIP Santa Baia 

 CEIP Santa Mª do Castro 

 1 unitaria en funcionamento 

 EEI de Comoxo 

 2 escolas de educación infantil da rede A Galiña Azul: 

o 1 en Praia Xardín 

o 1 no Saltiño  

 Aula de Educación de Adultos: 

o Xestionada polo Concello 

o Adscrita ao IES San Clemente de Santiago de Compostela 

o Obtención do título de educación secundaria obrigatoria para maiores de 18 anos 

 Aula Mentor: 

o Xestionada polo Concello 

o Educación non reglada a distancia con ampla oferta de módulos formativos 

 

3. O centro físico 

3.1. Referencia catastral 

REFERENCIA CATASTRAL 96143A3NH0291S0001BJ 

Localización Avda. de Avellaneda s/n 15930-Boiro 

Ano de construcción 2000 

Superficie construída 4.829 m2 

Superficie parcela 9.842 m2 

Construcción 

Planta baixa 1.326 m2 

Planta 1 1.387 m2 

Planta 2 1.387 m2 

Pavillón 527 m2 

Pistas 111 m2 

Vivenda1 83 m2 

Vivenda2 8 m2 
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3.2. Descrición xeral das instalacións 

O centro consta de dous edificios, un edificio principal e un ximnasio. Tamén consta 

dun edificio anexo destinado á casa-vivenda da conserxe. O edificio principal ten tres 

andares, segundo se ve nos planos adxuntos. Ademais, o centro conta con dúas pistas 

deportivas ao aire libre. 

 Cómpre recoller algunhas observacións respecto das instalacións do centro: 

1ª O edificio, en termos xerais, está ben conservado. 

2ª Non existe un espazo amplo (tipo auditorio) para realizar actividades conxuntas 

(concertos, conferencias, conta-contos, celebracións, etc.). Esta circunstancia é negativa 

para a dinámica do centro aínda que se suple esta carencia co uso do auditorio municipal 

que está a carón do instituto. 

3ª Non existen espazos alternativos para determinados usos, como por exemplo a 

realización de traballos en equipo ou un espazo de xestión por parte do propio alumnado 

(solicitado en varias ocasións polo profesorado). 

4ª As inversións destinadas ao mantemento do centro nos últimos anos foron 

importantes e realizouse unha boa xestión dos recursos propios destinados a tal fin 

5ª Os recursos económicos da Consellería diminuiron nos últimos anos polo que é 

preciso unha racionalización do gasto e unha execución máis responsable, si cabe, do 

orzamento. 

6ª O mantemento do recinto exterior mellorou considerablemente nos últimos cursos. 

Debe consolidarse esta liña de actuación para que o aspecto do centro sexa atractivo e 

contribúa a ofrecer unha imaxe positiva do centro. 

7ª O alumnado participou e participa en tarefas de mantemento do centro, a veces de 

xeito voluntario e outras como práctica dentro da materia de tecnoloxía. Consideramos moi 

interesante este aspecto xa que contribúe a que o alumnado se sinta corresponsable e 

copartícipe co mantemento do centro, o que provoca que se sinta máis identificado e 

implicado coa institución escolar. 

 

3.3. Aulas específicas 

No centro existen as seguintes aulas específicas: 

 Planta baixa 

o 2 talleres de tecnoloxía 

o 1 aula de pedagoxía terapéutica 

 Primeiro andar 

o 1 aula de educación plástica 

o 1 aula de música 

o 1 laboratorio de bioloxía e xeoloxía 

o 1 aula de francés 

o 1 aula de inglés 

 Segundo andar 
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o 1 aula de educación plástica 

o 1 aula de música 

o 1 aula de informática 

o 2 aulas de pedagoxía terapéutica 

o 1 laboratorio de física e química 

 

 

3.4. Bibioteca 

A biblioteca é un lugar especial do instituto. Un lugar para saber e coñecer, para ler, 

para aprender. Un lugar de encontro do docente e o alumno, da realidade e da ficción, do 

estudio e tamén do lecer, o entretemento, a curiosidade e a imaxinación... 

 

3.4.1. Localización 

 Está no primeiro andar, enfrente da sala de 

profesores e profesoras, como se pode apreciar na 

seguinte imaxe. 

 

3.4.2. Características  

 
 Superficie: 100,9 m2 

 Postos de lectura: 48 

 Postos informáticos con conexión a internet: 

o 2 para o alumnado 

o 1 para o profesor  

 Software de xestión: Meiga 

3.4.3. Horario de apertura 

 En horario lectivo, de luns a venres 

o durante os recreos 

 de 10:15 a 10:35 horas  

 de 12:15 a 12:35 horas 

o ao longo da mañá para distintas actividades (animación á lectura, reforzos, 

gardas, etc.) 

 En horario non lectivo 

o Cando se precise para realizar diversas actividades: 

 Charlas e conferencias 

 Reunións coas familias 

 Recepción do alumnado 

 Etc. 

3.4.4. Usuarios 
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O acceso á biblioteca é libre para todos os alumnos e alumnas do centro, así como os 

seus pais e nais ou titores, o persoal docente e o non docente. 

Cada usuario terá un nº de lector e un carné. O carné é un documento de 

identificación, é persoal e intransferible e de obrigada presentación á hora de participar 

dalgúns servizos e actividades da biblioteca (préstamos, concursos,…). 

 

3.4.5. Servizos 

 
Os servizos que a biblioteca prestará a todos os usuarios e usuarias serán:  

 Lectura, audición e visionado en sala 

 Préstamo (excepto materiais de consulta) 

 Información bibliográfica 

 Acceso a internet 

Ademais, dende a biblioteca organizaranse actividades para o seu mellor 

aproveitamento como recurso didáctico: 

 Actividades de formación de usuarios 

 Campañas de fomento da lectura 

 Celebracións puntuais relacionadas coa literatura e a cultura 

 Concursos e xogos 

 Exposicións e conferencias 

A través da páxina web da biblioteca ofreceranse os seguintes servizos:  

 Información sobre o funcinamento da mesma 

 Consulta do catálogo de fondos 

 Ligazóns a webs e descarga de documentos 

 Caixa de suxestións 

 

3.4.6. Fondos 

 
A biblioteca é un centro de información e documentación que conta con libros, 

revistas, xornais, mapas, enciclopedias, dicionarios, cederróns… Pero, ademais diso, na 

biblioteca podes atopar libros de aventuras, novelas, teatro, xogos, banda deseñada, discos 

de música, deuvedés… 

Organización dos fondos: 

Os libros son de libre acceso e están situados en estanterías ordenados seguindo a 

CDU (Clasificación Decimal Universal) adaptada.  

 

3.4.7. Préstamos 

 

O préstamo é un servizo no que están incluídos todos os libros e outros materiais  
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exceptuando os dicionarios, enciclopedias, atlas e outros volumes, que por algunha razón, 

sexan excluídos deste servizo. 

 O número máximo de exemplares a emprestar simultaneamente a cada lector é de 3 

 A duración do préstamo é, en circunstancias normais, de 14 días para os libros e de 

7 días para calquera outro material non librario 

 Unha vez rematado o período de préstamo poderase renovar sempre e cando o 

exemplar en cuestión non estea solicitado por outra persoa 

 As sancións por retraso, deterioro ou perda do material van dende a retirada do 

carné e, consecuentemente, do dereito ao servizo de préstamo, durante 20 días, ata 

a reposición do material ou, no seu defecto, do abono equivalente para a súa 

reposición 

 

3.5. Cafetería 

 O instituto dispón dun servizo de cafetería. A concesión do mesmo realízase na 

actualidade por un período de un ano e a adxudicataria ou adxudicatario debe pagar un 

canon pola súa explotación directamente á Consellería de Cultura e Educación. 

 O Consello Escolar será o que aprobe o listado dos productos que se vendan na 

cafetería e o que estableza os prezos dos mesmos así como calquera modificación. 

Poderá ser utilizada unicamente polos compoñentes desta comunidade educativa ou 

persoas alleas ao centro cuxa entrada a este fose autorizada. Nel respectaranse as normas 

sobre hixiene, conservación e manipulación de alimentos.  

  Contará cun libro de reclamacións a disposición dos usuarios e estará supervisado 

polo Consello Escolar.  

  A cafetería é un espazo docente máis e como tal poderá utilizarse para actividades 

educativas: exposicións, mostras… Poderán xerarse proxectos de renovamento do espazo 

debidamente coordinados polo profesorado e coa autorización do equipo directivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 

E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

IES PLURILINGÜE A CACHADA 

XUNTA DE 

Avda. Municipalidade de Avellaneda, s/n 

15930 BOIRO - A CORUÑA 

( 881 86 67 17  2 881 86 67 18 

ies.acachada@edu.xunta.es 

http://centros.edu.xunta.es/iesacachada 

 
 

Proxecto Educativo 19 

 

 

3.6. Planos e anexos 
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4. Organigrama do centro 

 

Órganos de  goberno 

Unipersoais 

Director ou directora 

Xefe ou xefa de estudos 

Secretario ou  secretaria 

Colexiados 

Claustro de profesores e profesoras 

Consello escolar 

Comisión económica 

Comisión de convivencia 

Órganos 

de coordinación docente 

Departamentos didácticos 

Departamento de orientación 

Departamento de actividades complementarias e 

extraescolares 

Comisión de coordinación pedagóxica 

Equipo de dinamización da lingua galega 

Alumnado 

Representación no Consello Escolar 

Xunta de delegados e delegadas 

Delegados e delegadas 

ANPA 
Representación no Consello Escolar 

Persoal non docente 

Conserxería 

Administración 

Limpeza 

 

4.1. Órganos de goberno 

 

4.1.1. Órganos unipersoais 

 Director ou directora 

 Xefe ou xefa de estudos 

 Secretario ou secretaria 

 



 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 

E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

IES PLURILINGÜE A CACHADA 

XUNTA DE 

Avda. Municipalidade de Avellaneda, s/n 

15930 BOIRO - A CORUÑA 

( 881 86 67 17  2 881 86 67 18 

ies.acachada@edu.xunta.es 

http://centros.edu.xunta.es/iesacachada 

 
 

Proxecto Educativo 23 

 

4.1.1.1. Competencias do director ou directora 

a) Exercer a representación do centro, representar a Administración educativa nel e facerlle 

chegar a esta as propostas, aspiracións e necesidades da comunidade educativa. 

b) Dirixir e coordinar todas as actividades do centro, sen prexuízo das competencias 

atribuídas ao claustro do profesorado e ao consello escolar. 

c) Exercer a dirección pedagóxica, promover a innovación educativa e impulsar plans para a 

consecución dos obxectivos do proxecto educativo do centro. 

d) Garantir o cumprimento das leis e demais disposicións vixentes. 

e) Exercer a xefatura de todo o persoal adscrito ao centro. 

f) Favorecer a convivencia no centro, garantir a mediación na resolución dos conflitos e 

impor as medidas disciplinarias que correspondan aos alumnos e alumnas, en cumprimento 

da normativa vixente, sen prexuízo das competencias atribuídas ao consello escolar. Para 

tal fin, promoverase a axilización dos procedementos para a resolución dos conflitos nos 

centros. 

g) Impulsar a colaboración coas familias, con institucións e con organismos que faciliten a 

relación do centro co contorno, e fomentar un clima escolar que favoreza o estudo e o 

desenvolvemento de cantas actuacións propicien unha formación integral en coñecementos 

e valores dos alumnos e alumnas. 

h) Impulsar as avaliacións internas do centro e colaborar nas avaliacións externas e na 

avaliación do profesorado. 

i) Convocar e presidir os actos académicos e as sesións do consello escolar e do claustro do 

profesorado do centro e executar os acordos adoptados, no ámbito das súas competencias. 

j) Realizar as contratacións de obras, servizos e subministracións, así como autorizar os 

gastos de acordo co orzamento do centro, ordenar os pagamentos e visar as certificacións e 

documentos oficiais do centro, todo isto de acordo co que establezan as administracións 

educativas. 
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k) Propor á Administración educativa o nomeamento e cesamento dos membros do equipo 

directivo, logo de información ao claustro do profesorado e ao consello escolar do centro. 

l) Aprobar os proxectos e as normas a que se refire o capítulo II do título V da Lomce. 

m) Aprobar a programación xeral anual do centro, sen prexuízo das competencias do 

claustro do profesorado, en relación coa planificación e organización docente. 

n) Decidir sobre a admisión de alumnos e alumnas, con suxeición ao establecido na 

normativa vixente. 

ñ) Aprobar a obtención de recursos complementarios de acordo co establecido no artigo 

122.3. da LOMCE. 

o) Fixar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, coas 

administracións locais, con outros centros, entidades e organismos. 

p) Calquera outra que lle sexa encomendada pola Administración educativa. 

4.1.1.2. Competencias do xefe ou xefa de estudos  

a) Exercer, por delegación do director e baixo a súa autoridade, a xefatura do persoal 

docente en todo o relativo ó réxime académico.  

b) Coordinar e velar pola execución das actividades de carácter académico e de orientación 

de profesorado e alumnado, en relación co proxecto educativo do instituto, os proxectos 

curriculares de etapa e a programación xeral anual.  

c) Elaborar, en colaboración cos restantes órganos unipersoais, os horarios académicos de 

alumnado e profesorado de acordo cos criterios aprobados polo claustro e co horario xeral 

incluído na programación xeral anual, así como velar polo seu estricto cumprimento.  

d) Coordinar as actividades dos xefes de departamento.  

e) Coordinar e orientar a acción dos titores, coas aportacións, se é o caso, do departamento 

de orientación e de acordo co plano de orientación académica e profesional e do plano de 

acción titorial.  

f) Coordinar a participación do profesorado nas actividades de perfeccionamento, así como 

planificar e organiza-las actividades de formación de profesores realizadas polo instituto.  

g) Coordinar a actividade docente do centro, con especial atención ós procesos de 

avaliación, adaptación curricular, diversificación curricular e actividades de recuperación, 

reforzo e ampliación.  
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h) Facilitar a organización do alumnado e impulsala súa participación no instituto.  

i) Establecer os mecanismos para corrixir ausencias imprevistas do profesorado, atención a 

alumnado accidentado ou calquera eventualidade que incida no normal funcionamento do 

centro.  

j) Organizar a atención do alumnado nos períodos de lecer .  

k) Calquera outra función que lle poida ser encomendada polo director ou directora dentro 

do ámbito da súa competencia. 

 

4.1.1.3. Competencias do secretario ou secretaria 

a) Ordenar o réxime administrativo do instituto, de conformidade coas directrices do 

director ou directora.  

b) Actuar como secretario dos órganos colexiados de goberno do instituto, levantar acta das 

sesións e dar fe dos acordos co visto e prace do director.  

d) Expedir as certificacións que soliciten as autoridades e os interesados.  

e) Realizar coa colaboración dos xefes de departamento o inventario xeral do instituto e 

mantelo actualizado.  

f) Custodiar e disponer a utilización dos medios audiovisuais, material didáctico, mobiliario 

ou calquera material inventariable.  

g) Coordenar, dirixir e supervisar, por delegación do director, a actividade e funcionamento 

do persoal de administración e de servicios adscrito ó instituto.  

h) Elaborar o anteproxecto de orzamento do instituto de acordo coas directrices do Consello 

Escolar e oída a comisión económica. 

i) Ordenar o réxime económico do instituto, de conformidade coas instruccións do director, 

realizar a contabilidade e render contas ante o Consello Escolar e as autoridades 

correspondentes.  

j) Velar polo mantemento material do instituto en tódolos seus aspectos, de acordo coas 

indicacións do director.  

k) Dar a coñecer e difundir a toda a comunidade educativa a información sobre normativa, 

disposicións legais e asuntos de interese xeral ou profesional que se reciba no centro.  

l) Presidir, se é o caso, e por delegación do director, a comisión económica.  

m) Calquera outra función que lle encomende o director dentro do seu ámbito de 

competencia. 
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4.1.2. Órganos colexiados 

4.1.2.1. Consello Escolar 

O Consello Escolar do centro é o órgano a través do cal participan na súa xestión os 

distintos membros da comunidade ecolar. 

a. Composición 

 O director ou directora, que será o seu presidente 

 O xefe ou xefa de estudos 

 O secretario ou secretaria que actuará como secretario do consello, con 

voz, pero sen voto 

 Sete profesores elixidos polo claustro 

 Tres representantes dos pais ou nais do alumnado 

 Catro representantes do alumnado 

 Un representante do persoal de administración e servizos 

 Un concelleiro ou concelleira en representación do Concello 

b. Competencias do Consello Escolar 
a) Avaliar os proxectos e as normas a que se refire o capítulo II do título V da LOMCE.  

b) Avaliar a programación xeral anual do centro, sen prexuízo das competencias do claustro 

do profesorado, en relación coa planificación e organización docente.  

c) Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polos 

candidatos.  

d) Participar na selección do director do centro, nos termos establecidos pola lexislación 

vixente. Ser informado do nomeamento e cesamento dos demais membros do equipo 

directivo. Se for o caso, logo de acordo dos seus membros, adoptado por maioría de dous 

terzos, propor a revogación do nomeamento do director.  

e) Informar sobre a admisión de alumnos e alumnas, con suxeición ao establecido na 

lexislación.  

f) Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar por que se ateñan á normativa 

vixente. Cando as medidas disciplinarias adoptadas polo director correspondan a condutas 

do alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia do centro, o consello escolar, por 

instancia dos pais, nais ou titores legais, poderá revisar a decisión adoptada e propor, se for 

o caso, as medidas oportunas.  

g) Propor medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade entre 

homes e mulleres, a igualdade de trato e a non discriminación, a resolución pacífica de 

conflitos, e a prevención da violencia de xénero.  

h) Promover a conservación e renovación das instalacións e do equipo escolar e emitir 

informe sobre a obtención de recursos complementarios.  
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i) Emitir informe sobre as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, 

coas administracións locais, con outros centros, entidades e organismos.  

j) Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e 

os resultados das avaliacións internas e externas en que participe o centro.  

k) Elaborar propostas e informes, por iniciativa propia ou por petición da Administración 

competente, sobre o funcionamento do centro e a mellora da calidade da xestión, así como 

sobre aqueloutros aspectos relacionados coa súa calidade.  

l) Calquera outra que lle sexa atribuída pola Administración educativa. 

 

4.1.2.1.1. Comisión de convivencia 

a. Composición 

No seo do Consello Escolar constituirase unha Comisión de Convivencia que estará formada 

polos seguintes membros: 

o Director ou directora 

o Representantes do profesorado: 4 membros 

o Entre estes membros: 

 O xefe ou xefa de estudos 

 A orientadora 

o Representantes do alumnado: 2 membros 

o Representantes das familias: 1 membro 

o Representante do persoal non docente: 1 membro 

b. Funcións da comisión de convivencia (por delegación do consello escolar) 

a) Elaborar o plan de convivencia 

b) Adoptar medidas preventivas 

c) Impulsar accións 

d) Propor medidas ao Consello  Escolar 

e) Propor persoas do equipo de mediación 

f) Coñecer o cumprimento das correccións 

g) Realizar o seguimento dos compromisos 

h) Elaborar a memoria anual 
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i) A comisión de convivencia poderá solicitar o asesoramento do departamento de 

orientación, dos titores/as, dos educadores/as sociais do Concello, doutros profesionais 

segundo a problemática de que se trate, etc. 

 

c. Réxime de funcionamento 

a) Unha reunión ordinaria en cada trimestre. 

b) Reunións extraordinarias cando as convoque o presidente da comisión ou por petición 

dun terzo dos seus membros. 

c) Levantaranse actas de cada reunión. 

d) Na 1ª reunión do curso nomearase secretario/a da comisión a quen se presente 

voluntario/a. De non producirse esta circunstancia realizarase un sorteo público entre os 

membros da comisión. 

e) O secretario/a da comisión seráo por un só curso, agás que manifeste expresamente o 

contrario (desexo de continuar). 

f) Abrirase o correspondente libro de actas da comisión a través dunha dilixencia 

realizada pola secretaría do centro. 

g) O libro de actas será custodiado na xefatura de estudos e estará a disposición de toda 

a comunidade educativa para a súa consulta. 

4.1.2.1.2. Comisión económica 

 No seo do Consello Escolar existirá unha comisión económica, integrada polos 

seguintes membros: 

o Director ou directora 

o Secretario ou secretaria 

o Un profesor ou profesora (elixido polos representantes do profesorado) 

o Un alumno ou alumna (elixido polos representantes do alumnado) 

o Un pai ou nai (elixido polos representantes das familias) 

4.1.2.2. Claustro de profesores e profesoras 

É o órgano propio de participación destes no goberno do centro e ten a 

responsabilidade de planificar, coordinar, decidir e, se é o caso, informar sobre todos os 

aspectos docentes do mesmo. 
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O Claustro estará integrado pola totalidade dos profesores e profesoras que presten 

servizo nel e será presidido polo director ou directora do centro. 

 

a. Competencias do Claustro 

a) Elevar ao equipo directivo propostas para a elaboración dos proxectos educativo 

e curricular do centro e da programación xeral anual. 

b) Aprobar e avaliar os proxectos curriculares e os aspectos docentes da 

programación xeral anual, conforme ao proxecto educativo do centro. 

c) Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da investigación pedagóxica 

e na formación do profesorado do centro. 

d) Elixir os seus representantes no Consello Escolar do instituto. 

e) Propoñer todo tipo de iniciativas que tandan a mellorar o funcionamento do 

centro en calquera dos seus aspectos. 

f) Aprobar os criterios pedagóxicos para a elaboración dos horarios do alumnado. 

g) Aprobar a planificación xeral das sesións de avaliación e cualifación e calendario 

dos exames ou probas extraordinarias. 

h) Analizar e valorar o rendemento escolar do centro mediante os resultados das 

avaliacións e outros parámetros que consideren pertinentes. 

i) Coñecer as candidaturas á dirección e os programas presentados polos 

candidatos. 

j) Coordinar as funcións referentes a orientación, titoría, avaliación e recuperación 

dos alumnos/as. 

k) Analizar e valorar os resultados da avaliación que do centro realice a 

Administración Educativa ou calquera informe referente á súa marcha. 

l) Colaborar coa inspección educativa nos planos da avaliación do centro. 

 

4.1.3. Órganos de coordinación docente 

4.1.3.1. Departamentos didácticos 

Os departamentos didácticos son os órganos básicos encargados de organizar e 

desenvolver as ensinanzas propias das áreas, materias ou módulos profesionais 

correspondentes, e as actividades que se lles encomenden, dentro do ámbito das súas 

competencias. 
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a. Departamentos didácticos 

Bioloxía e xeoloxía Educación física Educación plástica, visual e audiovisual 

Física e química Francés Inglés 

Lingua castelá Lingua galega Matemáticas 

Música Relixión Tecnoloxía 

Xeografía e historia   

 

b. Composición 

Estarán compostos por todo o profesorado que impartan o ensino propio das áreas, 

materias ou módulos profesionasi asignados ao departamento. 

 

c. Competencias dos departamentos didácticos 

a) Formular propostas ó equipo directivo e ó claustro relativas á elaboración do 

proxecto educativo do instituto e a programación xeral anual.  

b) Formular propostas á comisión de coordinación pedagóxica relativas á elaboración 

dos proxectos curriculares de etapa.  

c) Elaborar, antes do comezo do curso académico, a programación didáctica das 

ensinanzas correspondentes ás áreas, materias e módulos integrados no departamento, 

baixo a coordinación e dirección do seu xefe ou xefa, e de acordo coas directrices xerais 

establecidas pola comisión de coordinación pedagóxica.  

d) Promove–la investigación educativa e propoñerlle ó xefe ou xefa de estudios 

actividades de perfeccionamento do profesorado.  

e) Manter actualizada a metodoloxía didáctica.  

f) Colaborar co departamento de orientación na prevención e detección temperán de 

problemas de aprendizaxe, así como na programación e aplicación de adaptacións e 

diversificacións curriculares, actividades de reforzo, ampliación e actividades de 

recuperación para os alumnos e alumnas que o precisen.  

g) Organizar e realizar actividades complementarias en colaboración co 

departamento correspondente.  

h) Organizar e realiza–las probas necesarias para os alumnos e alumnas de 

bacharelato ou de ciclos formativos con materias ou módulos pendentes e, se é o caso, para 

os alumnos e alumnas libres.  

i) Resolve–las reclamacións derivadas do proceso de avaliación que os alumnos e 

alumnas lle formulen ó departamento e dicta–los informes pertinentes.  
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j) Elaborar, a fin de curso, unha memoria na que se avalíe o desenvolvemento da 

programación didáctica e os resultados obtidos.  

k) Propoñer materias optativas dependentes do departamento, que serán impartidas 

polos profesores ou profesoras do mesmo. 

 

d. Xefatura dos departamentos 

Os xefes dos departamentos didácticos, que serán designados polo director ou 

directora do instituto e nomeados pola Xefatura Territorial Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria, desempeñarán o seu cargo durante catro cursos académicos, 

renovables, de se–lo caso. 

A xefatura de departamento será desempeñada por un profesor ou profesora do 

mesmo que estea en situación de servicio activo no corpo de catedráticos numerarios de 

bacharelato. No caso de que haxa máis dun, o director ou directora do centro, oído o 

departamento, nomeará un deles. 

Para as disciplinas nas que non haxa funcionarios que reúnan os requisitos 

enunciados no parágrafo anterior desempeñará a xefatura de seminario un funcionario do 

corpo de profesores de ensino secundario coa condición de catedrático adquirida. Cando nun 

departamento haxa mais dun profesor ou profesora coa condición de catedrático adquirida, 

a xefatura do mesmo será desempeñada polo profesor ou profesora coa condición de 

catedrático adquirida que designe o director ou directora, oído o departamento.  

Cando nun departamento non haxa ningún profesor ou profesora coa condición de 

catedrático adquirida, a xefatura será desempeñada por funcionarios de carreira do corpo 

de profesores de ensinanza secundaria ou, se é o caso, do corpo de profesores técnicos de 

formación profesional, con destino definitivo no centro, que designe o director ou directora, 

a proposta do departamento. 

 

e. Competencias dos xefes e xefas dos departamentos didácticos 

a) Representar o departamento na comisión de coordinación pedagóxica.  

b) Participar na elaboración do proxecto curricular de etapa.  

c) Responsabilizarse da redacción da programación didáctica das áreas, materias ou 

módulos que se integran no departamento.  

d) Dirixir e coordinar as actividades académicas do departamento.  

e) Convocar e presidir as reunións ordinarias do departamento e as que, con carácter 

extraordinario, fose preciso celebrar.  

f) Responsabilizarse de que se levante acta de reunión do departamento e de que se 

elabore a memoria de final de curso.  
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g) Darlles a coñecer ós alumnos e alumnas a información relativa á programación, 

con especial referencia ós obxectivos, ós mínimos esixibles e ós criterios de avaliación, 

elaborados polo departamento.  

h) Realizar as convocatorias, cando corresponda, dos exames para os alumnos e 

alumnas libres, alumnos e alumnas de bacharelato ou ciclos formativos con materias ou 

módulos profesionais pendentes, así como as probas extraordinarias, sempre en 

coordinación coa xefatura de estudios. Presidir a realización dos exercicios correspondentes 

e avalialos en colaboración cos membros do departamento.  

i) Realizar o seguimento da programación didáctica do departamento, velando polo 

seu cumprimento e a correcta aplicación dos criterios de avaliación.  

j) Resolver as reclamacións de final de curso que afecten ó seu departamento, de 

acordo coas deliberacións dos seus membros, e elaborar os informes pertinentes.  

k) Coordinar a organización de espacios e instalacións e velar pola correcta 

conservación do equipamento específico do departamento.  

l) Colaborar co secretario ou secretaria na elaboración e actualización do inventario 

do centro.  

 

4.1.3.2. Departamento de orientación 

 

a. Rasgos que o caracterizan 

 A orientación e a función titorial, tal e como a entendemos, reclaman necesariamente 

a axuda, asesoramento , apoio técnico e soporte loxístico  do Departamento de Orientación, 

o frente do cal está un coordinador, totalmente ligado á dinámica educativa do centro e que 

representa ao departamento na Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP). Véxanse as 

súas características: 

 É un órgano de coordinación docente que, polas súas múltiples relacións co 

resto da Comunidade Educativa, representa un eixe na organización do centro. A  

Normativa de Organización e Funcionamento do noso centro (NOF) establece estas 

relacións,  tanto cos  órganos de goberno como cos de coordinación 

 As súas accións estarán plenamente integradas no proceso educativo xeral e 

no marco curricular, o seu labor non será aillado nin paralelo 
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 É o espacio institucional dende onde se coordina, colabora e participa 

activamente na planificación e desenvolvemento da acción titorial e orientadora, e 

onde se articula unha oferta curricular adaptada e diversificada 

 É un marco colaborativo e buscará, polo tanto, ofrecer respostas educativas a 

titores/as, equipos docentes, departamentos, equipo directivo, alumnado e familias 

 É un elemento, hoxe por hoxe, fundamental para promover os procesos 

innovadores no centro, contribuir a avaliación interna  do mesmo  en aras dunha 

maior calidade educativa 

 É unha ponte de unión privilexiada do centro cos servicios do entorno: 

servizos sanitarios, socioculturais, empresas públicas e privadas, outros centros da 

comarca, sevicios de orientación laboral da Administración local, etc. 

 Configúrase  como o servicio interno, por excelencia, de orientación educativa 

e profesional, que deberá traballar a par e na mesma dirección e, solicitando 

asesoramento cando sexa necesario, cos  Servicios externos de ámbito provincial- 

Equipo de Orientación Específica  e Inspección educativa- así como cos Servizos 

centrais dende a Dirección Xeral de Ordenación Educativa e Formación Profesional 

mediante- Subdireccións Xerais de ordenación educativa e de Formación profesional, 

Servicio de Ordenación e Innovación Educativa e Servicio de Formación en Empresas 

y orientación laboral 

b. Funcións 

A Orde do 24 de xullo de 1998, establece no seu artigo 5º as funcións que desenvolverá o 

departamento de orientación e que son: 

 Valorar as necesidades educativas, no ámbito da orientación, dos alumnos e das 

alumnas do seu contorno e deseñar, desenvolver e avaliar programas específicos 

de intervención. 

 Elaborar, de acordo coas directrices establecidas pola comisión de coordinación 

pedagóxica, as propostas do plan de orientación académica e profesional, e do plan 
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de acción titorial dos centros, así como coordinar ó profesorado e ofrecerlle soporte 

técnico para o desenvolvemento destes plans. 

 Participar na elaboración dos proxectos educativo e curricular de centro, incidindo 

nos criterios de carácter organizativo e pedagóxico para a atención do alumnado 

con necesidades educativas especiais e nos principios de avaliación formativa e, 

cando cumpra, na adecuación dos criterios de promoción. 

 Deseñar accións encamiñadas á atención temperá e á prevención de dificultades ou 

problemas de desenvolvemento ou de aprendizaxe derivadas tanto de condicións 

desfavorables como de altas capacidades que presenten os alumnos e alumnas. 

 Participar na avaliación psicopedagóxica e no deseño e desenvolvemento de medidas 

de atención á diversidade. 

 Facilitarlle ó alumnado o apoio e asesoramento necesarios para enfrontar os 

momentos escolares máis decisivos ou de maior dificultade, como o ingreso no 

centro, o cambio de ciclo ou etapa e, cando corresponda  a elección de optativas ou 

de itinerarios formativos, a resolución de conflictos de relación interpersonal ou a 

transición a vida profesional e resolución de conflictos de relación interpersoal. 

 Informar ó alumnado dos  recursos laborais e profesionais ó seu alcance e propoñer 

a realización de actividades de orientación que lle faciliten a toma de decisións 

sobre o seu futuro. 

 Cooperar cos membros dos equipos específicos no deseño, desenvolvemento e 

avaliación dos programas de orientación. 

 Impulsar a participación do profesorado en programas de investigación e innovación 

educativa nos ámbitos relativos a hábitos de traballo intelectual, programas de 

ensinar a pensar, habilidades sociais, técnicas de dinámicas de grupos e en 

calquera outros. 
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 Promover a cooperación entre o centro e as familias, implicándoas no proceso 

educativo dos seus fillos, especialmente no relativo á motivación, á construcción do 

autoconcepto e da autoestima e no proceso de toma de decisións. 

 Establecer canles de comunicación cos diferentes servicios e institucións no ámbito 

das súas competencias. 

 Nos institutos onde se imparta formación profesional específica, coordinar a 

orientación laboral e profesional con outras adiministracións e institucións. 

 Ditas funcións hanse de incardinar dentro da organización  xeral do centro e da 

Concreción Curricular para darlle a operatividade e  funcionalidade propiamente educativas. 

c. Composición 

 A variedade e complexidade destas funcións aconsellan que o DO teña unha 

composición interdisciplinar. En efecto, trataremos que o DO integre a perspectiva 

psicopedagóxica e didáctica, sobre todo de cara aos procesos de adaptación curricular. 

Está integrado polas seguintes persoas dacordo o Decreto120/98: 

 Xefa do Departamento 

 Profesorado de Pedagoxía Terapéutica (PT) 

 Profesorado de Audición e Linguaxe (AL) 

 Titor/a do ámbito lingüístico social 

 Titor/a do ámbito científico-tecnololóxico 

 

 

d. Modelo de intervención 

 d.1. Tipo de intervención 

 Predomina a intervención indirecta- Modelo de Consulta-,e a intervención  grupal, 

interna, preventiva e de desarrollo a través do Modelo de Programas. Se ben cando estas 

medidas, aínda sendo satisfactorias, non son suficientes non se descartaría unha 

intervención directa cun carácter máis correctivo- modelo de couseling. Defendemos esta 

actuación porque consideramos que a orientación ten que responder en primeiro lugar ó 

principio de prevención, hai unhas necesidades comúns, que demandan unha resposta a 
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nivel de centro e cando menos a nivel de aula, e poue o asesoramento individualizado a 

todos e cada un dos membros da Comunidade Educativa supón unha cantidade de medios 

inxentes.  

 Como consecuencia do desenvolvemento e aplicación das novas tecnoloxías á 

orientación, empregarémolas como un eficaz colaborador. 

d.2. Ambito de intervención 

 Movémonos nun Modelo Psicopedagógico. Entendendo que as nosas actuacións 

diríxense ó alumnado, ó profesorado e as súas estructuras organizativas, á familia e á 

Comunidade educativa no seu conxunto. A realidade social e económica demanda cada vez 

con máis forza a necesidade de que a educación vaia máis alá da escola, especialmente no 

marco da educación permanente. Neste senso podemos adiantar que camiñamos por 

sendas proclives a un modelo sociopsicopedagóxico que engada ó modelo anterior o entorno 

sociocultural, sanitario, empresarial, de tempo libre etc. Tratando de coordinar os esforzos 

de tódolos profesionais da comunidade nun proxecto común: o desenrolo académico, 

profesional e persoal das novas xeneracións  e dos distintos grupos sociais. 

Marco teórico 

 Baseámonos nas Teorías evolutivas- teorías do desenvolvemento persoal, moral e 

social (Piaget, Kohlberg ) e teorías do desenvolvemento da carreira (Super, Ginzberg..). No 

Modelo cognitivo social( Vigotski, Ausubel, Novas teorías do procesamento da información, 

Intelixencias Múltiples de Gadner, Modelo ecolóxico de Bronfenbrerner...) 

Nun marco definido polo Paradigma Cognitivista dende o enfoque Constructivista que 

impregna todo o proceso educativo. 

e. Ámbitos de actuación  

 Das funcións do DO e da cualificación profesional dos seus membros, despréndese 

tres grandes ámbitos de actuación que deben considerarse necesariamente vinculados entre 

si: 

 Atención á diversidade. Apoio ó proceso de ensinanza e aprendizaxe.  
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 Orientación Académica e Profesional.  

 Acción Titorial.  

 

As actuacións nestes ámbitos dirixiranse ó profesorado, ó alumnado,  a pais    e nais, e a 

toda a comunidade educativa en xeral. Así como a outros axentes externos no ámbito das 

nosas actuacións. 

A intervención en cada un destes ámbitos debe ser programada por medio de dous plans 

específicos - Plan de Acción Tutorial e o Plan de Orientación Académica e Profesional-, así 

como por medio da relación de medidas de atención a diversidade,   incluido todos na CC.  

Na ESO tamén mediante o Plan de Atención a Diversidade, incluido na PXA (circular9/99).  

En torno a estos Proxectos estratéxicos débese, por un lado, deseñar o Plan Anual de 

actividades do Departamento e por outro, redactar a memoria final de curso. 

f. Coordinación 

A orde do 4 de xuño de 2012 que regula a xornada de traballo do persoal funcionario 

laboral docente establece que as reunións dos departamentos realizaranse dentro das setes 

horas presenciais non fixas e, cando menos, convocaranse unha vez ao mes. 

A xefa do departamento reunirase periódicamente coas profesoras de pedagoxía terapéutica 

e audición e linguaxe  para a coordinación específica das actuacións a realizar co alumnado 

de necesidades educativas especiais. 

Outro mecanismo de coordinación é a reunión  quincenal cos equipos de titores. 

 

4.1.3.3. Departamento de actividades complementarias e extraescolares 

a. Funcións do xefe ou xefa do departamento de actividades complementarias e 

extraescolares 

a) Participar na elaboración do proxecto curricular de etapa. 

b) Elaborar programa anual destas actividades para o que se terán en conta as propostas 

dos departamentos, do profesorado, do alumnado e dos pais e nais e as orientacións do 

claustro e Comisión de Coordinación Pedagóxica.  

c) Programar cada unha das actividades especificando obxectivos, responsables, momento e 

lugar de realización, repercusións económicas e forma de participación do alumnado.  
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d) Proporcionar ó alumnado a información relativa ás actividades do departamento.  

e) Promover e coordina–las actividades culturais e deportivas en colaboración co claustro, a 

comisión de coordinación pedagóxica, os departamentos, a xunta de delegados de alumnos 

e a asociación de pais.  

f) Coordinar a organización das viaxes de estudios, os intercambios escolares e calquera 

tipo de viaxes que se realicen cos alumnos e alumnas.  

g) Distribuír os recursos económicos destinados para o efecto, procedentes de aportacións 

de institucións, asociacións ou do propio centro, logo da aprobación polo Consello Escolar.  

h) Organizar a utilización da biblioteca do instituto.  

i) Elaborar unha memoria final de curso coa avaliación das actividades realizadas que se 

incluirá na memoria de centro.  

j) Presentarlle propostas ó equipo directivo para a relación e intercambio de actividades cos 

centros do seu contorno. 

 

4.1.3.4. Comisión de coordinación pedagóxica 

Estará integrada polo director ou directora, que será o seu presidente, o xefe ou xefa 

de estudios, os xefes de departamento, o coordinador ou coordinadora do equipo de 

dinamización da lingua galega, o profesor ou profesora de apoio a alumnos e alumnas con 

necesidades educativas especiais e, de se–lo caso, o coordinador de formación en centros 

de traballo; actuará como secretario un membro da comisión, designado polo director ou 

directora, oídos os restantes membros.  

 

a. Competencias da comisión de coordinación pedagóxica  

a) Elevar propostas ó claustro co fin de establecer os criterios para a elaboración dos 

proxectos curriculares.  

b) Velar para que a elaboración dos proxectos curriculares de etapa nos que se 

incluirá o plano de orientación académica e profesional e o plano de acción titorial se realice 

conforme os criterios establecidos polo claustro.  

c) Asegurar a coherencia entre o proxecto educativo do instituto, os proxectos 

curriculares de etapa e a programación xeral anual.  

d) Establecer as directrices xerais para a elaboración das programacións didácticas 

dos departamentos, do plano de orientación académica e profesional, do plano de 

acción titorial, así como das adaptacións curriculares e dos programas de 

diversificación curricular e de garantía social, incluídos no proxecto curricular.  

e) Propoñer ao claustro de profesores os proxectos curriculares para a súa 

aprobación.  

f) Velar polo cumprimento e posterior avaliación dos proxectos curriculares de etapa.  



 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 

E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

IES PLURILINGÜE A CACHADA 

XUNTA DE 

Avda. Municipalidade de Avellaneda, s/n 

15930 BOIRO - A CORUÑA 

( 881 86 67 17  2 881 86 67 18 

ies.acachada@edu.xunta.es 

http://centros.edu.xunta.es/iesacachada 

 
 

Proxecto Educativo 39 

 

g) Propoñer ó claustro a planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación e 

o calendario de exames ou probas extraordinarias, de acordo coa xefatura de 

estudos.  

h) Canalizar as necesidades de formación continuada do profesorado.  

i) Propoñerlle ao director ou directora os profesores titores que han formar parte do 

departamento de orientación.  

j) Realizar, de se–lo caso, a proposta ao xefe ou xefa de estudios co fin de que se 

designe o responsable do departamento de actividades complementarias e 

extraescolares.  

k) Propoñer oss profesores e profesoras que han formar parte do equipo de 

normalización lingüística. 

 

4.1.3.5. Equipo de dinamización da lingua galega 

Para potenciar o uso da lingua galega constituirase un equipo de dinamización da 

lingua galega, nomeado e supervisado pola dirección do centro e formado polos seguintes 

membros: 

 Profesorado (3, por proposta da comisión de coordinación pedagóxica) 

o Un deles será o coordinador ou coordinadora 

 Representantes do alumnado (3, propostos pola xunta de delegados) 

 Persoal non docente (por proposta dos mesmos) 

a. Funcións do equipo de dinamización da lingua galega 

1. Presentar a través do claustro, propostas ó equipo directivo para a fixación dos 

obxectivos de normalización lingüística que se incluirán no proxecto educativo de centro.  

2. Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica, para a súa inclusión no proxecto 

curricular, o plano xeral para o uso do idioma, no cal se deberá especificar, cando menos: 

a) Medidas para potencia–lo uso da lingua galega nas actividades do centro.  

b) Proxectos tendentes a lograr unha valoración positiva do uso da lingua propia e a 

mellora–la competencia lingüística dos membros da comunidade educativa.  

3. Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica, para a súa inclusión no proxecto 

curricular, o plano específico para potencia–la presencia da realidade galega, cultura, 

historia, xeografía, economía, etnografía, lingua, literatura, arte, folclore, etc. no ensino.  

4. Elaborar e dinamizar un plano anual de actividades tendentes á consecución dos 

obxectivos incluídos nos planos anteriores.  

5. Presentar para a súa aprobación no Consello Escolar o orzamento de investimento 

dos recursos económicos dispoñibles para estes fins.  
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6. Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

establece na súa normativa específica.  

A coordinación do equipo será desempeñada por un profesor ou profesora do 

mesmo, preferentemente con destino definitivo no centro. O coordinador, que será 

nomeado polo director ou directora por proposta dos compoñentes do equipo, desempeñará 

as súas funcións durante catro anos, renovables, se é o caso. 

 

b. Competencias do coordinador ou coordinadora  

a) Colaborar na elaboración dos proxectos curriculares de etapa.  

b) Responsabilizarse da redacción dos planos que serán propostos á comisión de 

coordinación pedagóxica.  

c) Convocar e presidi–las reunións do equipo.  

d) Responsabilizarse da redacción das actas de reunión, así como da redacción da 

memoria final de curso, na que se fará unha avaliación das actividades realizadas que se 

incluirá na memoria do centro.  

e) Proporcionarlles ós membros da comunidade educativa información sobre as 

actividades do equipo e de todos aqueles actos e institucións culturais relacionados coa 

realidade galega. 

 

4.2. Alumnado 

4.2.1. Representación no Consello Escolar 

O alumnado terá 4 representantes no Consello Escolar, acorde coa tipoloxía de 

centro. 

4.2.2. Xunta de delegados/as 

Estará integrada polos representantes do alumnado dos distintos grupos e polos 

representantes do alumnado no Consello Escolar. 

A xunta de delegados e delegadas estará presidida por un dos seus membros elixido 

entre os seus compoñentes. 

a. Competencias do presidente ou presidenta da xunta de delegados e delegadas  

a) Convocar as reunións que se precisen. 

b) Presidir as reunións e coordinar as mesmas. 

c) Responsabilizarse de que se levante acta das reunións. 

d) Facer chegar as propostas da xunta de delegados e delegadas aos distintos 

órganos de dirección ou de coordinación didáctica do centro. 

A xunta de delegados e delegadas poderá reunirse en pleno ou, cando a natureza 

dos problemas o faga máis conveniente, en comisións que reúnan os delegados e delegadas 

dun curso o dunha das etapas educativas que se impartan no centro, logo do coñecemento 
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da dirección e sen que isto implique alteración no normal desenvolvemento das actividades 

docentes. 

 

b. Funcións da xunta de delegados e delegadas 

a) Elevar ó equipo directivo propostas para a elaboración do proxecto educativo do 

instituto por iniciativa propia ou por petición daquel.  

b) Informar ós representantes dos alumnos e alumnas no Consello Escolar dos 

problemas de cada grupo ou curso.  

c) Recibir información dos representantes dos alumnos e alumnas no Consello 

Escolar sobre os temas tratados nel, e das confederacións, federacións estudiantís e 

organizacións xuvenís legalmente constituídas.  

d) Elaborar informes para o Consello Escolar por iniciativa propia ou por petición 

deste.  

e) Elaborar propostas de modificación das Normas de Organización e Funcionamento, 

dentro do ámbito da súa competencia.  

f) Informar ós alumnos e alumnas do centro das actividades da xunta de delegados e 

delegadas. 

g) Formular propostas ó xefe ou xefa de estudios para a elaboración dos horarios e ó 

xefe ou xefa do departamento de actividades complementarias e extraescolares para a 

organización das mesmas.  

h) Debater os asuntos que vaia tratar o Consello Escolar no ámbito da súa 

competencia e elevar propostas de resolución ós seus representantes nel. 

Cando o solicite, a xunta de delegados, en pleno ou en comisión, deberá ser oída 

polos órganos de goberno do instituto, nos asuntos que, pola súa índole, requiran a súa 

audiencia e, especialmente, no que se refire a:  

a) Celebración de probas e exames.  

b) Establecemento e desenvolvemento de actividadparticipación de tódolos 

profesores e profesoras. 

c) Presentación de alegacións e reclamacións nos casos de abandono ou 

incumprimento das tarefas educativas por parte dalgún membro do equipo docente do 

instituto.  

d) Alegacións e reclamacións sobre a obxectividade e eficacia na valoración do 

rendemento académico dos alumnos e alumnas.  

e) Proposta de sancións ós alumnos e alumnas pola comisión de faltas que leven 

aparellada a incoación de expediente.  

f) Libros e material didáctico que sexa obrigatorio utilizar no instituto.  
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g) Outras actuacións e decisións que afecten de modo específico ós alumnos e 

alumnas.  

4.2.3. Delegados e delegadas 

Cada grupo de alumnos elixirá, por sufraxio directo, secreto e non delegable durante 

o primeiro mes do curso escolar, un delegado de grupo, que formará parte da xunta de 

delegados. Elixirase tamén un subdelegado, que substituirá o delegado en caso de ausencia 

ou enfermidade e apoiarao nas súas funcións.  

As eleccións de delegados e subdelegados, así como a do delegado que presidirá a 

xunta de delegados, serán convocadas polo xefe ou xefa de estudios, e organizadas por 

este en colaboración cos titores dos grupos e os representantes dos alumnos e alumnas no 

Consello Escolar.  

 

a. Funcións dos delegados e delegadas  

a) Asistir ás reunións da xunta de delegados e participar nas súas deliberacións.  

b) Expoñer ás autoridades académicas as suxestións e reclamacións do grupo ó que 

representan.  

c) Fomentar a convivencia entre os alumnos e alumnas do seu grupo.  

d) Colaborar cos profesores e profesoras e co equipo directivo do instituto para o seu 

bo funcionamento.  

e) Coidar da adecuada utilización do material e das instalacións do instituto.  

Os delegados non poderán ser sancionados polo exercicio das súas funcións como 

voceiros dos alumnos e alumnas, nos termos da normativa vixente.  

O xefe ou xefa de estudios facilitará á xunta de delegados un espacio adecuado para 

que poida celebrar as súas reunións. 

4.3. ANPA 

Representación no Consello Escolar 

A ANPA ten o seguinte organigrama de dirección: 

 Presidente/a 

 Vicepresidente/a 

 Tesoureiro/a 

 Vogais (mínimo de 4 membros) 

Os obxectivos xerais da ANPA poden condensarse nos seguintes: 

 Colaborar co centro en todo o que sexa posible 

 Actuar de medio de comunicación e intercambio entre as familias e o centro 

 Contribuír a mellorar a calidade do ensino público 

 

4.4. Persoal non docente 

No centro traballan as seguintes persoas 

 1 conserxe 

 1 administrativo 
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 3 persoal de limpeza 

o 2 con un contrato a tempo completo 

o 1 con un contrato a media xornada 

 

II. Principios, valores e sinais de identidade 

 

O noso centro defínese polos seguintes principios: 

 

 Plural e inclusivo: 

Que teña o valor da igualdade humana como referente ético primordial. 

 

 Plurilingüe: 

Que se traten as linguas dun xeito integral. 

 

 Cooeducación: 

Que sexa un espazo real de igualdade entre homes e mulleres. 

 

 Convivencia: 

Que teña como referentes os dereitos humanos e o principio da convivencia 

democrática. 

Que se centre na prevención de conflitos e na resolución pacífica dos mesmos. 

 

 Equitativo, de calidade: 

Que asegure a igualdade de oportunidades e o máximo desarrollo de capacidades e 

competencias. 

 

 Intercultural: 

Que deseñe estratexias para coñecer, respectar e aprender con e noutras culturas. 

 

 Cidadanía: 

 Que promova o exercicio dunha cidadanía crítica, activa e responsable. 

 

 Participativo: 

 Que fomente a colaboración entre familias, alumnado e profesionais na organización 

e funcionamento do centro. 

 

 Non adoctrinador, aconfesional e científico. 

  

 Ecolóxico: 

 Que respecte e coide a natureza cara un modelo sostible. 

 

 Innovador: 

 Que se oriente á mellora continua. 
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 Comprometido cos valores e contidos transversais: 

 Que fomente a igualdade, o respecto e a xustiza. 

 Que promova a paz, a colaboración e a solidariedade. 

 Que promova a defensa da saúde, a práctica de hábitos saudables e de ocio activo. 

 

 Tolerante: 

 Que respete a liberdade dos demáis, a  súa forma de pensar, de actuar ou as súas 

opinións. 

 

 Creatividade: 

 Que estimule o espíritu emprendedor. 

 Que potencie a iniciativa e o esforzo persoal e grupal. 

 

III. Obxectivos xerais 
 Deseñamos os obxectivos xerais por ámbitos. A súa orden expositiva obedece só a 

un criterio de orden alfabético. 

 

Ámbito 1. Alumnado/participación, autoxestión, autonomía 

 Facilitar a adaptación ao centro do novo alumnado, especialmente do que accede dos 

centros de primaria. 

 Profundizar na autonomía e participación do alumnado nos asuntos da súa competencia. 

 Promover e darlle protagonismo á xunta de delegados/as e aos representantes do 

alumnado no Consello Escolar. 

 Fomentar a participación do alumnado na vida diaria do centro, establecendo diversas 

canles desde as que poidan efectivamente intervir. 

 Facer que o alumnado participe da xestión e mantemento das instalacións do centro 

(que as vexan como algo seu, que se debe coidar). 

 Escoitar as súas suxestións e tratar de levalas a cabo, tendo en conta a súa viabilidade 

ou non. 

 Promover a autonomía e apoiar as demandas e inquedanzas do alumnado nas distintas 

materias. 

 Habilitar un espazo para a xestión directa do alumnado. 

 Facilitar canles de reunión e organización do alumnado. 

 

Ámbito 2. Atención á diversidade/coordinación/reforzos 

 Planificar de xeito coordinado as actuacións e medidas de atención á diversidade. 

 Mellorar a coordinación docente para desarrollar con éxito a atención á diversidade. 

 Facilitar o establecemento de espazos e tempos específicos, para poder realizar unha 

coordinación real e efectiva entre os distintos membros do Claustro, a través de 
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reunións específicas (CCP, departamentos, orientación, profesorado de apoio/reforzo co 

profesorado de referencia, etc.). 

 Realizar os horarios e organizar o centro priorizando a atención á diversidade fronte aos 

intereses individuais. 

 Afianzar os contidos curriculares que correspondan aos niveis de competencia curricular 

de cada alumno. 

 Desenvolver capacidades e destrezas básicas. 

 Favorecer a integración do alumnado con nnee na aula ordinaria. 

 Deseñar unha atención inclusiva e coordinada. 

5. Centrar os reforzos educativos en mellorar as competencias nas materias instrumentais. 

6. Procurar diminuír a ratio do alumnado para atender á diversidade e mellorar os 

resultados académicos. 

 

Ámbito 3. Avaliación do alumnado 

 Realizar unha avaliación xusta, efectiva e baseada nas capacidades reais do alumnado. 

 Ter en conta as necesidades educativas individuais e as circunstancias específicas de 

cada alumno/a. Que sexa unha avaliación individualizada. 

 Ter en conta as características de cada grupo. 

 Facilitar a posibilidade de mellora e superación. 

 Non ter en conta só os exames, valorar o esforzo, participación activa, organización 

persoal, resolución de problemas de convivencia, etc. 

 Consolidar hábitos de estudo e traballo. 

 Lograr que adquiran os elementos básicos da cultura. 

 Valorar a aprendizaxe do alumnado en relación cos obxectivos educativos e as 

competencias básicas. 

 Que sexa formativa, integradora e reguladora das ensinanzas. 

 Avaliación real de competencias adquiridas, non posta en común de calificacións. 

 

Ámbito 4. Centros de ensino 

 Establecer canles de coordinación cos centros adscritos de primaria e cos centros de 

ensino secundario. 

 Fomentar o intercambio de experiencias educativas con outros centros de ensino, 

especialmente da contorna. 

 Mellorar os canles de comunicación cos centros de Primaria adscritos e cos outros 

centros da comarca, a onde irá destinado a maior parte do noso alumnado. 

 Colaborar e participar en proxectos e actividades comúns. 

 Establecer encontros con outros centros para compartir experiencias. 
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Ámbito 5. Concello e institucións 

 Establecer relacións permanentes coas concellerías de educación e servizos sociais e 

outros departamentos do Concello. 

 Intentar manter unha relación cordial e fluída coas institucións, polo ben de toda a 

sociedade. 

 Dar a coñecer ao alumnado a oferta cultural e deportiva do Concello. 

 Establecer canles de cooperación con entidades públicas e privadas e asociacións sen 

ánimo de lucro (ONGS). 

 Fomentar as relacións e o intercambio de información relevante ou de interese coas 

distintas institucións da contorna (públicas ou privadas). 

 Mellorar as relacións coa administración educativa. 

 Participar, na medida do posible, na vida cultural do Concello. 

 Manter maiores relacións de colaboración cultural e educativa co Concello, outros IES, 

ANPA, etc. 

 

Ámbito 6. Convivencia 

 Explorar e desarrollar espazos de convivencia escolar para favorecer a resolución 

consensuada de conflitos. 

 Mellorar o cumprimento das normas de organización e funcionamento e consideralas 

necesarias para crear un ambiente de traballo agradable, onde se respecten os dereitos 

e deberes de todos os membros da comunidade educativa. 

 Fomentar o respecto e a tolerancia cos demais. 

 Traballar a convivencia dende as titorías: resolución pacífica de conflitos, educación 

emocional, etc. 

 Traballar de maneira específica o tema do bullying e o acoso escolar, facendo partícipes 

a toda a comunidade educativa: titorías, charlas, creación dun “correo-axuda 

específico”, etc. 

 Desenvolver a colaboración da comunidade educativa para conseguir un centro 

habitable, seguro e educativo. 

 Favorecer a aprendizaxe e integración do alumnado. 

 Conseguir que o alumnado aprenda e practique valores, actitudes e comportamentos de 

responsabilidade. 

 Desenvolver valores como a tolerancia, solidariedade e responsabilidade. 

 Construír unha ética para a convivencia que lles permita desenvolverse no mundo 

actual. 
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Ámbito 7. Coordinación docente 

 Estimular a acción dos departamentos para que se aumente, no posible, a porcentaxe 

do éxito escolar. 

 Dinamizar a CCP para que desarrolle amplamente as súas competencias no ámbito que 

lle corresponde. 

 Fomentar no seo da CCP a planificación e o debate sobre os aspectos didáctico-

pedagóxicos e o seu reflexo tanto nas programacións didácticas como na programación 

xeral anual. 

 Profundizar na coordinación das actividades complementarias e extraescolares de xeito 

que haxa unha coherencia e conexión programática entre elas a través de proxectos 

coherentes, interdisciplinares e conectados entre sí. 

 Atopar fórmulas que permitan  o desenvolvemento de proxectos interdisciplinares. 

 Apoiar as accións individuais ou colectivas encamiñadas a unha mellora da educación. 

 

Ámbito 8. Documentos de identidade do centro/proxectos 

 Divulgar e dar a coñecer esta documentación a toda a comunidade educativa e 

considerala necesaria para ofrecer un marco de referencia da vida educativa que todos 

os membros coñezan para que contribúan ao seu desarrollo e cumprimento no ámbito 

das competencias que cada sector ten atribuídas. 

 Facilitar o acceso aos documentos do centro a toda a comunidade educativa dunha 

maneira máis rápida e efectiva (accesibilidade dende a páxina web do centro). 

 Elaborar esta documentación partindo do diálogo e a búsqueda do máximo consenso. 

 Perseguir a coherencia e a conexión entre os distintos documentos. 

 Consolidar os proxectos e iniciativas nos que o centro ven participando: innovación, 

contratos-programa, proxectas, etc. 

 

Ámbito 9. Familias / información, participación, colaboración 

 Mellorar a comunicación xeral dende un punto de vista institucional do centro para dar 

a coñecer o proxecto educativo, os proxectos curriculares e as normas de organización 

e funcionamento e o resto dos documentos identitarios do centro. 

 Ofrecer información puntual, clara e transparente sobre a orientación académica do 

alumnado e sobre as decisións importantes do centro. 

 Abrir o centro ás familias para que coñezan con detalle as instalacións e recursos do 

mesmo e para facelas partícipes en diversas actividades. 

 Apoiar e estimular a creación dos espazos familia por parte do departamento de 

orientación. 

 Fomentar a participación activa e a implicación no proceso de ensino-aprendizaxe 
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 Establecer canles de colaboración e información máis rápidas e efectivas (páxina web, 

correo electrónico, boletíns, flexibilidade horaria …). 

 Buscar o máximo respecto das familias de cara ao profesorado. 

 Mellorar os espazos para a recepción individual das familias. 

 Solicitar colaboración  permanente das familias para acadar uns mellores resultados en 

canto a comportamento, rendemento académico, etc. 

 Establecer máis cauces de vinculación entre familias e comunidade escolar en todo o 

proceso educativo. 

 Escoitar os puntos de vista e as opinións das familias a través dos seus representantes. 

 

Ámbito 10. Innovación / plans/proxectos/tics/educación por proxectos 

 Revisar e actualizar a metodoloxía de traballo na aula de xeito que aumente a atención 

á diversidade. 

 Favorecer e incrementar a participación en proxectos nacionais e internacionais. 

 Consensuar un tratamento transversal do currículo para lograr obxectivos comúns e 

rendabilizar ao máximo a práctica docente. 

 Fomentar o acceso e o uso das novas tecnoloxías tanto por parte do profesorado como 

do alumnado. 

 Mellorar a calidade educativa a través da autonomía organizativa e pedagóxica do 

centro e da participación do profesorado en plans e proxectos formativos. 

 Explorar e atopar parámetros de calidade que axuden a realizar un diagnóstico realista 

da práctica docente. 

 Fomentar a innovación educativa, desenvolvendo as ferramentas educativas das que 

dispón o centro: plans, proxectos, tics, etc. 

 Propiciar que os  profesores dun mesmo nivel traballen con proxectos, previamente 

deseñados. 

 Animar ao desenvolvemento de novas propostas educativas. 

 Crear contextos de ensinanza-aprendizaxe no que o traballo académico esté ligado á 

vida e ao contexto social no que está inmerso o instituto. 

 Consolidar os contratos-programa e os plans proxecta. 

 

Ámbito 11. Modelo de participación 

 Potenciar que o modelo de participación sexa o máis aberto e plural posible. 

 Participativo. 

 Responsable. 

 Que sexa democrático. 

 Que se conte con todos os membros da comunidade. 
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 Que se abra a novas propostas educativas. 

 

Ámbito 12. Normalización da lingua galega 

 Favorecer a normalización lingüística da lingua galega. 

 Facilitarlle ao alumnado unha oferta educativa que, tendo o galego como lingua 

vehicular, lle permita percibir a utilidade do noso idioma como unha lingua moderna e 

de futuro para a promoción social de Galicia.  

 Vencellar a lingua galega a un imaxinario de modernidade e de prestixio social.  

 Promover o uso activo de ferramentas  das tecnoloxías da comunicación e a información 

en galego. 

 Promover a creación de materiais novidosos e atractivos, que estimulen o traballo de 

profesorado e alumnado en galego. 

  Impulsar a creación literaria en lingua galega. 

 Impulsar a normalización lingüística e cultural do contorno, nun labor dinamizador que 

preste singular atención ao sector comercial. 

 Establecer canles fluídas de comunicación co Concello de Boiro co obxectivo de realizar 

campañas normalizadoras. 

 Promover  a aprendizaxe das linguas estranxeiras do noso currículo a través de 

intercambios, seccións bilingües e viaxes didácticas. 

 Fomentar e facilitar a integración socio-lingüística e escolar de alumnado doutras 

comunidades autónomas ou de países estranxeiros, con nulo ou insuficiente dominio da 

lingua galega. 

 Lograr que o ensino obrigatorio garanta unha competencia plena no idioma galego, que 

repercuta de forma positiva no seu uso. 

 Garantir a presenza da lingua nas relacións cotiás do centro, é dicir, como lingua de 

relación habitual entre todos  os órganos de goberno da comunidade educativa: 

claustros, consellos escolares, reunións de delegados, convocatorias, comunicados, 

anuncios… 

  Aumentar a presenza do galego en diversos sectores pouco desenvolvidos no noso 

idioma: prensa, medios audiovisuais, medios informáticos, materiais didácticos… 

 Garantir que todo o profesorado teña plena competencia para desenvolver o seu labor 

en galego. 

 Esixir o cumprimento da lexislación vixente referida ao uso do galego en determinadas 

materias. 

 

 



 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 

E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

IES PLURILINGÜE A CACHADA 

XUNTA DE 

Avda. Municipalidade de Avellaneda, s/n 

15930 BOIRO - A CORUÑA 

( 881 86 67 17  2 881 86 67 18 

ies.acachada@edu.xunta.es 

http://centros.edu.xunta.es/iesacachada 

 
 

Proxecto Educativo 50 

 

Ámbito 13. Oferta educativa/optatividade …. 

 Fomentar e potenciar unha oferta educativa o máis ampla e plural posible. 

 Tratar de ofertar as materias optativas ou obradoiros na medida das posibilidades do 

centro. 

 

Ámbito 14. Organización, funcionamento e xestión do centro 

 Fomentar que a organización e/ou xestión do centro sexa democrática e plural, 

recollendo as aportacións dos distintos sectores da comunidade educativa. 

 Repartir equitativamente as tarefas. 

 Implicar ao alumnado no funcionamento, dentro das súas posibilidades. 

 Ensinar ao novo profesorado o centro, as normas, os proxectos, etc. Para isto ter por 

escrito un plan de integración dos mesmos. 

 Establecer o marco adecuado para que todos os membros da comunidade educativa 

exerzan os seus dereitos e os seus deberes. 

 Fomentar a máxima participación posible dos diferentes membros da comunidade 

educativa. 

 Ofrecer unha educación de calidade e personalizada. 

 Abrir o centro á sociedade. 

 Favorecer as relación entre as familias, outros centros educativos e as entidades do 

entorno. 

 

Ámbito 15. Orientación e titorías 

 Considerar a relación orientación-titoría como unha canle de retroalimentación, onde a 

información vaia nun camiño de doble dirección. 

 Facilitar o establecemento de espazos e tempos específicos para adicalos a este aspecto 

educativo, sexa dentro ou fóra do horario lectivo. 

 Fomentar a colaboración cos titores por parte do profesorado que imparte clase no 

grupo, o departamento de orientación e o equipo directivo. 

 Informar ao profesorado do alumno en cuestión do tratado nas conversas cos pais, 

nais, acordos tomados. 

 Dar pautas claras ao profesorado dun grupo-clase para a organización e metodoloxía a 

seguir con certos alumnos. 

 Maior colaboración co departamento de orientación. 

 Facilitar a cooperación educativa entre os profesores e os pais dos alumnos. 

 Facilitar a integración dos alumnos no grupo e fomentar a súa participación nas 

actividades do instituto. 

 Contar coa colaboración das familias. 
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 Normalizar os distintos protocolos (TDHA, etc.). 

 

Ámbito 16. Planificación lingüística do centro 

 Fomentar a convivencia, a interconexión e o uso indistinto de todas as linguas que se 

estudan no centro. 

 Fomentar o uso do galego como lingua vehicular e sinal de identidade. 

 Potenciar a realización de actividades extraescolares que melloren a competencia 

lingüísitca do alumnado (viaxes, intercambios lingüísticos, etc.). 

 Seguir a normativa ao respecto. 

 Proporcionar oportunidades para a aprendizaxe de diferentes linguas. 

 Implicar ao resto da comunidade educativa no plan educativo bilingüe. 

 Proporcionar as oportunidades para que a aprendizaxe das linguas e a comunicación 

sexan efectivos. 

 Promover unha aprendizaxe integral das linguas. 

 Facilitar canles de colaboración de proxectos en galego. 

 Posicionar o centro en Europa desde o galego, como lingua propia de carácter universal. 

 

Ámbito 17. Profesorado/participación/coordinación/innovación/metodoloxía … 

 Facilitar a creación, consolidación e funcionamento de equipos de traballo, con 

independencia da súa constitución por imperativo legal. 

 Crear redes de profesorado encamiñadas á colaboración e á aprendizaxe permanente. 

 Incrementar a súa participación nos órganos de goberno colexiados que favoreza o 

intercambio de opinións, a búsqueda de consensos, as críticas constructivas e as 

aportacións que contribúan a unha maior democratización do centro na procura de 

melloras xerais. 

 Fomentar o traballo en equipo para conseguir un bo desarrollo da práctica docente e o 

establecemento de procesos innovadores. 

 Desenvolver estratexias de carácter práctico de cara á renovación dos sistemas de 

traballo. 

 Establecer canles de participación e coordinación que sexan máis inmediatos e 

efectivos. 

 Potenciar e fomentar a implicación do profesorado nos distintos proxectos educativos, 

especialmente os que teñan un carácter de innovación. 

 Participar nas actividades propostas polo centro, como membros animadores da 

comunidade educativa. 

 Manter unha actitude de búsqueda e renovación de métodos pedagóxicos e de 

formación permanente. 
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 Mellorar a coordinación cos titores. 

 Potenciar a iniciativa e a creatividade, a capacidade crítica e a adquisición de hábitos de 

traballo intelectual. 

 Facilitar proxectos multidisciplinares. 

Ámbito 18. Recursos/instalacións e xestión dos recurso 

 Conservar e reparar o edificio escolar. 

 Mellorar e modernizar os equipos e recursos informáticos. 

 Redactar e executar o orzamento buscando o maior consenso posible. 

 Rendabilizar ao máximo os recursos dispoñibles. 

 Fomentar a cultura do respeto e coidado dos bens materiais e recursos cos que conta o 

centro. 

 Optimizar os recursos a través dunha xestión económica que sexa clara, transparente, 

democrática e enfocada a favorecer ante todo a atención ao alumnado, axudando con 

recursos económicos ao desenvolvemento dos proxectos educativos e á atención á 

diversidade. 

 Priorizar os gastos atendendo aquelas necesidades máis urxentes. 

 Intentar manter a limpeza, orde e seguridade nas instalacións. 

 Implementar o uso dos espazos comúns: biblioteca, aulas de informática, etc. 

 Favorecer, a través da xestión, o desenvolvemento de actividades académicas e tamén 

sociais. 

 Instalar outra aula de informática. 

 Aumentar a velocidade de conexión a internet. 
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IV. Oferta educativa 

4. Cadro de materias 

 Seguindo o Decreto 86/2015 do 25 de xuño polo que se establece o currículo 

de Educación secundaria obrigatoria para a Comunidade Autónoma  de Galicia, as materias 

que se ofertan no noso centro son as seguintes en cada un dos catro cursos da ESO: 

 

1ºESO 

 

 
 
 
 
 

Materias comúns 

 

 

Troncais 

Bioloxía e Xeoloxía 

Lingua castelá e literatura 

1ª lingua estranxeira: 

 Inglés ou Francés 

Xeografía de Historia 

Matemáticas 

 

 

Específicas 

Educación Plástica, visual e 

audiovisual 

Educación Física 

2ª lingua estranxeira: 

 Inglés ou Francés 

Libre configuración 

autonómica Lingua galega e literatura 

Materia de libre 

elección do Centro 

Investigación e tratamento da 

información:  

Proxecto Boiro 

 
Materias específicas 

optativas 

 

Relixión ou Valores éticos 
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2ºESO 

 

 
 
 
 
 
 
 

Materias comúns 

 

 

Troncais 

Física e Química 

Lingua castelá e literatura 

1ª lingua estranxeira:  

Inglés ou Francés 

Xeografía e Historia 

Matemáticas 

 

 

Específicas 

Música 

Tecnoloxía 

Educación Física 

2ª lingua estranxeira: 

 Inglés ou Francés 

Libre configuración 

autonómica Lingua galega e literatura 

Materia de libre 

elección do Centro Obradoiro de expresión oral 

 
Materias específicas 

optativas 

 
Relixión ou Valores éticos 
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3ºESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materias comúns 

 

 

Troncais 

Física e Química 

Lingua castelá e literatura 

1ª lingua estranxeira: Inglés ou 

Francés 

Xeografía de Historia 

Matemáticas 

 

Académicas 

Aplicadas 

 

 

 

Específicas 

Música 

Tecnoloxía 

Educación Física 

Educación plástica,visual e 

audiovisual 

Relixión ou valores éticos 

Libre configuración 

autonómica 
Lingua galega e literatura 

 

Materias específicas 

optativas 

 

Cultura clásica  ou 2ª lingua estranxeira 
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4ºESO 

Materias 
Opción ensinanzas 

académicas 
Opción ensinanzas aplicadas 

Troncais xerais 

 1ª lingua estranxeira 

 Lingua castelá e 

literatura 

 Matemáticas orientadas 

ás ensinanzas 

académicas 

 Xeografía e Historia 

 1ª lingua estranxeira 

 Lingua castelá e literatura 

 Matemáticas orientadas ás 

ensinanzas aplicadas 

 Xeografía e Historia 

De libre 

configuración 

autonómica 

 Lingua galega e 

literatura 

 Lingua galega e literatura 

Troncais de 

opción 

(a elexir ) 

 Bioloxía e Xeoloxía 

 Física e Química 

 Ciencias aplicadas á actividade 

profesional 

 Iniciación á actividade 

emprendedora e empresarial 

 Tecnoloxía 

(a elexir dúas materias das tres) 

ou 

 Economía 

 Latín 

Específicas 

xerais 

 Educación Física 

 Relixión ou Valores 

éticos 

 Educación física 

 Relixión ou Valores éticos 

Específicas de 

opción 

 Artes escénicas e danza 

 Bioloxía e Xeoloxía 

 Ciencias aplicadas á actividade empresarial 

 Cultura científica 

 Economía 

 Educación plástica, visual e audiovisual 

 Filosofía 

 Física e Química 

 2ª lingua estranxeira 

 Iniciación á actividade emprendedora e empresarial 

 Latín 

 Música 

 Tecnoloxía 

 TICS (tecnoloxías da información e a comunicación) 
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5. Marcas de identidade 

2.1. Tratamento das linguas 

Apostamos por  un centro plurilingüe dende o curso 2016-2017 coa intención de atender 

a realidade social europea en que vivimos, nun contexto de globalización e de mobilidade 

laboral, que nos sitúa nun espazo internacional de plurilingüismo. Esta realidade exixe un 

marco educativo que atenda esta necesidade social, posibilitando a capacitación efectiva do 

alumnado non só nas dúas linguas oficiais senón tamén nunha ou varias linguas 

estranxeiras, seguindo para iso o marco delimitado pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio. 

A implantación do proxecto  plurilingüe en inglés está a ser progresiva: 

Curso 

escolar 
Materia Nivel da ESO 

Lingua 

estranxeira 

2016-2017 

Investigación e 

tratamento da 

información 

 Proxecto Boiro 

1ºESO 
Inglés 

 

2017-2018 Educación Física 2ºESO 
Inglés 

 

2018-2019 Tecnoloxía 3ºESO 
Inglés 

 

2019-2020 Xeografía e Historia 4ºESO 
Inglés 

 

 

No noso centro, sabendo da proximidade cultural e lingüística, da extensión 

xeográfica da lingua e da relevancia da mesma de cara á inserción no mundo laboral do 

noso alumnado, promóvese a lingua francesa coa seguinte oferta:  

 Primeira lingua estranxeira en todos os niveis da ESO, sempre que se acade o 

número mínimo de alumnado. 

 Optativa como 2ª lingua estranxeira en todos os niveis da ESO. 

 Lingua de base nas seccións bilingües que temos organizadas da seguinte maneira: 

 1ºESO- sección bilingüe en francés en Educación plástica, visual e 

audiovisual 

 3ºESO- sección bilingüe en francés en Educación plástica, visual e 

audiovisual 

 4ºESO- sección bilingüe en francés en Educación plástica, visual e 

audiovisual 

Na impartición das dúas linguas oficiais de Galicia  seguimos o noso Proxecto 

Lingüístico elaborado coa intención de  garantirz o máximo equilibrio posible nas horas 

semanais  e co obxectivo de asegurar a adquisición da competencia en igualdade tanto do 

galego como do castelán.   
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Por último, eleximos un reforzo da Expresión oral en galego ofertado como materia 

de libre elección do Centro para o nivel de 2ºESO nun OBRADOIRO DE EXPRESIÓN 

ORAL, xustificado pola necesidade de reforzar a dimensión comunicativa do galego  e para 

facilitarlle ao alumnado unha oferta educativa que o axude a percibir a utilidade da lingua 

galega e que o capacite para o seu uso correcto e eficaz. 

O alumnado dos cursos primeiro e segundo que presente dificultades continuadas no 

proceso de aprendizaxe, en particular nas materias lingüísticas, poderá quedar exento de 

cursar a materia de Segunda Lingua Estranxeira. Neste caso recibirá reforzo educativo 

naqueles aspectos en que se detectasen as dificultades, logo do informe pertinente da 

persoa titora da etapa ou curso anterior, coa colaboración do departamento de orientación, 

no cal se fará explícito o motivo da medida adoptada. Nos seus documentos de avaliación 

figurará coa mención de exento/a. 

A competencia da decisión reacaerá na dirección do centro docente, oídas as nais, os 

pais ou os titores/as legais do alumnado afectado pola medida. 

 

2.2. Atención á diversidade 

Ofertamos unha rede de medidas e actuacións que apuntan a dar resposta  aos 

diferentes niveis de competencia curricular de cada alumno: 

 Prestamos APOIOS  da man de profesorado especializado en PT ou AL, ou de 

profesorado con horario dispoñible para atender REFORZOS tanto dentro como 

fóra da aula, xa sexa para alumnado con adaptación curricular como alumnado 

que precisa apoio puntual nalgunhas materias ou nalgún momento dos seus 

estudos da ESO. 

 Contamos cun abano de optativas que se adaptan tanto ás necesidades como ás 

capacidades e aptitudes dos rapaces (cadro na páxina seguinte): 
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NIVEL OPTATIVAS 
ALUMNADO 

 

1ºESO 

1ª lingua estranxeira:  inglés /francés Segundo a elección de cada 

alumno 

Investigación e tratamento da información. 

Proxecto Boiro. 

Todo o alumnado 

2ª lingua estranxeira 

ou 

Reforzo educativo de galego 

Segundo as necesidades do 

alumnado 

Relixión católica 

ou 

Valores éticos 

Segundo elección de cada 

alumno 

2ºESO 

1ª lingua estranxeira: 

inglés /francés 

Segundo a elección de cada 

alumno 

Obradoiro de expresión oral Todo o alumnado 

2ª lingua estranxeira 

ou 

Reforzo educativo de castelán 

Segundo as necesidades do 

alumnado 

Relixión católica 

ou 

Valores éticos 

Segundo elección de cada 

alumno 

 

 

 

 

 

3ºESO 

1ª lingua estranxeira: inglés /francés  

 

 

 

 

Segundo elección de cada 

alumno e atendendo ao Consello 

Orientador 

2ª lingua estranxeira 

ou 

Cultura clásica 

Matemáticas  orientadas ás ensinanzas 

académicas 

ou 

Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 

Relixión católica 

ou 

Valores éticos 

 

 

4ºESO 

1ª lingua estranxeira: inglés /francés  

 

 

Segundo elección de cada 

alumno e atendendo ao Consello 

Orientador 

Relixión católica 

ou 

Valores éticos 
Opción de ensinanzas académicas ou 

Opción de ensinanzas aplicadas* 
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2.3. Un centro cos pés na súa contorna: Proxecto Boiro 

O centro escolleu como materia de libre configuración a Investigación e Tratamento da 

Información baixo o título de Proxecto Boiro. Os motivos da elección deste proxecto como 

fío conductor atópanse nas recomendacións da propia normativa que regula esta materia. 

1º O desenvolvemento da competencia informacional require o deseño de situacións 

contextualizadas que obriguen á resolución dun problema ou á realización dun produto, 

textual ou audiovisual, como resposta a unha necesidade de información. 

2º A metodoloxía de proxectos resulta a máis acaída para garantir o tratamento de 

todos os contidos previstos e a adquisición dos estándares de avaliación que se propoñen, 

pois requiren a identificación dunha necesidade informativa, a planificación e a distribución 

de tarefas entre os membros dun grupo, a realización de pequenas investigacións e tarefas 

integradas de cara á elaboración dun produto final que cómpre comunicar. 

3º Os traballos de investigación de carácter interdisciplinar, que responden á 

metodoloxía de proxectos ou problemas, enfrontan o alumnado a situacións de contacto coa 

información para as cales debe desenvolver coñecementos, habilidades e actitudes 

complexas. 

4º Traballar neste tipo de proxectos axudaralles non só a adquirir habilidades de uso, 

tratamento e produción de información: permitiralles construír o seu coñecemento e 

adquirir a competencia de aprender a aprender, entre outras. 

Por todos estes motivos, entre outros, é polo que se recomenda o tratamento dos 

contidos propostos a partir dun tópico, un problema ou a necesidade de coñecer, 

comprender e comunicar as súas descubertas, sobre unha situación do seu contexto máis 

próximo: Coñecemento do Concello de Boiro desde distintas perspectivas ou disciplinas 

(historia, xeografía, gastronomía, festas e celebracións, industria e comercio, personaxes 

destacados, etc.). 

 

2.3.1. A materia de libre configuración no ámbito institucional do centro 

 O título do proxecto foi recomendado pola CCP celebrada o día 25 de xuño de 2015 

 Esta proposta inicial da CCP foi refrendada polo Clautro de Profesores/as e polo Consello 

Escolar nas súas respectivas reunións celebradas o 30 de xuño de 2015 

2.3.2. Proxecto Boiro na oferta plurilingüe 

Como se sinalou en apartados anteriores o Proxecto Plurilingüe en inglés comeza no 1º 

curso da ESO coa materia de libre configuración, implantación iniciada no curso 2016/2017. 
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3. Actividades complementarias e extraescolares 

a.  Principios xerais 

 Conscientes da importancia das actividades complementarias e extraescolares 

como un xeito indispensable para completar a formación do alumnado, tanto no seu aspecto 

de adquisición de coñecementos como na máis ampla vertente de posta a punto de 

capacidades e competencias vivenciais, o centro traballará en prol do desenvolvemento 

dunha serie de actividades integradas na súa contorna sociocultural, e con carácter estable, 

de cara a favorecer a formación integral das/os seus estudantes.  Deste xeito, 

complementarase o currículo das diversas etapas e niveis educativos con actividades tales 

como:  

e artístico 

 

Intercambios lingüísticos 

debates guiados e realizados por especialistas en diversas 

áreas relacionados coa temática específica dalgunha das materias curriculares 

impartidas no centro 

celebración de determinadas festividades, efemérides ou co recoñecemento de 

determinados dereitos universais  

sables de persoal das empresas 

nterese económico e industrial 

Etc. 

b. Obxectivos xerais das actividades complementarias e extraescolares 

o Fomentar a realización de actividades colectivas interdepartamentais, 

contribuíndo á coherencia do proxecto educativo de centro. A través dunha 

metodoloxía de proxectos, enriquecerase o nivel de aprendizaxe significativa 

derivado das experiencias realizadas e propiciarase un ambiente de traballo máis 

rico 

o Adquirir e practicar habilidades sociais, físicas e intelectuais específicas que 

poidan ser útiles nunha ampla variedade de ámbitos, incluída a escola 

o Contribuír ó benestar da propia comunidade e ó desenvolvemento dun sentido de 

pertenza á mesma, propiciando o compromiso escolar 

o Establecer redes sociais que poidan axudar tanto no presente como no futuro 

o Experimentar e afrontar retos 
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o Mellorar o rendemento académico e outros aspectos positivos para o 

desenvolvemento adolescente 

o Promover mecanismos e convenios de colaboración con diferentes institucións e 

entidades de cara a conseguir financiamento e lograr así un abaratamento das 

actividades para que as familias poidan facer fronte ó custo económico das 

mesmas, e aproveitar os recursos e instalacións da contorna para a realización 

das actividades extraescolares 

o Coordinar o horario das actividades extraescolares co tipo de xornada escolar do 

centro e coa dispoñibilidade de tempo do alumnado para asistir ás mesmas, 

procurando ter un reparto de equilibrado de actividades por alumno, e atendendo 

ás necesidades educativas especiais 

o Fomentar o nivel de implicación da comunidade educativa na organización e 

desenvolvemento das actividades extraescolares 

o Contribuír á coordinación dos plans de centro: Lector, TIC, EDL, PAT 

o Abrir o centro á realidade europea 

 

c. Programación e organización 

 A Programación Xeral Anual do Centro (PXA), aprobada polo Consello Escolar 

ao inicio de cada ano académico, recollerá o programa de actividades complementarias e 

extraescolares (Capítulo III da PXA) que se prevé desenvolver ao longo do curso. Así 

mesmo, estas actividades deben figurar na programación de cada un dos 

Departamentos Didácticos que as propoñan.       

  Para a súa inclusión na PXA, as/os Xefas/es dos diferentes Departamentos 

Didácticos deberán presentar, nas primeiras semanas do curso, un documento a modo 

de resumo (ficha de previsión de actividades complementarias e extraescolares) cos 

datos relativos ás actividades que se prevé desenvolver.        

  Calquera actividade non incluída na PXA deberá obter a aprobación do 

Consello Escolar do centro para poder ser levada a cabo. Por iso é importante que 

ante as actividades non previstas con anterioridade e que se consideren 

interesantes, os Departamentos Didácticos presenten as súas propostas coa 

antelación suficiente.  

 Unha vez aprobadas as actividades a desenvolver, deberá entregarse sempre 

coa suficiente antelación, a seguinte información:  

 a denominación específica da actividade 

 nome do Departamento ou Departamentos Didácticos que a leva a cabo 

 a data, horario e lugar previstos para o seu desenvolvemento 
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 o transporte a empregar, no caso de ser necesario 

 o custo e fórmulas de financiamento 

 a listaxe de alumnado participante indicando onivel e grupo ao que pertence 

 o profesorado acompañante que colaborará no seu desenvolvemento. 

   Todas as actividades, así como o alumnado participante nas mesmas, serán 

expostas na sala de profesoras/es con tempo suficiente para o coñecemento xeral do 

profesorado, e co fin de evitar interferencias coas actividades lectivas ordinarias ou 

con outras actividades complementarias e extraescolares.  

  No caso de actividades que supoñan a saída do recinto escolar do alumnado  

requirirase a correspondente autorización escrita e asinada dos seus pai/nai ou 

representantes legais, empregando para tal fin o modelo de autorización deseñado 

dende o centro e/ou os correspondentes departamentos que se axustará á actividade 

correspondente. Para saídas dentro do termo municipal de Boiro esta autorización 

entregaras eco sobre da matrícula. 

 A ratio profesor/a vs alumna/o será de 1/20 para toda actividade realizada 

fóra das instalacións do centro.  

  Como norma xeral, en toda actividade deberán participar un mínimo de 

dúas/ous profesoras/es. A Dirección do centro poderá autorizar saídas cun so 

docente cando, sendo o grupo de alumnado participante reducido, a actividade non 

se considere de risco e/ou interveñan monitoras/es ou persoal externos no 

desenvolvemento da mesma.  

  As/Os docentes acompañantes percibirán as oportunas dietas de custo e 

locomoción, segundo o caso, sempre que a duración de actividade sexa superior a 

media xornada e os gastos non estean xa incluídos no financiamento da propia 

actividade.  

  Unha vez desenvolta e rematada a actividade, será aconsellable a realización 

dunha avaliación dos resultados obtidos e do grao de satisfacción por parte de 

todas/os as/os participantes na mesma. A análise efectuada debería contribuír a 

mellorar nun futuro a organización e/ou contidos e obxectivos dese mesmo tipo de 

actividades ou ben doutras.  

 

d. As actividades complementarias e extraescolares nas normas de 

organización e funcionamento 

a. A participación do alumnado nas actividades complementarias e extraescolares é 

voluntaria e requirirá autorización previa por escrito dos pais/nais ou titores legais 

sempre que se desenvolvan fóra do centro. 

b. No suposto de que esta non sexa outorgada, a dirección arbitrará a forma máis 
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conveniente para atender o alumnado que non participe nelas. 

c. A programación xeral destas actividades será aprobada polo Consello Escolar e 

formará parte da Programación Xeral Anual. 

d. Esta programación deberá entregarse ao equipo directivo antes do 15 de outubro. 

 

e. Normas específicas que deberán observarse no desenvolvemento 

destas actividades : 

a. O alumnado está obrigado a cumprir as normas que estableza o profesorado 

responsable. 

b. Ningún alumno ou alumna poderá abandonar o grupo sen coñecemento e 

autorización dos profesores. 

c. Todos os danos causados nos autobuses e/ou nos lugares onde teñan lugar as 

actividades serán aboados polo autor ou autores dos danos. 

d. En saídas que duren máis dun día, o alumnado que infrinxa as normas regresará de 

inmediato a Boiro.  

e. No caso de regreso anticipado por mal comportamento ou por calquera outra razón, 

todos os gastos da viaxe de regreso e o acompañamento do alumnado correrán a 

cargo dos seus pais ou titores legais, ou se é o caso, do seguro contratado para a 

viaxe. 

f. O profesorado non abandonará o grupo para acompañar o alumnado no seu regreso 

anticipado.  

g. Os pais/nais ou titores legais proporcionarán canta información sexa relevante 

(alerxias, intolerancias, tratamentos, etc.) sobre o seu fillo ou filla. 

 

h. Actividades de varios días de duración: 

 En cada nivel poderase realizar unha e só unha saída. 

 En 4º de ESO, esta actividade poderá ser a excursión de fin de etapa 

educativa. Para a realización desta saída será precisa a asistencia dun 

mínimo de 40 alumnos/as. A listaxe de alumnado e profesorado 

participante deberá confeccionarse no prazo máximo do mes de outubro. 

 

i. Actividades dun día de duración : 

 Cada xefe de departamento deberá entregar ao xefe do departamento de 

actividades complementarias e extraescolares antes de mediados de 

outubro a relación de actividades programadas, indicando datas 

aproximadas e cursos ás que van dirixidas. 
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 Procurarase realizar unha coordinación entre departamentos para 

rendibilizar ao máximo estas actividades. 

 Non se realizará ningún tipo de actividade no mes previo ás datas de 

avaliación. Excepcionalmente, naqueles casos que non existise outra 

posibilidade, o equipo directivo decidirá ao respecto, previa consulta ao 

Claustro e/ou ao profesorado afectado. 

j. Respecto ás actividades fóra do horario lectivo, cada departamento poderá 

realizar todas as actividades que considere oportunas, de acordo sempre coa 

normativa vixente. 

k. Cotas:  

Como norma xeral os cartos adiantados polo  alumnado para a realización de 

actividades extraescolares ou complementarias non serán devoltos. En casos moi 

graves, xustificados coa documentación pertinente, estudarase a posibilidade de 

devolvelos. O alumnado e pais/nais serán informados desta norma. 

  

V. Concreción curricular 

 Enténdese por currículo a regulación dos elementos que determinan os procesos de 

ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas e etapas educativas. 

 O currículo está integrado polos obxectivos, as competencias, os contidos, os 

criterios de avaliación, os estándares e os resultados de aprendizaxe avaliables e pola 

metodoloxía didáctica. 

 Os obxectivos son os referentes aos logros que o alumnado debe alcanzar ao 

rematar o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino aprendizaxe 

intencionalmente planificadas para tal fin. 

 As competencias son as capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos 

propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de 

actividades e e a resolución de problemas complexos. 

 Os contidos son o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que 

contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e á adquisición de 

competencias. Os contidos ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias, ámbitos, 

áreas e módulos, en función das ensinanzas, das etapas educativas ou dos programas en 

que participe o alumnado. 

 Os criterios de avaliación son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do 

alumnado. Describen aquilo que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en 

competencias, e responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina. 
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 Os estándares de aprendizaxe avaliables son as especificacións dos criterios de 

avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o 

alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, 

medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado. Deben 

contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables. 

A metodoloxía didáctica son o conxunto de estratexias, procedementos e accións 

organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade 

de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos. 

 

1. Obxectivos xerais da ESO 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 

alumnas as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 

as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a 

igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha 

sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e 

como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 

discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra 

a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 

calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 

novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, 

así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos 

campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisións e asumir responsabilidades. 
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h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e 

na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e 

no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes 

que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas 

do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar 

as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación 

física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 

criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres 

vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 

para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 

expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 

outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

2.Competencias clave 

As competencias clave serán as seguintes: 

 Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

o Refírese á habilidade para empregar a lingua, expresar ideas e 

interactuar con outras persoas de maneira oral ou escrita 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT) 

o A primeira alude ás capacidades para aplicar o razoamento matemático 

para resolver cuestións da vida cotiá 

o A competencia en ciencia céntrase nas habilidades para empregar os 

coñecementos e a metodoloxía científicos para explicar a realidade que 

nos rodea 
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o A competencia tecnolóxica en cómo aplicar estes coñecementos e 

métodos para dar resposta aos desexos e necesidades humanas 

 Competencia dixital (CD) 

o Implica o uso seguro e crítico das TIC para obter, analizar, producir e 

intercambiar información 

 Aprender a aprender 

o É unha das pricipais competencias, xa que implica que o alumnado 

desarrolle a súa capacidade para iniciar a aprendizaxe e persistir nel, 

organizar as súas tarefas e tempo, e traballar de maneira individual ou 

colaborativa para conseguir un obxectivo 

 Competencias sociais e cívica (CSC) 

o Fan referencia ás capacidades para relacionarse coas persoas e participar 

de maneira activa, participativa e democrática na vida social e cívica 

 Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE) 

o Implica as habilidades necesarias para convertir as ideas en actos, como 

a creatividade ou as capacidades para asumir riscos e planificar e 

xestionar proxectos 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

o Fai referencia á capacidade para apreciar a importancia da expresión a 

través da música, as artes plásticas e escénicas ou a literatura 

A concreción da relación entre os obxectivos e as competencias claves irá incluída 

dentro de cada unha das programacións dos departamentos didáticos. 

 

3. Decisións xerais sobre a metodoloxía 

No marco da aprendizaxe por competencias cobra especial relevancia aquelas 

estratexias metodolóxicas que permitan traballar as competencias clave na aula. Para isto, 

os distintos departamentos didácticos deben traballar para : 

  conseguir que todos os procesos de ensino e aprendizaxe vinculados ás súas 

materias afíns partan dunha planificación rigurosa do que se pretende acadar 

 deixar claro cales son os obxectivos de aprendizaxe 

 especificar que recursos son necesarios  

 elexir que métodos didácticos son os máis adecuados  

 establecer como se avalía a aprendizaxe e se retroalimenta o proceso  

Neste senso, teremos moi presente a Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se 

describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da 

educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. 
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3.1. Os métodos didácticos 

a) Deben partir da perspectiva do docente como orientador, promotor e facilitador do 

desenvolvemento competencial no alumnado. 

b) Deben enfocarse á realización de tarefas ou situacións-problema, formuladas cun 

obxectivo concreto, que o alumnado debe resolver facendo un uso adecuado dos 

distintos tipos de coñecementos, destrezas, actitudes e valores. 

c) Deben ter en conta a atención á diversidade e o respecto polos distintos ritmos e 

estilos de aprendizaxe mediante prácticas de traballo individual e cooperativo.  

d) No actual proceso de inclusión das competencias como elemento esencial do 

currículo, é preciso sinalar que calquera das metodoloxías seleccionadas polos 

docentes para favorecer o desenvolvemento competencial dos alumnos e alumnas  

debe axustarse ao nivel competencial inicial destes.  

e) Ademais, é necesario secuenciar o ensino de tal xeito que se parta de aprendizaxes 

máis simples para avanzar gradualmente cara a outras máis complexas.  

f) Un dos elementos clave no ensino por competencias é espertar e manter a 

motivación cara á aprendizaxe no alumnado, o que implica unha nova formulación do 

papel do alumno, activo e autónomo, consciente de ser o responsable da súa 

aprendizaxe.  

 Os métodos docentes deberán favorecer a motivación por aprender nos alumnos e 

alumnas e, para tal fin, os profesores deben ser quen de xerar neles a curiosidade e 

a necesidade por adquirir os coñecementos, as destrezas e as actitudes e valores 

presentes nas competencias.  

 Así mesmo, co propósito de manter a motivación por aprender, é necesario que os 

profesores procuren todo tipo de axudas para que os estudantes comprendan o que 

aprenden, saiban para que o aprenden e sexan quen de usar o aprendido en 

distintos contextos dentro e fóra da aula.  

 Para potenciar a motivación pola aprendizaxe de competencias requírense, ademais, 

metodoloxías activas e contextualizadas. Aquelas que faciliten a participación e 

implicación do alumnado e a adquisición e uso de coñecementos en situacións reais 

serán as que xeren aprendizaxes máis transferibles e duradeiras.  

As metodoloxías activas débense apoiar en estruturas de aprendizaxe cooperativa, 

de forma que, a través da resolución conxunta das tarefas, os membros do grupo 

coñezan as estratexias utilizadas polos seus compañeiros e poidan aplicalas a situacións 

similares.  
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Para un proceso de ensino-aprendizaxe competencial as estratexias interactivas son 

as máis adecuadas, ao permitir compartir e construír o coñecemento e dinamizar a 

sesión de clase mediante o intercambio verbal e colectivo de ideas.  

As metodoloxías que contextualizan a aprendizaxe e permiten a aprendizaxe por 

proxectos, os centros de interese, o estudo de casos ou a aprendizaxe baseada en 

problemas favorecen a participación activa, a experimentación e unha aprendizaxe 

funcional que vai facilitar o desenvolvemento das competencias, así como a motivación 

dos alumnos e alumnas ao contribuír decisivamente á transferibilidade das 

aprendizaxes.  

O traballo por proxectos, especialmente relevante para a aprendizaxe por 

competencias, baséase na proposta dun plan de acción co que se busca conseguir un 

determinado resultado práctico. Esta metodoloxía pretende axudar o alumnado a 

organizar o seu pensamento favorecendo neles a reflexión, a crítica, a elaboración de 

hipóteses e a tarefa investigadora a través dun proceso en que cada un asume a 

responsabilidade da súa aprendizaxe, aplicando os seus coñecementos e habilidades a 

proxectos reais. Favorécese, por tanto, unha aprendizaxe orientada á acción na cal se 

integran varias áreas ou materias: os estudantes poñen en xogo un conxunto amplo de 

coñecementos, habilidades ou destrezas e actitudes persoais, é dicir, os elementos que 

integran as distintas competencias. 

g)  Así mesmo, resulta recomendable o uso do portfolio, que proporciona información 

extensa sobre a aprendizaxe do alumnado, reforza a avaliación continua e permite 

compartir resultados de aprendizaxe. O portfolio é unha ferramenta motivadora para 

o alumnado que potencia a súa autonomía e desenvolve o seu pensamento crítico e 

reflexivo.  

h) En todo caso, sabedores de que os nosos alumnos e alumnas demandan 

insistentemente coñecer a funcionalidade do aprendido,  non perderemos o principio 

de globalización e o de interdisciplinariedade, é dicir, o aprendido nunha materia 

terá, en maior ou menor medida,  relación co aprendido noutra, de tal maneira que 

os contidos e as competencias adquiridas nunha disciplina teñan aplicación, valor, 

interpretación e resolución, noutra. Deste xeito,  o aprendido nas distintas materias 

ten que estar ao servizo da visión global sobre a realidade e o mundo,  garantindo a 

consecución dos obxectivos xerais e das competencias clave. 

3.2. Selección e uso de materiais e recursos didácticos 

 Constitúe un aspecto esencial da metodoloxía. O profesorado debe implicarse na 

elaboración e deseño de diferentes tipos de materiais, adaptados aos distintos niveis e aos 

diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos e alumnas, co obxecto de atender á 
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diversidade na aula e personalizar os procesos de construción das aprendizaxes. Débese 

potenciar o uso dunha variedade de materiais e recursos, considerando especialmente a 

integración das tecnoloxías da información e a comunicación no proceso de ensino-

aprendizaxe que permiten o acceso a recursos virtuais.  

Sabedores de que a consecución das competencias clave demanda que o alumno se 

desenvolva en cantos mais contextos e situacións mellor, os espazos didácticos 

diversifícanse en aulas específicas ( laboratorio, aula de música, biblioteca, aula 

informática…) e en aulas materia,  así como en espazos culturais e sociais ao alcance do 

centro ( teatro, entornos naturais, industria...). 

3.3. Coordinación docente 

Finalmente, é necesaria unha adecuada coordinación entre os docentes sobre as 

estratexias metodolóxicas e didácticas que se utilicen. Os equipos educativos débense 

propor unha reflexión común e compartida sobre a eficacia das diferentes propostas 

metodolóxicas con criterios comúns e consensuados. Esta coordinación e a existencia de 

estratexias conexionadas permiten abordar con rigor o tratamento integrado das 

competencias e progresar cara a unha construción colaborativa do coñecemento. Neste 

senso, cobra especial relevancia a Comisión de coordinación pedagóxica e o Departamento 

de orientación e de actividades complementarias e extraescolares. 

Na educación secundaria tamén   os contidos técnicos de cada materia requiren de 

metododoloxías específicas, tras unha posta en común destes métodos concluimos que os 

metodos didácticos empregados serán  os seguintes: 

 Método expositivo: da lugar á lección comunicativa onde o profesorado transmite e 

recibe e, igualmente, o alumnado recibe e transmite. 

 Método demostrativo: a persoa formadora transmite mediante demostración 

práctica. 

 Método por descubrimento: onde o alumnado realiza tarefas ordenadas de  menor a 

maior dificultade. 

 Método interrogativo: implica que profesorado e alumnado se comuniquen a través 

de preguntas  

A aprendizaxe cooperativa revélase como unha nova estratexia de aprendizaxe en 

grupo, en todo caso, é fundamental incluir nas programacións didácticas actividades 

individuais e en grupos (parella, pequeno e gran grupo) 
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Un recurso ineludible son as novas tecnoloxías que progresivamente se van incorporando ás 

dinámicas de aprendizaxe de todas as materias.  

A práctica docente  de todas as materias deberá reservar un tempo dedicado á lectura en 

todos os cursos da etapa, de acordo co proxecto lector de centro, pois a lectura é 

considerada un factor esencial para o desenvolvemento das competencias básicas. 

En todo caso, a metodoloxía a incluir no ensino e aprendizaxe de cada unidade 

didáctica será a seguinte: 

 Presentación da unidade. Análise dos coñecementos previos e motivación do 

alumnado. 

 Desenvolvemento dos contidos, reforzando as explicacións co uso dos materiais 

curriculares e provocando a participación do alumnado a través de preguntas, 

exemplos. Relacionar explicitamente os contidos a aprender cos contidos xa 

aprendidos. 

 Realización de actividades que afiancen os contidos traballados, incluíndo: 

exercicios de repaso, de ampliación, de comprensión lectora, de razoamento, de 

traballo en grupo, de expresión e comunicación. Análise das respostas e dos 

resultados obtidos. 

 Avaliación dos contidos traballados na unidade, facendo fincapé na consecución 

de aprendizaxes significativas. 

4. Criterios xerais para a elección dos recursos didácticos 

 A elección dos recursos didácticos necesarios para o desenvolvemento do 

proceso de ensino-aprendizaxe guiarase polas seguintes liñas básicas:  

 Que manteñan a coherencia cos obxectivos e cos contidos a traballar 

 Que contribúan a unha secuenciación progresiva dos diferentes obxectivos e 

contidos a traballar, cunha adecuada adaptación ao nivel educativo 

correspondente 

 Que se adecúen tamén aos criterios de avaliación deseñados, así como ao 

contexto educativo do centro 

 Que presenten variedade de actividades, de diferente tipoloxía, para atender ás 

diferenzas individuais que poidan existir entre o alumnado 

 Que contribúan á claridade na exposición e riqueza gráfica 
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 Que permitan o emprego doutros recursos complementarios que poidan facilitar 

a actividade educativa (material complementario en distintos soportes: 

documentos fotocopiables, audiovisuais, …).   

 E con respecto ao caso concreto dos libros de texto que se poidan empregar nas 

diferentes materias impartidas ao longo das etapas educativas ofertadas no 

centro, terase en conta que: 

o A vixencia dos libros de texto, como norma xeral, e atendendo ao 

disposto na Orde do 29 de maio de 2013 pola que se determina o 

período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares 

 (DOG do 30 de maio, corrección de erros DOG do 31 de maio), será de seis 

cursos académicos contados a partir da súa elección. 

o Durante este período só poderán substituírse cando circunstancias 

excepcionais ou de carácter pedagóxico ou científico o aconsellen, e así o 

determine a Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria. 

o A data límite para introducir os cambios que se consideren oportunos na 

listaxe de libros de texto a empregar polos diferentes Departamentos 

Didácticos será o día 31 de maio de cada ano. 

o No caso de querer introducir algunha modificación esta comunicarase 

directamente na secretaría do centro. 

o Deberase procurar en todo momento non incluír na listaxe libros de texto 

que non se vaian a empregar ou, como mínimo, indicar a obrigatoriedade 

ou non de adquirir os mesmos por parte do alumnado. 

o Rematado o prazo para introducir os cambios que se puidesen considerar 

oportunos, remitirase un borrador de dita listaxe ás/aos diferentes 

xefas/es de departamento para que a revisen. 

o De non sinalarse erros no borrador antes sinalado, ou unha vez corrixidos 

os que se puidesen detectar, procederase a publicar a listaxe definitiva de 

libros de texto para o vindeiro ano académico.  

  

5. Incorporación da educación en valores  a través das distintas áreas ou 

materias 

A nosa comunidade educativa sabe que a educación en valores non ten ninguna materia 

específica de aprendizaxe, xa que constitúe unha obrigada referencia para todas as áreas 

das distintas etapas educativas. Os valores forman parte de ámbitos e contidos comúns en 

todos os procesos  de ensino /aprendizaxe. Esto non quere dicir que o seu tratamento vaia 
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ser igual nas diversas áreas, xa que existen determinadas áreas máis relacionadas cos 

valores que outras, e que se poden abordar con maior profundidade. Dado o seu carácter 

tranversal a educación en valores será un referente común a toda a actividade do centro. 

En sentido estricto, a educación en valores terá como finalidade educativa do noso centro 

servir á consecución dos obxectivos xerais do ensino obrigatorio e ao desenvolvemento 

axeitado das competencias clave, e en sentido amplo, á formación de persoas autónomas e 

dialogantes, capaces de vivir dignamente nunha sociedade democrática, dispostas a 

comprometerse nunha relación persoal e nunha participación social baseadas no uso crítico 

da razón, a apertura aos demáis e o respecto dos dereitos humanos. 

5.1. Principios que rixen a educación en valores  

A consellería con competencias en materia de educación e consecuentemente a nosa 

comunidade educativa, fomentará: 

 O desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres. 

 A prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade. 

 Os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por 

calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

 A aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos 

da vida persoal, familiar e social. 

 Os valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a 

paz, a democracia. 

 O respecto aos dereitos humanos. 

 O respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade. 

 O rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de 

dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do 

terrorismo e de calquera tipo de violencia.  

 

A programación docente debe abranguer, en todo caso, a prevención da violencia de 

xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de 

calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu 

como feito histórico.  

Evitaranse, ademais, os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que 

supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, 

favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e 

intersexual.  

Outros eidos nos que se debe traballar son: 
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 Fomentaranse as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle 

permitan afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de 

aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a 

confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

 No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora 

da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que os/as 

alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en 

calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, 

respecten as normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a 

prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes 

a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

 Igualmente, no eido da prevención de drogodependencias e promoción da saúde, 

contribuiremos ao desenvolvemento da resistencia á presión de grupo, ao autontrol, 

a autoestima e ao desenvolvemento de hábitos de vida saudables que nos 

comprometan positivamente coa nosa saúde e co medioambiente. 

 

5.2. Procedemento de incorporación  

A incorporación da educación en valores nas áreas curriculares farase do seguinte xeito, 

tendo en conta que os eixes nos que se basan son: educación ambiental, educación para a 

cidadanía, educación para a igualdade, educación para a paz, educación para o consumo, 

educación para o lecer e a educación vial.  

1º Tratamento directo de certos valores nas áreas máis afíns aos mesmos 

 Materia de bioloxía e xeoloxía  

o priorizaranse valores relacionados co coidado e respecto ao 

medioambiente, civismo, sensibilidade, consumo responsable, saúde e 

hixiene e coidado persoal 

 Materia de educación física 

o priorizarase o respecto, a cooperación, a participación e a tolerancia, 

así como a autoestima, o autocontrol, o valor da norma e os hábitos 

de vida saudable 

o recoñecemento do esforzo para a consecución de metas 

 Materia de Educación plástica, visual e audiovisual 

o desenvolverase o espírito crítico, a sensibilidade artística, a expresión 

persoal e a implicación en proxectos cooperativos de creación 
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 Materia  de ciencias sociais 

o promoveranse as actitudes, valores e normas no espazo e tempo, 

democracia, antidogmatismo,  cultura da paz, madurez e espírito 

crítico, xustiza e solidariedade 

 Materias de linguas e literatura 

o coñecer e apreciar as normas que rexen a cortesía na comunicación 

oral: intervir na orde que corresponde, manifestando respecto polas 

opinións alleas 

o manifestar unha actitude crítica ante as mensaxes que transmiten 

prexuízos de distinta natureza: relixiosos, raciais, sexistas e 

lingüísticos 

o sinalar os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua e 

especialmente á galega e rebatelos cunha argumentación axeitada 

o analizar a propia práctica lingüística e valorar a importancia de 

contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega 

o valorar a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os 

saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade 

dun pobo a través da identificación de elementos lingüísticos de noso 

en diferentes contextos 

o identificar e describir os valores da escritura non só como una 

ferramenta para organizar os pensamentos senón tamén como un 

instrumento para relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa 

o desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, 

para adquirir novos coñecementos con sentido crítico 

o apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das 

manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación 

o coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, 

cultural, histórico e artístico de galicia, participar na súa conservación 

e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como 

dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese 

e respecto cara ao exercicio deste dereito 

 Linguas estranxeiras 

o priorizarase o diálogo como vehículo de entendemento, 

argumentación, o aprecio e o respecto cara as linguas propias e alleas, 
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o amor pola lectura, a diversidade cultural, o respecto e a tolerancia 

cara o que nos resulta diferente, o espíritu crítico, o deber de memoria 

(ou memoria histórica) e a igualdade de xénero 

 Materia  de matemáticas 

o tenacidade 

o xuizo crítico 

o orde e rigor no pensamento 

o perseverancia 

o autonomía 

o cooperación 

 Materia de Música 

 Materia de Tecnoloxía 

o valorar a actividade tecnolóxica e a limitación de recursos naturais 

o concienciarse da importancia da aportación do traballo individual ao 

traballo de grupo 

o participación na toma de decisións do traballo en equipo, respectando 

as normas de seguridade e hixiene 

o valorar a importancia dos avances tecnolóxicos na mellora da nosa 

calidade de vida 

o valoración positiva das profesións e traballos técnicos así como das 

condicións de traballo 

o sensibilización pola orde e limpeza no lugar de traballo 

o reforzar a creatividade do alumnado canto se enfrenta ao deseño de 

solucións prácticas 

o desenvolver unha personalidade autónoma e responsable 

o comprender a necesidade de organizar e planificar os procesos de 

traballo, valorando a limpeza e puntualidade na presentación de 

documentos técnicos 

 

2º Haberá en todas as áreas tratamento directo do valor na igualdade entre sexos 

3º Tratamento indirecto de certos valores que se poden vivenciar en calquer 

momento da vida da aula e do centro: 

 valor da participación, respecto, tolerancia, coeducación, espíritu crítico 
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4º Tratamento dende a acción titorial 

 a través dos dilemas morais, vídeo-forum, prensa ... e actividades específicas 

relacionadas coa educación para a saúde e a educación vial 

6º Programas específicos 

 programa de habilidades sociais e de vida, semana da saúde… 

7º Materias específicas 

 valores éticos e/ou relixión 

8º Conmemoración das efemérides 

 Día da Muller Traballadora 

 Día das Letras Galegas 

 Día da Paz 

 ... 

 

6. Liñas xerais de atención á diversidade 

6.1. Xustificación 

A atención á diversidade é un principio fundamental do modelo educativo comprensivo e 

inclusivo que propón o marco lexislativo actual. Conforme a este modelo de escola, dende o 

centro educativo debemos artellar ás medidas organizativas, pedagóxicas e curriculares, 

atendendo á normativa vixente, capaces de ofrecer ao alumnado unha resposta educativa de 

calidade, dende a igualdade de oportunidades, e adaptada ao continuo de necesidades educativas 

temporais e permanentes que observamos no noso alumnado, que vai dende necesidades 

xeralizadas ata as necesidades máis especificas.  

A concreción e desenvolvemento das liñas e medidas de atención á diversidade 

realizarase a través do Plan de Atención á Dversidade de centro, así como na Programación 

Xeral Anual para cada curso escolar. 

O Plan Xeral de Atención á Diversidade será ese documento en que se articula a 

atención á diversidade á que se refire o artigo 121.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, 

de educación. Neste plan concretaranse todas as actuacións e medidas de atención á 
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diversidade que o centro educativo deseña e desenvolve para adecuar a resposta educativa 

ás necesidades da totalidade do seu alumnado. 

  O DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do 

alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as 

ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, defende a 

diversidade como  unha realidade social, e, polo tanto, unha realidade en cada centro educativo; 

realidade derivada da singularidade biolóxica, psicolóxica, social e cultural de cada alumna e 

cada alumno, da singularidade de cada familia e de cada unha das profesoras e dos profesores, 

tamén das particularidades de cada centro e de cada comunidade educativa no seu conxunto. E 

a resposta educativa a esa diversidade debe concretarse en cada un dos proxectos educativos, 

en cada unha das ensinanzas, na coordinación docente, na personalización da educación de 

cada unha das alumnas e alumnos, nos recursos e medidas educativas, nos compromisos 

familiares e sociais e en todo o que contribúa ao máximo desenvolvemento persoal e social do 

alumnado e á súa preparación para convivir e participar, de forma autónoma, nunha sociedade 

democrática. 

Nesta normativa especifícase e regúlanse novas situacións no marco da atención á  

diversidade, situacións nas que o noso centro ven detectando e atendendo co compromiso e 

sensibilidade requeridos, como son: 

 Alumnado demandante de atención educativa hospitalaria e domiciliaria.  

 Alumnado menor sometido a medidas de responsabilidade penal.  

 Alumnado sometido a medidas de protección e tutela.  

 Alumnado afectado por medidas de violencia de xénero e/ou acoso escolar.  

 Alumnado pertencente a familias itinerantes.  

 Atención educativa a mozas embarazadas.  

Asemade, compre  precisar como alumnado con necesidade específica de apoio educativo 

aquel que requira, de forma temporal ou permanente, apoios ou provisións educativas 

diferentes ás ordinarias por presentar necesidades educativas especiais, por dificultades 

específicas de aprendizaxe, por altas capacidades intelectuais, por incorporarse tardiamente ao 

sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar.  

 

6.2. Principios e fins do plan de atención á diversidade 

Os principios xerais de actuación que guiarán a noso Proxecto Educativo e a  Concreción 

Curricular estarán baseados na  concepción humanista da persoa, e no valor da educación 

inclusiva,  a saber: 
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1. A atención á diversidade rexerase polos principios de normalización e inclusión; 

equidade, igualdade de oportunidades e non discriminación; flexibilidade e accesibilidade; 

interculturalidade e promoción da convivencia; autonomía do centro docente e participación 

de toda a comunidade educativa. 

2. A atención á diversidade abrangue a totalidade do alumnado, quen deberá contar 

coas medidas e recursos educativos que respondan ás súas necesidades e características 

persoais. 

3. Nas decisións pedagóxicas, organizativas e de xestión dos centros educativos terase 

en conta a atención á diversidade. 

4. As accións preventivas e a detección temperá terán carácter prioritario nos centros 

docentes, coa implicación e a participación de toda a comunidade educativa e, de ser o 

caso, doutras administracións ou entidades sen ánimo de lucro. 

5. Na resposta educativa á diversidade priorizaranse as medidas de carácter ordinario e 

normalizador. As de carácter extraordinario só se levarán a cabo unha vez esgotadas as 

anteriores. 

6. A intervención educativa basearase nun enfoque multidisciplinar e de colaboración e 

coordinación entre os diferentes profesionais. 

7. As nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado recibirán, de forma 

individualizada, a necesaria información e asesoramento respecto das características e 

necesidades do alumnado, así como das medidas que se deberán adoptar para a súa 

atención no centro educativo. 

8. A formación, a innovación e a difusión de boas prácticas na atención á diversidade 

serán accións que se deberán promover para a mellora continuada da calidade educativa. 

6.3. Elaboración e relación co proxecto educativo 

O departamento de orientación será o responsable de elaborar, de acordo coas 

directrices da Comisión de Coordinación Pedagóxica e as achegas dos departamentos, a 

proposta do Plan Xeral de Atención á Diversidade, que trasladarán ao equipo directivo. 

O Plan Xeral de Atención á Diversidade será aprobado polo consello escolar, por 

proposta do claustro do profesorado, e pasará a formar parte do proxecto educativo. 
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O equipo directivo será o responsable do desenvolvemento, seguimento e avaliación do 

Plan Xeral de Atención á Diversidade. 

Ao comezo de cada curso escolar, os departamentos de Orientación dos centros 

elaborarán a proposta da concreción anual do Plan Xeral de Atención á Diversidade, que 

debe formar parte da programación xeral anual. 

O equipo directivo incorporará a concreción anual do Plan Xeral de Atención á 

Diversidade á programación xeral anual, e velará polo seu cumprimento, avaliación e 

memoria. 

6.4. Descrición das  medidas e/ou programas de atención á diversidade  

Entendemos por medidas de atención á diversidade aquelas actuacións, estratexias e/ou 

programas destinados a proporcionar unha resposta axustada ás necesidades educativas do 

alumnado. Estas medidas clasifícanse en ordinarias e extraordinarias e estarán recollidas no 

Plan Xeral de Atención á Diversidade e nas concrecións anuais de dito plan. 

Considéranse medidas ordinarias de atención á diversidade todas aquelas que faciliten a 

adecuación do currículo prescritivo, sen alteración significativa dos seus obxectivos, 

contidos e criterios de avaliación, ao contexto sociocultural dos centros educativos e ás 

características do alumnado. Estas medidas teñen como finalidade dar resposta ás 

diferenzas en competencia curricular, motivación, intereses, relación social, estratexias, 

estilos e ritmos de aprendizaxe, e están destinadas a facilitar a consecución dos obxectivos 

e competencias establecidas nas diferentes ensinanzas. Neste marco ordinario inclúense, a 

saber: 

a) Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos) e 

da organización e xestión da aula ás características do alumnado. 

b) Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 

c) Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre 

iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión. 

d) Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 

e) Aulas de atención educativa e convivencia e medidas e actuacións destinadas á 

mellora da convivencia. 
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f) Desdobramentos de grupos. 

g) Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria. 

h) Programas de enriquecemento curricular. 

i) Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas. 

j) Programas de recuperación. 

k) Programas específicos personalizados. 

l) Programas de habilidades sociais. 

Considéranse medidas extraordinarias de atención á diversidade todas aquelas dirixidas 

a dar resposta ás necesidades educativas do alumnado con necesidade específica de apoio 

educativo que poden requirir modificacións significativas do currículo ordinario e/ou supoñer 

cambios esenciais no ámbito organizativo, así como, de ser o caso, nos elementos de 

acceso ao currículo ou na modalidade de escolarización. Aplicaranse unha vez esgotadas as 

de carácter ordinario ou por resultaren estas insuficientes. 

Para a aplicación das medidas extraordinarias será necesaria a autorización da dirección 

do centro educativo, do Servizo de Inspección Educativa, da xefatura territorial ou da 

dirección xeral que proceda, e, se é o caso, informe xustificativo do correspondente Servizo 

de Orientación. 

Inclúense como medidas extraordinarias de atención á diversidade, entre outras, as que 

seguen: 

a) Adaptacións curriculares. 

b) Agrupamentos flexibles. 

c) Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e/ou en Audición e 

Linguaxe. 

d) Flexibilización da duración do período de escolarización. 

e) Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento. 

f) Formación profesional básica. 
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g) Atención educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas, presenta 

dificultades para unha asistencia continuada a un centro educativo. 

h) Grupos de adquisición das linguas. 

i) Grupos de adaptación da competencia curricular. 

 

6.5. Atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 

A atención educativa ao alumnado con necesidades educativas especiais estará 

integrada na actividade normal da aula e será responsabilidade do profesorado de cada 

área. O profesorado titor ou titora será o responsable de coordinar as medidas de atención 

ao alumnado con necesidades educativas especiais do seu grupo de titoría.   

Para o cumprimento destas funcións tanto o profesorado de área como o profesorado 

titor ou titora, contará co apoio e asesoramento do Departamento de Orientación, 

especialmente do profesorado de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe e da 

profesora de Psicoloxía e Pedagoxía.   

O profesorado que reciba algún tipo de apoio na atención ao seu alumnado 

establecerá un horario de coordinación co departamento de orientación para a 

programación, seguimento e avaliación destas actividades.   

6.6. Obxectivos   

 Dar continuidade á atención educativa do alumnado con necesidades educativas 

específicas entre a etapa de educación primaria e a etapa de educación 

secundaria. 

 Contribuir a elaborar a programación curricular adaptada ou diversificada. 

 Adquirir as aprendizaxes básicas relativas á comprensión e expresión oral e 

escrita, cálculo mental e resolución de problemas. 

 Favorecer as aprendizaxes curriculares necesarias para a inclusión curricular do 

alumnado na programación de aula e para a consecución das competencias clave 

e dos obxectivos educativos da etapa. 
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6.7. Pautas concretas de actuación   

1ª) As intervencións co alumnado con necesidades educativas especiais rexiranse polo 

principio de normalización e tenderán á máxima integración posible.   

 currículo ordinario, ata onde sexa posible 

 aula ordinaria como referencia 

 titor ou titora como eixe 

2ª) Identificación e valoración das necesidades educativas especiais por  profesionais 

cualificados.   

 valoración ordinaria polo profesorado de cada materia 

 valoración psicopedagóxica por parte do departamento de orientación 

 valoración sociopsicopedagóxica e interdisciplinar polos servizos específicos 

necesarios segundo o caso 

 orientada á formulación de plans ou programas de intervención 

3ª) A atención educativa comenzará tan pronto como se aprecien circunstancias que 

aconsellen tal atención, calquera que sexa a súa idade, pero sempre atendendo aos 

recursos dispoñibles no centro. 

4ª)Favorecerase a participación dos pais, nais e responsables legais nas decisións que 

afecten ao alumnado con necesidades educativas especiais.  

5ª) O profesorado titor ou titora, coa colaboración da orientadora, informará ás familias 

sobre as medidas que se van a levar a cabo co seu fillo/a.     

6.8. Identificación do alumnado con necesidades educativas especiais  

Esta identificación farase a través de:   

 Revisión do expediente académico, informes finais individualizados (SIXA) 

 Levarase a cabo unha avaliación inicial, por grupos, a mediados do mes de outubro 

onde se valorarán aqueles alumnos e alumnas que presenten:  

 baixo rendemento académico 

 problemas graves de conducta  

 problemas de relación e integración 
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 A orientadora, en colaboración co profesor/a titor/a e si é necesario con tódolos 

profesores implicados na educación do alumno/a, realizará a avaliación 

psicopedagóxica de tódo os alumnos/as que presenten posibles necesidades 

educativas especiais. A partir desta valoración (nunha reunión conxunta: Xefa  de 

Estudos, Orientadora, Titor e Profesores das áreas) decidirase a medida máis 

adecuada para este alumno/a.   

O servizo de orientación deberá asesorar á totalidade da comunidade educativa nos 

procesos de identificación das necesidades educativas do alumnado, na súa valoración e nas 

medidas educativas que cómpre adoptar. 

O ditame de escolarización para o alumnado con necesidade específica de apoio 

educativo realizarase, no caso de que se consideren necesarios recursos extraordinarios de 

atención educativa ou ben unha modalidade de escolarización distinta da ordinaria, nas 

seguintes situacións:  

a) Alumnado de nova incorporación ao sistema educativo 

b) Alumnado que comeza un novo tipo de ensinanzas 

c) Alumnado para quen se propón un cambio na súa modalidade de escolarización 

d) Outras situacións de carácter excepcional que a Administración educativa considere 

A elaboración do ditame de escolarización corresponderá á xefatura do Departamento de 

Orientación do centro en que está escolarizada a alumna ou o alumno ou para o cal solicita 

a súa escolarización por primeira vez, quen poderá contar, de ser o caso, coa colaboración 

do equipo de orientación específico correspondente. No caso de cambio de centro escolar, 

pero dentro do mesmo tipo de ensinanzas, revisarase o último ditame de escolarización e 

non será necesario elaborar un novo ditame agás que haxa circunstancias que así o 

requiran ou que o dito traslado supoña, tamén, un cambio na modalidade de escolarización. 

A revisión e, de ser o caso, a elaboración dun novo ditame correspóndelle á xefatura do 

Departamento de Orientación do centro que recibe a solicitude de escolarización, que 

requirirá ao centro de procedencia, a través das respectivas direccións, a información 

escrita que corresponda.  

Cando sexa necesario modificar a modalidade de escolarización dun alumno ou dunha 

alumna ou cando circunstancias especiais así o aconsellen, ademais do ditame de 

escolarización que elabore a xefatura do Departamento de Orientación do centro 
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correspondente, a xefatura territorial de Educación poderá requirir ao equipo de orientación 

específico a elaboración dun ditame complementario ao emitido pola xefatura do 

Departamento de Orientación do centro educativo. 

6.9. Intervención do departamento de orientación no caso de alumnado con 

necesidades educativas especiais     

 O departamento de orientación pode intervir nas decisións educativas de alumnado 

con necesidades eductivas especiais de tres maneiras:   

1. Por iniciativa do propio departamento de orientación cando se detecten a través 

da análise do expediente académico do alumno/a, no desenvolvemento de actividades 

programadas polo departamento de orientación, nas avaliacións iniciais ou a través de 

programas de detección destas necesidades.   

2. Por iniciativa do profesorado de área, do titor ou titora ou do equipo docente. 

Neste caso a demanda canalizarase a través do titor/a ou do propio profesorado da área 

correspondente que deberá manter unha entrevista semiestructurada coa orientadora sobre 

as necesidades e características do alumno/a. 

3. Por iniciativa da familia que deberá solicitar cita no departamento de orientación e  

describirá o motivo da demanda. Ao mesmo tempo someterase a uha entrevista 

semiestructurada por parte da orientadora. 

A colaboración do profesor/a de PT será programada en función das necesidades do 

centro e de cada aula. 

As medidas de apoio irán dende as máis xerais ás máis particulares.   

1º. Apoio indirecto:  

 Apoio no deseño de unidades didácticas que permitan atender á diversidade do 

alumnado da aula.  

 Asesoramento sobre as medidas xerais de atención á diversidade.  

 Apoio no deseño de medidas específicas de atención a alumnado con necesidades 

educativas especiais (Reforzo Educativo, A.C.I.). 

 Adaptación de materiais. Adaptacións dos materiais de aula ás necesidades do 

alumnado con necesidades educativas especiais.   
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2º. Apoio directo:   

A colaboración do profesor o profesora de PT na atención ao alumnado con necesidades 

educativas  terá as seguintes características:  

 É un labor de apoio que non pode substituír en ningún caso a responsabilidade do 

profesor ou profesora.  

 Realizarase, preferentemente, dentro da aula ordinaria e estará orientada a que todo 

o alumnado participe no grao máis alto posible nas actividades ordinarias de ensino-

aprendizaxe.  

 O profesor/a de apoio programará co profesor/a de área as actividades de apoio 

directo. Poderá revestir as seguintes formas:  

 Colaborar na atención educativa en agrupamentos flexibles.  

 Colaboración na atención xeral ás actividades da aula.  

 Atención a grupos de alumnado que presenten algunha dificultade, sexan 

ou non considerados de necesidades educativas especiais.   

 Realizar as actividades programadas co alumnado de necesidades educativas 

especiais fóra da aula. Cando as necesidades educativas dun alumno/a lle impidan 

participar aínda que sexa nun grao mínimo das actividades da aula ordinaria nunha 

ou varias áreas, ou cando no informe se consire como a medida máis axeitada, 

poderán programarse sesións de apoio individual ou en pequeno grupo fóra da súa 

aula ordinaria.  

7. Criterios xerais sobre a avaliación, promoción e titulación do alumnado  

7.1. Características  da avaliación 

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o 

logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das materias dos bloques 

de materias troncais, específicas e de libre configuración autonómica serán os criterios 

de avaliación e estándares de aprendizaxe que figuran nos anexos I, II e III do  Decreto 

86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galícia. 

1)  A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de educación secundaria 

obrigatoria será continua, formativa e integradora:  

a) No proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou unha 

alumna non sexa o adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. 
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Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se 

detecten as dificultades, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das 

competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

b) A avaliación das aprendizaxes dos alumnos e das alumnas terá un carácter 

formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino 

como dos procesos de aprendizaxe.  

c) A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser integradora, e 

deberá terse en conta desde todas as materias a consecución dos obxectivos 

establecidos para a etapa e do desenvolvemento das competencias 

correspondente. O carácter integrador da avaliación non impedirá que o 

profesorado realice de xeito diferenciado a avaliación de cada materia tendo en 

conta os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe de cada unha 

delas.  

2) O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de 

ensino e a súa propia práctica docente, para o que establecerá indicadores de logro 

nas programacións didácticas.  

3) Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das 

avaliacións, incluída a avaliación final de etapa, se adapten ás necesidades do 

alumnado con necesidades educativas especiais. Estas adaptacións non se terán en 

conta en ningún caso para minorar as cualificacións obtidas.  

 

4)  Garantizarase o dereito dos alumnos e das alumnas a unha avaliación obxectiva e a 

que a súa dedicación, o seu esforzo e o seu rendemento se valoren e se recoñezan 

con obxectividade, para o que establecerán os oportunos procedementos; así, 

faranse públicos e comunicaranse ás familias os criterios de avaliación, os estándares 

de aprendizaxe, as estratexias e os instrumentos de avaliación, e os criterios de 

promoción.  

 

5) O equipo docente, constituído en cada caso polos profesores e as profesoras do 

alumno ou da alumna, coordinado polo titor ou a titora, actuará de maneira 

colexiada ao longo do proceso de avaliación e na adopción das decisións resultantes 

deste, no marco establecido pola consellería con competencias en materia de 

educación.  Coa finalidade de lles facilitar aos alumnos e ás alumnas a recuperación 

das materias con avaliación negativa haberá probas extraordinarias e programas 

individualizados. 

Os resultados da avaliación expresaranse nos termos seguintes: insuficiente (IN), 

suficiente (SU), ben (BE), notable (NT) e sobresaliente (SB), acompañadas dunha 
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cualificación numérica na escala de 1 a 10, sen cifras decimais, considerándose 

cualificación negativa ou insuficiente e positivas as restantes, correspondendo ao IN 

do 1 ao 4, ao SU o 5, ao BE o 6, ao NT o 7 e 8 e ao SB o 9 ou 10. 

7.2. Procedemento de avaliación 

a) Ao comenzo de cada curso e coa finalidade de adecuar as ensinanzas de cada 

materia ao alumnado e facilitar a progresión satisfactoria do seu proceso de 

aprendizaxe, o profesorado que imparta docencia no grupo realizará unha avaliación 

inicial, incidindo na obtención de información sobre os coñecementos previos do 

alumnado en cada materia  e o grao de desenvolvemento das competencias básicas. 

A avaliación incluirá a análise dos informes persoais da etapa ou curso anterior e 

completarase coa información obtida a través da persoa titora. 

A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao 

deseño das Programacións de Aula, así como para adoptar as medidas de apoio, 

reforzo e recuperación que se consideren oportunas para cada alumno e alumna. 

Será de grande importancia a coordinación de todo o profesorado que imparta 

docencia en cada grupo co fin de tomar medidas conxuntas que faciliten o progreso 

do alumnado. 

Para intercambiar a información obtida a través da avaliación inicial e coa finalidade 

de tomar as decisións organizativas e pedagóxicas que se consideren necesarias, o 

equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial no mes de outubro. 

b) Ao longo do curso realizaranse para cada grupo de alumnos tres sesións ordinarias 

de avaliación que serán coordinadas pola persoa titora do grupo e nelas participará  

todo o profesorado que imparte docencia nel e contará co asesoramento do 

departamento de orientación. Nelas valoraranse as aprendizaxes acadadas por cada 

alumno e alumna  en relación ao grao de desenvolvemento  das competencias clave  

e dos obxectivos previstos para cada unha das materias ou ámbitos e, se é o caso, 

as medidas adoptadas ou que se deban adoptar, sexa de forma xeral ou nalgunha 

materia, orientadas a mellora do seu proceso de aprendizaxe.  

 Así mesmo, farase o seguimento de recuperación das materias pendentes, se fose o 

caso. A última destas tres sesións poderá coincidir coa avaliación final ordinaria do 

mes de xuño. 

 

c) No mes de setembro terá lugar a avaliación extraordinaria para o alumnado que non 

superase todas as materias na sesión ordinaria do mes de xuño. Cando un alumno 
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ou alumna non se presente ás probas, nos documentos de avaliación farase constar 

como NP. 

Cando o progreso  

dunha alumna ou alumno non sexa o adecuado, determinarase as medidas de atención 

á diversidade que procedan, calquera que sexa o momento do curso. 

O reforzo educativo daqueles alumnos e alumnas exentos da segunda lingua estranxeira 

será valorado de xeito cualitativo. 

As decisións adoptadas como consecuencia do proceso de avaliación serán colexiadas, 

en caso de non existir unanimidade no equipo docente, esta toma de decisións requerirá 

o acordo favorable da maioría simple dos seus membros.  

7.3. Criterios de promoción de curso 

 As decisións sobre a promoción do alumnado dun curso a outro, dentro da etapa, 

serán adoptadas de xeito colexiado polo conxunto de profesores e profesoras do 

alumno ou da alumna respectivo/a, atendendo ao logro dos obxectivos da etapa e ao 

grao de adquisición das competencias correspondentes. A repetición considerarase 

unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar as medidas ordinarias 

de reforzo e apoio para superar as dificultades de aprendizaxe do alumno ou da 

alumna.  

 Os alumnos e as alumnas terán promoción de curso no caso de superaren todas as 

materias cursadas ou teren avaliación negativa en dúas materias como máximo, e 

repetirán curso cando teñan avaliación negativa en tres ou máis materias, ou en 

dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e 

Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas.  

 As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da educación secundaria 

obrigatoria consideraranse como materias distintas.  

 

 Quen teña promoción sen superar todas as materias deberá matricularse das 

materias non superadas, seguirá os programas de reforzo que estableza o equipo 

docente e deberá superar as avaliacións correspondentes aos devanditos programas 

de reforzo.  
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Excepcionalide 

1) Poderá autorizarse a promoción dun alumno ou unha alumna con avaliación negativa 

en tres materias cando se dean conxuntamente as seguintes condicións: 

 a) Que dúas das materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente 

Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e 

Matemáticas.  

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación 

negativa non lle impide ao alumno ou á alumna seguir con éxito o curso seguinte, 

que ten expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa 

evolución educativa.  

c) Que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de atención educativa 

propostas no consello orientador. 

2) Poderá tamén autorizarse de xeito excepcional a promoción dun alumno ou unha 

alumna con avaliación negativa en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua 

Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, cando 

o equipo docente considere que o alumno ou a alumna poden seguir con éxito o curso 

seguinte, que teñen expectativas favorables de recuperación e que a promoción 

beneficiará a súa evolución educativa, e sempre que se lle apliquen ao alumno ou á 

alumna as medidas de atención educativa propostas no consello orientador.  

Para os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como mínimo o 

alumno ou a alumna deben cursar en cada un dos bloques. No bloque de materias de 

libre configuración autonómica só se computará Lingua Galega e Literatura, con 

independencia de que os alumnos e as alumnas poidan cursar máis materias do 

devandito bloque.  

Medida de repetición 

 O alumno ou a alumna que non teñan promoción deberán permanecer un ano máis 

no mesmo curso. Esta medida poderáselle aplicar no mesmo curso unha soa vez, e 

dúas veces como máximo dentro da etapa. Cando esta segunda repetición deba 

producirse en terceiro ou cuarto curso, terá dereito a permanecer no réxime 

ordinario cursando educación secundaria obrigatoria ata os dezanove anos de 

idade, feitos no ano no que finalice o curso. Excepcionalmente, poderá repetir unha 

segunda vez en cuarto curso se non repetiu nos cursos anteriores da etapa.  
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 En todo caso, as repeticións estableceranse de maneira que as condicións 

curriculares se adapten ás necesidades do alumno ou da alumna e estean 

orientadas á superación das dificultades detectadas.  

 Esta medida deberá ir acompañada dun plan específico personalizado, orientado á 

superación das dificultades detectadas no curso anterior.  

 Coa finalidade de facilitar que todo o alumnado logre os obxectivos e alcance o 

adecuado grao de adquisición das competencias correspondentes, estableceranse 

medidas de reforzo educativo, con especial atención ás necesidades específicas de 

apoio educativo. A aplicación personalizada das medidas revisarase periodicamente 

e, en todo caso, ao finalizar o curso académico. 

 

7.4. Consello orientador 

Ao final de cada curso de educación secundaria obrigatoria entregaráselles ao pai, á nai 

ou aos/ás titores/as legais de cada alumno ou alumna un consello orientador, que incluirá 

unha proposta a pais, nais ou titores/as legais ou, de ser o caso, ao alumno ou á alumna do 

itinerario máis adecuado para seguir, así como a identificación, mediante informe motivado, 

do grao de logro dos obxectivos da etapa e de adquisición das competencias 

correspondentes que xustifica a proposta. Se se considera necesario, o consello orientador 

poderá incluír unha recomendación aos pais, ás nais ou aos/ás titores/as legais e, de ser o 

caso, ao alumno ou á alumna sobre a incorporación a un programa de mellora da 

aprendizaxe e do rendemento, ou a un ciclo de formación profesional básica. O consello 

orientador incluirase no expediente do alumno ou da alumna. 

7.5. Información da avaliación  

Ao comezo do curso os departamentos didácticos a través do profesorado informarán a 

cada grupo de alumnas e alumnos dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación esixibles 

para obter unha avaliación positiva nas distintas materias, así como dos criterios de 

cualificación, os instrumentos de avaliación , incluídas as materias pendentes de cursos 

anteriores, así como as medidas de reforzo e recuperación previstas. 

7.6. Avaliación final individualizada 

Tomando como referente legal o Real Decreto-lei 5/2016, do 9 de decembro, de 

medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, 

do 9 de diciembre, para a mellora da calidade educativa, ata a entrada en vigor da 

normativa resultante do Pacto de Estado social e político pola educación,  a avaliación final 

individualizada, regulada no artigo 29 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, será 
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considerada muestral e terá finalidade diagnóstica. Evaluarase o grao de adquisición da 

competencia matemática, a competencia lingüística e a competencia social e cívica, tendo 

como referencia principal as materias xerais do bloque das asignaturas troncais cursadas en 

cuarto de Educación Secundaria Obligatoria. Esta avaliación carecerá de efectos 

académicos.  

7.7. Título de graduado en educación secundaria  

Os títulos de graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos ata a entrada en 

vigor da normativa resultante do Pacto de Estado social e político pola educación permitirán 

acceder indistintamente a calquera das ensinanzas postobligatorias recollidas no artículo 3.4 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  

A calificación final que figurará será a media aritmética das calificacións numéricas 

obtidas en cada unha das materias cursadas na etapa, expresada nunha escala de 1 a 10 

con dous decimais, redondeada á centésima.  

7.8. Participación de pais, nais e titores/as legais no proceso educativo 

De conformidade co establecido no artigo 4.2. da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, 

reguladora do dereito á educación, e no artigo 6 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de 

convivencia e participación da comunidade educativa, os pais, as nais ou os/as titores/as 

legais deberán apoiar e participar na evolución do proceso educativo dos/das seus/súas 

fillos/as ou tutelados/as, así como coñecer as decisións relativas á avaliación e á promoción, 

e colaborar nas medidas de apoio ou reforzo que adopten os centros docentes para facilitar 

o seu progreso educativo, e terán acceso aos documentos oficiais de avaliación e aos 

exames e documentos das avaliacións que se lles realicen aos/ás seus/súas fillos/as ou 

tutelados/ as, sen prexuízo do respecto ás garantías establecidas na Lei orgánica 15/1999, 

do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e demais normativa 

aplicable en materia de protección de datos de carácter persoal.  

Os equipos docentes e os titores e titoras promoverán compromisos coas familias e co 

propio alumnado, nos que se especifiquen as actividades que uns e outros se comprometen 

a desenvolver para facilitar o progreso educativo. 

7.9. Documentos oficiais de avaliación 

Os documentos de avaliación na ESO son os seguintes:  

 actas de avaliación 
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 expediente académico 

 historial académico da ESO 

 informe persoal de traslado 

 informe de avaliación final de curso 

 

7.10. Avaliación do proceso de ensinanza 

O profesorado avaliará, nas sesións de avaliación do seu grupo, os procesos de ensino e 

a súa práctica docente en relación coa adecuación ao alumnado, co logro dos obxectivos da 

etapa e das áreas, e co desenvolvemento das competencias básicas. Os resultados 

acadados e as propostas de mellora reflictiranse na memoria final e contribuirán ao proceso 

de mellora da práctica educativa. 

8. Criterios xerais para a elaboración das programacións e as memorias 

 A programación didáctica deberá ser o instrumento de planificación curricular 

específico e necesario para desenvolver o proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado de 

maneira coordinada entre o profesorado integrante do departamento.  

 As programacións didácticas elaboradas por parte dos diferentes 

departamentos didácticos deberán incluír, polo menos, os seguintes elementos:   

 Introdución e contextualización 

 Contribución de cada ámbito, materia ou módulo ao desenvolvemento das 

ds competencias clave. Concreción que recolla a relación dos estándares 

de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís 

competenciais 

 Concreción para cada estándar de aprendizaxe avalaible de 

temporaización e grao mínimo de consecución para superar a materia 

 Os obxectivos establecidos para cada nivel/curso 

 Os contidos para cada nivel/curso, secuenciados e temporalizados 

 Concrecións metodolóxicas que require a materia  

 Os materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar, incluídos os libros 

de texto do alumnado  

 Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do alumnado, 

relacionados coas competencias básicas 

 Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 

 A especificación dos mínimos esixibles para obter unha avaliación positiva 

 Os procedementos e instrumentos de avaliación 

 Os criterios de cualificación 
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 Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación 

das materias pendentes de cursos anteriores 

 Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se 

poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados 

 Medidas de atención á diversidade 

 Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que 

corresponda 

 Actividades complementarias e extraescolares que se pretenden realizar 

desde o departamento 

 Accións previstas de acordo co Proxecto Lector do centro 

 Accións previstas de acordo co Plan de Integración das TICs do centro 

 As accións previstas de acordo co Plan de Convivencia do centro  

 Mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación das 

programacións didácticas en relación cos resultados académicos e 

procesos de mellora  

 Así mesmo, as memorias finais dos diferentes Departamentos Didácticos 

deberán incluír os seguintes aspectos:    

 Modificacións introducidas durante o curso na programación didáctica 

presentada ao principio de curso 

 Motivo/os das modificacións efectuadas  

 Análise dos resultados das avaliacións do alumnado en relación cos anos 

académicos anteriores. 

 No caso de ensinanzas nas que haxa exames extraordinarios no mes 

setembro, farase unha análise provisional cos datos da avaliación de xuño, incorporándose 

como anexo a análise definitiva inmediatamente despois de rematada a avaliación 

extraordinaria.  

 Actividades complementarias e extraescolares desenvoltas durante o curso 

 Conclusións e propostas concretas para a revisión e mellora da 

programación didáctica de cara ao ano académico seguinte 
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VI. Seguimento e avaliación do PEC 

 En primeiro lugar, hai que sinalar que o presente PEC sufrirá de xeito 

automático aquelas modificacións e/ou actualizacións que se deriven dos cambios 

normativos que se podan producir. En todo caso, cando se produzan estes cambios deberá 

darse conta aos distintos órganos de coordinación do centro e aos órganos colexiados de 

goberno. 

  En segundo lugar, cabe indicar que as propostas de modificación que xurdan 

como resultado da avaliación anual do presente PEC poderán ser realizadas por parte do 

equipo directivo, o claustro de profesoras/es, ou calquera outro dos sectores da comunidade 

educativa a través dos seus representantes no consello escolar do centro.  

 Unha vez presentada a proposta de modificación, a dirección do centro 

trasladará a mesma aos membros do consello escolar e fixará un prazo para o seu estudo.  

 As propostas de modificación que se realicen, por norma xeral, poderán ser 

aprobadas polo consello escolar do centro no terceiro trimestre de cada curso escolar co fin 

de que entren en vigor ao comezo do curso seguinte. 

 Toda a comunidade educativa ten o dereito de coñecer o Proxecto Educativo.  

A tal fin o documento publicarase na páxina web do centro. Asemade, realizaranse as 

seguintes copias: 

 Unha copia para a sala de profesores/as 

 Unha copia para xefatura de estudos 

 Unha copia para secretaría 

 Unha copia para dirección 

 Unha copia para a directiva da ANPA 

 Unha copia para administración  

 O equipo directivo velará para que todas as actividades do centro sexan 

coherentes co establecido no proxecto educativo. 

 O presente documento deberá ser revisado periodicamente polos distintos 

órganos de coordinación e de goberno do centro.  A tal fin, o equipo directivo deseñará e 

establecerá as estratexias necesarias para verificar os seguintes aspectos: 

 que a comunidade educativa coñece o proxecto educativo  

 que toda a comunidade educativa ten acceso ao documento 

 que se realizan as actualizacións derivadas do cumprimento da 

normativa vixente 

  


