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1- CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1- Datos do centro 

a) Nome: IES Plurilingüe Adormideras. 

b) Dirección: Juan Sebastián Elcano, número 28, 15002 A Coruña 

c) Comunicación:     Teléfono: 881 880086 

        Correo electrónico: ies.adormideras@edu.xunta.gal   

           Páxina web: iesadormideras.es 

 

 

 

2- Características do contorno. 

 

 O Instituto Adormideras, situado nun extremo da cidade conta cunha matrícula que foi 

incrementándose nos últimos anos e que está a día de hoxe entorno a 500 alumnos. Estes 

alumnos proceden de familias de estrato social moi diverso e cabe salientar  nos últimos 

cursos un incremento de alumnado procedente do estranxeiro , especialmente de países 

de Hispanoamérica. 

 

      3- Alumnado. 

 

O alumnado de ESO do Instituto Plurilingüe Adormideras vive no seu domicilio familiar 

na inmensa maioría e a maior parte nunha zona próxima ó instituto. Adoitan ser de clase 

media, aínda que hai un dez por cento de alumnos xitanos e inmigrantes, especialmente 

de Hispanoamérica. O alumnado de Bacharelato vive no seu domicilio familiar nun 

oitenta por cento e unha porcentaxe moi elevada procede dos concellos limítrofes de A 

Coruña, xa que o noso instituto é o único centro público que imparte o bacharelato 

artístico en Coruña e na súa bisbarra. 

 

    4- Profesorado. 

 

O profesorado pode considerarse de mediana idade – a media é de 52 anos- sendo a maior 

parte orixinario de Galicia. Ata fai pouco,  máis do 90 % tiña destino definitivo no centro 

e ampla experiencia docente pero esta situación está a cambiar nos últimos anos debido a 

un número grande de xubilacións que está a modificar o noso claustro no que xa non se 

pode falar de “plantilla” estable.  O profesorado di participar na organización do centro e 

considera útil a coordinación cos membros de seu departamento e  dos outros. Consideran 
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as actividades extraescolares coma necesarias e a opinión maioritaria é que deben estar 

integradas no horario lectivo e na programación do centro. O noventa e cinco por cento 

participa habitualmente en cursos de actualización científica e de innovación educativa. 

 

    5- Familias. 

 

A procedencia  das familias é maioritariamente do medio urbano, mentres que só un 14% 

son do medio rural. As profesións dos pais do noso alumnado, son maioritariamente  

obreiros cualificados seguidos de traballadores autónomos ou pequenos empresarios e 

funcionarios por esta orde, mentres que as nais nunha alta porcentaxe son amas de casa. 

A maioría dos pais e nais do alumnado teñen estudios de primaria e só un número reducido 

estudios superiores. 

Segundo  o ISEC (Índice Socioeconómico e Cultural) o grupo ao que pertencen as 

familias do alumnado varia entre medio alto e medio baixo. Este dato obtívose da 

avaliación de diagnóstico de 2º de ESO. Aínda así este dato é contraditorio co elevado  

número de familias (50%) que solicitan a axuda de libros. As causas poden estar no 

importante número de familias monoparentais e no impacto da crise económica. 

 

    6- Relación con outras institucións. 

 

O noso instituto ten tres centros de primaria adscritos: Victor López Seoane, Sanjurjo de 

Carricarte e Cidade Vella (antes Montel Touzet). 

Colaboramos co Concello da Coruña, coa Policía Local e outras institucións da cidade 

mediante actividades nas que participa o noso alumnado. 

E colaboramos tamén coa universidade por medio do Master en Educación Secundaria. 

Todos os anos varios profesores do centro son titores do Practicum, acollendo alumnado 

dos diferentes campus universitarios. 

 

      7- Valores e principios prioritarios. 

O IES Plurilingüe Adormideras aposta por potenciar valores e principios que 

consideramos fundamentais na nosa sociedade como son: a tolerancia, a solidariedade, a 

convivencia e a xestión pacífica de conflitos e o respecto á diversidade. 

O centro maniféstase aconfesional e respectuoso con todas as crenzas relixiosas, tanto de 

profesores como de alumnos. 
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O centro declárase defensor e promotor das liberdades individuais e colectivas e, polo 

tanto, pluralista e democrático.  

 O instituto pretende favorecer a convivencia e educar no respecto ás expresións de todas 

as opinións e actitudes que non vaian en contra dos principios democráticos.  

O centro fomentará unha educación para a igualdade, sen discriminacións por razón de 

sexo, relixión, raza, nacionalidade e calquera outras circunstancias.  

O centro estará atento a calquera situación de discriminación e opresión que se manifeste 

en problemas actuais tales como o sexismo, racismo, xenofobia, acoso, etc. 

O centro considera o diálogo e a tolerancia como os medios necesarios para a solución 

pacífica dos conflitos, rexeitando os comportamentos violentos e fomentando entre os 

compoñentes da comunidade escolar actitudes de solidariedade. 

O centro terá en conta o seu entorno socio-económico, cultural, natural,  e educará no 

compromiso do seu coidado e mellora. 

O instituto conta cun Plan de Igualdade que pretende fomentar o respecto e a igualdade 

de oportunidades de ambos sexos, co obxectivo final de que as nosas alumnas e alumnos 

sexan nun futuro mulleres e homes iguais e coas mesmas oportunidades. 

 8- Obxectivos e prioridades de actuación. 

– Seguir coa potenciación das linguas estranxeiras. Somos conscientes que a 

realidade coa que se van atopar os nosos alumnos unha vez que accedan ó mundo do 

traballo cambiou moito nos últimos anos. Ter un dominio axeitado de inglés é esencial e 

xa que todos os alumnos deberían desenvolverse ben nesa lingua non queda outra que 

aprender unha segunda lingua para ter algunha posibilidade máis. Para conseguir este 

obxectivo, o noso instituto foi pioneiro e segue a selo coas seccións bilingües en inglés  e 

ofertando como segundas linguas francés e alemán. 

– Seguir coa decoración do instituto: os alumnos do bacharelato artístico 

conseguiron cambiar o aspecto do instituto decorando unha serie de portas con 

obras de pintores do século XX.  A día de hoxe no instituto pódense ver novos 

murais, esculturas, papeleiras artísticas e seguimos co proxecto da pintura de 
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portas. Todos estes traballos son dunha grande calidade e o feito de ver aos 

alumnos traballando mellora moito o ambiente do centro, o que repercute en 

menos problemas de disciplina. 

 

– Apoiar  e potenciar a labor do equipo de Dinamización Lingüística: ano tras 

ano o instituto Adormideras saca adiante coa axuda inestimable de profesores e 

alumnos a revista Mapoula, facemos tamén un concurso de marca páxinas e 

moitas outras actividades encamiñadas a potenciar o uso da lingua galega. 

 

- Mellorar os resultados académicos dos alumnos: este é o obxectivo máis 

difícil de acadar pois depende non só de nos senón tamén e sobre todo dos 

alumnos. No instituto estamos a aplicar todas as medidas de reforzo e de apoio 

necesarias pero estas non serven de moito diante de alumnos que non queren 

estudar e con familias que non apoian o esforzo que fai o instituto. As causas do 

fracaso escolar son moi variadas pero  os resultados académicos empezaron a 

mellorar e seguiremos a traballar para conseguir de a pouco acadar  resultados 

de calidade. Nos cursos de ESO temos alumnos con resultados moi bos pero 

tamén outros que non conseguen acadar o título de ESO. En Bacharelato hai 

grandes diferencias entre os alumnos de bacharelato artístico (que acadan peores 

resultados aínda que hai alumnos brillantes) e os alumnos de ciencias e os de 

humanidades e ciencias sociais que adoitan acadar mellores resultados. 

Malia isto os resultados acadados por o noso alumnado en selectividade nos 

últimos anos son francamente bos, cunha media que está por encima da media 

galega. Seguiremos a traballar nesta liña. 

 

– Seguir co plan de formación do profesorado: para o noso instituto a figura de 

coordinador de formación en centros é importante e a través dela o profesorado 

está a participar activamente ano tras ano xa sexa en seminarios permanentes ou 

en grupos de traballo coa finalidade de reciclarse e así desenvolver o seu traballo 

da forma máis eficaz posible. 

 

– Traballar na modernización da xestión técnica e catálogo da biblioteca e na 

reorganización dos espazos físicos e os fondos bibliográficos, para adáptala ás 

novas necesidades do noso centro. 
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9-Sinais de identidade. 

 

- Impartición do bacharelato artístico: se hai algo que nos diferencia dos outros 

institutos da cidade é o feito de impartir dende o ano 1995 o bacharelato 

artístico. Empezamos cun grupo reducido de alumnos e a día de hoxe temos 8 

grupos de bacharelato artístico ( 4 grupos en 1º de bacharelato e 4 grupos en 2º). 

Isto fai que o alumnado de bacharelato artístico represente preto do 50% da 

totalidade dos alumnos. 

 

- Centro plurilingüe: o noso instituto da unha grande importancia ó ensino de 

linguas estranxeiras. No instituto, ademais de inglés, ofertamos tamén francés e 

alemán. Temos seccións bilingües dende o curso escolar 2005-2006 e dende o 

curso 2010-2011 somos centro plurilingüe. Impártense en inglés a materia de 

bioloxía e xeoloxía en 1º de ESO, física e química en 2º e 3º de ESO e TIC en 4º 

de ESO. Tamén se imparte en inglés relixión católica na ESO. No 1º curso de 

bacharelato hai unha sección bilingüe en inglés na materia de volume. 

Para o noso instituto, a aprendizaxe de linguas estranxeiras é un dos obxectivos 

primordiais. Temos que preparar ós nosos alumnos para incorporarse un día ó 

mundo laboral e o coñecemento de varias linguas pódelles abrir moitas portas. 

 

- Outra das nosas sinais de identidade é a aula-materia: grazas ao sistema de 

aula-materia, temos aulas dotadas de pantallas dixitais, proxectores, 

ordenadores, bibliotecas de aula, o que facilita moito a labor do profesorado que 

non ten que desprazarse cada vez que quere utilizar algún destes materiais. Isto 

tradúcese tamén en un aproveitamento maior da hora de clase, sen esquecerse de 

que a utilización de todos estes recursos dixitais fai máis atractiva a materia pois 

os nosos alumnos forman parte da era dixital. 

 


