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DOCUMENTO 1: PLAN ANUAL CURSO 2020-2021 

 
Denominación IES Afonso X O Sabio 
Enderezo Rúa Río Sil nº 9 
Localidade A Barcala - Cambre 
Código da localidade 15660 
Concello Cambre 
Provincia A Coruña 
Código do Centro 15027873 
N.I.F. Q-6550052-B 
Teléfono – Fax 881 88 03 39 
Correo electrónico ies.afonsox.cambre@edu.xunta.es 

Páxina Web 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesafonsoxcambre/ 

 

 
OBXECTIVOS 

1.1. Asegurar a seguridade sanitaria de toda a comunidade educativa 

ARGUMENTACIÓN 
No contexto do curso actual marcado por unha crise sanitaria sen precedentes, o principal 
obxectivo para este curso 20-21 debe ser atender todas as normativas encamiñadas a garantir que 
o centro poida funcionar debidamente, atendendo á parte emocional, social, educativa e sanitaria 
do alumnado. 

ACCIÓNS 
▪ Seguemento das normas establecidas nos distintos protocolos das Consellerías de 

Sanidade e de Educación. 

ORGANIZACIÓN 
▪ Atención aos documentos normativos: Protocolos das Consellerías de Sanidade e 

Educación. 
▪ Redacción e cumprimento dos distintos plans de actuación: acollida, continxencia e 

adaptación á situación covid. 
                                                       RESPONSABLES – RECURSOS 

▪ Equipo directivo. 
▪ Equipo covid do centro. 
▪ Profesores responsables de TICS. 
▪ Departamento de orientación e titorías. 
▪ Profesorado, alumnado e toda a comunidade educativa. 

 
                                                       INDICADORES DE CALIDADE 

▪ Grao de aceptación dos documentos. 
▪ Nivel de involucración da comunidade educativa na consecución do obxectivo. 

 

 

 

mailto:ies.afonsox.cambre@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesafonsoxcambre/


OBXECTIVOS 
1.2. Fomentar a renovación pedagóxica, apostando polo dominio das novas tecnoloxías 

                                                                          ARGUMENTACIÓN 
Coa experiencia proporcionada pola suspensión das clases o curso 19-20 faise inevitable coñecer 
o nivel de competencia tecnolóxica do alumnado e do profesorado, así como artellar as medidas 
necesarias para garantir un acceso aos materiais educativos en calquera circunstancia que poida 
deparar este curso. Debemos tamén dotar de medios ás familias que non teñan acceso ás 
equipacións informáticas necesarias para asegurar un bo seguimiento educativo de todo o 
alumnado. 

ACCIÓNS 
▪ Coñecer as necesidades reais de equipamentos e de conectividade de toda a comunidade 

educativa. 
▪ Deseñar formación para a posta en marcha da Aula Virtual do IES. 
▪ Crear un grupo de docentes encargados de coordinar os aspectos relativos ás Tics do 

centro. 
▪ Mellorar a páxina Web para aumentar a comunicación e o seu uso para a práctica docente 

(materiais de todo tipo para que os alumnos poidan acceder desde a súa casa, intercambio 
de información entre o profesorado). 

▪ Solicitar da Consellería que continúe aportando equipos de novas tecnoloxías. 
ORGANIZACIÓN 

▪ Organización do Equipo de Novas Tecnoloxías. 
▪ Organización de grupos de traballo. 

 
RESPONSABLES – RECURSOS 

▪ Equipo directivo 
▪ Claustro 
▪ Medios económicos: centro e administración. 

INDICADORES DE CALIDADE 
▪ Obxectivos conseguidos. 
▪ Satisfacción dos implicados. 

 
OBXECTIVOS 

1.3. Continuar na práctica da innovación mediante a internacionalización do IES 
ARGUMENTACIÓN 

A dilatada experiencia en programas internacionais do IES Afonso X O Sabio é un sinal de 
identidade do centro. O alumnado ten acceso todos os cursos a intercambios, experiencias 
educativas e prácticas en distintos países europeos que complementan a súa formación 
académica, cívica e humana. 

                                                           ACCIÓNS 
▪ Continuar e impulsar a formación no Centro, dentro das liñas actuais: Convivencia e 

Programas europeos. 
▪ Desenvolvemento dos programas ERASMUS + concedidos ao Centro: 

- Dous KA1, con centros de Italia, para que o alumnado de CM de Administrativo 
poda facer a FCT alí: “Simulación de empresas en el aula vs trabajo real en 
empresas” e “Prácticas profesionales ampliando horizontes”. 

- Un KA2 “Steps to achieve gender equality” con centros de Polonia, Romanía e 
Turquía. 

▪ Facilitar recursos económicos, materiais e humanos para o grupo de profesores que así o 
demande, segundo o interese para o Centro. 

▪ Involucrarnos en proxectos nacionais ou europeos de Formación en Centros. 
▪ Fomentar e potenciar a formación permanente do profesorado en linguas estranxeiras. 
▪ Propoñer varias persoas como encargadas de coordinar a formación. 



▪ Elaborar un listado de necesidades de formación, priorizalas e facer unha planificación. 

ORGANIZACIÓN 
▪ Organización do Equipo de Novas Tecnoloxías. 
▪ Organización de grupos de traballo. 
▪ Presentación dos documentos do Centro como proxectos, orzamentos, convocatorias, etc., 

en 
▪ formato dixital e a través de Internet. 

RESPONSABLES – RECURSOS 
▪ Claustro. 
▪ Equipo directivo. 
▪ Persoal non docente. 
▪ Medios económicos: centro e administración. 

INDICADORES DE CALIDADE 
▪ Obxectivos conseguidos. 
▪ Satisfacción dos implicados. 

 

 
OBXECTIVOS 

1.4. Avanzar na consecución dun alumnado responsable do seu propio proceso de 
aprendizaxe e dun mellor ambiente de estudo e traballo na aula e na casa. 

                                                                      ARGUMENTACIÓN 
A consecución de niveis óptimos na competencia de aprendizaxe autónomo é indispensable no 
contexto actual. Debemos traballar para asegurar a involucración e a responsabilidade do 
alumnado no proceso de aprendizaxe. 

ACCIÓNS 
▪ Localizar as causas da desmotivación e falta de rendemento nos estudos. 
▪ Concienciar ás familias da súa importancia á hora de responsabilizarse nas tarefas e 

estudio do alumnado na casa. 
▪ Continuar cos Contratos-Programa. 
▪ Mellorar  as competencias clave: matemática e lingüistica 
▪ Traballar dende o Departamento de Orientación no Plan de Acción Titorial para establecer 

estratexias e metodoloxías para intentar superar esta eiva. 

ORGANIZACIÓN 
▪ Reunións cos traballadores sociais do concello para facermos un seguimento daqueles 

alumnos/as que teñen dificultades inherentes a súa situación económica e persoal. 
▪ Reunións da CCP. 
▪ Asembleas xerais. 
▪ Comunicacións mediante circulares, informes, folletos...  

RESPONSABLES – RECURSOS 
▪ Equipo Directivo. 
▪ Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

 

 

 



OBXECTIVOS 
1.5. Evitar entre os alumnos e alumnas as actitudes conflitivas, discriminatorias e sexistas e 
elaborar unha serie de recursos para a educación en valores e de atención á diversidade. 

ARGUMENTACIÓN 
Aínda que actualmente o IES non é un centro que se defina pola súa excesiva conflictividade, aínda 
continúan a darse situación susceptibles de mellora.  
De vital importancia resultou para o funcionamento do Centro o Plan de Convivencia, que logrou 
mellorar os resultados da convivencia no centro comparados a hai unha década. 
A implicación de profesorado e alumnado axudante foi fundamental para logralo. 
Así mesmo, dotouse dunha aula para a Convivencia e outra para a reflexión que están a dar bos 
resultados. 

ACCIÓNS 
• Continuar mellorando o Plan de Convivencia. 
• Continuar cos Contratos-Programa: 

CON-VIVE 
• Organización, das “Oitavas xornadas de Convivencia Positiva” coa fin de consensuar 

experiencias na convivencia con outros centros de Galicia. 
• Seguir coa formación de profesorado, alumnado mediador e colaborador na convivencia. 
• Evitar na medida do posible todo tipo de linguaxe e comportamentos ofensivos e todo tipo de 

mensaxes, en taboleiros, escritos, e outros documentos, que comporten unha actitude 
discriminatoria ou sexista. 

• Facer fincapé en que todos os documentos identificativos do Centro fomenten a educación 
para a igualdade, marcando obxectivos e estratexias para evitar esas actitudes. 

• Repartir equitativamente as tarefas entre alumnos e alumnas, e premiar a colaboración entre 
eles. 

• Elaboración dun protocolo de recepción de alumnado inmigrante. 
• Colaborar co equipo encargado da Convivencia. 
• Colaborar co Concello nas actividades que poidan organizar para estes fins. 
• Continuar a organizar obradoiros dende o Departamento de Orientación con diversas 

asociacións para 
abordar ese temas. 

ORGANIZACIÓN 
▪ Asembleas xerais. 
▪ Organización do observatorio de convivencia escolar. 
▪ Debate das propostas na Comisión de Coordinación Pedagóxica e no Claustro. 
▪ Comunicacións mediante circulares, informes... 

RESPONSABLES – RECURSOS 
▪ Equipo Directivo. 
▪ Comisión de Coordinación Pedagóxica. 
▪ Equipo de Convivencia. 
▪ Departamentos. 
▪ Departamento de Orientación. 
▪ Claustro, alumnos e familias. 
▪ Recursos: os propios da comunidade educativa e os que aporte a administración. 

INDICADORES DE CALIDADE 
▪ Grao de aceptación dos documentos. 
▪ Satisfacción dos implicados. 



 

DOCUMENTO 2: HORARIO DO CENTRO 

O horario de actividades lectivas está dividido en xornada de mañá (08:30-14:10) 
e a tarde do martes (16:30-18:10) para os niveis de ESO e Bacharelato. 
O horario dos ciclos formativos é pola mañá de 08:30 a 15:00 horas. 
 

 
Para os alumnos de 1º e 2º de ESO hai dous recreos diarios de 20 minutos cada un (de 
10:10 a 10:30 e de 12:10 a 12:30). Os restantes alumnos (3º e 4º de ESO, Bacharelato, 
FP Básica e Ciclos formativos) teñen un único recreo de 40 minutos (dende as 11:00 ata 
as 11:40). Os alumnos de 3º e 4º de ESO incorpóranse durante este curso 20-21 a este 
recreo único atendendo á situación actual e ás normas dictadas nos distintos protocolos 
das Consellerías de Educación e Sanidade de adaptación á situación covid. 
Os horarios dos distintos grupos foron confeccionados, seguindo as instrucións do 1 de 
agosto de 1997 (D.O.G. do 2 de setembro), sobre organización das actividades docentes, 
de xeito que os alumnos non teñan horas intermedias libres. 
As clases de Bacharelato, FP Básica e da E.S.O. distribúense en 6 períodos lectivos pola 
mañá, de luns a venres (8:30 a 14:10) e 2 períodos lectivos a tarde do martes (16:30 a 
18:10), ata completar un total de 32 períodos. 
 

O Centro abre polas mañas ás 08:10 horas e na tarde do martes ás 16:10 horas para 
atender ao alumnado da ESO usuario do transporte escolar gratuíto. 
 

O horario de atención ao público da secretaría é dende as 9:00 ata as 14:00 horas. 
 

Durante o verán o Centro permanecerá aberto durante os meses de xullo (en horario de 
09:00 ata as 14:00 horas) e agosto (dende as 10:00 ata as 13:00 horas). Nas vacacións 
de Nadal o centro permanecerá aberto entre as 10:00 e as 13:00 horas. 
 
 
 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

1ª hora 08:30-09:20      

2ª hora 09:20-10:10      

Recreo 10:10-10:30      

3ª hora 10:30-11:20      

4ª hora 11:20-12:10      

Recreo 12:10-12:30      

5ª hora 12:30-13:20      

6ª hora 13:20-14:10      
 

7ª hora ciclos 14:10-15:00      
 

7ª hora 16:30-17:20    

8ª hora 17:20-18:10  



DOCUMENTO 3: ORGANIZACIÓN DE SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 

 

O servizo de transporte escolar é realizado por dúas empresas e consta de 8 rutas, 
estando a nº 4 desdobrada: 
 

AUTOCARES ASICASA 

Ruta Paradas Pasaxeiro
s 

1 Graxal (polideportivo), Instituto 54 

2 Graxal (polideportivo), Instituto 50 

3 Costa da Tapia (Mapfre), Instituto 55 

4 1ª quenda 
Costa da Tapia (Mapfre), Casa das 
Palmeiras, Instituto 

51 

4 2ª quenda Casa das Palmeiras, Paraugas, Instituto 51 

 
5 

Cruceiro de Bribes, Meixigo, Casal, 
Pontecela, Patiña, Cambre (praza), 

Instituto 

 
51 

6 Cambre (praza), Instituto 51 

 
 
 
 

          AUTOCARES ARRIVA 

Ruta Paradas    Pasaxeiros 

 

7 

As Revoltas, Priguiza, Lendoiro, Mota, Fraiz 
nº 28, Fraiz nº 10, Volteiro, Catro Camiños, 
Ponte autopista, Cruceiro- Pravio, 
Carpintería Hnos. Pan, Cambre- 

Drozo, Cambre, Instituto 

 

55 

 
8 

Quintán, Apeadeiro de Cecebre, Castros do 
Bosque, Bar Barbeito, Muíño Vello, Vilares, 
Gándara, Armental, Carballás, Os 

Fabas, Estorrentada, A Pega, Instituto 

 
52 

 
Debido ao incremento do alumnado da ESO na parada do PARAUGAS, hai cinco cursos 
suprimiuse a parada URBILAR, situado aproximadamente a 1,5 km do IES. Este cambio 
foi realizado co visto e prace da sección de transportes da Xefatura Territorial da 
Consellería de Educación. 
A ruta 4 está desdobrada, de tal xeito que o alumnado na entrada ten que estar antes 
na parada (ás 08:00 pola mañá e ás 16:00 pola tarde) e, na saída, teñen que esperar no 
IES aproximadamente 20 minutos. 
 

 

 

 



DOCUMENTO 4: DATOS DE ALUMNADO E PERSOAL 

 

COMPOSICIÓN ACTUAL DE UNIDADES 

Unidades de ESO 26 
Unidades de PMAR 2 
Unidades de Bacharelato 9 
Unidades de FPB 2 
Unidades de Ciclo Medio 2 
Unidades de Ciclo Superior 2 

 

No curso actual 2020-2021 o IES Afonso X O Sabio ten 827 alumnos e alumnas 

matriculados. Con respecto ao curso pasado mantéñense prácticamente as cifras de 

matrícula. 

O claustro está composto por 87 membros. Destes, 63 docentes teñen o seu destino 

definitivo no centro e o resto son profesores en comisión de servizos, en expectativa de 

destino ou interinos. Coa iniciativa do programa ARCO incorpóranse tamén ao centro 

dous docentes con xornada completa nas especialidades de Matemáticas e de 

Pedagoxía Terapéutica. No presente curso contaremos ademais con unha auxiliar de 

conversa en francés, Sidonie de Wever, incorporada ao centro no mes de novembro. 

O centro conta no seu cadro de persoal con dúas persoas auxiliares administrativas, dous 

subalternos (ata o curso 2013-14 houbo tres, pero desde que un deles solicitou 

excedencia voluntaria lamentablemente a súa praza non foi cuberta), e catro persoas 

para a limpeza. Hai tamén unha coidadora para atender a alumnos con discapacidades 

física, psiquica e/ou sensorial. 

A distribución do alumnado nos grupos e etapas é a que segue: 

                             ESO 

1º A 1º B 1º C 1º D 1º E 

24 23 17 23 19 

                             106 

 

                                                   ESO 

2º A 2º B 2ºC 2º D 2º E 2º F 2º G 2º H 

23 23 17 16 18 19 19 18 

                                                   153 

 

                                     ESO 

3º A 3º B 3º C 3ºD 3º E 3º F 

20 23 19 24 20 19 

                                     125 



 

                                           ESO 

4º A 4º B 4º C 4º D 4º E 4º F 4º G 

20 20 20 20 23 19 20 

                                          142 

 

                                                 BACHARELATO 

1º A 1º B 1º C 1º D  2º A 2º B 2º C 2º D 2º E 

21 25 23 25 19 20 20 22 20 

                            94                                                            101 

 

                                                      FORMACIÓN PROFESIONAL 

            FPB CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 

1º A 2º A       1º A       2º A        1º A       2º A 

   11     15         19         13           21         27 

            26                         32                              48 

 

CLAUSTRO PROFESORADO  2020-2021 DEPARTAMENTO  SITUACIÓN  
1. Chao Franco, José Manuel Administrativo Definitivo  

2. Novo García, María del Mar Administrativo Provisional 

3. Ramos Vázquez, Ana María Administrativo Definitiva 

4. Otero Chaves, Juan Luis Administrativo Definitivo 

5. Sánchez García, Manuel Administrativo Definitivo 

6. Vázquez Méndez, María Jesús Administrativo Definitiva 

7. Domínguez Martín, Mª Esther Bioloxía e Xeoloxía Definitiva 

8. Pereira Gómez, María Dolores Bioloxía e Xeoloxía Definitiva 

9. Rey Eibe, María Ascensión Bioloxía e Xeoloxía Definitiva 

10. Rico Fachal, Daniel Bioloxía e Xeoloxía Provisional 

11. Rivera Pérez, Iván Bioloxía e Xeoloxía Definitivo 

12. Moltó Roibal, María Fernanda Debuxo Definitiva 

13. Moreira García, Marta Debuxo Definitiva 

14. Martínez Pascual, Patricia Economía Provisional 

15. Veiguela Reigosa, Marta Economía Definitiva 

16. Iglesias Botía, Belén Educación Física Definitiva 

17. Martínez Pérez, Alfredo Luis Educación Física Definitivo 



18. Medín Cagiao, Paula Educación Física Definitiva 

19. Cernadas Arcas, Verónica Filosofía Provisional 

20. Úbeda González, José Luis Filosofía Definitivo 

21. Cortizas Varela, Amador Física e Química Provisional 

22. de la Torre Gómez, María Física e Química Provisional 

23. Ferraces Lago, Isabel Física e Química Definitiva 

24. Obeso Trueba, Manuel Ángel Física e Química Definitivo 

25. Varela Ramos, Vanesa Física e Química Definitiva 

26. García Saavedra, Sonsoles Formación e O.L. Definitiva 

27. Dumesnil, Sarah Francés Definitiva 

28. Lourido Romeu, Begoña Francés Definitiva 

29. Barbeito García, Paula Inglés Provisional 

30. Leira Paz, Yolanda María Inglés Definitiva 

31. López Pallas, María Amable Inglés Definitiva 

32. Michinell Pan, Sandra Inglés Provisional 

33. Quiza Varela, Teresa Inglés Definitiva 

34. Sacedón Sánchez, Mª Ángeles Inglés Definitiva 

35. Serrano Pita, José Ramón Inglés Definitivo 

36. Varela Vázquez, María Olga Inglés Definitiva 

37. Carballeira Fariña, María Latín Provisional 

38. Tato Bonome, Margarita Latín Provisional 

39. Vicente Martínez, Susana  Latín Definitiva 

40. Álvarez Aller, María Amelia Lingua castelá e Literatura Definitiva 

41. Collantes Lamas, Iria Lingua castelá e Literatura Definitiva 

42. Cornes Ríos, María Isabel Lingua Castelá e Literatura Provisional 

43. Frutos Calderero, Patricia Lingua Castelá e Literatura Provisional 

44. Gómez Padilla, Mª Milagros Lingua castelá e Literatura Definitiva  

45. Maceiras Miñán, Rosa María Lingua castelá e Literatura Definitiva 

46. Piñeiro Piñeiro, Liliana Lingua castelá e Literatura Definitiva  

47. Rodríguez Lage, Laura Lingua Castelá e Literatura Provisional 

48. Vidal Marcote, María Belén Lingua castelá e Literatura Definitiva 



49. Díaz Díaz, David Lingua e Literatura galega Definitivo 

50. Fernández Rodríguez, Carme Lingua e Literatura galega Definitiva 

51. Hermida Pico, María do Mar Lingua e Literatura galega Definitiva 

52. Parada Maroño, Carme Lingua e Literatura galega Definitiva 

53. Pereiro González, Mª José Lingua e Literatura galega Provisional 

54. Precedo Estraviz, Patricia Lingua e Literatura galega Definitiva 

55. Torreiro García, Víctor Lingua e Literatura galega Definitivo 

56. Calderón Fernández, Eloy Matemáticas  Provisional 

57. Caridad Varela, Lucía Matemáticas Provisional 

58. Crespo del Corral, Jesusa Matemáticas Definitiva 

59. Dorrego López, Eduardo Matemáticas Definitivo 

60. Fernández Ferreiro, Bernabé Matemáticas Definitivo  

61. Fernández García, Juana Mª Matemáticas Definitiva 

62. Pérez Rouco, Verónica Matemáticas Definitiva 

63. Rodríguez Ferro, Inmaculada Matemáticas Definitiva 

64. Trashorras de la Fuente, Pablo Matemáticas Definitivo 

65. Varela Garea, Mª Ángeles Matemáticas Provisional 

66. Alonso Pérez-Ávila, Beatriz Música Definitiva 

67. Cañás Couselo, Santiago Música Definitivo 

68. Montes Fernández, Mª Antonia Música Definitiva  

69. Bujeiro Barral, Diana María Orientación Provisional 

70. López González, María Irma Orientación Definitiva  

71. Vilar Martínez, Mª Begoña Orientación Provisional 

72. López Bernárdez, Ana Nélida Relixión Provisional 

73. Míguez Rodríguez, José Manuel Relixión Definitivo 

74. Fernández Sampayo, Cristina S. e A. Informáticas Definitiva 

75. Lobeiras Blanco, Jacobo S. e A. Informáticas Definitivo 

76. Bellas Bermúdez, Marta Tecnoloxía Provisional 

77. Gómez Folgar, Javier Tecnoloxía Provisional 

78. Martínez Meiriño, Federico Tecnoloxía Definitivo 

79. Meijón Sánchez, Ángel Tecnoloxía Definitivo 



 

 

DOCUMENTO 5: ORGANIZACIÓN DO CENTRO 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

Directora  Mª Belén Vidal Marcote 

Vicedirectora Beatriz Alonso Pérez-Ávila 

Xefa de Estudos Susana Cristina Vicente Martínez 

Secretaria Rosa Mª Maceiras Miñán 

 

80. Andújar Santos, Gemma Xeografía e Historia Definitiva 

81. Bellas Méndez, María Teresa Xeografía e Historia Definitiva 

82. Fernández Piñeiro, Estefanía Xeografía e Historia Definitiva 

83. González Piñeiro, María Isabel Xeografía e Historia Definitiva 

84. Martínez García, José Antonio Xeografía e Historia Definitivo 

85. Rubio de la Fuente, Almudena Xeografía e Historia Provisional 

86. Torres Machado, Jorge Xeografía e Historia Provisional 

Consello escolar: renovado 27/22/18.                   Adiadas as elección de 2020 

Membros natos 

Mª Belén Vidal Marcote Directora (presidenta) 

Maceiras Miñán, Rosa Secretaria (sen dereito a voto) 

Vicente Martínez, Susana Xefa de Estudos 

Representantes do profesorado 

Fernández Rodríguez, María do Carme elección 2018-22 

Hermida Pico, María do Mar vacante ata 2020 

Pérez Rouco, Verónica elección 2018-22 

Trashorras de la Fuente, Pablo elección 2018-22 

Veiguela Reigosa, Marta elección 2016-20 

Representantes do alumnado 

Bayo Paz, Alicia elección 2018-22 

Guimarey Sabio, Nicolás elección 2018-22 

Tomé Regueiro, Nerea vacante ata 2020 

Representantes dos pais e nais dos alumnos/as 

Calvo Noya, José Manuel elección 2018-22 

Sánchez Molina, José Andrés elección 2016-20 

Iglesias Folgueira, José Benito representante ANPA 

Representante do persoal de administración e servizos 

Representante do Concello 

Gutiérrez Nieto, Miguel Ángel 



 

 

 

Comisión económica 
Directora Vidal Marcote, Mª Belén 
Secretaria Maceiras Miñán, Rosa 
Representante do profesorado Trashorras de la Fuente, Pablo 
Representante dos alumnos Tomé Regueiro, Nerea 
Representante de pais/nais Calvo Noya, José Manuel 

 

 

 

 

TITORÍAS DE ESO, BACH. E FP 

1º A Gemma Andújar Santos 

1º B Almudena Rubio de la Fuente 

1º C Sarah Dumesnil Pérez 

1º D Iván Rivera Pérez 

1º E Daniel Rico Fachal 

 

2º A Eloy Calderón Fernández 

2º B Liliana Piñeiro Piñeiro 

2º C María de la Torre Gómez 

2º D Isabel González Piñeiro 

2º E Mª Isabel Cornes Ríos 

2º F Amador Cortizas Varela 

2º G Paula Barbeito García 

2º H Juana Mª Fernández García 

2º PMAR Mª do Carme Fernández Rodríguez 

Comisión de convivencia 
Directora  Vidal Marcote, Mª Belén 
Xefa de Estudos  Vicente Martínez, Susana 
Orientadora  Vilar Martínez, María Begoña 
Representantes do profesorado  Hermida Pico, María do Mar 

Pérez Rouco, Verónica 
Veiguela Reigosa, Marta 

Responsable de coeducación  Fernández Rodríguez, María do Carme 
Representantes dos pais/nais  Sánchez Molina, José Andrés 

Iglesias Folgueira, José Benito 
Representantes do alumnado  Bayo Paz, Alicia 

Guimarey Sabio, Nicolás 



3º A Sandra Michinell Pan 

3º B David Díaz Díaz 

3º C Mª Ángeles Sacedón Sánchez 

3º D Inmaculada Rodríguez Ferro 

3º E María A. Varela Garea 

3º F Federico Martínez Meiriño 

3º PMAR Mª Dolores Pereira Gómez 

4º A Iria Collantes Lamas 

4º B María Carballeira Fariña 

4º C Patricia Precedo Estraviz 

4º D Mª Amable López Pallas  

4º E Mª José Pereiro González 

4º F Jorge Torres Machado 

4º G Patricia Frutos Calderero 

 

1º BACH A Mª Ascensión Rey Eibe 

1º BACH B Mª Fernanda Moltó Ruibal 

1º BACH C Estefanía Fernández Piñeiro 

1º BACH D Yolanda Mª Leira Paz  

 

2º BACH A Vanesa Varela Ramos 

2º BACH B Víctor Torreiro García 

2º BACH C Laura Rodríguez Lage  

2º BACH D Verónica Cernadas Arcas 

2º BACH E José Antonio Martínez García 

 

1º FPB Jacobo Lobeiras Blanco 

2º FPB Cristina Fernández Sampayo 

 

 
 
 
 

1º CM Juan Luis Otero Chaves 

2º CM José Manuel Chao Franco 

1º CS María Mar Novo García 

2º CS Manuel Sánchez García 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
Xefa de departamento María Begoña Vilar Martínez 

Profesora PT María Irma López González 

Profesora PT Diana María Bujeiro Barral 

Titor ámbito científico-tecnolóxico Vanesa Varela Ramos 

Titor ámbito lingüístico-social Iria Collantes Lamas 

FOL Sonsoles García Saavedra 
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DEPARTAMENTO NOME CARGO 

Administrativo Vázquez Méndez, Mª Jesús  Xefatura 

Bioloxía e Xeoloxía Domínguez Martín, Mª Esther Xefatura 

Debuxo Moreira García, Marta Xefatura 

Economía Veiguela Reigosa, Marta Xefatura 

Educación Física Iglesias Botía, Belén Xefatura 

Filosofía Úbeda González, José Luís Xefatura 

Física e Química Obeso Trueba, Manuel Ángel Xefatura 

F.O.L. García Saavedra, Sonsoles Xefatura 

Francés Lourido Romeu, Begoña Xefatura 

Inglés Serrano Pita, José Ramón Xefatura 

Latín Tato Bonome, Margarita Xefatura 

Lingua castelá e literatura Gómez Padilla, María Milagros Xefatura 

Lingua e literatura galega Fernández Rodríguez, Mª do Carme Xefatura 

Matemáticas Pérez Rouco, Verónica Xefatura 

Música Cañás Couselo, Santiago Xefatura 

Orientación Vilar Martínez, Mª Begoña Xefatura 

Relixión Míguez Rodríguez, José Manuel Xefatura 

Sistemas e aplicacións informáticas Fernández Sampayo, Cristina Xefatura 

Tecnoloxía Meijón Sánchez, Ángel Xefatura 

Xeografía e Historia Martínez García, José Antonio Xefatura 

                         COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 
 
Directora Mª Belén Vidal Marcote (presidenta) 

Xefatura de estudos Susana Cristina Vicente Martínez 

Xefatura Depart. Administrativo Mª Jesús Vázquez Méndez 

Xefatura Depart. Bioloxía e Xeoloxía Mª Esther Domínguez Martín 

Xefatura Depart. Debuxo Marta Moreira García 

Xefatura Depart. Economía Marta Veiguela Reigosa 

Xefatura Depart. Educ. Física Belén Iglesias Botía 

Xefatura Depart. Filosofía José Luís Úbeda González 

Xefatura Depart. Física e Química Manuel Ángel Obeso Trueba 

Xefatura Depart. FOL Sonsoles García Saavedra 

Xefatura Depart. Francés Begoña Lourido Romeu 

Xefatura Depart. Inglés José Ramón Serrano Pita 

Xefatura Depart. Latín Margarita Tato Bonome 

Xefatura Depart. Lingua Castelá Mª Milagros Gómez Padilla 

Xefatura Depart. Lingua Galega Mª do Carme Fernández Rodríguez 

Xefatura Depart. Matemáticas Verónica Pérez Rouco 

Xefatura Depart. Música Santiago Cañás Couselo 

Xefatura Depart. Relixión José Manuel Míguez Rodríguez 

Xefatura Depart. Sistemas e aplicacións informáticas Crsitina Fernández Sampayo 

Xefatura Depart. Tecnoloxía Ángel Meijón Sánchez 

Xefatura Depart. Xeografía e Historia José Antonio Martínez García 

Xefatura Depart. Orientación Mª Begoña Vilar Martínez 

Profesora PT María Irma López González 

Profesora PT Diana María Bujeiro Barral 

Coordinación Equipo Dinamización Lingüística María do Mar Hermida Pico 

Responsable de Biblioteca Estefanía Fernández Piñeiro 

Coordinación Equipo de Actividades comp. e extraesc. Beatriz Alonso Pérez-Ávila 

Coordinación FCT Ana María Ramos Vázquez 



 

PERSOAL NON DOCENTE 
 
Persoal administrativo:          Cañás Horro, X. Carlos 
                                                    Rega García, Mª Elisa 
 
Persoal de limpeza:  Barreiro Martínez, Emilia 
    Barros Camba, José Alfonso 
    Casas Landeira, José Antonio 
    Rico López, María José 
 
Persoal subalterno:                 Bermúdez Pose, Anabel 
                                                    Fernández Fernández, Mª del Mar  
  
Coidadora:                                 Puga Bértoa, Marina 
 
 

DOCUMENTO 6: PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO E PROXECTO CURRICULAR 

PROXECTO EDUCATIVO 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 

 

DOCUMENTO 7:  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 

 

Durante o curso 2020-21 no instituto non se van realizar, con carácter xeral, actividades 
extraescolares ou complementarias fóra do centro. As accións propostas quedarán 
reducidas ás que se poidan facer dentro do edificio preferentemente en horario escolar 
e sempre mantendo as medidas de seguridade previstos no Protocolo de adaptación ao 
contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 
2020-21 e no Plan de adaptación á situación COVID do IES Afonso X O Sabio. No caso de 
que as circunstancias permitan realizar algunha actividade puntual fóra do centro 
aprobarase en Consello Escolar Extraordinario. 
 
PROGRAMACIÓN DA BIBLIOTECA “O BOSQUE ANIMADO” DO IES AFONSO X O SABIO: 
 
Desde o ano 2002/03 está a funcionar a Biblioteca deste Instituto integrada no   PLAMBE e aos 
poucos foi evolucionando e consolidándose como un dos espazos máis importantes del. 
Desde esta biblioteca lévanse a cabo as medidas máis destacadas do proxecto lector e 
colabórase con todos os departamentos en todos os proxectos educativos e actividades 

COMISIÓN DE CONVIVIENCIA 
Directora (presidenta) Mª Belén Vidal Marcote 

Xefatura de estudos Susana Cristina Vicente Martínez 

Xefatura do Departamento de Orientación Mª Begoña Vilar Martínez 

Coordinadora María Isabel González Piñeiro 

Titor/a de convivencia María do Carme Fernández Rodríguez 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesafonsoxcambre/node/253
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesafonsoxcambre/


complementarias deseñadas por eles. Doutra banda, deséñanse ao longo de cada curso un bo 
número de actividades dirixidas ao fomento da lectura. 
Este curso, froito dos cambios orixinados pola covid-19, o espazo da biblioteca pasa a ser unha 
aula de clase máis, polo que as súas funcións básicas de lugar de zona de lectura e contacto coa 
cultura escrita e audiovisual manterase na distancia, dentro das posibilidades das ferramentas 
telemáticas. 

 
LIÑAS DE ACTUACIÓN 
 
1.- Organización e xestión. 

• Seguir participando no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares convocado pola Xunta 
de Galicia, asistindo a todas as reunións convocadas por Bibliotecas escolares de Galicia, 
como forma de actualización permanente do equipo de biblioteca. 

• Avanzar na consecución dunha biblioteca escolar inclusiva. 

• Conseguir melloras significativas na comprensión, utilización e avaliación crítica das 
diferentes formas de información, incluíndo as imaxes e textos escritos, impresos ou en 
versión electrónica do alumnado. 

• Apoiar a adquisición das competencias clave do alumnado e contribuír a que acaden 
maior resultado académico e mellores resultados e actitudes de aprendizaxe. 

• Facilitar ao profesorado recursos para a renovación das prácticas educativas. 

• Continuar co mantemento das funcións básicas como apoio á lectura e traballo da 
biblioteca do centro. 

• Levar o uso do espazo da biblioteca ao ámbito telemático, continuando co seu apoio a 
outras actividades do ámbito educativo e cultural. 

• Seguir mellorando a coordinación entre o equipo da biblioteca  procurando aumentar o 
número de xuntanzas, a poder ser en horario lectivo. 

• Tratar de conseguir unha dedicación horaria do equipo suficiente para desenvolver o 
maior traballo posible neste servizo. 

• Implicar ao Claustro nos traballos que se desenvolven na biblioteca, tanto como 
colaboradores ou como participantes nas actividades. 

• Continuar coa depuración da base de datos de rexistros e dos fondos inservibles. 

• Crear grupos de traballo informais ou internos para programar ou realizar actividades 
de dinamización concretas. 

• Continuar co grupo de alumnado voluntario durante os recreos, formándoos para que 
poidan informar aos demais do funcionamento da biblioteca, posibilidades de contactar 
e buscar os seus fondos na internet... 

• Continuar co deseño de actividades de promoción da lectura e colaborar con todas 
aquelas deseñadas por todos os departamentos do IES. 

• Solicitar a participación do programa “Radio na Biblio”. 

 
2.- Dinamización e promoción dos recursos de biblioteca. 

• Manter actualizado un catálogo de recursos WEB, para facilitar o seu acceso aos 
usuarios e ao tempo, ofertarlles uns contidos cun mínimo de calidade. 

• Revisar, actualizar ou, no seu caso, depurar os documentos existentes e que faciliten 
aos usuarios a investigación e tratamento da información. 

• Adquirir novos fondos documentais e de ficción por suxestións dos departamentos, do 
alumnado e do propio grupo de traballo por medios diversos. Dentro deste punto, 
continuar coa subscrición a publicacións periódicas, aspecto no que a AMPA fai unha 
importante colaboración. 



• Seguir a facer exposicións temáticas en mesas e expositores dos diferentes documentos 
da biblioteca durante todo o curso. 

• Manter os paneis de información actualizados en canto a noticias e novidades que 
puideran levar ao  uso dos fondos da biblioteca. 

• Actualizar e potenciar o funcionamento do blog http://biblioafonso.blogspot.com/ 
como medio de expresión das opinións, valoración e gustos do alumnado sobre as 
actividades realizadas na Biblioteca e as súas lecturas e como un escaparate da 
biblioteca cara o exterior.  

• Aumentar a colaboración coas Bibliotecas Municipais e as outras Bibliotecas Escolares 
do municipio, desenvolvendo as canles de relación e informándoas das nosas 
actividades. 

• Manter abertas as  relacións cos departamentos didácticos ofrecendo os nosos servizos 
para desenvolver actividades de promoción lectora e de busca documental. 

 
3.- Formación de usuarios.  

• Consolidar as actividades de Formación de usuarios sobre todo para o alumnado de 
primeiro da ESO e o de nova incorporación. 

• Asemade, desenvolver actividades de actualización en competencia dixital dirixidas aos 
membros do equipo da biblioteca. 

• Seguir colaborando co alumnado nos tempos de lecer para a realización do préstamo e 
de outras actividades na biblioteca. 

• Colaborar coa profesora e o alumnado da asignatura “Investigación y tratamiento de la 
información”. 

 
4.- Fomento da lectura  

• Bibliotecas de aula: este curso, polas circunstancias derivadas da covid-19, non haberá 
bibliotecas de aula físicas. O alumnado deberá prestar especial atención a traer os seus 
propios exemplares de lectura para facer cumprimento da hora de ler estipulada polo 
Proxecto Lector do centro e, como apoio, terán dispoñibles recursos e ferramentas no 
seu portátil de aula.  

• Mochilas viaxeiras: ao igual que no caso das bibliotecas de aula, non se realizará este 
tipo de actividade por mor das circunstancias da pandemia como obxectivo de manter 
unhas medidas sanitarias o máis seguras posible. 

• Club de lectura: manter o bo funcionamento dos clubs de lectura existentes e intentar 
amplialos na medida do posible. Dende o curso 2007-08 está  a funcionar o club de 
lectura de forma oficial, aínda que xa antes existía informalmente. En calquera caso, 
sempre estivo constituído por varios niveis do ensino secundario e bacharelato e varios 
docentes. Tamén foron variadas as linguas utilizadas: o galego, o castelán e o inglés e 
segue a ser un dos nosos obxectivos a destacar. 

• Están programados varios grupos de traballo dentro desta convocatoria. 

• Hora de ler, no primeiro ciclo da ESO e como xa ven funcionando desde os últimos anos. 
Esta actividade consistirá na lectura de calquera libro, aportado polo alumnado, da 
Biblioteca do IES, dos portátiles da aula, dos Departamentos... Consiste na lectura en 
silencio ou en voz alta, durante vinte minutos todo os días, que irán rotando 
semanalmente nas distintas sesións lectivas. 

• Maletas viaxeiras: Participar nesta actividade, proposta pola rede de Bibliotecas 
Escolares de Galicia, solicitando os recursos dispoñibles segundo as solicitudes ou 
indicacións dos usuarios da biblioteca. 

• Elaborar guías de lectura, tanto temáticas como periódicas. Neste senso son 
imprescindibles as que preceden as vacacións de Nadal e verán. 



• Preparar de xeito especial as campañas temporais de lectura do Día do libro en abril, 
campañas da Xunta referidas a lectura, día das Letras Galegas en maio e difundir as 
novas de actualidade relacionadas co ámbito literario: Premios, conmemoracións, 
falecementos... Desenvolver e coordinar as posibles campañas da Xunta referidas a 
lectura. 
 

Neste sentido, dividimos o curso en tres partes, correspondéndose con cada periodo de 
avaliación. Así, dedicarase cada periodo a unha temática diferente: 
 

Primeiro trimestre:  
Xénero de misterio e terror, relacionándoo coa celebración do Samaín. 
 

Segundo trimestre:  
As actividades virarán en torno á figura da muller, relacionándose coa conmemoración do Día 
da muller traballadora. 
 

Terceiro trimestre: 
Día do libro e letras Galegas. 
 
Ademais do anterior e, ao longo do curso, están deseñadas  as seguintes actuacións:Realizar 
lecturas  de poesía e teatro acompañadas de música en vivo (con grupos reducidos para mater 
as medidas de seguridade no Salón de Actos do centro).  

o Facer propostas de lecturas a través da presenza da Biblioteca na internet, nos 
expositores e nos taboleiros. 

o Programar encontros con autores na medida das posibilidades. 
o Intentar a realización de obradoiros de creación literaria.  
o Convocar concursos literarios ou de artes plásticas e colaborar cos que fagan os 

departamentos do IES e outras entidades. 
o Estudar o grao de cumprimento do Proxecto Lector do Centro e levar a cabo as posibles 

modificacións, para mellorar a implicación da comunidade docente no 
desenvolvemento do Plan.  

o Colaborar con todos os departamentos didácticos na elaboración de diferentes 
proxectos educativos, poñendo á súa disposición fondos e ordenadores para levalos a 
cabo. 

 
 
 

5.- Outras actuacións.  
• Potenciar a renovación dos fondos, especialmente do documental, facendo fincapé nas 

peticións e necesidades dos distintos departamentos. 

• Promover o uso da documentación electrónica. 

• Programar concertos musicais en colaboración co departamento de música do centro. 

• Crear un grupo de alumnado axudante, deseñando as súas responsabilidades, e tarefas 
dentro da biblioteca. 

• Colaborar co grupo de Convivencia de IES nas actividades e na selección de compras 
documentais. 

• Facer exposicións periódicas de outros eidos da cultura distintos dos literarios. 

• Conservar o equipamento existente, avaliar as necesidades e estudar posibles melloras 
e reposicións. 

• Programar a proxección de películas de cine por iniciativa propia e en colaboración cos 
departamentos. 



 
6.- Avaliación. 

• Facer un traballo de recomendacións de documentos e logo contrastalo na devolución 
dos mesmos. 

• Elaboración de enquisas dirixidas a todos os sectores da comunidade educativa sobre o 
grao de satisfacción, eficacia, participación, sobre a biblioteca e as súas actividades. 

• Facer reunións periódicas do equipo para analizar dun xeito crítico o traballo feito e 
planificar as correccións.  

 
7.- Equipo da biblioteca. 

Responsable: Estefanía Fernández Piñeiro 
José Luis Úbeda González 
Beatriz Alonso Pérez- Ávila 
Ana Mª Ramos Vázquez 
Iria Collantes Lamas 

 
 

8.- Horario de biblioteca 
A biblioteca será utilizada como aula de clase na práctica totalidade da xornada lectiva. O servizo 
de préstamo de documentos farase por vía telemática a través do correo da biblioteca do IES: 
biblioteca@iesafonsoxcambre.com. A responsable da biblioteca buscará ao alumnado para 
facerlles entrega dos recursos solicitados. Haberá dispoñible un carriño de devolucións na 
entrada e o persoal da biblioteca pasará a deixar os exemplares no respectivo tempo de 
cuarentena ata que poidan ser prestados de novo. 
O profesorado que desexe acceder co seu grupo de estudantes para a realización de proxectos 
deberá facelo nas horas que non se utilice este espazo como aula de clase. 

 
 
 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

8:30-9:20 
 

Xeoloxía 
2bach 

Química 
2bach 

Matemáticas 
4ESO Bil 

 
Hª Arte 
2bach 

9:20-10:10 
 

Hª Arte 
2bach 

 
Química 
2bach 

Química 
2bach 

Química 
2bach 

10:10-11 
 

Literatura 
1bach 

Literatura 
1bach 

 
Xeoloxía 

2bach 
Xeoloxía 

2bach 

11-11:40 
 

     

11:40-12:30 
 

Matemáticas 
4ESO Bil 

Historia 
4ESO Bil 

 
Hª Arte 
2bach 

 

12:30-13:20 
 

Historia 
4ESO Bil 

    

13:20- 14:10 
 

 
 

Xeoloxía 
2bach 

Literatura 
1bach 

Matemáticas 
4ESO Bil 

Historia 
4ESO Bil 

      

16:30-17:20 
 

 
Hª Arte 
2bach 

   

17:20- 18:10      

 
De ser necesario, os recreos estarán atendidos pola responsable da biblioteca. 

mailto:biblioteca@iesafonsoxcambre.com


9.- Horario e desenvolvemento da programación. 
En función do horario dispoñible o Equipo da Biblioteca intentará levar a cabo esta 
programación. 

 
 
 

DOCUMENTO 8: PLAN PARA A POTENCIACIÓN DO USO DA LINGUA GALEGA 
 

1. INTRODUCIÓN  
Segundo o establecido no decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non 
universitario de Galicia, os Equipos de Dinamización da Lingua Galega terán un papel 
fundamental no deseño, posta en práctica e revisión dos programas de promoción da lingua 
galega nos centros educativos. Conforme a isto, tamén sinala no seu artigo 15 o que os EDLG 
terán como obxectivo potenciar o uso da lingua galega en centros públicos. Este é un centro en 
que o alumnado fala maioritariamente castelán e ten moitos prexuízos cara ao galego. 
Durante os cursos pasados, o Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES AFONSO X O 
SABIO levou adiante un conxunto de actividades que permitiron adquirir unha pequena 
experiencia sobre aquelas que daban mellores resultados. Partiremos dese punto para a 
programación de actividades futuras que teñan unha boa acollida por parte do alumnado e que 
asemade cumpran coa finalidade de promoción do noso idioma entre toda a comunidade 
educativa.  
Para este curso os obxectivos son, de novo e en liñas xerais, os mesmos dos cursos anteriores xa 
que é sempre preciso renovar e consolidar o equipo e continuar coas actividades que dan sentido 
á súa existencia.  
A maior parte das actividades que propoñemos xa se realizaron en anos anteriores e deron 
resultado satisfactorio. Incorporaremos algunhas novas que agardamos que teñan igualmente 
boa acollida por parte da comunidade educativa. 
 
2. SITUACIÓN 
2.1 CONTORNA SOCIOLINGÜÍSTICA DO CENTRO 
 O centro sitúase nun entorno moi castelanizado e con moitos prexuízos cara á lingua 
galega e cara ao seu uso. Hai unha actitude moi pouco favorable a todo o que teña que ver coa 
lingua galega. 
2.2 A SITUACIÓN DO PROFESORADO 
 O profesorado do centro é maioritariamente castelán falante nas aulas e no uso cotián. 
É ben certo que hai un grupo pequeno que usan o galego a diario e tamén como ferramenta de 
traballo pero son os menos. Moitas das actividades expostas están en lingua castelá e cando se 
fala co alumnado o uso, en xeral, é do castelán. 
2.3 A SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DO CENTRO 
 O centro usa, en xeral, a lingua galega como medio vehicular nas comunicacións ás 
familias, ao alumnado e ao profesorado. As comunicacións que parten do centro están en lingua 
galega. 
 Á hora de comunicarse co alumnado oralmente o uso maioritario é o da lingua castelá. 
 
3. OBXECTIVOS 
a) Obxectivos xerais para a contorna. 
Estamos convencidos de que o ámbito familiar -con respecto ao alumnado- é o punto de 
referencia básico que hai que ter en consideración con relación á adquisición da lingua. Con todo, 
consideramos que desde o centro educativo podemos tentar promocionar, fomentar, dignificar 
a lingua galega. Será un dos obxectivos principais poñermos os alicerces necesarios para 



posibilitar que aumente o seu uso habitual no ámbito escolar. Confiamos en que as actitudes e 
consideracións negativas que existen con respecto á lingua autóctona poidan ser modificadas e 
mesmo eliminadas.  
b) Obxectivos canto á lingua habitual do centro. 
-Incrementar o uso da lingua galega entre a comunidade escolar.  
-Tentar romper cos hábitos diglósicos da contorna (aínda que comúns a toda Galicia, moi 
acusados na nosa cidade e comarca).  
-Asesorar práctica ou tecnicamente a todo aquel membro docente que imparta as súas clases en 
lingua galega.  
-Preparar actividades (conferencias, teatro, recitais, cinema, exposicións, saídas...) que teñan 
como finalidade o fomento da nosa lingua.  
c) Obxectivos canto á competencia lingüística do alumnado. 
-Incentivar o alumnado para que sinta interese pola lingua.  
-Crear hábitos de lectura e de escrita en galego, así como no uso de calquera tipo de material 
que se poida empregar en diferentes ámbitos académicos.  
-Dinamizar actividades de índole extraescolar en que se vexa que o uso do galego é natural, 
posible e mesmo maioritario nalgunhas comarcas galegas.  
d) Obxectivos canto á valoración do idioma  
-Fomentar o respecto para coa diversidade lingüística e cultural da nosa contorna.  
-Asumir a lingua galega como elemento válido para calquera función comunicativa en calquera 
contexto.  
e) Obxectivos específicos por sectores da comunidade educativa  
-Con relación ao alumnado, tentar que se incremente nel o número de galegofalantes, que se 
eliminen certos prexuízos e, sobre todo, conseguir que se empregue a lingua galega en todos e 
cada un dos feitos da súa vida e en todas as relacións comunicativas que se establezan, pertenzan 
estas ao rexistro oral ou escrito, a situacións consideradas socialmente pouco formais ou, polo 
contrario, moi formais.  
-Con relación ao profesorado e persoal non docente asesoralo en calquera dúbida que lles xurda 
á hora de usar a lingua galega a nivel oral ou escrito.  
-No relativo á contorna, procurar contibuír a eliminar os prexuízos existentes canto ao galego  
 
4. MEDIDAS 
-Realizar unha serie de actividades (detalladas máis abaixo) que fomenten o uso da lingua galega.  
-Adquirir material de consulta en galego que incida no proceso normalizador. Isto abranguerá 
calquera dos ámbitos educativos (distintas disciplinas, admistración, actividades 
extraescolares...)  
-Participar nas actividades que se propoñan desde diferentes administracións para, entre outras 
cousas, compartir experiencias con elas.  
 
5. ACTIVIDADES 
Este curso, debido ás circunstancias que estamos a vivir, teremos que ir adaptando as actividades 
segundo os protocolos sanitarios. Non se van desenvolver actividades extraescolares e vanse 
reducir os eventos no centro. Intentaremos dinamizar a lingua tendo en conta estas limitacións. 
Procuraremos que as actividades teñan un carácter eminentemente interdisciplinar e, polo 
tanto, manter sempre a colaboración co conxunto dos departamentos. Consideramos 
importantísima a implicación de toda a comunidade educativa para tentar que o proceso de 
promoción e normalización lingüística se vaia afianzando.  
Faremos uso do panel informativo existente para combinar aspectos informativos xunto con 
lúdicos e persuasivos de cara á maior valoración do noso idioma. Tamén figurará nel a 
programación das actividades que se van desenvolver. Entre as máis importantes destacan as 
seguintes:  
POEMAS NA ESCALEIRA- 50 euros 



Partindo de poemas de Rosalía de Castro imos darlles visibilidade para festexar o día de Rosalía 
e o día da poesía, en xeral. Poñeremos versos polas escaleiras do centro para que, cando vaian 
subindo ás aulas, poidan ir lendo eses poemas. Con isto conseguimos visibilizar, normalizar e 
memorizar. Despois traballaremos eses poemas nas diferentes aulas. 
CONVOCATORIAS LITERARIAS- 200 euros. 
* Concurso de microrrelatos de terror arredor do Samaín en colaboración coa departamento de 
lingua galega.  
* Concurso de cómic centrado na figura do Apalpador/a. 
* Concurso de haikus para festexar a Candeloria e o namoro dos paxaros. 
No noso caso convocamos anualmente un importante certame literario en colaboración co IES 
David Buján e co Concello de Cambre, certame que conta cun certo prestixio e ao que pensamos 
que debemos dedicar os máis dos nosos esforzos. Pretendemos dar un pulo á participación do 
alumnado do Instituto por medio dunha maior difusión da convocatoria e da necesaria 
implicación do profesorado, en particular o de Lingua Galega e Literatura. Na convocatoria de 
2021 non sabemos aínda quen o organizara pois a convocatoria de 2020 (que tocaba ao noso 
centro) ficou suspensa. 
Con todo, non debemos nin queremos pechar as portas a ningunha outra idea que poida chamar 
a atención do alumnado, por iso procuramos ter o cortizo do equipo de EDLG do vestíbulo 
actualizado con información sobre outros concursos e eventos. 
DÍA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, DA PAZ, DA MULLER, DE ROSALÍA - 100 euros 
Como en anos anteriores promoveremos a colaboración do alumnado mediante convocatorias 
de redacción de textos (manifestos, lemas, poemas, caligramas, colaxes, carteis, pulseiras, etc.) 
para a celebración no noso IES destas e doutras datas sinaladas. 
BLOG 
Imos usar o blog para visualizar, difundir e conservar mellor o que cada ano estamos a facer, 
dentro da páxina web do centro: https://afiestradoafonsox.blogspot.com/ 
Nel incluiremos tamén os booktrailers, vídeo-poemas e vídeos que faga o alumnado ao longo do 
curso. 
FOMENTO DA EXPRESIÓN ESCRITA E ARTíSTICA – 100 euros 
Exposición de colaxes, caligramas e distribución de pulseiras con lemas contra a violencia 
machista polo 25 de novembro. 
Café con retranca, exposición na cafetaría do centro das expresións retranqueiras escollidas e 
personalizadas polo alumnado. 
Decoración do vestíbulo no Nadal. 
Grafitis para a celebración do 8 de marzo. 
 LETRAS GALEGAS - 250 euros 
Na mesma semana, exposición sobre a figura escollida. Exposición de traballos do alumnado 
arredor da súa vida e obra. 
Último día do curso, caraoque poético musical a cargo do alumnado.  
 AS NOSAS FESTAS E TRADICIÓNS 250 euros (veremos como evoluciona a situación sanitaria 
para poder desenvolvelas ou non) 
En cada trimestre do curso hai unha celebración susceptible de ser traballada nos centros de 
ensino, de xeito que se manteñan e se transmitan as nosas festas tradicionais. O Magosto, os 
cantos do Nadal, o Entroido darannos pé a introducir importantes aspectos da nosa cultura e a 
manter unha óptica propia destas festas.  
Entroido No referido ao segundo trimestre celebraremos o Entroido. Imos desenvolver dous 
concursos que xa contan con tradición no centro. Por unha banda, haberá un de carteis do 
Entroido, que contou noutras edicións cunha participación moi numerosa e de gran nivel e por 
outra, un de larpeiradas de Entroido, que xa leva varios anos celebrándose en colaboración coa 
ANPA Castelao. Ambos os dous atraen unha boa parte do profesorado e das familias do 
alumnado a esta celebración.  
FOMENTO DA EXPRESIÓN ORAL (teremos que ver se as condicións sanitarias nos permiten 

https://afiestradoafonsox.blogspot.com/


levar a cabo estas actividades) 
Concerto de Xoán Curiel  - 350 euros 
Esta actividade quedou pendente o curso pasado dentro do programa dos 21 días co galego e + 
debido a que non se puido relizar o encontro final co resto do alumnado participante. 
Obradoiro de Hip hop – 350 euros 
Para fomentar, mellorar e promocionar o uso da lingua galega oral cuns rexistros e intereses en 
consonancia cos do noso alumnado, da man de Serxio García, de Dios ke te Crew. Para alumnado 
de 4º ESO. 
Obradoiro de regueifa - 300 euros 
O alumnado de 2º de ESO terá o pracer de recibir a Lupe Blanco, unha das poucas mulleres 
regueifeiras galegas. Esta actividade é sempre un éxito pois agora mesmo están moi de moda as 
pelexas dialécticas musicais e na Galiza levámolas facendo dende sempre. A asociación ORAL 
está facendo un labor moi importante na recuperación das regueifas. 
Contada e recital a cargo de alumn@s para alumnado de Infantil, Primaria e maiores – 100 
euros 
Alumnado de 1º de ESO sairán ao CEIP Portofaro, Escola Infantil e centro de maiores para contar 
da figura escollida para homenaxear nas Letras Galegase tamén dramatizacións e recitado de 
poemas. 
 
6. PRESENZA NA COMUNIDADE EDUCATIVA  
As relacións e a apertura a toda a comunidade educativa do IES resulta vital para facilitar o éxito 
do noso labor.  
Este curso debido ás circunstancias que vivimos faremos unha exposición dos traballos 
elaborados polo alumnado sobre as obras de lectura para ver como se pode traballar a lingua e 
literatura desde un punto de vista lúdico. Estará dirixida ao profesorado principalmente. 
Exporanse: xogos de mesa, kahoots, pasapalabra...  
A ANPA é un colectivo fundamental á hora realizar actividades para os rapaces. A implicación das 
nais e pais no fomento do uso da lingua galega resulta fundamental nunha contorna tan 
castelanizada como esta. Moitos deles proceden de familias galegofalantes e poden ser un 
referente importantísimo para @s fill@s  a nivel lingüístico.  
Como Equipo de Dinamización da Lingua Galega asesoraremos a todos os membros do Claustro 
e da comunidade educativa en xeral nas dúbidas que poidan ter á hora de usar a lingua galega 
tanto a nivel oral como escrito.  
Colaboraremos co coro do IES na difusión da música en galego. 
Tamén seguiremos a corrixir borradores diversos: actas do claustro, da CCP, etc. O EDLG así 
mesmo colaborará no deseño da páxina Web do Centro, onde figurarán as actividades 
programadas e que realice o noso Equipo. Para desenvolver e difundir as actividades previstas 
na presente Programación contaremos coa colaboración do profesorado dos Departamentos de 
Orientación, Plástica (elaboración de pancartas, deseño ...), Educación Física, Bioloxía, Francés, 
Música e Lingua e Literatura Galegas e Castelá e Biblioteca. 
 
7. RELACIÓNS DO IES COA SÚA CONTORNA (estaremos pendentes das condicións sanitarias, se 
permiten a realización ou non) 
Participaremos de novo, se as cirscuntancias o permiten, no Correlingua, dada a excelente 
acollida que nos cursos pasados tivo entre o alumnado. Preténdese aproveitar esta actividade 
para facer un traballo de información e concienciación a prol do uso da nosa lingua. Pensamos 
que o contacto do noso alumnado co de moitos outros centros arredor desta carreira 
reivindicativa ten un importante efecto sobre a imaxe do galego na mocidade.  
As saídas previstas á Coruña (RAG) e aos centros de Infantil, Primaria e de maiores de Cambre 
xiran en torno ao achegamento á realidade dos conceptos e valores transmitidos nas aulas, e 
sempre reverten positivamente na formación do alumnado. 
Neste sentido, mantemos o contacto con estes dous Concellos, Cambre e A Coruña, para 



asistirmos ás actividades non previstas pero proveitosas para o alumnado organizadas ao longo 
do curso escolar. 
A ANPA Castelao colabora estreitamente co EDLG na organización de actividades nas festas como 
o Nadal, Entroido ou fin de curso. 
O concurso literario organízase conxuntamente cada ano entre o concello e os dous IES, David 
Buján e Afonso X o Sabio. Este curso estamos pendentes da convocatoria e de como se vai 
realizar pois o curso anterior ficou en suspenso.  
 
8. TEMPORALIZACIÓN  
 

CURSOS (827 alumnos e 
alumnas en total) 

ACTIVIDADE TEMPORALIZACIÓN 

 
1º ESO  
 

-Concurso de microrrelatos de 
terror polo Samaín 
-Contadas en centros de 
Infantil, Primaria e de Maiores 

 
Outubro-novembro 
3ºtrimestre 
 

 
2º ESO 
 

- Obradoiro de regueifas.  
-Recital de poemas de Rosalía 
polas clases do IES no Día de 
Rosalía 
- Poemas na escaleira. 

 
2º ou 3º trimestre 
 
 

 
3º ESO 

-Contadas en centros de 
Infantil, Primaria e de Maiores 
-Correlingua. 

3º trimestre 
 
Maio 

 
4º ESO 
 

-Obradoiro de hip-hop. 
-Recital de poemas de Rosalía 
polas clases do IES no Día de 
Rosalía 
-Visita á RAG e roteiro pola 
Coruña Galeguista 

Decembro 
Febreiro 
 
 
Marzo 
 

 
TODO O CENTRO 
 
 

- Exposición literaria do 
alumnado  
-Actividades contra a violencia 
machista: exposición de 
caligramas, collages, 
distribución de pulseiras con 
lemas. 
-Entroido, caraoque, concurso 
de carteis e de sobremesas 
-Día da muller: realización de 
grafitis pola igualdade 
-Actividades das Letras Galegas. 
-Certame literario Concello de 
Cambre 
-Fin de curso, caraoque 

1º trimestre 
 
Novembro 
 
 
 
 
Marzo 
 
Marzo 
 
Maio 
 
Maio 
Xuño 

                                                                                                                              TOTAL: 1950 EUROS 

  

            

 



Membros do EDLG 
Profesorado: Mar Hermida Pico, Carme Fernández, Begoña Loureiro, Marta Veiguela, Carme 
Parada, María Xosé Pereiro González, Patricia Estraviz, Verónica Pérez.  
 
Alumnado:                    Carolina                   Iván                    Javier                 
Samuel                           Mariña                     Yaiza                                       
Candela                         Raquel                      Sofía                   Raquel 
Andrea                           Heba                         Celia                   Iratxe                 
Carla                              Tirsa                          Antón 

 

 

DOCUMENTO 9: PLAN DE FORMACIÓN DO PROFESORADO 
 
O PFPP do noso centro deséñase en torno a dúas liñas de actuación moi importantes para o  
noso instituto:  os programas de convivencia e o desenvolvemento dos proxectos internacionais. 
Nos últimos cursos lectivos o IES Afonso X O Sabio ven facendo un grupo de traballo, ao que se 
sumaron numerosos cursos de formación e participación en xornadas, nos que, ademais de 
proporcionar formación ao profesorado, serviron para establecer medidas de actuación 
concretas, compoñer un equipo de convivencia e para extraer anualmente diversos datos sobre 
a convivencia no noso centro.  
No relativo ao desenvolvemento de proxectos internacionais no noso centro educativo, dende 
hai doce anos, o noso IES ven desenvolvendo distintos programas Comenius Multilaterais 
enfocados a alumnado de 4ºESO, 1º e 2º de bacharelato, cun éxito de participación indubidable, 
tanto entre o alumnado coma no profesorado. 
Estas constatacións lévannos a deseñar un plan de formación do profesorado acorde coas 
necesidades detectadas e anteriormente expostas. 
 

Plan de Formación do profesorado do IES Afonso X O Sabio: 
 

Liñas: 
• Programas europeos e internaionais: accións e plans de promoción e desenvolvemento. 

• Convivencia escolar e clima da aula. Centros saudables. Relacións coas familias. 
 

Responsables do Plan de Formación: 
− DIrectora: María Belén Vidal Marcote 

− Coordinadora do PFPP: Beatriz Alonso Pérez-Ávila 

− Coordinadora itinerario Convivencia Escolar: Gemma Andújar Santos 

− Coordinadora itinerario Programas Europeos: Laura Rodríguez Lage 
 

Actividades propostas para o curso 2020-21: 
✓ A biblioteca escolar como espazo de inclusión. Grupo de traballo. 
✓ Os programas de convivencia no IES Afonso X O Sabio. 
✓ Os programas europeos no IES Afonso X O Sabio. 
✓ Prevención da violencia do xénero no entorno educativo: curso de formación. 
✓ A resolución pacífica de conflitos: ferramentas e metodoloxía. 

 

 

 


