
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 
IES AFONSO X O SABIO 2021-2022 

 
 

Aprobada o 7/10/21 polo Claustro e Consello escolar
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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. Atender á saúde física e emocional do alumnado 

ARGUMENTACIÓN 
Dadas as circunstancias sanitarias actuais, a atención aos dous planos, físico e psicolóxico do 
alumnado debe ser unha prioridade á hora de encarar o curso. 

ACCIÓNS 
▪ Deseñar unha organización do centro que permita atender ás cuestións de saúde 

da comunidade educativa dende unha perspectiva ampla. 

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. 

DOCUMENTO 1: PLAN ANUAL 2021-2022 
 

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


OBXECTIVOS 
1.2. Continuar coa renovación pedagóxica, apostando polo dominio das novas tecnoloxías 

ARGUMENTACIÓN 
A implantación do libro dixital do programa E-Dixgal durante este curso levará á asunción de 
novas dinámicas e metodoloxías na aula. Trátase dun novo reto que se afrontará por parte do 
profesorado. Ao mesmo tempo, as experiencias dos cursos pasados implican a necesidade de 
seguir mellorando a páxina web do instituto como canle informativa de toda a comunidade 
educativa e de apostar polo mantemento e mellora da Aula Virtual. 

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

educativa. 
▪ Manter convenientemente a Aula Virtual do IES. 
▪ Potenciar a coordinación entre os docentes encargados dos aspectos relativos ás Tics do 

centro. 
▪ Continuar na mellora a páxina Web para aumentar a comunicación e o seu uso para a 

práctica docente     
▪ 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”. 

- Dous KA2: “Steps to achieve gender equality” con centros de Polonia, Romanía e 
“MusicVibe”, entre centros de Italia e España. 

▪ 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.  
▪ Redacción do Plan Dixital de Centro. 
▪ 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. 

 
 

 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   

 
Para os alumnos de ESO e de FPB 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 (Bacharelato e Ciclos formativos) teñen 
un único recreo de 40 minutos (dende as 11:00 ata as 11:40).  
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. Os ciclos medio e superior teñen clase ata as 15:00 
horas de luns a venres. 

 
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. 



 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 48 

2 Graxal (polideportivo), Instituto 50 

3 Costa da Tapia (Mapfre), Instituto 55 

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

50 

4 2ª quenda Casa das Palmeiras, Paraugas, Instituto 49 

 
5 

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

 
           39 

6 Cambre (praza), Instituto 50 

 
 
 
 

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 

 
 

52 

 
8 

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

Fabas, Estorrentada, A Pega, Instituto 

 
45 

 
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. 
A partir do 1 de decembro de 2021, data da entrada en vigor da nova concesión do 
transporte,  esta liña será cuberta por dous autobuses.



 DOCUMENTO 4: DATOS DE ALUMNADO E PERSOAL  
 

 
COMPOSICIÓN ACTUAL DE UNIDADES 

 
 

Unidades de ESO 23 
Unidades de PMAR 2 
Unidades de Bacharelato 8 
Unidades de FPB 2 
Unidades de Ciclo Medio 2 
Unidades de Ciclo Superior 2 

 

No curso actual 2021-2022 o IES Afonso X O Sabio ten 798 alumnos e alumnas 

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

matrícula, observándose un lixeiro descenso. 

O claustro está composto por 79 membros. Destes, 67 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 incorporarase tamén ao centro 

un docente con xornada completa na especialidade de Pedagoxía Terapéutica. No 

presente curso contaremos ademais con unha auxiliar de conversa en inglés, así coma 

con unha persoa con xornada completa para reforzar esta lingua proporcionada polo 

programa PROA+. 

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 1º F 

23 24 23 24 23 24 

      141 
 
 

                              ESO 

2º A 2º B 2ºC 2º D 2º E 2º F 
20 18 23 19 19 20 

                                    119 
 
 

ESO 

3º A 3º B 3º C 3ºD 3º E 3º F 

18 17 22 22 23 22 

124 



 

                                       ESO  
4º A 4º B 4º C 4º D 4º E 
22 24 23 25 21 
                                   115 

 
 

                                                    BACHARELATO 
1º A 1º B 1º C 1º D  2º A 2º B 2º C 2º D 
25 26 30 26 23 18 24 19 
                                                                 191 

 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

FPB CM XESTIÓN ADMTIVA CS ADMÓN E FINANZAS 

1º A 2º A 1º A 2º A 1º A 2º A 

15 10 21 18 20 24 

25                          39                            44 
 
 
 

CLAUSTRO PROFESORADO 2020-2021 DEPARTAMENTO SITUACIÓN 

Chao Franco, José Manuel Administrativo Definitivo 

Ramos Vázquez, Ana María Administrativo Definitiva 

Otero Chaves, Juan Luis Administrativo Definitivo 

Otero Suárez, Luisa Administrativo Provisional 

Torres Cubeiro, María Administrativo Provisional 

Vázquez Méndez, María Jesús Administrativo Definitiva 

Domínguez Martín, Mª Esther Bioloxía e Xeoloxía Definitiva 

García Pérez, Alexia Mª Bioloxía e Xeoloxía Definitiva 

Del Palacio Rodríguez, Lorena Bioloxía e Xeoloxía Definitiva 

Pereira Gómez, María Dolores Bioloxía e Xeoloxía Definitiva 

Rivera Pérez, Iván Bioloxía e Xeoloxía Definitivo 

Moltó Roibal, María Fernanda Debuxo Definitiva 

 Moreira García, Marta Debuxo Definitiva 

Posse Arenas, Mª Manuela Economía Provisional 

Veiguela Reigosa, Marta Economía Definitiva 

Iglesias Botía, Belén Educación Física Definitiva 

Martínez Pérez, Alfredo Luis Educación Física Definitivo 



Medín Cagiao, Paula Educación Física Definitiva 

Macho Gómez, Pablo Filosofía Definitivo 

Mariño Amor, Eva Filosofía Provisional 

Ferraces Lago, Isabel Física e Química Definitiva 

Moreira Rama, Mª Jesús Física e Química Definitiva 

Obeso Trueba, Manuel Ángel Física e Química Definitivo 

Varela Ramos, Vanesa Física e Química Definitiva 

García Saavedra, Sonsoles Formación e O.L. Definitiva 

Lourido Romeu, Begoña Francés Definitiva 

Sánchez Timiraos, Aida Francés Definitiva 

Galdós Pozo, Nerea Inglés Provisional 

Gonzalo Tomé, Laura Adelina Inglés Definitiva 

Leira Paz, Yolanda María Inglés Definitiva 

López Pallas, María Amable Inglés Definitiva 

Quiza Varela, Teresa Inglés Definitiva 

Sacedón Sánchez, Mª Ángeles Inglés Definitiva 

Varela Vázquez, María Olga Inglés Definitiva 

Vicente Martínez, Susana Latín Definitiva 

Álvarez Aller, María Amelia Lingua castelá e Literatura Definitiva 

Collantes Lamas, Iria Lingua castelá e Literatura Definitiva 

Gómez Padilla, Mª Milagros Lingua castelá e Literatura Definitiva 

Maceiras Miñán, Rosa María Lingua castelá e Literatura Definitiva 

Montes Posadas, Cristina Lingua castelá e Literatura Definitiva 

Orgeira Rumbo, Pablo Lingua castelá e Literatura Provisional  

Piñeiro Piñeiro, Liliana Lingua castelá e Literatura Definitiva 

Vidal Marcote, María Belén Lingua castelá e Literatura Definitiva 



Díaz Díaz, David Lingua e Literatura galega Definitivo 

Fernández Rodríguez, Carme Lingua e Literatura galega Definitiva 

Fuciños Calle, Patricia Lingua e Literatura galega Definitiva 

Parada Maroño, Carme Lingua e Literatura galega Definitiva 

Pereiro González, Mª José Lingua e Literatura galega Provisional 

Precedo Estraviz, Patricia Lingua e Literatura galega Definitiva 

Torreiro García, Víctor Lingua e Literatura galega Definitivo 

Crespo del Corral, Jesusa Matemáticas Definitiva 

Dorrego López, Eduardo Matemáticas Definitivo 

Lorenzo López, Ana Matemáticas Provisional 

Fernández Ferreiro, Bernabé Matemáticas Definitivo 

Fernández García, Juana Mª Matemáticas Definitiva 

Pérez Rouco, Verónica Matemáticas Definitiva 

Rodríguez Ferro, Inmaculada Matemáticas Definitiva 

Trashorras de la Fuente, Pablo Matemáticas Definitivo 

Valiña Alonso, José Antonio Matemáticas  Provisional 

Alonso Pérez-Ávila, Beatriz Música Definitiva 

Cañás Couselo, Santiago Música Definitivo 

Montes Fernández, Mª Antonia Música Definitiva 

Bujeiro Barral, Diana María Orientación Provisional 

López González, María Irma Orientación Definitiva 

Fernández Mantilla, Lucía Orientación Provisional 

Fiaño Cacheda, Graciela Orientación Definitiva 

Míguez Rodríguez, José Manuel Relixión Definitivo 

Fernández Sampayo, Cristina S. e A. Informáticas Definitiva 

Gómez Recouso, Carmen Mª S. e A. Informáticas Provisional 

Lobeiras Blanco, Jacobo S. e A. Informáticas Definitivo 

Martínez Meiriño, Federico Tecnoloxía Definitivo 

Meijón Sánchez, Ángel Tecnoloxía Definitivo 

Salido Espiñeira, Miguel Tecnolloxía Provisional 



Andújar Santos, Gemma Xeografía e Historia Definitiva 

Fernández Piñeiro, Estefanía Xeografía e Historia Definitiva 

González Piñeiro, María Isabel Xeografía e Historia Definitiva 

López Pardo, Rita Xeografía e Historia Provisional 

Martínez García, José Antonio Xeografía e Historia Definitivo 

Vázquez Miramontes, Sergio Xeografía e Historia Definitivo 

 
 
 

 

 DOCUMENTO 5: ORGANIZACIÓN DO CENTRO  
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 

Directora Mª Belén Vidal Marcote 

Vicedirectora Beatriz Alonso Pérez-Ávila 

Xefa de Estudos Verónica Pérez Rouco 

Secretaria Jacobo Lobeiras Blanco 
 

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

Membros natos 

Mª Belén Vidal Marcote Directora (presidenta) 

Lobeiras Blanco, Jacobo Secretario (sen dereito a voto) 

Pérez Rouco, Verónica Xefa de Estudos 

Representantes do profesorado 

Fernández Rodríguez, María do Carme elección 2018-22 

Trashorras de la Fuente, Pablo elección 2018-22 

Veiguela Reigosa, Marta elección 2016-20 

Representantes do alumnado 

Representantes dos pais e nais dos alumnos/as 

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 Lobeiras Blanco, Jacobo 
Representante do profesorado Trashorras de la Fuente, Pablo 
Representante dos alumnos  
Representante de pais/nais  

 
 
 

Comisión de convivencia 
Directora Vidal Marcote, Mª Belén 
Xefa de Estudos Pérez Rouco, Verónica 
Orientadora Gabriela Fiaño Cacheda 
Representantes do profesorado Veiguela Reigosa, Marta 
Responsable de coeducación Fernández Rodríguez, María do Carme 
Representantes dos pais/nais Sánchez Molina, José Andrés 

Iglesias Folgueira, José Benito 
 
 
 
 
 

 
TITORÍAS DE ESO, BACH. E FP 

1º A José Antonio Valiña Alonso 

1º B Alexia María García Pérez 

1º C Lorena Del Palacio Rodríguez 

1º D Patricia Fuciños Calle 

1º E Carme Parada Maroño 

1º F Teresa Quizá Varela 

 

2º A Gemma Andújar Santos 

2º B Mª Jesús Moreira Rama 

2º C Iria Collantes Lamas 

2º PMAR Milagros Gómez Padilla  

2º D Isabel Ferraces Lago  

2º E Aida Sánchez Timiraos 

2º F Ana Lorenzo López 



3º A Mª Dolores Pereira Gómez 

3º B Rita López Pardo 

3º C Nerea Galdós Pozo 

3º PMAR Vanesa Varela Ramos 

3º D David Díaz Díaz 

3º E Liliana Piñeiro Piñeiro 

3º F Estefanía Fernández Piñeiro 

4º A Manuela Posse Arenas 

4º B Cristina Montes Posadas 

4º C Patricia Precedo Estraviz 

4º D Mª José Pereiro González 

4º E José Antonio Martínez García 

 

1º BACH A Mª Uxía Fontaíña Pérez 

1º BACH B Mª Ángeles Sacedón Sánchez 

1º BACH C Pablo Orgeira Rumbo 

1º BACH D Laura Adelina Gonzalo Tomé 

 

2º BACH A Mª Esther Domínguez Martín 

2º BACH B Yolanda Mª Leira Paz  

2º BACH C Víctor Torreiro García 

2º BACH D Amable López Pallas 

 

1º FPB Carmen Mª Gómez Recouso 

2º FPB Cristina Fernández Sampayo 

 
1º CM María Torres Cubeiro 

2º CM José Manuel Chao Franco 

1º CS Luisa Otero Suárez 

2º CS Juan Luis Otero Chaves 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
Xefa de departamento Graciela Fiaño Cacheda 

Orientadora Lucía Fernández Mantilla 

Profesora PT María Irma López González 

Profesora PT Diana María Bujeiro Barral 

Titor ámbito científico-tecnolóxico Ana Lorenzo López 

Titor ámbito lingüístico-social Mª José Pereiro González 

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 Medín Cagiao, Paula Xefatura 

Filosofía Macho Gómez, Pablo Xefatura 

Física e Química Obeso Trueba, Manuel Ángel Xefatura 

F.O.L. García Saavedra, Sonsoles Xefatura 

Francés Lourido Romeu, Begoña Xefatura 

Inglés Leira Paz, Yolanda Xefatura 

Latín Vicente Martínez, Susana Xefatura 

Lingua castelá e literatura Gómez Padilla, María Milagros Xefatura 

Lingua e literatura galega Díaz Díaz, David Xefatura 

Matemáticas Trashorras de la Fuente, Pablo Xefatura 

Música Cañás Couselo, Santiago Xefatura 

Orientación Fiaño Cacheda, Graciela Xefatura 

Relixión Míguez Rodríguez, José Manuel Xefatura 

Sistemas e aplicacións informáticas Fernández Sampayo, Cristina Xefatura 

Tecnoloxía Meiriño Martínez, Federico Xefatura 

Xeografía e Historia Martínez García, José Antonio Xefatura 

 
 
 
 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 

Directora Mª Belén Vidal Marcote (presidenta) 

Xefatura de estudos Verónica Pérez Rouco 

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 Paula Medín Cagiao 

Xefatura Depart. Filosofía Pablo Macho Gómez 

Xefatura Depart. Física e Química Manuel Ángel Obeso Trueba 

Xefatura Depart. FOL Sonsoles García Saavedra 

Xefatura Depart. Francés Begoña Lourido Romeu 

Xefatura Depart. Inglés Yolanda Mª Leira Paz 

Xefatura Depart. Latín Susana Vicente Martínez 

Xefatura Depart. Lingua Castelá Mª Milagros Gómez Padilla 

Xefatura Depart. Lingua Galega David Díaz Díaz 

Xefatura Depart. Matemáticas Pablo Trashorras de la Fuente 

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 Federico Meiriño Martínez 

Xefatura Depart. Xeografía e Historia José Antonio Martínez García 

Xefatura Depart. Orientación Graciela Fiaño Cacheda 

Orientadora Lucía Fernández Mantilla 

Profesora PT María Irma López González 

Profesora PT Diana María Bujeiro Barral 

Coordinación Equipo Dinamización Lingüística Mª do Carme Fernández Rodríguez 

Responsable de Biblioteca Estefanía Fernández Piñeiro 

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

Coordinación FCT Ana María Ramos Vázquez 



COMISIÓN DE CONVIVIENCIA 
Directora (presidenta) Mª Belén Vidal Marcote 

Xefatura de estudos Verónica Pérez Rouco 

Xefatura do Departamento de Orientación Graciela Fiaño Cacheda 

Orientadora Lucía Fernández Mantilla 

Coordinadora María Isabel González Piñeiro 

Titor/a de convivencia María do Carme Fernández Rodríguez 

 

 PERSOAL NON DOCENTE  
 
   Persoal administrativo:     Cañás Horro, José Carlos 
                                                      Rega García, Mª Elisa 

 

  Persoal de limpeza: Barros Camba, José Alfonso 
                                                      Casas Landeira, José Antonio 

                                         Nogueira García, Mª Carmen 
                                                      Rico López, María José 

 

Persoal subalterno: Bermúdez Pose, Anabel 
Fernández Fernández, Mª del Mar 

 
Coidadora: Puga Bértoa, Marina 
 
Auxiliar de conversa: Anthony, Toni 

 
 
 
 

ATENCIÓN A NECESIDADES EDUCATIVAS 
 
O Departamento de Orientación traballará coordinadamente cos titores e profesores 
especialistas para determinar as actuacións de atención. O centro conta con dúas aulas de 
Pedagoxía Terapéutica. Cóntase cunha coidadora contratada pola Administración, que presta 
axuda a alumnos integrados que necesitan especial atención polas súas características. 

 
En 1º de ESO vanse impartir Agrupamentos (grupos A-B e C-D) en Lingua Castelá, Matemáticas 
e Inglés Están destinados a alumnos con dificultades en lecto-escritura e en cálculo 
matemático.  
 

Nivel Agrupamento Profesor/a 

1º  A-B ESO 

Lingua Castelá Cristina Montes Posadas 

Matemáticas Bernabé Fernández Ferreiro 

Inglés Olga Varela Vázquez 

1º C-D ESO 

Lingua Castelá Liliana Piñeiro Piñeiro 

Matemáticas Uxía Fontaíña Pérez 

Inglés Teresa Quiza Varela 

 



Ao alumnado exento de Francés de 1º e 2º de ESO ofréceselle un reforzo en linguas ou programa de 
lecto-escritura: 
 

 
 
Contamos tamén con dous  grupos de PMAR, un en 2º de ESO e outro en 3º: 
 

Nivel PMAR Profesor/a 

2º ESO 

Ámbito lingúístico-social Milagros Gómez Padilla 

Ámbito científico-matemático Mª Dolores Pereira Gómez 

Ámbito de linguas estranxeiras Amable López Pallas 

Titoría Milagros Gómez Padilla 

 
 

Nivel PMAR Profesor/a 

3º ESO 

Ámbito lingúístico-social Carme Fernández Rodríguez 

Ámbito científico-matemático Vanesa Varela Ramos 

Ámbito de linguas estranxeiras Teresa Quiza Varela 

Titoría Vanesa Varela Ramos 

 
 
 
SECCIÓNS BILINGÜES 

 
Para intentar ofrecer máis medidas de atención á diversidade ofrécense seccións bilingües en 
inglés e francés ao largo de toda a ESO, nas materias de Música, Educación Plástica, 
Matemáticas e Obradoiro de Comunicación Oral. 
 

Nivel Materia Profesor/a Idioma 

1º  ESO Educación Plástica Marta Moreira García Inglés 

2º  ESO Música Beatriz Alonso Pérez-Ávila Inglés 

2º  ESO Obradoiro de Comunicación Oral Víctor Torreiro García Francés 

3º  ESO Música Santiago Cañás Couselo Inglés 

4º  ESO Matemáticas Eduardo Dorrego López Inglés 

 
 
 
 
 

 DOCUMENTO 6: PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO E PROXECTO CURRICULAR  

PROXECTO EDUCATIVO 
 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 

1º A-B ESO Reforzo en linguas Cristina Montes Posadas 

1º  E-F ESO Reforzo en lecto-esc. Belén Vidal Marcote 

1º E-F ESO Reforzo en linguas Cristina Montes Posadas 

2º C-D ESO Reforzo en lecto-esc. Cristina Montes Posadas 

2º C-F ESO Reforzo en linguas Pablo Orgeira Rumbo 

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


 

 DOCUMENTO 7: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS  
 

1. Introducción 

As actividades extraescolares, complementarias e de dinamización do centro compren diversas 
funcións: complementan a práctica docente diaria ofrecendo a posibilidade de abordar a dimensión 
práctica dos contidos traballados, permiten variedade á hora de avanzar na programación, apoian a 
especificidade do centro permitindo realizar actuacións vinculadas á idiosincrasia do contexto de 
procedencia do alumnado e permiten que os alumnos e alumnas rompan coa rutina e participen en 
actividades destinadas tamén a fomentar principios básicos no desenvolvemento integral da persoa, 
así como favorecer ao mesmo tempo a adquisición das competencias básicas. 

Desde a Vicedirección escoitarase calquera proposta de actividades dos xefes de departamentos e dos 
representantes do alumnado. Como norma xeral, actuarase seguindo o protocolo de actividades 
extraescolares e complementarias deseñado e presentado ao profesorado.  

O Consello Escolar pode suxerir criterios para a súa planificación e organización, pódese formar unha 
comisión de actividades extraescolares dentro do seo deste propio órgano colexiado. 

2. Diferenza entre actividades complementarias e extraescolares 

É necesario establecer as diferenzas existentes entre as actividades complementarias e actividades 
extraescolares. 

• Actividades Complementarias  

Terán carácter de complementarias aquelas actividades didácticas que se realizan co alumnado en 
horario lectivo e que, formando parte da programación, teñen carácter diferenciado polo momento, 
espazo ou recursos que utilizan. Así cabe considera-las visitas, traballos de campo, viaxes de estudo, 
conmemoracións e outras semellantes. 

En liñas xerais: 

• Están incluídas nas distintas programacións didácticas. 

• Realízanse en horario lectivo.  

• Son diferentes das actividades lectivas. 

Se implican unha saída do centro precisan autorización previa dos titores/as legais. No caso que 
impliquen un pago serán voluntarias. 

Unha vez aprobadas na programación xeral anual informarase de forma global aos titores/as legais 
para a súa autorización ao longo de todo o curso académico.  

Hai que precisar de profesorado que as xestione ou organice, responsable da actividade e/ou 
profesorado voluntario para a súa execución.  



• Actividades Extraescolares  

Teñen carácter de extraescolares aquelas que, sendo organizadas polo centro e figurando na 
programación xeral anual, aprobada polo Consello Escolar, se realizan fóra de horario lectivo e nas 
que a participación é voluntaria. 

Son aquelas que se realizan fóra do recinto escolar , incluíndo  as que por necesidade teñan que 
realizarse fóra do horario lectivo. 

• Non teñen que estar incluídas no Proxecto Curricular de Centro. 

• Complementan a formación integral do alumnado. 

• Teñen carácter voluntario e, por tanto, non son avaliables.  

Precisan de profesorado responsable dun número determinado de alumnos e alumnas (un docente 
por cada vinte estudantes). 

Poden ser propostas pola ANPA do centro ou simplemente contribuír no seu financiamento.  

Para cubrir os gastos en concepto de transporte para a realización de actividades fóra do centro, o 
sistema de financiamento que se establece consiste en que para este curso escolar 2021-2022  o 
centro destinará ás actividades extraescolares e complementarias unha partida económica a 
determinar, pudendo provir dos distintos departamentos didácticos.  

Poderá contarse con subvencións que se poidan conseguir por parte de empresas privadas coas que o 
centro teña acordado algún contrato. 

Contarase sempre coas achegas económicas dos estudantes para cada unha das saídas, que oscilará 
entre os 2€ e 5€, dependendo do custo total do servizo de transporte. 

• Actividades de Dinamización do Centro 

Desde Vicedirección e as distintas dinamizacións do centro propóñense, de acordo coas previas 
programacións, as seguintes actividades divididas nos apartados que a continuación se sinalan:  

a. Actividades relativas a conmemoracións (Nadal, Entroido, Samaín,  etc.). 

b. Actividades culturais e deportivas. 

c. Recepción de estudantes de 6º de educación primaria. 

d. Actividades de apoio ao currículo. 

e. Actividades de orientación (académica e profesional). 

f. Actividades de dinamización da Biblioteca  

g. Actividades de dinamización de Convivencia 



h. Actividades de dinamización de Normalización Lingüística 

3. Relación de datas propostas para a realización de actividades relativas a conmemoracións desde 
o Departamento de Actividades Extraescolares e Complementarias 

Día da Música (22 de novembro). 

Día Internacional Contra a Violencia de Xénero (25 de novembro). 

Día Mundial Contra o SIDA (1 de decembro). 

Día Internacional das Persoas con Discapacidade (3 de decembro). 

Día da Paz (30 de xaneiro). 

Día de San Valentín (14 de febreiro). 

Día Internacional da Muller (8 de marzo). 

Día do Libro (23 de abril). 

Día do ADN (25 de abril) 

Día Internacional dos Museos (18 de maio). 

Día do Medio Ambiente (5 de xuño) 

Día das Letras Galegas (17 de maio proponse a celebración da semana das Letras Galegas) xunto co 
día pola tolerancia LGTB 

Acto de recepción de alumnado de primaria (xuño) 

Acto de graduación do alumnado de ciclos e bacharelato (xuño)   

Acto de entrega de orlas do alumnado de 4º ESO. 

Celebración do Nadal 

Celebración do Entroido 

Celebración do fin de curso (xuño) 

Estas datas están propostas por Vicedirección e as distintas dinamizacións do centro, pero sempre son 
susceptibles de modificación.  

Para a celebración dalgunha destas efemérides desenvolveranse actividades diversas como 
conferencias, exposicións, exhibicións, murais, proxeccións, concertos, etc.   

 



4. Propostas desta Vicedirección para a realización de actividades extraescolares e complementarias 

Desde Vicedirección  pretenderanse desenvolver as celebracións previstas no calendario escolar. A 
súa concreción dependerá das iniciativas que poidan xurdir desde os diversos sectores da comunidade 
educativa.  

En liñas xerais, desde a Vicedirección proponse: 

• Celebración do día do libro, coincidindo coa entrega de premios do Concurso de Relatos Breves 
organizado polo departamento de Lingua castelá e a participación da biblioteca do IES e o 
departamento de Música. 

• Celebración da semana das Letras Galegas en colaboración co Departamento de Normalización 
Lingüística. 

• En colaboración con algunha ONG, actividades sobre a importancia da xustiza social. 

• En colaboración cos Servizos Sociais Municipais, Garda Civil, Servizo de Doazón e transplantes e o 
Departamento de Orientación preténdese desenvolver programas de interese formativo para o noso 
alumnado (prevención das drogodependencias, técnicas de estudo, educación sexual, ...),  
participación na campaña de prevención da violencia de xénero… 

• Propoñer a participación do centro nun sábado do 3º Trimestre na actividade organizada pola Casa 
Das Ciencias “Día de la ciencia na rúa” na Coruña. 

• Nas xornadas de finais de trimestres tentarase organizar actividades complementarias que faciliten a 
convivencia entre o alumnado (concertos, saídas con actividades deportivas, culturais, etc.) 

• Participar no oferta cultural do Concello de Cambre: teatro, concertos, sendeirismo, espectáculos etc.) 
e visitas. 

• Organizaranse as viaxes de fin de curso para aqueles grupos que rematen a etapa educativa.  

• Organizarase unha actividade de despedida da promoción Bacharelato e colaborarase na do Ciclo 
Superior de Administración e Finanzas. 

• En canto a actividades extraescolares, colaborarase co Concello na distribución de información sobre 
as actividades municipais orientadas ao noso alumnado.  

• Difusión das actividades realizadas no blog do departamento, así como difundir en diversos medios as 
actividades realizadas no centro. 

• Colaboración e promoción dos proxectos de innovación educativa do centro: Contratos-programa, 
Club de Ciencias, Club de Letras, Seccións Bilingües, Programas Europeos, eDixgal, Promoción de 
hábitos de vida saudables, eduemprende, Biblioteca, entre outros. 

Desde a Vicedirección informarase puntualmente de todas aquelas posibles actividades das que se 
teña coñecemento tal como xa se está a facer. 

 

https://aceafonsox.blogspot.com/


5. Orientacións xerais a ter en conta á hora de organizar actividades. 

Entendemos que as diferentes actividades ofertadas polos departamentos complementan ou serven 
como apoio e culminación a unha unidade didáctica ou bloque de contidos, ademais de traballar o 
aspecto socializador do alumnado. E por isto que se consideran prioritarias pero a súa organización. 
En xeral deben ter relación directa cos Proxectos Curriculares, sempre que sexa posible pídese que as 
actividades sexan traballadas con criterios de transversalidade, busquen a maior participación do 
alumnado e que cada actividade vaia precedida ou seguida de actuacións de preparación e seguimento 
e que se procure valorar a resposta e aproveitamento de cada alumno ou alumna. 

Para a elaboración do programa anual de actividades complementarias e extraescolares teranse en 
conta as propostas dos departamentos, do profesorado, do alumnado e dos pais e nais e as 
orientacións do Claustro e da Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

Consideraranse prioritarias aquelas saídas que estean relacionadas con proxectos do centro; plan de 
acción titorial, proxectos bilingües, programas europeos, plan de mellora de bibliotecas escolares, e 
outros proxectos de innovación educativa do centro. 

En primeiro lugar valórase como criterio aquelas actividades incluídas na programación do 
departamento de actividades extraescolares e complementarias, que estean claramente definidas, 
incluíndo data, horarios e obxectivos a desenvolver.  

Débese ter en conta que algúns departamentos habitualmente non organizan saídas e que, polo 
contrario, outros departamentos, debido ás materias que imparten, préstanse a organizar máis 
actividades. 

En liñas xerais non se poderán realizar actividades que non se teñan engadido na Programación Xeral 
Anual. Os casos excepcionais que non se teñan contemplado na PXA Terán que ter informe favorable 
de Dirección para seren realizadas. 

Todas as actividades presentadas terán que ser aprobadas pola CCP. 

Os departamentos organizadores de actividades deben esforzarse por concretar datas precisas e non 
aproximadas sempre que sexa posible. 

Serán os propios departamentos ou docentes organizadores da actividade os encargados de xestionar 
a recollida de autorizacións así como o aporte económico acordado co alumnado, entregándoo en 
Vicedirección, como mínimo tres días antes do inicio da actividade ou do contrario a actividade deberá 
ser suspendida.   

O docente responsable da actividade debe dispoñer dos números de teléfono do centro antes de saír 
e deixará un número de teléfono móbil de algún docente que acuda como responsable ou 
acompañante. 

Como norma xeral, en toda actividade deberán participar un mínimo de dous docentes.  A Dirección 
do Centro poderá autorizar saídas con un solo docente cando, sendo o grupo reducido, a actividade 
non se considere de risco e/ou actúen monitores ou persoal externo. 

Se o docente entende que a saída entraña risco levarase o botiquín do centro habilitado para tal fin. 



Os docentes responsables da saída terán coñecemento dos datos médicos do alumnado implicado na 
mesma. Para isto deberán consultar os datos médicos que estarán á súa disposición en Secretaría. 

Cando a actividade non ocupe toda a xornada escolar, o alumnado estará obrigado a asistir ás clases 
previas como ás posteriores, traendo o material que sexa necesario para o seu correcto 
desenvolvemento.  

As actividades no terceiro trimestre do curso débense limitar o máis posible, un mes antes da 
finalización do período ordinario  non se poderán realizar actividades salvo informe favorable de 
Dirección. Quince días antes das xuntas de avaliacións tampouco se deben realizar actividades, salvo 
as que xa contempla Vicedirección para celebrar datas significativas. 

Para a realización de calquera actividade extraescolar a porcentaxe de estudantes participantes 
deberá ser do 80%. Se non se alcanza esta porcentaxe poderíase dar prioridade a outro curso ou 
suspenderse a actividade.  

No  caso de actividades complementarias, unha vez programadas, débese incluír ao 100% do 
alumnado ao que van dirixidas. No caso de que a saída implique un gasto e algún estudante non 
dispoña de medios económicos para o seu financiamento, o centro sufragará ditos gastos. O docente 
encargado da actividade pasará lista e porá falta de asistencia. Este listado debe ser entregado aos 
titores/as do grupo correspondente os cales porán en coñecemento aos titores legais do estudante 
como con calquera falta de asistencia. 

A Xefatura de Estudos poderá privar  da asistencia a unha actividade a aqueles alumnos ou alumnas 
que amosaran unha conduta reiteradamente inadecuada nas clases. Este alumnado permanecerá no 
centro atendidos polo docente correspondente ou polo de garda. 

Vicedirección considera que se podería acordar entre todos os departamentos nos que se traballe un 
eixo transversal actividades a realizar no horario normal de cada materia. Cada departamento pode 
propoñer unha serie de datas a conmemorar que se discutirían na CCP. 

Se o número de estudantes asistente a unha actividade é menor do 25% dun grupo, o mesmo 
continuará as súas clases con normalidade e é responsabilidade de cada alumno ou alumna poñerse 
ao día e recuperar a materia avanzada. 

Para o desenvolvemento de calquera destas actividades o docente ou departamento responsable ten 
que presentar o impreso onde se detalle a actividade a realizar, os obxectivos que se pretenden e o 
curso ou cursos aos que vai dirixida. Así mesmo, presentará unha breve memoria unha vez realizada a 
saída, debendo presentala nun prazo non superior a unha semana. 

Para as actividades que se desenvolvan no propio centro e supoñan a exposición de traballos, 
establecerase unha orde de visita en relación coas materias afíns aos contidos traballados. Deste modo 
non se vería alterado o normal funcionamento do centro. 

Tendo en conta que a realización de actividades está supeditada á voluntariedade do profesorado que 
as programa, sería desexable establecer un número determinado de saídas por cursos ou niveis ao 
trimestre. 

Dentro das actividades programables contémplase a organización de charlas. Neste apartado valórase 
a organización dunha semana cultural ou xornadas culturais, certames artísticos e deportivos, 



concertos, exposicións e murais confeccionados polo alumnado, obradoiros e actividades e 
competicións deportivas. 

Está prevista a realización de campionatos de diferentes deportes no centro durante o recreo: fútbol 
sala, brilé , balonmano , baloncesto, tenis de mesa, entre outras. Tamén se prevé a participación nas 
actividades deportivas organizadas polo Concello de Cambre. 

Desde Vicedirección estudarase aumentar a relación co Concello para incluír ao noso centro no 
programa de apertura de centros fóra do horario lectivo.  

Desde Vicedirección colaborarase cos proxectos educativos nos que está o centro e potenciará a 
incorporación de outros proxectos sempre que fomente a transversalidade, a interdesciplinaridade e 
o traballo colaborativo. Así pois colaborarase para o desenvolvemento de proxectos europeos, 
programas de cooperación territorial ou proxectos de educación en valores. 

 

6. Protocolo de actuación para a realización de actividades extraescolares e Complementarias  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

A LOMCE sinala que unha das función do profesorado é a promoción, organización e participación 
nas actividades complementarias, dentro ou fóra do recinto educativo, programadas polos centros.  

Ademais, todos os departamentos incluirán, nas súas programacións, actividades complementarias 
e/ou extraescolares.  

Para garantir o correcto funcionamento das actividades e que non haxa interrupcións nas habituais 
accións do centro educativo a preparación e realización das actividades será a seguinte: 

1. Incorporación na programación do departamento das actividades propostas seguindo a 
plantilla proposta desde Dirección. Os xefes e xefas de departamento, a principio de cada 
curso, achegarán á dirección os artigos da programación que inclúan as actividades, en 
formato dixital. 

2. As actividades presentadas serán estudadas pola CCP, quen se encargará de distribuír ou 
limitar as mesmas seguindo os criterios recollidos neste documento. 

3. Unha vez aprobada a actividade, o profesorado responsable entregará a ficha 
correspondente (anexo I) debidamente cuberta e anotarase no calendario de actividades 
online que se enviará ao correo electrónico dos membros da CCP cunha antelación mínima 
de  catro semanas. 

4. O profesorado responsable da actividade é o encargado da xestión de todas as accións 
necesarias para desenvolver a actividade: recollida de autorizacións e cartos, no seu caso; 
busca de profesorado acompañante, etc. 

5. O último día de cada mes imprimirase o calendario de actividades previstas para o mes 
seguinte, estas non se poderán cambiar de data agás causa debidamente xustificada. 

6. O profesorado responsable da actividade presentará á Xefatura de Estudos a listaxe por 
grupos do alumnado participante, cunha antelación mínima de 72 horas.  

7. Unha vez realizada a actividade entregarase a ficha correspondente (anexo II) debidamente 
cuberta, nun prazo dunha semana 
 

De non seguirse este protocolo, a Xefatura de Estudos poderá suspender a actividade. 

 



MEDIDAS SANITARIAS 

As actividades sempre se rexerán polos protocolos sanitarios que estean vixentes no noso centro. 

Nas excursións de varios días intentarase garantir a máxima seguridade para todos os participantes da 
mesma, permitíndose que se poidan pedir medidas extraordinarias de carácter temporal sempre que 
conleven un aumento da seguridade do alumnado, do profesorado e da nosa comunidade educativa. 

A responsable COVID do centro poderá excluír a un/unha participante nunha excursión se existen 
indicios de que non se garanten as medidas de seguridade ou que se poden non cumprir os protocolos 
sanitarios vixentes. 

 

MODALIDADES DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

1. Actividades no centro: 

Son as que se levan a cabo dentro do centro educativo. 

Seguirase o protocolo xeral, coas seguintes especificacións: 

- Cubrir a ficha para a realización de actividades dentro do centro (anexo I) 

- Asistirá todo o alumnado ao que vai dirixida a actividade. 

- En caso de necesitar o salón de actos o profesorado apuntarase no calendario 
correspondente en secretaría. 
 

2. Actividades fóra do centro educativo 

Son as que se levan a cabo fóra do centro, cun máximo dun día de duración. 

Seguirase o protocolo xeral, coas seguintes especificacións: 

- Cubrir a ficha para a realización de actividades fóra do centro (anexo I) 

- Ofertarase a grupos/materias completos. 

- Será necesario contar coa participación de, mínimo, o 70% do alumnado dese 
grupo/materia. 

- O profesorado acompañante será o que, polo seu horario, prexudique o menos posible o 
funcionamento normal do centro. 
 

3. Actividades de varios días 

Son as que se realizan fóra do centro educativo de máis dun día de duración. 

Seguirase o protocolo xeral, coas seguintes especificacións: 

- As actividades de varios días de duración serán presentadas invariablemente ao inicio de 
curso. 

- Para a súa aprobación aplicaranse os criterios de prioridade establecidos. 

- Cubrir debidamente a ficha para a realización de actividades fóra do centro de varios 
días de duración (anexo I). 

- Terán que ter o visto e prace da Dirección. 

- O profesorado responsable comprométese a xestionar tódolos trámites necesarios: 
reunións cos pais e nais, axencias de viaxes, xestión económica... 



- Realizaranse preferentemente en períodos non lectivos, utilizando un máximo de tres 
días lectivos, salvo excepcións debidamente xustificadas (proxectos de centro) 

 

De non seguirse estas especificacións , a Dirección  poderá non autorizar ou suspender a actividade. 

 

PRIORIDADES 

1. Proxectos de centro: 
a. Celebracións no centro: eventos significativos e fin de trimestre 
b. Erasmus + 
c. Contratos programa 
d. Proxectos de innovación educativa 
e. Viaxes fin de etapa 
f. Seccións bilingües e intercambios lingüísticos 
g. Proxectos titoriais 
h. Dinamizacións 

2. Actividades interdepartamentais 
3. Actividades dun departamento 

 
DISTRIBUCIÓN NO CALENDARIO. DÍAS LECTIVOS POR TRIMESTRE 

- 1º e 2º ESO: 5/4/3 días 

- 3º e 4º ESO: 4/3/2 días 

- 1º Bach: 3/2/2 días 

- 2º Bach: 2/2/1 días 

- Ciclos e FpB: A criterio dos departamentos 
 

CONSIDERACIÓNS XERAIS 

1. Non se poderán realizar actividades nos seguintes períodos: 

- Períodos de exames de cada avaliación  

- Maio e período previo á avaliación ordinaria de xuño 
 

2. Períodos preferentes para a realización de actividades: 

- Semanas de avaliacións 

- Inicio de trimestre 

- Últimas semanas de xuño 
 

3. A Xefatura de Estudos reorganizará o horario do profesorado que permaneza no centro para 
garantir o normal funcionamento das actividades lectivas. Para tal fin enviarase un horario 
de gardas cando sexa preciso, que será de obrigado cumprimento. 

4. Realizarase un máximo dunha actividade por día, salvo excepcións debidamente xustificadas 
que serán valoradas por dirección. 

5. Farase un máximo dunha actividade por departamento e curso. 
6. Nas actividades organizadas entre a avaliación final ordinaria e a extraordinaria primarase a 

boa marcha do centro, sendo prioritarias nesas semanas o reforzo das clases ao alumnado 
con materias suspensas, o profesorado acompañante das actividades non poderá ter 
estudantes suspensos  nas aulas. 



ANEXO I 

1. Ficha para a realización de actividades no centro educativo 
 

Título da actividade  

Departamento responsable  

Departamentos implicados  

Data da actividade  

Nomes dos docentes que apoiarán a 
actividade 

 

Nivel educativo a quen vai dirixida  

Número aproximado de estudantes 
implicados 

 

Espazos a utilizar  

Horario da actividade  

Recursos necesarios  

Orzamento previsto  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II: Detalle das actividades 
 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA  
Información aproximada 
 

ACTIVIDADE DATA LUGAR CURSOS E 
ALUMNADO  

TRANSPORTE DURACIÓN 
APROXIMADA 

DOCENTES 
RESPONSABLES 

Viaxe a Neve.  marzo 2022 Jaca. Pirineo 
Aragonés 

De 1º da ESO a 1º 
BAC 

Autobús 1 semana Educación Física 

Ruta de 
sendeirismo 

3º avaliación Contorna próxima 
do Concello 

1º ESO -------- 1 xornada de mañá Educación Física 

Ruta de 
sendeirismo 

3º avaliación Concello de Oleiros. 
Seixo Branco 

2º ESO Autobus para 
desprazamento 

1 xornada de mañá Educación Física 

Ruta de 
sendeirismo 

3º avaliación Concello de Oleiros. 
Seixo Branco 

3º ESO Autobus para 
desprazamento 

1 xornada de mañá Educación Física 

Ruta de 
sendeirismo 

3º avaliación Fragas do Eume 4º ESO Autobus para 
desprazamento 

1 xornada Educación Física 

Padel Surf 3º avaliación Mera 4º ESO Autobus para 
desprazamento 

1 xornada de mañá Educación Física 

Ruta de 
sendeirismo 

3º avaliación Fragas do Eume 1 BAC Autobus para 
desprazamento 

1 xornada Educación Física 

Surf 3º avaliación Bastiagueiro 1 BAC Autobus para 
desprazamento 

1 xornada de mañá Educación Física 

Xornada 
Intercentros 

2º avaliación IES. David Bujan. 
Cambre 

2º e 3º da ESO Autobus para 
desprazamento 

1 xornada de mañá Educación Física 

 
 
 



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
Información aproximada 
 

ACTIVIDADE DATA LUGAR CURSOS E 
ALUMNADO  

TRANSPORTE DURACIÓN 
APROXIMADA 

DOCENTES 
RESPONSABLES 

3 charlas ex 
estudantes: 
- Contabilidade 
e fiscalidade práctica 
na empresa 
- Departamento 
de RRHH na empresa 
- Práctica 
laboral fronte aos 
contenidos do ciclo 

1º trimestre Aula 1º e 2ºCS  2 clases por charla Docentes do curso 

Charlas Erasmus 2º trimestre Salón de actos 1º e 2ºCM  1 clase Docentes do curso 

Obradoiro de seguros 2º trimestre Aula 2ºCS  1 clase Docentes do curso 

Conferencias 
profesionales, 
empresarios 

1º trimestre Salón de actos 2ºCS, 2ºCM  1-2 clases Docentes do curso 

Fundación ronsel, 
obradoiros búsqueda 
de emprego 

1º trimestre Salón de actos 2ºCM, 2ºCS  1-2 clases Docentes do curso 

Posibilidade de visita a 
unha empresa 

3ºtrimestre Empresa 1ºCM, 1ºCS SID  Docentes do curso 

 
 



 
DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN 
Información aproximada 
 

ACTIVIDADE DATA LUGAR 
CURSOS E 
ALUMNADO 

TRANSPORTE 
DURACIÓN 
APROXIMADA 

DOCENTES 
RESPONSABLES 

1. Viaxe de 
Estudos Andalucía 

3º Trimestre Andalucía + Madrid 
1º-2º ESO 
(3º-4º ESO) 

non 5 días José M. Míguez 

2. Etapa do 
Camiño de Santiago 
 

3º Trimestre Galicia ESO + BAC si 1 día “ 

3. Charlas 
sobre o Ano Santo 
Compostelán 

3º Trimestre IES Afonso X ESO + BAC non 1 sesión “ 

4. Congreso 
LQDVI 

3º Trimestre PALEXCO (A Coruña) BAC no Toda unha mañá “ 

 
 
 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA 
Información aproximada 
 

ACTIVIDADE DATA LUGAR CURSOS E 

ALUMNADO  

TRANSPORTE DURACIÓN 

APROXIMADA 

DOCENTES 

RESPONSABLES 

Desafíos MUNCYT 28/3 ou 6/4 A Coruña 1º e 2ºESO Si 2 horas a 3 horas Departamento 

tecnoloxía 

Sotavento Galicia 22/2 Xermade (Lugo) 3ºESO Si 5 horas Departamento 

tecnoloxía 



Navantia e Exponav 22/11 ao 25/11 

> 7 xuño 

Ferrol 4ºESO e 1ºBACH Si 4 horas Departamento 

tecnoloxía 

Concurso de 

programación en 

Scratch 

> 6 xuño IES Afonso X 1º ESO e 2ºESO Non 1 semana (recreos) Departamento 

tecnoloxía 

Concurso de 

programación e 

robótica 

> 6 xuño IES Afonso X 4ºESO e 1ºBACH Non 1 semana (recreos) Departamento 

tecnoloxía 

Charlas 

informativas: 

- O traballo do 

enxeñeiro 

- Estudos de 

enxeñaría  (Colexio 

enx ind Coruña) 

> 1/2 xuño IES Afonso X Todo o alumnado 

Científico-

tecnolóxico 

(preferencia dept. 

Tecnoloxía) 

Non 1 ou 2 sesións Departamento 

tecnoloxía 

Percorrido dunha 

etapa do camiño de 

Santiago cun 

proxecto en común 

Tecno-Relix 

3ª avaliación Vilamaior-visita ao 

Centro de RTVE 

Galicia -andar-

Catedral de 

Santiago (11km) 

Alumnado TEC-TIC a 

partir de 4ºESO- 

Alumnado de 

relixión 

Si 1 día Departamento 

tecnoloxía 

 
 
 
 
 



 
DEPARTAMENTO DE MÚSICA  
Información aproximada 
 

ACTIVIDADE DATA LUGAR CURSOS E 
ALUMNADO  

TRANSPORTE DURACIÓN 
APROXIMADA 

DOCENTES 
RESPONSABLES 

Actuación do 
alumnado no acto de 
graduación de 2º de 
Bacharelato 
 

Graduación de 
2ºBACH 

Instituto 2ºBACH e coro do 
centro 

Non Fóra do horario 
(dúas horas) 

Dpto 

Concertos de 
alumnado 

Ao longo de todo o 
curso 

Instituto Todo o alumnado de 
música 

Non Os concertos Terán 
unha duración 
máxima de dúas 
horas 

Dpto 

Visitas de profesionais 
do mundo das Artes 
Escénicas e da Música 
para charlas e 
obradoiros 
 

Ao longo de todo o 
curso 

Instituto Todo o alumnado de 
artes escénicas e 
danza e música 

Non Preferentemente no 
horario da propia 
materia ou martes 
ao mediodía 
quedando a comer 
no centro 

Dpto 

Representación teatral 
ao final de curso 

Final de curso Instituto Alumnado de artes 
escénicas e danza 

Non Fóra do período 
lectivo 

Dpto. 

Participación no festival 
de coros de Ortigueira 

Final de curso Ortigueira Alumnado 
participante no coro 
escolar 

Si Un día completo Dpto. 

Asistencia a 
concertos/espectáculos 
na proximidade 

Todo o curso Coruña/Santiago Alumnado de 
música 

Si 3 horas/Mañá Dpto. 



Asistencia a 
espectáculos teatrais 
en colaboración cos 
departamentos de 
lingua castelá, lingua 
galega, latín, inglés ou 
francés, entre outros. 

Todo o curso Galicia Alumnado de artes 
escénicas e danza 

Si Mañá Dpto. 

Desenvolvemento do 
proxecto Erasmus+ 
MUSICVIBE 

Todo o curso IES Afonso X O Sabio Alumnado de 2ºESO 
sección bilingüe, 
alumnado 
voluntario 

Non Recreos Dpto. 

Ensaios do coro escolar Todo o curso IES Afonso X O Sabio Alumnado de todo o 
centro 

Non Recreos e martes ao 
mediodía 

Dpto. 

Organización de 
obradoiros 
participativos abertos 
ao alumnado de 
música, danza e teatro 

Xuño IES Afonso X O Sabio Alumnado de 
distintos cursos 

Non Obradoiros 1 sesión 
ou 2 sesións 
seguidas 

Dpto. 

Recreos musicais Todo o curso Aula de música  Alumnado de 
música de todos os 
cursos 

Non Recreos Dpto. 

Participación no 
encontro de alumnado 
da Asociación de 
profesorado de música 
de Galicia 

2º/3ºtrimestre Por determinar 
(Galicia) 

Alumnado de 4º ou 
1ºBach 

Si Unha xornada Dpto. 

Organización e 
participación no III 
Encontro de coros 
escolares do IES Afonso 
X O Sabio 

2º trimestre Por determinar 
(Proximidade: 
Cambre, Culleredo, 
Oleiros ou Coruña) 

Alumnado do coro 
escolar 

Si Unha xornada Dpto. 

 



DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
Información aproximada 
 

ACTIVIDADES FORA DO CENTRO ALUMNADO AO QUE VAI DIRIXIDA TEMPORALIZACI
ÓN 

DURACIÓN 
APROXIMADA 

Observacións 

Ruta polos arredores de Cambre.  1º ESO 
 

3º Trimestre 
 
 
 

Media xornada 
 
 
 

----- 
 

Visita a aula da Natureza de Abegondo, observatorio de aves 
e Encoro Abegondo- Cecebre 

1º ESO 1º ou 2º trimestre Media xornada Col. Co dpto de 
E. Física ? 

 
Visita á EDAR ou ao parque eólico de Sotavento 

 
4ºESO  

 
1º Trimestre 
 

 
Unha mañá 

Col. cos dptos 
de XH ou 
tecnoloxía ? 

 
Visita ao INIBIC ou centro similar  

 
Alumnado de CuCi  

---- ------  

 
Laboratorios Abertos da Domus 

 
1º  Bacharelato (BioXeo e CuCi) 

 
2º Trimestre 

 
Unha mañá 
 

 

Visita a Portomuíños Anatomía Aplicada 1º bac ----- --------  

“Día da Ciencia na Rúa” Alumnado de diversos niveis, con materias 
impartidas  polo noso Dpto. 

Primeiro sábado 
de maio 
(presencial??) 

Todo o día  
(en quendas) 

 

ACTIVIDADES NO CENTRO      

Conmemoración do día da SIDA Aberta a todo o alumnado 
(monitores:alumnado de 1 bac) 

1 decembro  Recreos  

Conmemoración do día do ADN 
 

Para todos os alumnos que o desexen 
(monitores: alumnado de 1 bac) 

25 abril  No vestíbulo 
durante os recreos 

 

Organización e convocatoria do XIV Concurso fotográfico. 
 

Todo o alumnado pode presentar 
fotografías 
Alumnado colaborador organización: 4º 
ESO, 1º bac 

3º trimestre Entrega premios: 
salón de actos   
Exposición fotos: 
vestíbulo 

 



Exposicións e Obradoiros  
 

Alumnado de ESO e Bacharelato Todo o curso Vestíbulo   

Noticieiro Científico (paneis permanentes de divulgación 
científica- alumnado de CuCi 4º ESO e 1º Bac) 

Todos Durante todo o 
curso 

Vestíbulo  

Alimentación saudable (organizado polos alumnos de 
anatomía aplicada) 

Todos Varias sesións ao 
longo do curso 

Vestíbulo  

 
 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA 
Información aproximada 

ACTIVIDADE DATA LUGAR 
CURSOS E 
ALUMNADO 

TRANSPORTE 
DURACIÓN 
APROXIMADA 

DOCENTES RESPONSABLES 

Charla-Taller UDC Marzo-Abril Salón de actos 3º ESO no 2 horas 

Manuel Ángel Obeso Trueba 
Isabel Ferraces Lago 
Vanesa Varela Ramos 
Mª Jesús Moreira Rama 

Visita ao CICA 
Por 
determinar 

Campus de Elviña 
4º ESO e 1º BAC 
(Ciencias) 

si Toda  a mañá 

Manuel Ángel Obeso Trueba 
Isabel Ferraces Lago 
Vanesa Varela Ramos 
Mª Jesús Moreira Rama 

Visita á Refinería 2º trimestre A Coruña 2º BAC (Química) si Toda a mañá 
Isabel Ferraces Lago 
Vanesa Varela Ramos 

Visita ao CITEEC 
Por 
determinar 

Campus de Elviña 2º BAC (Física) si Toda a mañá 
Isabel Ferraces Lago 
Mª Jesús Moreira Rama 

Charla divulgación 
FQ 

Por 
determinar 

Instalacións IES 2º ESO no 2h 

Manuel Ángel Obeso Trueba 
Isabel Ferraces Lago 
Vanesa Varela Ramos 
Mª Jesús Moreira Rama 

 



DEPARTAMENTO DE LATÍN E GREGO 
Información aproximada 
 

ACTIVIDADE DATA LUGAR CURSOS E 
ALUMNADO  

TRANSPORTE DURACIÓN 
APROXIMADA 

DOCENTES 
RESPONSABLES 

Concurso on line 
Odisea 

Xaneiro-Febreiro Virtual Cuca 3º e 4º 
Latín 4º 
Latín e grego Bach 

   

Festival de teatro 
greco-latino 

Marzo A Coruña Latín e grego 1º e 2º 
Bach 

Si De dúas a tres horas Susana Vicente 

Visita a un entorno 
cultura clásico: Sicilia 
ou Grecia 

Entroido Sicilia ou Grecia Latín e Arte 1º e 2º 
Bac 

 6 días José A. Martínez 
Susana Vicente 

 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE SITEMAS INFORMÁTICOS 
Información aproximada 

ACTIVIDADE DATA LUGAR CURSOS E 
ALUMNADO  

TRANSPORTE DURACIÓN 
APROXIMADA 

DOCENTES 
RESPONSABLES 

Visita MUNCYT, 
DOMUS e/ou Casa 
das Ciencias 

2ª avaliación A Coruña FPB1 e FPB2 Si 4 horas Cristina Fdez 
Carmen M Gómez 
Jacobo Lobeiras 

Visita congreso FP 
Innova 

3ª avaliación,  
(depende da data de 
celebración do 
congreso) 

Cidade da Cultura 
(Santiago) 

FPB1 e FPB2 Si 5 horas Cristina Fdez 
Carmen M Gómez 
Jacobo Lobeiras 



 
DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 
Información aproximada 
 

ACTIVIDADE DATA LUGAR CURSOS E 
ALUMNADO 

TRANSPORTE DURACIÓN 
APROXIMADA 

DOCENTES 
RESPONSABLES 

Visita a un recinto 
arqueolóxico 

Marzo-Abril Por determinar 1º ESO Bus Mañá/Día Departamento 

Visita a un núcleo  
medieval 

Marzo-Abril ou na 
última semana de 
curso 

Por determinar 2º ESO Bus Mañá Departamento 
 

 Visita á igrexa de 
Santa María de 
Cambre 

2º Trimestre Cambre 2º ESO Bus Mañá Departamentos de Xª 
e Historia e 
Matemáticas 

Visita a exposición 
ou a un arquivo 
histórico 

Abril A Coruña 4º ESO Bus 3 horas Departamento 

Participación na 
Olimpíada de 
Historia 

Maio Ourense 4º ESO Tren Día Departamento 

Visita a exposición 
artística/histórica 

Abril A Coruña 1º Bacharelato Bus 3 horas Departamento 

Visista a un entorno 
urbano e/ou fabril 

Abril Contorna 2º Bacharelato 
Xeografía 

Bus Mañá Departamento 

Visita á igrexa de 
Santa María 

Decembro Cambre 2º Bacharelato 
Historia da Arte 

Bus 3 horas Departamento 

Visista a Santiago de 
Compostela 

Marzo Santiago de 
Compostela 

2º Bacharelato 
Historia da Arte 

Tren Día Departamento 



Visita a museos de 
Madrid 

Maio Madrid 2º Bacharelato 
Historia da Arte 

Por determinar 2 días Departamento 

Visita a entorno 
cultural clásico 
(Sicilia, Grecia ou 
Italia) 

25 de febreiro a 2 
de marzo 
(Entroido) 

Sicilia Bacharelato de arte, 
Historia, Latín e 
Grego 

Avión 5 días Departamentos de 
Latín e Xª e Historia 
 

Conferencia   
“A proclamación da 
II República na 
Coruña 

1º quincena de 
marzo 

Salón de Actos 2º Bacharelato   Departamento 

Exposición “A 1ª 
Guerra Mundia” 

2ª quincena de 
febreiro 

Recibidor do IES 4º ESO 
1º Bacharelato 

 Dúas semanas Departamento 

Exposición “A 2ª 
República na 
Coruña” 

1ª quincena de 
marzo 

Recibidor do IES 4º ESO 
2º Bacharelato 

 Dúas semanas Departamento 

Conferencia “A 2ª 
República na Coruña 

1ª quincena de 
marzo 

Salón de Actos 2º Bacharelato  2 horas Departamento 

Exposición “A 
Guerra Civil a cor” 

2ª quincena de 
marzo 

Recibidor do IES 4º ESO 
2º Bacharelato 

 Dúas semanas Departamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DE LINGUA E LITERATURA CASTELÁ 
Información aproximada 

ACTIVIDADE 
 

DATA LUGAR 
 

CURSOS E 
ALUMNADO 
  

TRANSPORTE 
 
 

DURACIÓN 
APROXIMADA 
 

DOCENTES 
RESPONSABLES 
  

Investigación 1ºtrimestre Biblioteca González 
Garcés 

2ºESO D, E, F 
(alumnado materia) 

Bus 1 mañá Milagros Gómez 

Investigación: Visita 
a La Voz de Galicia 

 La Voz de Galicia 2ºESO D, E, F 
(alumnado materia) 

Bus 1 mañá Milagros Gómez 

Conmemoración do 
8 de marzo 

Semana do 8 de 
marzo 

Aula+exposición no 
vestíbulo 
Precísanse paneis do 
vestíbulo para a 
exposición 

1ºESO, 2ºESO,  
3ºESO,  
4ºESO, 1ºBACH 
Literatura Universal 

Non 1 semana Depto. 

Video conferencia 
con autores e 
autoras 

Pendente de 
editoriais 

Salón de actos    Dpto. 

Semana do libro 23 de abril O centro: exposición 
no vestíbulo 

Todo o alumnado  1 semana Dpto. 

XVII Edición do 
Concurso de 
Microrrelatos “Por 
favor  

Marzo e abril 
Entrega de prêmios: 
22 de abril de 2022 

Salón de actos 
 

Todo o alumnado   Dpto. 

Gincana de Emilia 
Pardo Bazán 

Finais de decembro A Coruña 4ºESO Bus  Dpto. de xeografía e 
historia 

Teatro em streaming Pendentes de 
organizadores 

     



Concurso de 
deletreo 

Todo o curso Centro 
Salón de actos final 
no 22 de abril 

Todo o alumnado  1 mañá Dpto. 

Obradoiros para 
xuño: 
Teatro leído 
Visionado de 
películas 
Obradoiro literário 
Xogos didácticos: 
trivial e kahoot 

Xuño  ESO e 1ºBACH   Dpto. 

 
 
 
EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 
Información aproximada 

ACTIVIDADE 
 

DATA LUGAR 
 

CURSOS E 
ALUMNADO 
  

TRANSPORTE 
 
 

DURACIÓN 
APROXIMADA 
 

DOCENTES 
RESPONSABLES 
  

Agasallos 
terroríficos , 
decoración de portas 
e concurso de 
relatos. 

Samaín. Aulas e corredores 1º e 2º ESO 
 
3º e 4º ESO 

................................ 1 día EDLG, depto. Lingua 
e Lit. Galegas 

Correlingua 3º trimestre Coruña 3º ESO Autobús 4 horas EDLG, depto. Lingua 
e Lit. Galegas 

Obradoiro de hip-
hop con Serxio 
García 

Por determinar Salón de actos 4º ESO ................................ 50 minutos EDLG, depto. Lingua 
e Lit. Galegas 



Concerto de Guadi 
Galego 

Por determinar Salón de actos Por determinar …………………………….. 2 horas EDLG, depto. Lingua 
e Lit. Galegas 

Día de Rosalía 
 
Día de Castelao  

24 febreiro 2022 
 
30 de xaneiro  

Recitais nas aulas e 
biblioteca 
Exposición e lectura 
de textos 

Todos 
 
Todos 

………………………….…… 50 minutos EDLG E LINGUA 
GALEGA 

Día contra a 
violencia machista 

25 novembro 2021 Exposición de carteis 
e distribución de 
pulseiras 

Todos ................................. 1 día EDLG E LINGUA 
GALEGA 

As nosas mulleres 
 
 

Día 8 de marzo Corredores 
Asignar a cad um dos 
corredores o nome 
dunha galega ilustre 

Todos .......................   

Entroido, primavera, 
Nadal 

Nadal, marzo, xuño Proxeccións de 
curtametraxes, 
concursos, mail-art, 
manualidades para 
decoración 

Todos ............................... 1 día EDLG E LINGUA 
GALEGA 

21 días co galego Por determinar. 
Seguramente en 
xaneiro 

 Toda a ESO ..............................  EDLG E LINGUA 
GALEGA 

Semana das Letras 
Galegas 

maio 2022 Vestíbulo Todos ................................. 1 semana EDLG E LINGUA 
GALEGA 

Certame Literario 
Concello de Cambre 

Abril-Maio 2022 Organización do 
certame e xurado. 

Todos .................................  EDLG E LINGUA 
GALEGA 

Galeoke fin de curso Xuño Karaoke en galego Todos ................................. 1 hora EDLG E LINGUA 
GALEGA 

Saídas a posibles 
obras de teatro ou 
similares  

 Cando se celebren Ágora, Forum 
Metropolitano, 
Teatro Rosalía.. 

Dependerá do 
contido da obra  

Autobús: si 3 has EDLG E LINGUA  
GALEGA 



 
DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 
Información aproximada 
 

ACTIVIDADE DATA LUGAR CURSOS E 
ALUMNADO 

TRANSPORTE DURACIÓN 
APROXIMADA 

DOCENTES 
RESPONSABLES 

Agasallos 
terroríficos, 
decoración de 
portas e concurso de 
relatos 

Samaín Aulas e corredores 1º e 2ºESO  1 día ELDG, LINGUA E LIT 
GAL 

Correlingua 3ºtrimestre A Coruña 3ºESO  Bus 4 horas ELG, dpto 
 

Obradoiro de hip-
hop con Serxio 
García 

Por determinar Salón de actos 4ºESO  50 MIN EDLG, dpto 

Concerto de Guadi 
Galego 

Por determinar Salón de actos Por determinar  2 horas EDLG, dpto 

Día de Rosalía, Día 
de Castelao 

24 de febrero 
2022 
30 de xaneiro 

Recitais nas aulas e 
biblioteca  
Exposición e lectura 
de textos 

Todos  50 min EDLG, dpto 

Día contra a 
violencia machista 

25 de novembro Exposición de carteis 
e distribución de 
pulseiras 

Todos  1 día EDLG, dpto 

As nosas mulleres 8 de marzo Corredores 
Asignar a cada un dos 
corredores o nome 
dunha galega ilustre 

Todos    



Entroido, primavera, 
Nadal 

--- Proxeccións de 
curtametraxes, 
concursos, mail-art, 
manualidades 

Todos  1 día EDLG, dpto 

21 días co galego Por determinar, 
seguramente 
xaneiro 

 Toda a ESO   EDLG, dpto 

Semana das letras 
Galegas 

Maio 2022 Vestíbulo Todos  1 semana EDLG, dpto 

Certame literario 
Concello de Cambre 

Abril-maio 2022  Organización do 
certame e xurado 

Todos    EDLG, dpto 

Galeoke fin de curso Xuño Salón de actos Todos  1 hora EDLG, dpto 

Visita guiada ao 
Museo do Pobo 
Galego  

2ª avaliación Santiago de 
Compostela 

2ºESO  Bus  Dpto 

Saída á RAG e roteiro 
galleguista pola 
Coruña 

2ª avaliación A Coruña 4ºESO Bus Mañá Dpto 

Roteiro rosaliano e 
visita ao Museo do 
Pobo Galego 

3º trimestre Santiago de 
Compostela e outros 

1ºBACH Bus Xornada Dpto 

Visita á casa museo 
Manuel María, á 
Carballeira de Santa 
Isabel e á cidade de 
Lugo 

2º/3º trimestre Lugo e arredores 2ºBACH  Bus Xornada Dpto 

Encontros con 
escritores/as  

Por determinar Salón de actos Todos  Dúas horas Dpto 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
Información aproximada 
 

ACTIVIDADE DATA LUGAR CURSOS E 
ALUMNADO 

TRANSPORTE DURACIÓN 
APROXIMADA 

DOCENTES 
RESPONSABLES 

Concurso de cálculo 
mental 

3º trimestre Centro 1º e 2ºESO Non  Dpto 

 
 
DEPARTAMENTO DE DEBUXO 
Información aproximada 
 

ACTIVIDADE DATA LUGAR CURSOS E 
ALUMNADO 

TRANSPORT E DURACIÓN 
APROXIMADA 

DOCENTES 
RESPONSABLE S 

 
ABRILILUSTRADO 

 
ABRIL 

Biblioteca municipal/IES  
3º ESO 

Subvencionado polo 
Concello 

 
1 mes, cada obraoiro, 
dura 2 h aprox. 

Profesoras do Dpto 
Debuxo 

Obradoiro de gravado : abril/maio Fundación CIEC, Betanzos 4º ESO.EPV1 e 2 Bus. Coste obradoiro:200 Toda a mañá Profesorado Dpto 
Debuxo 

Contrato programa  
? 

 
AULAS DEBUXO 

4º ESO, DEBUXO 
ARTISTICO I e II 

 
Alumnado 

 
? 

Profesorado Dpto 
Debuxo 

Visita a unha exposición 
de contido 

relativo ás artes 
plásticas 

2º ou 3º Trimestre  
Cambre / A Coruña 

 
? 

Alumnado ? Profesorado Dpto 
Debuxo 

Invitación a artistas 
para dar charlas 

 
? 

 
Nas aulas de Debuxo 

 
4º ESO/ Bacherelato 

 
Non Hai 

 
? 

 
Profesorado Dpto 
Debuxo 



 
 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
Información aproximada 
 

Actividade Data Lugar Cursos e Aalumnado  Transporte Duración aproximada Docentes 
responsables 

Obradoiro de 
cooperativismo 

 1º Trimestre Aula 4º ESO CCSS 
2º Bach FAX 

NON ¿? Marta Veiguela 
Manuela Posse 

Charlas da Axencia 
Tributaria 
(Concurso?) 

 2º trimestre Salón de actos 4º ESO CCSS NON ¿? Manuela Posse 
Marta Veiguela 

Charla IGAPE   3º trimestre Aula 4ºESO IAE (A e D) 
2ºBach FAX 

NON ¿? Manuela Posse 

Visita empresa da 
contorna 

 2º ou 3º trimestre  4º ESO CCSS 
1º Bach CCSS 

SI  ¿? Manuela Posse 
Marta Veiguela 

 
 
 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
Información aproximada 
 

 
Actividade 
 

Destinatarios Colabora/participa Data/lugar 

 
Uso responsable das redes sociais 
 

1º e 3º ESO Garda Civil (Plan Director) 2º trimestre 

 
Prevención do acoso escolar 
 

2º ESO Garda Civil (Plan Director) 2º trimestre 

 2º BACH/2º CS USC 2º trimestre 



Programa ponte da USC 
 

 
Visita ao campus da udc 
 

2º BACH/2º CS UDC 2º trimestre 

Xornadas de orientación vocacional cursos terminais 
Facultades, centros de FP, de Ensinanzas de 
réxime especial 

3º trimestre 

 
Orientación académico e profesional 
 

2º, 3º e 4º ESO + FPB Titores/ orientadora 2º /3º trimestre 

 
Orientación académico e profesional 
 

2º ciclos FP Titores/ FOL/ Orientadora 3º trimestre 

Sesión informativa sobre as probas de acceso a ciclos. 
3º/4º ESO 
FPB/ Ciclo Medio/bach 

Orientadora 2º trimestre. xaneiro 

 
Formación do alumnado mediador e axudante 
 

 Convivencia + Orientación  

 
Formación e sensibilización sobre a diversidade sexual: 
transexualidade 
 

1º ESO Asociación ALAS 1º trimestre 

 
Educación afectivo sexual 
 

3º ESO e FPB Con mucho gusto sexología 3º trimestre 

 
Obradoiro de imaxe corporal e autoestima  
 

1º/2º ESO Quérote + 1º trimestre 

 
Prevención do consumo de drogas  
 

1º ESO Cruz vermella 3º trimestre 

 
Prevención de condutas violentas 

1º ESO Cruz vermella 1º trimestre 



 

 
Educación para a saúde: alimentación, prevención de drogas e 
sexualidade. 
 

4º ESO e FPB Cruz vermella 1º trimestre 

 
Actividades prevención violencia xénero 
 

2º ESO Concello de Cambre/ cim + orientación 2º trimestre 

Organización das Xornadas de convivencia positiva Alumnado mediador Outros centros Fin de curso 

Organización da xornada de transición 1ºESO  Fin de curso 



 
 
❖ 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 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 seguirá sen poder 
cumprir coa súa función básica de lugar de zona de lectura, pero si que recupera a de contacto coa 
cultura escrita e audiovisual durante os recreos. 

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 un grupo de traballo para o perfeccionamento da formación do equipo da biblioteca, 
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 d e 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 dentro e 
fora 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 usuari@s. 

• 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 
devolucións. 

• 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 pero si disporán dunha caixa por aula con diferentes exemplares 
para poder escoller lecturas. 

• Estas caixas estarán custodiadas pola biblioteca e se repartirán ao comezo da Hora de Ler. De 
todas as formas é importante que o alumnado preste 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, tamén terán dispoñibles recursos e ferramentas no seu portátil de 

http://biblioafonso.blogspot.com/


aula. 

• Mochilas viaxeiras: non se realizará este tipo de actividade por mor das circunstancias da 
pandemia como obxectivo de manter unhas medidas sanitarias o máis seguras posible. Estamos 
retornando pouco a pouca á “normalidade” polo que, este curso recuperamos dunha forma algo 
novidosa as bibliotecas de aula e, para o seguinte, esta proposta. 

• 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 (manga, literatura e cine, 
contido LGTBIQ+, adult@s…). 

• 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 dun día á semana, que irá rotando semanalmente nas distintas sesións 
lectivas. 

• Maletas viaxeiras: sempre temos en conta a posibilidade de participar nesta actividade, 
proposta pola rede de Bibliotecas Escolares de Galicia, solicitando os recursos dispoñibles 
segundo as solicitudes ou indicacións dos usuari@s 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 á lectura. 

Neste sentido, dividimos o curso en tres partes, correspondéndose con cada período de avaliación. 
Así, dedicarase cada período 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). 

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

• Programar encontros con autor@s na medida das posibilidades. 

• Intentar a realización de obradoiros de creación literaria. 

• Convocar concursos literarios ou de artes plásticas e colaborar cos que fagan os departamentos 



do IES e outras entidades. 

• 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. 

• 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. 

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

 

7.- Equipo da biblioteca. 

− Responsable: Estefanía Fernández Piñeiro (departamento de Xª e Hª) 

− Beatriz Alonso Pérez- Ávila (departamento de Música) 

− Iria Collantes Lamas (departamento de Lingua Castelá) 

− Bernabé Fernández Ferreiro (departamento de Matemáticas) 

− Patricia Fuciños Calle (departamento de Lingua Galega)  

− Isabel González Piñeiro (departamento de Xª e Hª) 

− Rita López Prado (departamento de Xª e Hª) 



− Cristina Montes Posadas (departamento de Lingua Castelá)  

− Marta Moreira García (departamento de Debuxo) 

− Pablo Orgeira Rumbo (departamento de Lingua Castelá) 

− Dolores Pereira Gómez (departamento de Bioloxía)  

− Liliana Piñeiro Piñeiro (departamento de Lingua Castelá) 

− Patricia Precedo Estraviz (departamento de Lingua Galega)  

− Teresa Quiza (departamento de Inglés) 

− Jose Antonio Valiña Alonso (departamento de Matemáticas) 

 

8.- Horario de biblioteca 

A biblioteca estará libre para o desenvolvemento de actividades e proxectos diversos durante a 
xornada lectiva. O profesorado que desexe acceder co seu   grupo de estudantes deberá 
responsabilizarse do cumprimento do aforo limitado así como das normas de seguridade e as 
propias do espazo da biblioteca. 

O servizo de préstamo e devolución de documentos farase durante os recreos, tanto da ESO como 
de Bacharelato. 

 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

10:10-10:30 Iria 

Collantes 

Bernabé 

Fernández 

Cristina 

Montes 

Cristina 

Montes 

Iria 

Collantes 

11:00-11:40 Estefanía 
Fernández 

Estefanía 
Fernández 

Estefanía 
Fernández 

Estefanía 
Fernández 

Estefanía 
Fernández 

12:10-12:30 Cristina 

Montes 

Cristina 

Montes 

Cristina 

Montes 

Cristina 

Montes 

Bernabé 

Fernández 



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

 
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 castelanfalante 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  
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 e animalo a que a use.  

-No relativo á contorna, procurar contibuír a eliminar os prexuízos existentes canto ao galego.  

-Colaboración máis estreita co Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Cambre 

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.   RESUMO DE ACTIVIDADES PREVISTAS 

Este curso, como aconteceu no anterior, debido ás circunstancias que estamos a vivir, teremos que ir 
adaptando as actividades segundo os protocolos sanitarios. 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-  

 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 

 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 2022 correspóndelle organizar o concurso ao David Buján co que 
colaboraremos activamente coma sempre . 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 taboleiro do 
equipo de EDLG do vestíbulo actualizado con información sobre outros concursos e eventos.  

DÍA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, DA PAZ, DE CASTELAO, DE ROSALÍA e  DA MULLER 

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 

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.  

FOMENTO DO COÑECEMENTO DA NOSA MÚSICA 

No relativo á música  os obxectivos son os seguintes: 

Darlle a coñecer ao alumnado tanto a música tradicional a través dos instrumentos populares galegos e 
mais a música actual. 

Poñer en valor a nosa cultura popular, principalmente a música.  

Ligar a nosa música e cultura popular coa lingua mais sen que se identifique unicamente con este tipo de 
música.  

Mostrar que o galego é válido para calquera realización musical actual . 

LETRAS GALEGAS  

 Na mesma semana, exposición sobre a figura escollida.  

Exposición de traballos do alumnado arredor da súa vida e obra.  

Último día do curso, karaoke poético musical a cargo do alumnado.  

 

 

 



AS NOSAS FESTAS E TRADICIÓNS 

 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 ou os Maios darannos pé a introducir importantes aspectos da nosa cultura e a manter unha óptica 
propia destas festas. 

O  Entroido merece unha mención á parte polo interese que esperta no alumnado.. Imos desenvolver dous 
concursos que xa contan con tradición no centro. Por unha banda, haberá un de cartaces 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  

Obradoiro de Hip hop  

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  

 Pensado para o alumnado de  2º de ESO teremos 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 
en Galicia levámolas facendo dende sempre. A asociación ORAL está facendo un labor moi importante na 
recuperación das regueifas.  

Alumnado de 1º de ESO sairán ao CEIP Portofaro, Escola Infantil e centro de maiores para contar da figura 
escollida para homenaxear nas Letras Galegas e 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 asesorar lingüísticamente cando sexa preciso: actas do claustro, da CCP, materiais doutras 
disciplinas 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.  

 

RELACIÓNS DO IES COA SÚA CONTORNA 

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. 

Colaboración máis estreita co Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Cambre. 

 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. 

 
 

 DOCUMENTO 9: PLAN DE FORMACIÓN DO PROFESORADO  
 

O PFPP do noso centro deséñase en torno a tres liñas de actuación moi importantes para o noso instituto: 
os programas de convivencia e o desenvolvemento dos proxectos internacionais e a potenciación da 
biblioteca escolar.  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. 
A Biblioteca debe potenciarse como un lugar fundamental para a actividade escolar; contamos cun equipo 
de biblioteca renovado e amplo que necesita unha formación adecuada para implementar este cometido. 
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. 

• A biblioteca escolar como espazo de inclusión. 
 

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: Nerea Galdós Pozo. 

− Coordinadora itinerario Biblioteca Escolar: Estefanía Fernández Piñeiro. 
 

Actividades propostas para o curso 2021-22: 
✓ 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. 


