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INTRODUCIÓN
A presente Programación Xeral Anual é o documento no que se presenta o proxecto de
actuación da comunidade Educativa do IES Afonso X O Sabio para o curso 2016/17, no
que se establece a súa organización e se fixan os obxectivos a acadar no devandito curso.
Tal programación é un proxecto e, como tal, ven a ser unha relación de obxectivos,
intencións e compromisos, froito da reflexión e análise, que se fai a partir do
coñecemento dos recursos dispoñibles (humanos e materiais) e coa pretensión final de
conseguir o maior éxito escolar posible dos alumnos do Centro.
Esta Programación Xeral Anual xorde, sobre todo, polas dúas consideracións seguintes:
1- Por unha necesidade de imperativo legal, dado que así o dispón o decreto
324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto), da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria, que establece a súa elaboración como un
requirimento obrigatorio para os Centros Educativos.
2- Pola necesidade de elaborar unha guía de traballo que nos evite, na medida do
posible, a rutina e improvisación, co establecemento de criterios de actuación
compartidos e asumidos pola comunidade educativa, coa fin de mellorar o
máximo posible a organización e funcionamento do colexio.

Confiamos, firmemente convencidos, que esta Programación Xeral Anual vai supor un
compromiso de eficacia e responsabilidade para tódolos que, directa ou indirectamente,
temos compromisos de actuación e responsabilidade no funcionamento do Centro.

Cambre, 30 de Outubro de 2016.
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2.1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO CENTRO

Denominación
Enderezo
Localidade
Código da localidade
Concello
Provincia
Código do Centro
N.I.F.
Teléfono – Fax
Correo electrónico
Páxina Web

IES Afonso X O Sabio
Rúa Río SIl nº 9
A Barcala - Cambre
15660
Cambre
A Coruña
15027873
Q-6550052-B
881 88 03 39
ies.afonsox.cambre@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesafonsoxcambre/

COMPOSICIÓN ACTUAL DE UNIDADES
Unidades de ESO
Unidades de PMAR
Unidades de Bacharelato
Unidades de FPB
Unidades de Ciclo Medio
Unidades de Ciclo Superior

22
2
5
2
2
2
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2.2. DESCRICIÓN DO CENTRO ESCOLAR
O I.E.S. “Afonso X O Sabio” está situado, dentro do Concello de Cambre, na parroquia de
Santa María de O Temple.
A finca que ocupa o edificio está concretamente situada na fin da Urbanización de A
Barcala, nunha pequena baixada. Limita polo norte coa vía do tren e o río Mero, con
fincas dedicadas a uso particular nos límites polo sur e as vivendas da propia
urbanización, construída e habitada dende mediados da década do oitenta, de onde
procede unha grande parte do alumnado do Centro.
Diante do edificio ocupado polo I.E.S. foi construída pola Deputación de A Coruña para ser
cedida para o seu uso ao Concello de Cambre, unha piscina.
Os accesos á finca que ocupa o I.E.S. dentro da Urbanización A Barcala son un dos graves
problemas que temos expostos na actualidade, pois é imprescindible o acceso a través da
propia urbanización, desde calquera das dúas rotondas de acceso, que conflúen nunha
única vía que leva ao Centro, e que finaliza na rotonda da piscina.
Durante o curso 1999-2000, despois de distintas consultas, solicitudes de propostas aos
distintos sectores da comunidade docente, procedeuse, mediante votación a elixir un
nome para o novo I.E.S. do Concello de Cambre, resultando maioritariamente elixido o de
“Afonso X O Sabio”, vencellado ao lugar por ser este rei o que outorgara as terras aos
cabaleiros do Temple, e así apareceu oficialmente recoñecida no D.O.G.
O edificio principal foi construído entre os anos 1998 e 1999 e comezou a ser usado no
curso 1999-2000. Durante o curso 2005-06 construíuse un edificio anexo con 10 aulas, no
que se imparten as clases de Bacharelato e Ciclos de FP.
O edificio principal consta de:
• Un soto, no que se atopa unha aula de tecnoloxía, a vivenda do conserxe
(reacondicionada en parte este verán como aulario), sala de caldeiras e almacén.
• Andar baixo no que, á esquerda, está a conserxería, o departamento de
Orientación, a Secretaría, os despachos do equipo Directivo e a Biblioteca; á
dereita atópase a cafetaría, os departamentos didácticos, sala de profesorado e
dúas salas de recepción de pais; na parte central atopase o salón de actos, a sala
de lectura, aula de desdobres e un almacén.
• Primeiro andar, no que á esquerda están as aulas de 4º de ESO e FPB; á dereita as
aulas de 1º de ESO, música e desdobre; e na parte central laboratorios (física e
química, bioloxía) e unha aula de idiomas (francés).
• Segunda planta, na que á esquerda están as aulas de 2º de ESO e informática, á
dereita as aulas de 3º de ESO, e 2º PMAR, música, aula de informática, e na parte
central aulas de debuxo, de idiomas (inglés), 3º PMAR e aula de convivencia.
O edificio novo consta de planta baixa e dúas alturas. Na planta baixa atópase a sala de
profesores, conserxería, o local da ANPA, dúas aulas ordinarias e dúas de informática para
os ciclos. Na primeira planta consta de catro aulas, tres para 1º de Bacharelato e outra
para desdobres. Na segunda planta hai outras catro aulas (dúas para 2º de Bacharelato,
unha para desdobres e outra de ciclos).
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Cabe destacar como positivo na distribución do espazo do Centro a perfecta visibilidade
que existe dun extremo ó outro do edificio, o que facilita o control do alumnado polos
profesores de garda e conserxe, e como negativo a gran sonoridade do espazo interior,
que ocasiona que calquera pequeno ruído nos corredores poida molestar ós profesores e
alumnos que estean en clase.
Exteriormente o Centro conta con dúas pistas polideportivas descubertas e un edificio
anexo que é o Ximnasio. Un pequeno patio cuberto, anexo ao edificio novo, e un corredor
cuberto entre os dous edifcios completan a dotación do centro.
En canto ó equipamento, o Centro foi acadando, ó longo dos seus 18 anos de existencia e
sempre que o consideremos no contexto das tradicionais carencias que padecen tódolos
centros públicos de ensino non universitario, un nivel aceptable. Todo isto grazas no só ás
partidas de material que periodicamente envía a Consellería, senón á adquisición do
mesmo a cargo dunha parte do presuposto para gastos de funcionamento.
De tódolos xeitos consideramos que queda moito por facer neste terreo e solicitamos da
Administración Educativa un maior esforzo no camiño de conseguir un ensino público de
calidade.

6

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL

IES AFONSO X O SABIO

2016/2017

2.3. SITUACIÓN E ENTORNO
2.3.1. Situación educativa
No concello de Cambre había, no curso 2011-2012, 2822 alumnos e alumnas repartidos
en once centros públicos: as escolas unitarias de Fontemoura, San Bartolemeo e
Apeadeiro; a escola infantil de Cambre; os C.E.I.P. Emilio González López, Gonzalo
Torrente Ballester, Wenceslao Fernández Flórez, Portoforo e O Graxal e os I.E.S. Afonso X
O Sabio e David Buján.
2.3.2. Alumnado e oferta educativa
O I.E.S. “Afonso X O Sabio” ten tres centros de primaria adscritos: o C.E.I.P. “Wenceslao
Fernández Flórez”, o C.E.I.P. O Graxal e o C.E.I.P. Portofaro. Aportan alumnos ao Centro
na porcentaxe (no presente curso) do 34 % do Wenceslao Fernández Flórez, o 28 % do
Graxal e o 30 % do Portofaro. O 8 % restante procede de centros diversos ou do
estranxeiro.
No IES “Afonso X O Sabio”, de A Barcala (Cambre), impártense dous tipos de ensinanzas:
• Obrigatorias: a ESO, ensino secundario obrigatorio.
• Post-obrigatorias:
§ Bacharelato LOMCE, nas modalidades:
o Humanidades e Ciencias Sociais.
o Ciencias da Natureza e da Saúde.
§ Ciclo Formativo de Grao Medio de Xestión Administrativa.
§ Ciclo Formativo de Grao Superior de Administración e Finanzas.
§ FP Básica de Informática de Oficina.
As medidas de atención a diversidade na ESO ofertadas neste IES son:
• Primeiro ciclo
§ Mestres de Pedagoxía Terapéutica en dous grupos de 1º e un de 2º.
§ Agrupamentos específicos: dous en 1º, dous en 2º e un en 3º .
§ Reforzo en lectura, escritura (en 2º de ESO) e para os exentos de
francés de 1º e 2º.
§ Programa de Mellora do aprendizaxe e rendemento (PMAR) en 2º
de ESO.
• Segundo ciclo
§ Programa de Mellora do aprendizaxe e rendemento (PMAR) en 3º
de ESO.
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2.4. INFRAESTRUTURA DE PERSOAL
2.4.1. O PROFESORADO e O ALUMNADO
No curso actual 2016-2017, o IES Afonso X O Sabio ten 815 alumnos e alumnas
matriculados, o que supón o 28% dos que hai no concello. Con respecto ao curso pasado
houbo un aumento dun 2% na matrícula.
O claustro está composto por 75 membros. Destes, tres cuartos teñen o seu destino
definitivo no Centro e o resto son profesores en comisión de servizos, en expectativa de
destino ou interino, máis 2 que comparten centro (IES de Carral e CEIP de Graxal). No
presente curso contamos ademais cunha auxiliar de conversa en francés e outra en inglés.
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 todavía non foi cuberta), e catro
persoas para a limpeza. Hai tamén unha coidadora para atender a un alumno con parálise
cerebral a outro con minusvalía física, psiquica e sensorial do 66 %, e un alumno con
síndrome insulino-dependente.
A composición das etapas queda así:

1º B
26

E.S.O.
1º C 1º D
25
23
148

2º B
28

E.S.O.
2º C 2º D 2º E
31
30
30
180

2º F - PMAR
32

3º A
27

3º B
26

E.S.O.
3º C 3º D 3º E
27
29
26
159

3º F - PMAR
24

4º A
28

E.S.O.
4º B 4º C
32
22
103

1º A
27

2º A
29

1º E
23

1º F
24

4º D
21
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1º A
20

1º B
30
80

F.P.B
1º A
23

2º A
13
36

IES AFONSO X O SABIO

Bacharelato
1º C
30

2º A
33

2016/2017

2º B
31
64

Xestión
Administrativa
1º A
2º A
11
4
15

Administración
e Finanzas
1º A
2º A
19
11
30

PROFESORADO E OUTRO PERSOAL
Orientación: 3 persoas
Secundaria: 51 persoas
FPB e Ciclos: 9 persoas
Relixión:
1 persoa
Auxiliares de conversa e persoal non docente: 11 persoas

Etapas
FPB e Ciclos
10%

Persoal laboral,
11
Relixión

Orientación, 3

Bach
18%
ESO
72%

FPB e Ciclos, 9

Secundaria, 51
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2.4.2. O CLAUSTRO
PROFESORADO
Chao Franco, José Manuel
Gallego Areán, Esther
López Roca, Carlos Francisco
Otero Suárez, Luisa
Rojo Negro, María Fernanda
Sánchez García, Manuel
Casanova Sánchez, María del Pilar
Domínguez Martín, María Esther
Rey Eibe, María Ascensión
Rodríguez Martínez, María del Pilar
Vázquez Fernández, Ana Luz
Cuíñas García, Ana Beatriz
González Bustos, María Cristina
Moreira García, Marta
Veiguela Reigosa, Marta
Fernández Villarrenaga Vázquez, Xabier
Iglesias Botía, Belén
Naveira Rodríguez, Ángel
Úbeda González, José Luís
Mira Pérez, Pablo
Regueiro Gende, María
Suárez Botana, Raquel
Vázquez Antelo, Sonia
García Saavedra, Sonsoles
Davo, François Alain
Fernández Martínez, María
Sebastián Calzada, Blanca
Domínguez Ferreño, María Isabel
Gracia Castro, Almudena
López Andrade, Concepción
Pampín Pampín, María del Pilar
Varela Vázquez, María Olga
Velasco Pazos, Amelia
López Bugeiro, Ana María
Vicente Martínez, Susana Cristina
Cornes Ríos, María Isabel
Fernández Rodríguez, Sandra
Filgueira Ameneiros, Francisca
López González, Mercedes del Rosario
Maceiras Miñán, Rosa María
Sanjuán Barcelona, Alicia Josefa
Varela Ledo, Rosario del Pilar

SITUACIÓN
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Provisional
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Provisional
Definitivo
Definitivo
Provisional
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Provisional
Provisional
Definitivo
Provisional
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Provisional
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Provisonal
Definitivo
Provisional
Definitivo
Provisional
Provisional
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo

DEPARTAMENTO
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Bioloxía e Xeoloxía
Bioloxía e Xeoloxía
Bioloxía e Xeoloxía
Bioloxía e Xeoloxía
Bioloxía e Xeoloxía
Debuxo
Debuxo
Debuxo
Economía
Educación Física
Educación Física
Educación Física
Filosofía
Física e Química
Física e Química
Física e Química
Física e Química
Formación e O.L.
Francés
Francés
Francés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Latín
Latín
Lingua castelá e literatura
Lingua castelá e literatura
Lingua castelá e literatura
Lingua castelá e literatura
Lingua castelá e literatura
Lingua castelá e literatura
Lingua castelá e literatura
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Concepción Fernández, Irene de
Fernández Graña, Dulce María
Fernández Rodríguez, María do Carme
Hermida Pico, María do Mar
Minguillón Díez, Ánxeles
Parada Maroño, María do Carme
Arcos Martínez, María de la Vega
Crespo del Corral, Jesusa
García Rodríguez, María José
Lamas Casariego, Jaime
Pena Iglesias, Alfredo
Rodríguez Ferro, Inmaculada
Vidal Cortés, María
Yubero Las Cuevas, María del Pilar
Alonso Pérez-Ávila, Beatriz
Cañás Couselo, Santiago
Suárez Navia, Susana
López González, María Irma
Ramos Rodríguez, José
Serna Abad, Paula
Míguez Rodríguez, José Manuel
Fernández Meirama, Mónica
Fernández Sampayo, Mónica
Blanco Verde, Felisa María
García Menéndez, Alfredo
Meijón Sánchez, Ángel
Andújar Santos, Gemma
Bellas Méndez, María Teresa
González Piñeiro, María Isabel
González-Carreró Fojón, Mª del Carmen
González-Carreró Fojón, Susana Elena
Martínez García, José Antonio
Rodríguez Sanjurjo, Félix

IES AFONSO X O SABIO

Provisional
Definitivo
Definitivo
Defintiivo
Definitivo
Provisional
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Provisional
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Provisional
Definitiva
Definitivo
Provisional*
Definitivo*
Provisional
Provisional
Definitivo
Provisional
Definitvo
Provisional
Definitivo
Definitivo
Provisional
Definitivo
Definitivo
Definitivo

2016/2017

Lingua e literatura galega
Lingua e literatura galega
Lingua e literatura galega
Lingua e literatura galega
Lingua e literatura galega
Lingua e literatura galega
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas
Música
Música
Música
Orientación
Orientación
Orientación
Relixión
S. e A. Informáticas
S. e A. Informáticas
Tecnoloxía
Tecnoloxía
Tecnoloxía
Xeografía e Historia
Xeografía e Historia
Xeografía e Historia
Xeografía e Historia
Xeografía e Historia
Xeografía e Historia
Xeografía e Historia

* Comparten con outro centro
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2.4.3. O PERSOAL NON DOCENTE
Persoal administrativo:

Cañás Horro, Xosé Carlos
Rega García, María Elisa

Persoal subalterno:

Fernández Fernández, Ana María
Queiro Pereira, María del Carmen

Persoal de limpeza:

Barros Camba, José Alfonso
Casas Landeira, José Antonio
Mariño Mato, María Mercedes
Sánchez Guerra, Mercedes

Coidadora:

Puga Bértoa, Marina

Auxiliares de conversa:

Hyett, Paris Rohini
Pagazani, Jessica

(inglés)
(francés)
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2.5. OS ÓRGANOS DE GOBERNO
2.5.1. Órganos unipersoais
Equipo directivo:
Director:
Secretaria:
Xefa de Estudos:
Vicedirectora:

Félix Rodríguez Sanjurjo
Rosa María Maceiras Miñán
Susana Cristina Vicente Martínez
Beatriz Alonso Pérez-Ávila

2.5.2. Órganos pluripersoais de participación no control e xestión do Centro
2.5.2.1. CLAUSTRO DE PROFESORES (PUNTO 2.4.2.)
2.5.2.2. O CONSELLO ESCOLAR
Renovado o 25 de novembro de 2014. Pendente de próxima renovación.
Representantes do profesorado:
•
•
•

Fernández Martínez, María
Fernández Rodríguez, Mª do Carme
García Rodríguez, María José

•
•
•

Gracia Castro, Almudena
López González, Mercedes del Rosario
Veiguela Reigosa, Marta

Representantes dos pais e nais dos alumnos/as:
•
•

Rodríguez Pontones, Susana
Villalba Caramés, María del Mar

Representantes do alumnado:
Representante da ANPA:
•

Iglesias Folgueira, José Benito

Representante do Concello:
•

Vázquez Soto, Josefa

Representante do persoal de administración e servizos:
Membros natos:
• Director (presidente):
• Secretaria (sen dereito a voto):
• Xefa de Estudos:

Félix Rodríguez Sanjurjo
Rosa María Maceiras Miñán
Susana Cristina Vicente Martínez
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2.6. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
2.6.1. AS TITORÍAS E AS XEFATURAS de DEPARTAMENTOS
TITORÍAS DE ESO, BACH. E FP
1º A
1º B
1º C
1º D
1º E
1º F

Concepción López Andrade
Esther Domínguez Martín
Ángel Naveira Rodríguez
María Isabel Domínguez Ferreño
Ana Luz Vázquez Fernández
Gemma Andújar Santos

2º A
2º B
2º C
2º D
2º E
2º F
2º PMAR

María Vidal Cortés
María Teresa Bellas Méndez
María Isabel González Piñeiro
Alfredo García Menéndez
María Regueiro Gende
Mª Carmen González-Carrero Fojón
Mª do Carme Fernández Rodríguez

3º A
3º B
3º C
3º D
3º E
3º F
3º PMAR

Pilar Casanova Sánchez
Marta Moreira García
Felisa Blanco Verde
Cristina González Bustos
Susana Elena González-Carreró Fojón
Sonia Vázquez Antelo
Pilar Varela Ledo

4º A
4º B
4º C
4º D

Alicia Sanjuán Barcelona
Xabier Fernández-Villarrenaga Vázquez
Ana María López Bugeiro
Inmaculada Rodriguez Ferro

1º BACH A
1º BACH B
1º BACH C

Irene de Concepción Fernández
Mercedes del Rosario López González
Mª del Pilar Pampín Pampín

2º BACH A
2º BACH B

Dulce Mª Fernández Graña
Amelia Velasco Pazos

1º FPB
2º FPB

Mónica Fernández Meirama
Cristina Fernández Sampayo

1º CM
2º CM
1º CS
2º CS

Esther Gallego Areán
José Manuel Chao Franco
Sonsoles García Saavedra
Manuel Sánchez García
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DEPARTAMENTO
Administrativo
Bioloxía e Xeoloxía
Debuxo
Economía
Educación Física
Filosofía
Física e Química
F.O.L.
Francés
Inglés
Latín
Lingua castelá e literatura
Lingua e literatura galega
Matemáticas
Música
Orientación
Relixión
Sistemas e aplicacións informáticas
Tecnoloxía
Xeografía e Historia

NOME
Rojo Negro, María Fernanda
Rey Eibe, María Ascensión
Cuíñas García, Ana Beatriz
Veiguela Reigosa, Marta
Iglesias Botía, Belén
Úbeda González, José Luís
Suárez Botana, Raquel
García Saavedra, Sonsoles
Davo, François Alain
Velasco Pazos, Amelia
López Bugeiro, Ana María
Varela Ledo, Rosario del Pilar
Minguillón Díez, Ánxeles
Pena Iglesias, Alfredo
Cañás Couselo, Santiago
Ramos Rodríguez, José
Míguez Rodríguez, José Manuel
Fernández Sampayo, Mónica
Meijón Sánchez, Ángel
Martínez García, José Antonio

2016/2017

CARGO
Xefatura
Xefatura
Xefatura
Xefatura
Xefatura
Xefatura
Xefatura
Xefatura
Xefatura
Xefatura
Xefatura
Xefatura
Xefatura
Xefatura
Xefatura
Xefatura
Xefatura
Xefatura
Xefatura
Xefatura

2.6.2. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA
COMPOSICIÓN da C.C.P.
Director
Xefatura de estudos
Xefatura Depart. Administrativo
Xefatura Depart. Inglés
Xefatura Depart. FOL
Xefatura Depart. L. Galega
Xefatura Depart. L. Castelá
Xefatura Depart. Debuxo
Xefatura Depart. Música
Xefatura Depart. Educ. Física
Xefatura Depart. Matemáticas
Xefatura Depart. Xeografía e Historia
Xefatura Depart. Tecnoloxía
Xefatura Depart. Física e Química
Xefatura Depart. L. Francesa
Xefatura Depart. Bioloxía e Xeoloxía
Xefatura Depart. Relixión
Xefatura Depart. Latín
Xefatura Depart. Sistemas e aplicacións informáticas
Xefatura Depart. Orientación
Profesora PT
Profesora PT
Coordinación Equipo Dinamización Lingüística
Responsable de Biblioteca
Coordinación Equipo de Actividades comp. e extraesc.
Coordinación FCT

Félix Rodríguez Sanjurjo (presidente)
Susana Cristina Vicente Martínez
María Fernanda Rojo Negro
Amelia Velasco Pazos
Sonsoles García Saavedra
Ánxeles Minguillón Díez
Rosario del Pilar Varela Ledo
Ana Beatriz Cuíñas Gracía
Santiago Cañás Couselo
Belén Iglesias Botía
Alfredo Pena Iglesias
José Antonio Martínez García
Ángel Meijón Sánchez
Raquel Suárez Botana
François Alain Davo
María Ascensión Rey Eibe
José Manuel Míguez Rodríguez
Ana María López Bugeiro
Crsitina Fernández Sampayo
José Ramos Rodríguez
María Irma López González
Paula Serna Abad
Dulce María Fernández Graña
Francisca Filgueira Ameneiros
Beatriz Alonso Pérez-Ávila
Carlos Francisco López Roca
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2.6.3. EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA
COMPOSICIÓN do E.D.L.G.
Coordinación
Profesor/a
Profesor/a
Profesor/a
Profesor/a
Profesor/a
1º Representante de alumnos
2º Representante de alumnos
3º Representante de alumnos
Representante do persoal non docente

Dulce María Fernández Graña
María do Mar Hermida Pico
María do Carme Fernández Rodríguez
François Alain Davo
Xabier Fernández-Villarrenaga Vázquez
Xosé Ramos Rodríguez
Uxía Mariño Gómez
Paula Sueiro Amor
Fátima Bocixa Rioboo

2.6.4. EQUIPO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS
Coordinadora:

Beatriz Alonso Pérez-Ávila

2.6.5. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
COMPOSICIÓN do Departamento de Orientación
Coordinación
Profesora PT
Profesora PT
Titor ámbito científico-tecnolóxico
Titor ámbito lingüístico-social

José Ramos Rodríguez
María Irma López González
Paula Serna Abad
María Ascensión Rey Eibe
José Antonio Martínez García

2.6.6. COMISIÓN DE CONVIVENCIA
COMPOSICIÓN da Comisión de CONVIVIENCIA
Director (presidente)
Xefatura de estudos
Xefatura do Departamento de Orientación
Coordinadora
Titor/a de convivencia

Félix Rodríguez Sanjurjo
Susana Cristina Vicente Martínez
Xosé Ramos Rodríguez
María Isabel González Piñeiro
María do Carme Fernández Rodríguez
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2.7. ATENCIÓN A NECESIDADES EDUCATIVAS
O Departamento de Orientación traballará coordinadamente cos titores e profesores
especialistas para determinar as actuacións de atención. As actividades a realizar polo
Departamento de Orientación e o Plan de acción titorial figuran na súa programación nos
anexos.
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.
ESO
En 1º de ESO vanse impartir Agrupamentos (grupos B-C e D-E) en Lingua Castelá,
Matemáticas e Xeografía e Historia. Están destinados a alumnos con dificultades en lectoescritura e en cálculo matemático.
O alumnado exento de Lingua Francesa, terá Reforzo en lecto-escritura e linguas.
Nivel

1º B-C ESO
1º D-E ESO
1º A ESO
1º B-C ESO
1º B-C ESO

Agrupamento

Nº de
alumnos

Profesor/a

Lingua Castelá
Matemáticas
Xeografía e Hist.
Lingua Castelá
Matemáticas
Xeografía e Hist.

Francisca Filgueira Ameneiros
Mª del Pilar Yubero Las Cuevas
Gemma Andújar Santos
Francisca Filgueira Ameneiros
Jaime Lamas Casariego
Gemma Andújar Santos

Reforzo en lingua

Mª Irma López González

5

Reforzo en lecto-esc.

Francisca Filgueira Ameneiros

9

Reforzo en lingua

Mª del Carmen González-Carreró Fojón

11

12

11

En 2º de ESO vanse realizar Agrupamentos (grupos B-C e D-E) nas materias de Lingua
Galega, Matemáticas e Xeografía e Historia.
O alumnado exento de Lingua Francesa, terá Reforzo lecto-escritura e linguas.
Nivel

2º B-C ESO
2º D-E ESO
2º A ESO
2º B ESO
2º C ESO
2º E ESO
2º E ESO

Agrupamento

Profesor/a

Nº de
alumnos

Lingua Galega
Matemáticas
Xeografía e Hist.
Lingua Galega
Matemáticas
Xeografía e Hist.

Ánxeles Minguillón López
Jesusa Crespo del Corral
José Antonio Martínez García
Mª do Carme Parada Maroño
Inmaculada Rodríguez Ferro
Mª Isabel González Piñeiro

Reforzo en lingua

Mª Irma López González

3

Reforzo en lecto-esc.

Francisca Filgueira Ameneiros

5

Reforzo en lingua

Mª Irma López González

4

Reforzo en lingua

Marta Veiguela Reigosa

5

Reforzo en lingua

Dulce María Fernánez Graña

5

15

11
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En 2º de ESO hai un grupo de Programa de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento
Nivel

2º ESO

PMAR
Ámbito lingúístico-social
Ámbito científico-matemático
Ámbito de linguas estranxeiras
Titoría

Profesor/a
Carme Fernández Rodríguez
María Regueiro Gende
Almudena Gracia Castro
Carme Fernández Rodríguez

Nº de alumnos
7

En 3º de ESO vanse realizar Agrupamentos (grupos C-D) nas materias de Matemáticas e
Xeografía e Historia.
Nivel

3º C-D
ESO

Agrupamento

Profesor/a

Matemáticas

María José García Rodríguez

Xeografía e Hist.

María Teresa Bellas Méndez

Nº de
alumnos
5

En 3º de ESO hai un grupo de Programa de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento
Nivel

3º ESO

PMAR
Ámbito lingúístico-social
Ámbito científico-matemático
Ámbito de linguas estranxeiras
Titoría

Profesor/a
Rosario del Pilar Varela Ledo
Mª del Pilar Casanova Sánchez
Concepción López Andrade
Rosario del Pilar Varela Ledo

Nº de alumnos
9
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3. HORARIOS 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).
O horario dos ciclos formativos é pola mañá de 08:30 a 15:00 horas, de luns a venres:

Luns
1ª hora
2ª hora

5ª hora
6ª hora

08:30-09:20
09:20-10:10
10:10-10:30
10:30-11:20
11:20-12:10
12:10-12:30
12:30-13:20
13:20-14:10

7ª hora ciclos

14:10-15:00

7ª hora
8ª hora

16:30-17:20
17:20-18:10

Recreo

3ª hora
4ª hora
Recreo

Martes

Mércores

Xoves

Venres

Para os alumnos de ESO e FP Básica 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.
O Centro abrirá polas mañas as 08:15 horas e na tarde do martes as 16:15 horas para
atender ao alumnado da ESO usuario do transporte escolar gratuíto.
O horario de atención ó publico da secretaría é dende as 9:00 ata as 14:00 horas.
Durante o verán o Centro permanecera 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.
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4. SERVIZOS COMPLEMENTARIOS
4.1. TRANSPORTE ESCOLAR
O servizo de transporte escolar é realizado por dúas empresas e consta de 8 rutas,
estando a nº 4 desdobrada:

Ruta
1
2
3
4

1ª quenda

4

2ª quenda
5
6

Ruta
7

8

AUTOCARES ASICASA
Paradas
Graxal (polideportivo), Instituto
Graxal (polideportivo), Instituto
Costa da Tapia (Mapfre), Instituto
Costa da Tapia (Mapfre), Casa das
Palmeiras, Instituto
Casa das Palmeiras, Paraugas, Instituto
Cruceiro de Bribes, Meixigo, Casal,
Pontecela, Patiña, Cambre (praza),
Instituto
Cambre (praza), Instituto

AUTOCARES VÁZQUEZ S.L.
Paradas
As Revoltas, Priguiza, Lendoiro, Mota,
Fraiz nº 28, Fraiz nº 10, Volteiro, Catro
Camiños, Ponte autopista, CruceiroPravio, Carpintería Hnos. Pan, CambreDrozo, Cambre, Instituto
Quintán, Apeadeiro de Cecebre, Castros
do Bosque, Bar Barbeito, Muíño Vello,
Vilares, Gándara, Armental, Carballás,
Os Fabas, Estorrentada, A Pega,
Instituto

Pasaxeiros
50
50
52
51
50
51
49

Pasaxeiros
50

44

Debido ao incremento do alumnado da ESO na parada do PARAUGAS, o curso pasado
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 (as 08:00 pola mañá e ás 16:00 pola tarde) e, na saída, teñen que esperar no IES
aproximadamente 20 minutos.
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5. PLAN DO CURSO 2016/2017
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Plan Anual e obxectivos xerais do Centro.
Calendario de avaliacións.
Organización do Centro.
Plan de Formación do Profesorado.
Programa da FCT.
Programa anual de actividades complementarias e
Extraescolares.
5.7. Plan anual de lectura.
5.8. Proxecto de Biblioteca.
5.9. Proxecto de fomento de uso do galego.
5.10. Plan de atención á diversidade.
5.11. Plan TIC.
5.12. Programacións Didácticas.
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5.1. PLAN ANUAL E OBXECTIVOS XERAIS DO CENTRO
Documento de detección de necesidades para o plan de formación do IES Afonso X O
Sabio
Descrición e contextualización do centro educativo
O IES Afonso X O Sabio é un centro de educación secundaria, bacharelato e ciclos
formativos (administración) de máis de 800 estudantes. É un centro grande, de contexto
socioeconómico medio e medio-baixo con un alto índice de abandono escolar temperá e
fracaso escolar.
Para intentar dar resposta ás necesidades do noso alumnado o centro desenvolve unha
serie de proxectos de centro desde hai moitos anos. Por un lado, o instituto é un centro
ABALAR desde hai catro cursos académicos, de forma que conseguimos achegar as TIC ao
desenvolvemento das aulas en 1º e 2º da ESO, que é máis importante se cabe xa que
moito do noso alumnado non ten Internet e ordenador nas súas casas. Durante este ano
2016, o centro solicitou participar no proxecto eDixgal para o próximo curso 2016-2017,
polo que cobra maior importancia a necesidade de formación en novas tecnoloxías para o
noso profesorado.
Por outra banda, temos desenvolvido distintos contratos-programa desde a creación
deste programa. Durante o curso pasado desenvolvéronse catro liñas de actuación cun
alto índice de satisfacción en todas as accións, sobre todo o programa PROA, o cal tivo
nos últimos anos un alto índice de mellora para o alumnado participante. Coa liña de
excelencia conseguimos non só unha maior implicación de moito alumnado no noso
centro nun proxecto de artes escénicas na escola, senón que conformamos un grupo de
traballo cos centros adscritos que facilita a transición do alumnado de 6º de primaria ao
seu instituto de referencia e permite o traballo colaborativo entre os docentes dos CEIP
adscritos e o noso instituto.
Por último, para intentar ofrecer máis medidas de atención á diversidade, tamén se
ofrecen sección bilingües en inglés e francés desde ao largo de toda a ESO nas materias
de Matemáticas, Música, Educación Plástica e Ciencias Sociais.
Metodoloxías didácticas no centro
Para dar resposta efectiva ás necesidades do noso alumnado, desde xefatura de estudos
organízanse agrupamentos flexibles desde 1º a 3ºESO, ademais dos grupos PMAR e FP
básica.
Por outra banda, para organizar os proxectos de centro que se desenvolven, os equipos
de traballo organízanse entorno ás figuras das dinamizacións (biblioteca, TIC-Abalar,
Programas europeos, Convivencia e Normalización) que son un apoio fundamental para
organizar os proxectos de centro e fomentar as prácticas colaborativas.
Unha das liñas de actuación máis importantes do noso instituto ten que ver con todos os
programas de convivencia. 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
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establecer medidas de actuación concretas, compoñer un equipo de convivencia e para
extraer anualmente diversos datos sobre a convivencia no noso centro.
Todos os días, durante as horas do recreo, funciona a Aula de Convivencia, cunha
ocupación que oscila entre o 70 e o 80% da súa capacidade. Durante as horas de garda, a
Aula de Convivencia está aberta para recibir ao alumnado que tivo unha falta de
comportamento. Ademais a aula de reflexión funciona de forma voluntaria co apoio de
profesorado do centro, o ano pasado foron once os docentes que voluntariamente
colaboraron no seu funcionamento e cada un tiña asignado alumnado que
voluntariamente acudía nas horas de recreo. Outra das liñas fundamentais de traballo é a
formación do alumnado axudante e mediador. No noso centro realizamos un curso de
formación anual para o alumnado do centro e establécense anualmente equipos de
mediadores e axudantes. A final de curso, once rapaces e rapazas formados en mediación
acudiron a unhas xornadas sobre convivencia celebradas en Negreira, acompañados pola
titora de convivencia do centro. Estas xornadas teñen carácter anual e o centro leva
enviando a rapaces e rapazas os últimos anos.
A última necesidade formativa detectada ten que ver co desenvolvemento de proxectos
internacionais no noso centro educativo. Desde hai doce anos, o noso centro educativo
ven desenvolvendo distintos programas Comenius Multilaterais enfocados a alumnado de
4º ESO, 1º e 2º de bacharelato. O éxito de participación é indubidable, ademais de que
hai un nutrido grupo de docentes participantes no programa, este grupo sempre foi un
grupo flexible, no que hai xente entrando e saíndo. Desde o curso pasado o noso centro
ten concedidos dous proxectos KA2 Erasmus+, sendo nun deles centro coordinador. Para
estes proxectos aumentouse o alumnado participante e incluíuse aos estudantes de
3ºESO.
Nos últimos anos, téñense desenvolvido numerosos programas PROXECTA: durante o
curso 2012-2013 participáronse nos seguintes proxectos: Rede de centros escolares
solidarios, Salvavidas, Clases sen fume, Meteoescolas, Galicons.net, Xogade, Quérote+,
Terra e Parlamento Xove. Durante o curso 2013-2014 desenvolvéronse proxectos dos
programas: Froita na escola, Xogade, Quérote+, Consumópolis e Meteoescolas. Os cursos
2014-2015 e 2015-2016 e, dada a limitación na participación de programas
desenvolvimos os programas: Consumópolis, Froita na escola, Quérote+ e Xogade.
Recursos
O centro educativo está dividido en dous edificios. Debido ao crecemento do alumnado
nos últimos anos o centro está a realizar reformas na casa do conserxe para convertila en
dúas novas aulas. Porén grazas ás últimas dotacións de tecnoloxías informáticas da
Consellería, todas as aulas contan con canóns, un ordenador de docente e incluso PDI;
ademais as aulas de 1º e 2ºESO están completamente dotadas polo proxecto Abalar. O
centro conta, ademais, con dúas aulas de informática que agora poden ser utilizadas para
reforzos, agrupamentos e para as materias TIC. Estas aulas precisan unha urxente
actualización. Por último hai que recordar que o próximo ano, en 1ºESO o alumnado xa
non terá libros de texto, tendo todo o profesorado a obriga de traballar coa plataforma
EVA.
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Por todos estes motivos o profesorado precisa unha urxente actualización e potenciación
das súas competencias dixitais profesionais.
Observación de déficits e fortalezas na aula
As titorías do noso centro educativo supoñen moito traballo para o profesorado, xa que
todos os grupos presentan alumnado con necesidades especiais de apoio educativo e os
grupos bordean os 30 estudantes por aula. Desde orientación propóñense actividades
dentro do plan de acción titorial pero non teñen horas suficientes para dar apoio directo
nas aulas. O centro está en pleno proceso de integración da LOMCE, intentando
adiantarse aos procesos xa que inda non se sabe cómo van ser as reválidas e, por tanto,
non se pode realizar orientación académica e profesional co noso alumnado.
O clima xeral do centro é bo, intentando nos últimos anos potenciar as relacións coa
comunidade educativa. Para isto estase a traballar con Abalarmóbil e realízanse xornadas
de recepción de pais e nais tanto a principio de curso como ao final, momento no que
tamén se invita á comunidade educativa a un concerto de estudantes, ao acto de
graduación de 2º de bacharelato e as xornadas de recepción de 6º de primaria.
O profesorado traballa en grupos de traballo en proxectos educativos de centro, que
buscan distintos obxectivos: mellorar o índice de fracaso escolar, mellorar a convivencia,
internacionalizar o centro e dixitalizar todos os procesos de ensino e aprendizaxe, entre
outros. En todos os grupos de traballo participan membros do equipo directivo. Un dos
equipos de traballo que ten maior recoñecemento é o grupo de convivencia, composto
por a comisión de conviencia e o grupo de traballo dos distintos plans de formación que
se teñen desenvolto no noso IES. A comisión de convivencia está formada polo
dinamizador de convivencia, a titora de convivencia, a xefa de estudos, o director e o
orientador e realizan reunións semanais nas que toman decisións básicas sobre a
resolución de conflitos. Sobre esta temática traballa tamén o grupo de programas
europeos, xa que os dous programas Erasmus+ que se desenvolven xiran entorno á
resolución pacífica de conflitos, aprendendo entre distintos centros europeos para
mellorar e achegarnos a outro tipo de conflitos (os que poden crear a migración, a
relación co mundo laboral, o desenvolvemento de traballos por proxectos e a integración
das TIC nas nosas vidas).
Desde a dirección do centro inténtase traballar conxuntamente coas institucións,
traballando co concello en varios proxectos de arte, integración social e loita contra a
violencia de xénero, tamén trabállase con Servizos Centrais (coas asesorías de programas
europeos e seccións bilingües), e co Sepie, a nivel nacional.
Análise dos resultados das avaliacións individualizadas de 2º de ESO e dos resultados
académicos do centro
Os resultados da avaliación diagnóstico dos últimos anos reflicten unha situación mediabaixa dentro do noso espectro socioeconómico de alumnado. Os resultados ofrecen que
estamos cerca media do noso tipo de centro, polo que os docentes que conforman a CCP
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decidiron elaborar un material específico e esforzarse por impulsar os programas que
teñan un reflexo directo nos resultados de ensino-aprendizaxe do alumnado.
O noso centro ten a peculiaridade de ter moito alumnado nos primeiros cursos da ESO e
moi pouco ao final do bacharelato, o que da unha idea da diversidade de alumnado. Inda
así o alumnado presenta frecuentemente un 100% de aprobados na selectividade.
Con respecto aos ciclos, o noso centro acaba de rematar coa súa primeira promoción de
FP básica en informática de oficina, na que debemos traballar especialmente para
mellorar a convivencia, diminuir os conflitos e mellorar os resultados académicos. Tamén
pensamos achegarnos á FP de grao medio, de administración, o cal presenta un baixo
número de alumnado e para o cal o grupo de programas europeos está pensando en
pedir un proxecto KA1 para que poidan realizarse prácticas no estranxeiro.
Aspectos destacables da documentación do centro
O grupo de traballo de convivencia leva anos desenvolvendo protocolos e o plan de
convivencia do centro, que está permanentemente actualizado. Nesta liña o grupo de
programas europeos está desenvolvendo protocolos de actuación en resolución de
conflitos grazas ao intercambio de experiencias con outros centros educativos. Durante
este último ano desenvolvéronse un protocolo de recepción ao alumnado inmigrante e
un protocolo de axuda de resolución de conflitos nas prácticas laborais; ademais de
traballar baixo o marco dun Plan de Calidade que está en plena fase de redacción.
Na actualización e creación de protocolos quere traballar o recentemente creado grupo
TIC, por medio do cal quérense establecer protocolos de traballo para prever problemas e
ser ademais un equipo de docentes que axuden ao resto coa integración das novas
tecnoloxías.
Obxectivo de mellora a curto e medio prazo
Dentro da liña TIC deste plan de formación queremos, en primeiro lugar, motivar ao
profesorado a traballar xuntos para crear materiais, para familiariarse co entorno EVA e, a
largo prazo, potenciar as prácticas colaborativas, o intercambio de contidos dixitais
educativos e conseguir un cambio efectivo nas prácticas metodolóxicas dos docentes do
noso centro; de forma que o uso das TIC melloren os resultados das avaliacións externas
do noso alumnado, diminuamos o fracaso escolar e o abandono escolar temperá e
melloremos a competencia dixital do profesorado.
Dentro da liña de programas europeos, por medio deste plan de formación o que
queremos conseguir é desenvolver de xeito efectivo os dous programas KA2 Erasmus+,
pedir novos programas europeos tanto de KA1 como de KA2 e, a longo prazo estabilizar o
grupo de traballo, mellorar a competencia profesional docente e conseguir a
internacionalización do centro.
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Dentro da situación descrita anteriormente, no curso 2016-17 imos traballar en sete liñas
de actuación fundamentais:

1.1.
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§

OBXECTIVO
Valorar e seguir poñendo en práctica os cambios derivados da aplicación da LOMCE.
ACCIÓNS
Ofrecer información sobre a LOMCE e o seu calendario de aplicación.
Guiar cando se precise para facer as adaptacións necesarias.
Informar á comunidade escolar sobre os cambios que irán aparecendo.
Elaboración ou revisión de itinerarios formativos de ESO e Bacharelato.
PLANIFICACIÓN
Ao longo do curso.
ESTRUCTURA – ORGANIZACIÓN
Asembleas Xerais.
Reunións por titorías.
Comunicacións mediante circulares.
RESPONSABLES – RECURSOS
Equipo Directivo.
Comisión de Coordinación Pedagóxica.
Departamentos.Departamento de Orientación.
INDICADORES DE CALIDADE
Cantidade e calidade das reunións.
Grao de aceptación.
Satisfacción dos participantes.

OBXECTIVOS
1.2.
Fomentar a renovación pedagóxica, apostando pola introdución das novas tecnoloxías e
internacionalización do centro.
ACCIÓNS
§ Continuar e impulsar a formación no Centro, dentro das liñas actuais: Convivencia e Programas
europeos.
§ Desenvolvemento dos dous programas ERASMUS + concedidos ao Centro na convocatoria do
2015:
Conflict resolution for better school management (socio coordinador), con centros de
Italia, Lituania, Portugal e Turquía
Horizon to the future, con centros de Alemania, España (Montmeló), Finlandia e Italia.
§ 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.
§ Mellorar a páxina Web para aumentar a comunicación e o seu uso para a práctica docente
(materiais de todo tipo para que os alumnos poidan acceder desde a súa casa, intercambio de
información entre o profesorado).
§ Implantación do e-Dixgal.
§ Solicitar da Consellería que continúe aportando equipos de novas tecnoloxías.
ESTRUCTURA – ORGANIZACIÓN
§ Organización do Equipo de Novas Tecnoloxías.
§ Organización de grupos de traballo.
§ Presentación dos documentos do Centro como proxectos, orzamentos, convocatorias, etc., en
formato dixital e a través de Internet.
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RESPONSABLES – RECURSOS
Claustro.
Equipo directivo.
Persoal non docente.
Medios económicos: centro e administración.
INDICADORES DE CALIDADE
Obxectivos conseguidos.
Satisfacción dos implicados.

OBXECTIVOS
Continuar na mellora da dotación e equipamento do centro, tanto material como humano.
ACCIÓNS
Análise das necesidades de mobiliario das aulas.
Solicitude de solución e arranxo das carencias do Centro:
o Arranxo de fachada e cuberta do edificio vello.
o Estado de conservación e mantemento dos edificios: fiestras, paredes, persianas, portas,
pechaduras, pintura, mobiliario...
o Cuberta das pistas polideportivas.
o Remate da transformación da vivenda do conserxe en aulas.
o Solicitude de dotación de máis materiais (ordenadores, ...), principalmente para dotar ás
aulas da FP Básica.
Solicitar a Xefatura Territorial a reposición do terceiro conserxe.
Renovar a solicitude dos auxiliares de conversa para o próximo curso.
ESTRUCTURA – ORGANIZACIÓN
Recollida de propostas por departamentos, equipos e alumnado.
Reiterar as peticións xa feitas, facer peticións novas e encargar os amaños que pode facer o propio
Centro.
Participación en proxectos, concursos, subvencións, que permitan incrementar a dotación
económica do Centro.
RESPONSABLES – RECURSOS
Claustro.
Consello Escolar.
Equipo directivo.
Administracións públicas.
INDICADORES DE CALIDADE
Obxectivos conseguidos.
Satisfacción dos implicados.
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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.
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.
§ Buscar colaboración con outras entidades coa finalidade de atopar medios económicos e humanos
para compensar as desigualdades que poidan ter algúns alumnos e alumnas.
§ Continuar cos Contratos-Programa e PROA.
§ Publicitar e potenciar a nosa oferta educativa en bacharelato, apostando pola calidade e
innovación para evitar a marcha de alumnos e alumnas a outros centros.
§ Traballar dende o Departamento de Orientación no Plan de Acción Titorial para establecer
estratexias e metodoloxías para intentar superar este fracaso.
ESTRUCTURA – 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... Equipo Directivo.
RESPONSABLES – RECURSOS
§ Equipo Directivo.
§ Comisión de Coordinación Pedagóxica.
§ Departamentos.
§ Departamento de Orientación.
§ ANPA.
§ Concello.
§ Servizos sociais.
INDICADORES DE CALIDADE
§ Melloras acadadas.
§ Calidade do traballo realizado.
§ Problemas atopados.
§ Satisfacción dos implicados.

1.5.
del.

OBXECTIVOS
Continuar co fomento da participación do alumnado en actividades formativas no centro e fora

ARGUMENTACIÓN
Nosos alumnos e alumnas teñen unha ampla oferta de actividades culturais e formativas no concello e na
comarca, que axudan ao seu enriquecemento como persoas e a súa formación vital como cidadáns.
O Centro axuda desde hai anos neste contexto a través de numerosas propostas: viaxes ao estranxeiro do
alumnado das seccións bilingües, nos Erasmus +, viaxes á neve, desenvolvemento de proxectos de
innovación educativa no marco do Plan Proxecta (Xogade, Querote +, Proxecto Terra, Consumópolis,
Meteoescola...), etc.
Tamén son numerosas as actividades complementarias e extraescolares que se fan no centro e fora del.
Debemos intentar continuar nesta liña a mellorar eses coñecementos ampliando a oferta o máximo posible
dentro das nosas posibilidades.
ACCIÓNS
§ Organizar e coordinar actividades de carácter vivencial, dinamizador, solidario, saudable e
intercultural que arrequezan a vida educativa interna e externa do centro.
§ Fomentar o coñecemento da cultura , costumes e realidade social do seu entorno.
§ Realizar actividades que axuden ós alumnos e alumnas a comprender as pautas medioambientais
e de respecto á natureza e ao noso entorno.
§ Alentar a participación e intercambio de actividades cos centros educativos e culturais do entorno.
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§ Facilitar progresivamente a participación activa de toda a comunidade educativa nas actividades
complementarias e extraescolares.
§ Participar no Plan Proxecta en catro modalidades:
§
Aliméntate ben (Froita na escola
§
Parlamento Xove
§
Fotografía en curso
§
Centros activos e saudables
§ Continuar coas seccións bilingües en linguas estranxeiras e, a ser posible, fomentar o seu aumento
desde os niveis máis baixos.
§ Potenciar ás saídas ao estranxeiro en intercambios, coa fin de mellorar na aprendizaxe doutras
linguas e no coñecemento doutras culturas.
§ Plantexarase a solicitude de actividades de inmersión lingüística en inglés para o alumnado de ESO.
ESTRUCTURA – ORGANIZACIÓN
§ Asembleas xerais.
§ Comunicacións mediante circulares, informes...
RESPONSABLES – RECURSOS
§ Equipo Directivo.
§ Comisión de Coordinación Pedagóxica.
§ Departamentos.
§ Departamento de Orientación.
§ Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares.
§ Equipo de Biblioteca.
§ Concello e ANPA.
§ Recursos: os propios da comunidade educativa e os que aporte a administración.
INDICADORES DE CALIDADE
§ Grao de aceptación dos documentos.
§ Calidade e cantidade das reunións.
§ Satisfacción dos implicados.

OBXECTIVOS
1.6.
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
Actualmente, non nos atopamos ante un centro especialmente conflitivo. Pero si é certo que, entre os case
800 alumnos e alumnas que temos, hai algúns casos de condutas disruptivas.
Tamén hai algún caso absentismo escolar. Non se dan casos de agresión graves entre alumnos, aínda que
de vez en cando xorden roces derivados da convivencia en común. As relacións entre alumnos e alumnas
son normais, aínda que hai rapaces que amosan un certo desprezo ou desconsideración cara o outro sexo,
produto dunha educación determinada.
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.
•
Seguir coa formación de profesorado, alumnado mediador e colaborador na convivencia.
•
Evitar na medida do posible todo tipo de linguaxe e comportamentos ofensivos.
•
Evitar 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.
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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.
ESTRUCTURA – 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.

1.7.
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

OBXECTIVO
Aumentar a participación dos pais/nais do alumnado nas actividades do instituto.
ACCIÓNS
Facer aos pais participes das decisións organizativas, curriculares, de convivencia que se tomen no
centro.
Comunicacións de aspectos educativos, culturais, lecturas recomendadas...
Animar a participación na Asociación de Pais de Alumnos/as.
Fomentar a participación nos actos culturais e festivos que se organicen.
Fomentar as boas relacións cos organismos oficiais do Concello.
PLANIFICACIÓN
Setembro: Xornadas de apertura do curso escolar coa participación das familias (xornadas de
portas abertas).
1º trimestre: Reparto de comunicacións informativas sobre o desenvolvemento do curso.
Semanalmente: a través das titorías e do Departamento de orientación.
Anualmente: Todas aquelas actividades que poidan xurdir, como pode ser organizar unha escola
de pais/nais con outras entidades colaboradoras.
ESTRUCTURA – ORGANIZACIÓN
Asembleas Xerais.
Reunións por titorías.
Comunicacións mediante circulares.
RESPONSABLES – RECURSOS
Equipo Directivo.
Titores/as.
Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares.
Equipo de Dinamización Lingüística.
Departamento de Orientación.
INDICADORES DE CALIDADE
Cantidade e calidade das reunións.
Número de participantes.
Grao de aceptación.
Satisfacción dos participantes.
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5.2. CALENDARIO E AVALIACIÓNS
O calendario escolar é o establecido pola Consellería de Educación segundo a Orde do 7
de xuño de 2016 (D.O.G. do 15 de xuño). Adicionalmente o Consello Escolar solicitou da
Xefatura Territorial outros dous días non lectivos que son o venres 9 de decembro e o
martes 2 de maio.

VACACIÓNS E FESTIVOS
Data de inicio das clases: 15 de setembro.
Vacacións de Nadal: do 22 de decembro ao 8 de xaneiro.
Entroido: 27, 28 de febreiro e 1 de marzo.
Semana Santa: do 10 ao 17 de abril.
Festivos: 12 de outubro (Día da Hispanidade), 31 e outubto
(Día do Ensino), 1 de novembro (Todos os Santos), 6 de
decembro (Día da Constitución Española), 8 decembro
(Inmaculada Concepción), 1 de maio, (Día do Traballo), 17 de
maio (Día das Letras Galegas).
Días solicitados polo Consello Escolar:
9 de decembro de 2016 e 2 de maio de 2017
Data de remate das clases: 23 de xuño.

CONMEMORACIÓNS
Son días lectivos nos que deberán organizarse actividades
tendentes a salientar a importancia da data
20 de novembro: Día Universal da Infancia.
25 de novembro: Día Internacional contra a violencia de
xénero.
1 ao 11 de decembro: Constitución e Estatuto de Autonomía
de Galicia.
10 de decembro: Día da Declaración Universal dos Dereitos
Humanos.
30 de xaneiro: Día Escolar da non Violencia e da Paz.
8 de marzo: Día Internacional da Muller.
15 de marzo: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor.
6 ao 10 de marzo: Semana da Prensa (Un día traballarase na
aula con xornais).
7 abril: Día Mundial da Saúde.
Entre o 17 e o 21 abril: Semana do Libro.
9 maio: Día de Europa.
Do 9 ao 17 de maio: Semana das Letras Galegas.
5 de xuño: Día Mundial do Medio Ambiente.
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O calendario das xuntanzas de avaliación é o seguinte:
ESO
Preavaliación ESO

Luns-xoves, 10-13 de outubro de 2016

1ª avaliación:
2º Bach
ESO e 1º Bach
Entrega de notas

martes, 29 de novembro de 2016
martes-luns, 13-19 de decembro de 2016
mércores, 21 de decembro de 2016

2ª avaliación:
2º Bach
ESO e 1º Bach
Entrega de notas

martes, 21 de febreiro de 2017
luns-xoves, 27-30 de marzo de 2017
venres, 3 de abril de 2017

3ª avaliación:
2º Bach
ESO e 1º Bach
Entrega de notas
Reclamacións

martes, 23 de maio de 2017 *
venres-luns, 23-26 de xuño de 2017 *
martes, 27 de xuño de 2017 *
mércores 28-xoves 29 de xuño de 2017 *

* O calendario da 3ª avaliación pode sufrir modificacións debido ás probas finais
de 4º de ESO e de 2º de bacharelato.
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5.3. ORGANIZACIÓN DO CENTRO
5.3.1. ORGANIZACIÓN DO ALUMNADO
5.3.1.1. ADMISIÓN
Dado que a matrícula excedeu do número máximo de postos escolares do Centro, como
xa acontecera nos cursos anteriores, aumentáronse grupos en ESO. Con respecto ao ano
anterior, reduciuse un grupo de 1º de ESO pero aumentou un en 2º e outro en 3º de ESO,
quedando os restantes cursos como no ano anterior (22 grupos de ESO distribuídos en 6
primeiros, 6 segundos, 6 terceiros e 4 cuartos, 5 grupos de Bacharelato distribuídos en 3
primeiros e 2 segundos) polo que foron aceptadas tódalas solicitudes que se recibiron.
Mantéñense os Ciclos Medio e Superior da rama administrativa (Xestión administrativa e
Administración e finanzas). Complétanse con dous grupos (correspondentes a primeiro e
segundo curso) de FP Básica na modalidade de Informática de Oficina.
5.3.1.2. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS
Na confección dos grupos de alumnos seguíronse por esta orde os seguintes criterios:
•
•
•
•

Ofertar o o maior número posible de opcións.
Máximo agrupamento posible dos alumnos por opcións e combinacións de optativas.
Distribución equitativa dos alumnos repetidores nos distintos grupos.
Distribución aleatoria dos alumnos.

En Bacharelato e 4º de E.S.O. a aplicación do primeiro destes criterios foi particularmente
difícil dada a gran variedade de combinacións de materias optativas que solicitaron os
alumnos. Non obstante, a articulación dun complexo sistema de desdobres e conexións
horarias entre os distintos grupos, permitiu ofertalas case todas.
O segundo criterio foi aplicado en tódolos casos, agás en aqueles (particularmente en 4º
de E.S.O. e Bacharelato) nos que se veu limitado polo primeiro.
O criterio de distribución equitativa dos alumnos repetidores foi de moi difícil aplicación
debido á coñecida tendencia dos mesmos a escoller determinadas combinacións de
materias optativas. Sen embargo acadouse unha distribución bastante axustada.
O cuarto criterio foi de aplicación xeneralizada.
5.3.1.3. ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDENTES.
Na programación dos distintos Departamentos Didácticos figura o Plan de atención ós
alumnos con materias pendentes de cursos anteriores.
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5.3.2. ORGANIZACIÓN DO PROFESORADO
O profesorado do Centro está organizado nos 19 Departamentos Didácticos máis o
departamento de orientación e o departamento de actividades extraescolares
contemplados no Decreto 324/1996 do 26 de xullo (D.O.G. do 9 de agosto). Todo o
referente a datos persoais e académicos, distribución horaria por departamentos,
horarios individuais, etc., recóllese nas follas correspondentes da memoria informativa.
5.3.2.1.

XEFATURAS DE DEPARTAMENTO

As Xefaturas de Departamento designáronse en tódolos casos logo do acordo entre os
seus membros con destino definitivo. Son varios os Departamentos nos que, tamén por
acordo, a xefatura rota entre os seus membros.
5.3.2.2.

ASIGNACIÓN DE GRUPOS DE ALUMNOS

A asignación dos grupos de alumnos ós distintos profesores realizouse logo do acordo
entre os membros con destino definitivo de cada Departamento.
5.3.2.3.

HORARIO DO PROFESORADO

Como resultado dos acordos reseñados nos apartados anteriores e da particular
distribución horaria de cada Departamento, o número de horas lectivas (clases +
reducións) varía duns profesores a outros. O número de horas lectivas do profesorado
(incluíndo as pertinentes reducións) en xeral é de 20 horas.
En canto ás horas de garda asígnanse ós distintos profesores de maneira que da suma das
horas lectivas e as horas de garda resulte un total de 22 horas. Así, despois de engadir a
hora de titoría todo o profesorado ten 23 horas semanais de permanencia no Centro.
Baixo a coordinación do xefe de estudios, algunhas horas de garda foron sustituidas por
bibliotecas e gardas de recreo, xa que os alumnos e os seus pais tiñan solicitado
reiteradamente que a biblioteca permanecese aberta tamén durante os mesmos.
Os cargos directivos completan o seu horario lectivo con gardas de dirección de xeito que
a calquera hora, dentro do horario xeral, hai algún membro do Equipo Directivo no
Centro.
5.3.2.4.

TITORÍAS

Cada grupo de alumnos ten asignado un profesor titor tal e como prescribe a Orde do 1
de agosto de 1997.
Os titores da ESO teñen unha hora semanal lectiva de titoría.
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5.3.3. ORGANIZACIÓN DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVICIOS
5.3.3.1. LIMPEZA
A limpeza realízase pola tardes a partir das 14:30 horas, de maneira que interfira o menos
posible coas actividades docentes.
5.3.3.2. SUBALTERNOS
Os conserxes dos que dispoñemos ocúpanse das tarefas propias do seu posto de traballo,
a saber, abrir e pecha-lo Centro, vixilancia de accesos e corredores, toca-lo timbre,
reprografía, traballos de mantemento, etc.
5.3.3.3 AUXILIARES ADMINISTRATIVAS
As dúas auxiliares administrativas que hai no Centro ocúpanse de levar ó día toda a
documentación de Secretaría, atención ó público na mesma, correspondencia, etc.
5.3.4. ORGANIZACIÓN DOS RECURSOS
5.3.4.1. ESPAZOS
O Centro conta oficialmente con 16 unidades de E.S.O. e 4 de Bacharelato, non obstante,
neste curso temos 22 unidades de E.S.O. (6 Primeiros, 6 Segundos, 6 Terceiros e 4
Cuartos), 3 de 1º de Bacharelato, 2 de 2º de Bacharelato, 2 grupos do FP Básica (un de
cada curso), un ciclo medio e outro superior (cada un de dous cursos) da rama
administrativa.
5.3.4.2. MATERIAIS
É intención da Dirección destinar unha partida do presuposto para gastos de
funcionamento, á adquisición dos materiais didácticos que vaian solicitando os distintos
Departamentos co obxecto de ir completando progresivamente o equipamento do Centro
e renovando o material obsoleto. A falta de recursos económicos que afecta
tradicionalmente ós centros de ensino público dificulta considerablemente a consecución
destes obxectivos.

5.3.5. ÓRGANOS DE GOBERNO
5.3.5.1. Órganos unipersonais
O equipo Directivo do Centro, composto polos profesores relacionados no apartado 2.5.1,
foi nomeado por catro anos con data 1 de xullo de 2016.
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Órganos colexiados

5.3.5.2.1. Consello Escolar
No mes de novembro do ano 2014 renovarouse parcialmente o Consello Escolar
cubríndose, ademais, as vacantes existentes. Queda pendente a renovación en novembro
de 2016.
5.3.5.2.2.

Claustro de Profesores

A composición do Claustro de profesores especifícase no apartado 2.4.2. As súas funcións
están recollidas no Real Decreto 324/1996 do 26 de xullo, sobre órganos de goberno.
5.3.5.2.3.

Xunta de Delegados

A participación dos alumnos no desenvolvemento das actividades do Centro canalízase a
través dunha Xunta de Delegados. Esta xunta está composta polos delegados dos
distintos grupos, todos eles elixidos por sufraxio universal.
As funcións de Xunta de Delegados son as previstas no Art. 112 do antes citado Real
Decreto 324/1996.
A Xunta de Delegados, dada a carencia de espazos no Centro, non dispón de ningún local,
utilizando para as súas reunións o salón de actos.
5.3.6. ASOCIACIÓN DE PAIS DE ALUMNOS
No Instituto hai unha A.N.P.A. (de nome “Castelao”) legalmente constituída. Ata este
intre a súa principal colaboración co Centro e a súa participación nalgunha das actividades
extraescolares do Centro, prestando axuda económica ás mesmas e subvencionando
algunhas suscripcións da Biblioteca.
É vontade da Dirección facilitar o traballo e colaborar con esta asociación na medida en
que pode ser un elemento dinamizador da vida do Centro.
5.3.7. PLAN DE XESTIÓN ECONÓMICA
O orzamento que se recibiu da Consellería de Educación para os gastos de funcionamento
do Centro no ano 2016, foi de 95.889 €. A esta cantidade hai que engadir a procedente do
FSE (PMAR e CM) de 10.446,25 € e Contrato programa de 3.600 € (para o transporte de
PROA). Previsiblemente para o ano 2017 a cantidade será semellante.
O volume que dentro deste presuposto supoñen as partidas que obrigatoriamente han
ser destinadas a gastos fixos (electricidade, calefacción, teléfono, obras de mantemento,
etc.) deixa pouca marxe para elaborar un plan de xestión económica como sería de
desexar. Farase un esforzo para poder ir dotando progresivamente ao Centro con
materiais didácticos acordes cos tempos que vivimos.
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Dentro destas limitacións a xestión económica realizarase de acordo co establecido na Lei
8/1987, do 25 de novembro (D.O.G. do 20 de xaneiro de 1988), pola que se establece a
autonomía de xestión económica dos centros docentes públicos de ensino non
universitario, e na Orde do 12 de xaneiro de 1988 (D.O.G. do 21 de xaneiro), pola que se
regula a aprobación e xustificación dos gastos de funcionamento dos centro docentes
públicos de niveis non universitarios.
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5.4. PLAN DE FORMACIÓN DO PROFESORADO
1. Datos xerais

PFPP 2016/2017 15027873 - IES Afonso X O Sabio
CFR A Coruña
Curso académico 2016-2017
Duración en cursos: 2
Modalidade: PFPP
Profesorado do centro: 75
Profesorado participante: 38
Data de inicio: 17/10/2016
Data de fin: 31/05/2017
Lugar: IES Afonso X O Sabio
2. Xustificación

O IES Afonso X O Sabio é un centro de secundaria, bacharelato e ciclos de 800 estudantes.
Desde hai anos desenvólvense no centro diversas liñas formativs para intentar dar ao
alumnado a maior cantidade de oportunidades.
Actualmente o Claustro está composto por 75 docentes. O centro conta coas figuras dos
dinamizadores: programas europeos, TIC, convivencia, biblioteca e normalización
lingüística. Dentro das dinamizacións presentadas, a dinamización de convivencia traballa
desde hai máis de dez anos para mellorar o clima e a convivencia nas nosas aultas, a de
programas europeos desenvolveu numerosos proxectos Comenius Multilateral e, na
actualidade, desenvólvense dous proxectos Erasmus+ KA2, uno deles como centro
coordinador; a dinamización TIC colabora directamente co responsable ABALAR na
dixitalización de todo o centro. Como novidade, o próximo curso o noso centro pasará a
formar parte do programa e-Dixgal.
3. Obxectivos
□ Fomentar a renovación metodolóxica do profesorado do centro para responder
ás necesidades do noso contexto educativo.
□ Desenvolver o emprego de técnicas de traballo en equipo, fomentando o traballo
cooperativo e colaborativo entre os docentes e os estudantes.
□ Mellorar as competencias profesionais do profesorado, contribuíndo ao seu
desenvolvemento profesional e persoal.
□ Elaborar un plan integrado e bianual de formación en centros, que recolla as
expectativas suscitadas polo profesorado do IES.
□ Ofrecer orientacións útiles ao profesorado para a súa práctica educativa,
orientada a adquisición, desenvolvemento e avaliación das competencias
básicas.
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□ Facilitar e apoiar ao profesorado na aplicación da normativa e elaboración da
documentación curricular do centro ou das diversas áreas ou materias
específicas.
□ Conseguir que o plan de formación no noso centro sexa un eixe vertebrador das
actividades realizadas no mesmo.
4. Liñas de traballo
•
•

16. Integración didáctica das TIC, e no uso para o traballo cooperativo en rede a
través de espazos virtuais. Educación dixital.
21. Programas europeos e internacionais: acción e plans de promoción e
desenvolvemento.
5. Itinerarios

•
•

Integración das TIC no IES Afonso X O Sabio (16)
Internacionalización do IES Afonso X O Sabio (21)
6. Actividades

•

Título
A convivencia no centro

Modalidade
Grupo de traballo

Os programas europeos no
IES Afonso X O Sabio
O entorno virtual de
aprendizaxe Edixgal
Mellora da competencia
linguística do profesorado
do Erasmus +
As distintas posibilidades
dos entornos virtuais de
aprendizaxe

Seminario
Curso
Curso
Seminario

Itinerario
Internacionalización do
Afonso X O Sabio
Internacionalización do
Afonso X O Sabio
Integración das TIC no
Afonso X O Sabio
Internacionalización do
Afonso X O Sabio

IES
IES
IES
IES

Integración das TIC no IES
Afonso X O Sabio

Integración das TIC no IES Afonso X O Sabio

Obxectivo xeral
Elaborar material dixital educativo que sexa susceptible de ser empregado nas aulas
ordinarias e, sobre no EVA.Contribuir á mellora da competencia TIC, a través de
actuacións coordinadas dos distintos departamentos didácticos.Aumentar a
comunicación e interacción coas familias por medio de ferramentas 2.0.
Contido xeral
A sociedade da información, novas sociedades e a súa relación coa escola.Uso do Entorno
Virtual de Aprendizaxe.Ferramentas de creación de contidos.Aplicacións e usos básicos de
Internet.Busca de información e aplicacións didácticas.A web 2.0, a aula virtual e a páxina
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web do centro para fomentar prácticas colaborativas e potenciar a interacción entre os
membros da comunidade educativa.
•

Internacionalización do IES Afonso X O Sabio

Obxectivo xeral
Fomentar prácticas colaborativas entre o profesorado para reflexionar sobre a nosa
cultura e a súa relación con outras culturas da UE.Analizar e reflexionar sobre a
implantación e funcionamento do alumnado axudante e do titor de
convivencia.Favorecer o traballo por proxectos.Formar aos estudantes seguindo os
obxectivos da Europa 2020.
Contido xeral
Relación da resolución pacífica de conflitos cos programas Erasmus+ do centro.A aula de
convivencia e de reflexión. Posibilidades.Preparación das visitas preparatorias.Usos de
ferramentas TIC habituais nos proxectos europeos.
7. Membros do equipo de formación

Director: Félix Rodríguez Sanjurjo. DNI: 32792323G
Responsable de formación: Beatriz Alonso Pérez-Ávila. DNI: 44479009E
Coordinadora itinerario Programas europeos: Rosa Mª Maceiras Miñán. DNI: 32758598C
Coordinador itinerario TIC: Ángel Meijón Sánchez. DNI: 32797647Z
8. Actividades formativas
•
O entorno virtual de aprendizaxe Edixgal
Competencias profesionais
• Competente en TIC: ferramentas institucionais: EVA e CMS, Abalar, E-Dixgal
• Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe: Didácticas específicas,
metodoloxías, TAC e Afín.
Obxectivos específicos
• Coñecer o Entorno Virtual de Aprendizaxe (EVA)
• Potenciar a adquisición de novos modelos pedagóxicos baseados no
constructivismo e nas prácticas colaborativas
• Facilitar un manexo básico da creación de contidos
Contidos
• Presentación do Proxecto EDIXGAL
• Proposta funcional do EVA
• Funcionalidades xerais
• Escritorio
• Xestión de recursos
• Actividades
• Modelos pedagóxicos
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Ferramenta de autor de Edixgal

Temporalización
10 horas de formación directa divididas en 5 xornadas.
•
Seminario/grupo de traballo As distintas posibilidades dos entornos virtuais de
aprendizaxe
Competencias profesionais
• Competente en TIC: ferramentas institucionais: EVA, e CMS, Abalar, E-Dixgal
• Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe: Didácticas específicas,
metodoloxías, TAC e Afín.
Obxectivos específicos:
- Reflexionar sobre as posibilidades do Entorno Virtual de Aprendizaxe (EVA) e
relacionalas coas distintas materias dos especialistas do grupo.
- Crear contidos dixitais educativos de acceso aberto.
- Favorecer a reflexión entorno a novas metodoloxías relacionadas coa ubicuidade e
ausencia de barreiras físicas, como son o blended learning, o e-learning e o mlearning.
Contidos
Usos e posibilidades da plataforma EVA
Ferramentas básicas de creación de contidos
Usos e posibilidades do Repositorio Abalar
Ferramentas de busca de información
Temporalización
40 horas con 6 horas de formación directa.
•
Grupo de traballo: A convivencia no centro
Competencias profesionais
• Interlocutor/a e referente (forma de ser e relacionarse cos demais): Mediación,
resolución de conflitos.
• Interlocutor/a e referente (forma de ser e relacionarse cos demais): habilidades
persoais, sociais e relacionais. Estratexias de mellora.
Obxectivos específicos
• Establecer medidas de diagnóstico para avaliar o clima xeral de convivencia no
centro.
• Analizar e reflexionar sobre a implantación e funcionamento do alumnado
axudante e da persoa titora de convivencia.
• Fomentar á formación persoal e profesional do profesorado participante, nas
distintas tarefas e estratexias amistosas de resolución de conflitos.
Contidos
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A aula de convivencia, a aula de reflexión e a aplicación no noso centro.
Adaptación dos protocolos xa realizados polo grupo de traballo de programas
europeos: Protocolo de integración do alumnado inmigrante e de resolución de
conflitos nas prácticas de ciclos formativos.
Protocolos de atención á diversidade e convivencia no centro. Relación destes
protocolos cos protocolos desenvoltos nos proxectos europeos do centro
Procesos de resolución de conflitos.

Temporalización:
40 horas divididas en distintas sesión de traballo de 2 horas ou 3 horas de duración, a
realizar polas tardes, desde novembro de 2016 ata maio do 2017.
Contémplase unha formación de 6 horas cun docente especialista na materia.
•
Seminario: Programas europeos no IES Afonso X O sabio
Competencias profesionais
• Membro dunha organización: Xestión da participación e implicación en
proxectos común.
• Membro dunha organización: Organización, planificación, coordinación.
Obxectivos específicos
• Preparar as distintas mobilidades a realizar durante o curso (Turquía, Lituania
e Alemaña) realizando actividades co alumnado, reunións coas familias e
actividades
de
difusión
nos
blogs
do
proxecto:
http://horizontothefuture.blogspot.com.es/
e
http://crusherasmus.blogspot.com.es/
e
o
xenérico:
http://progeuroafonsox.blogspot.com.es/
• Reflexionar sobre as necesidades do centro de cara o novo curso académico e
contactar con centros relacionados coas nosas necesidades e intereses.
• Reflexionar sobre as posibilidades de solicitar proxectos KA1 tanto para
reforzar as competencias profesionais do profesorado como para achegalo á
formación profesional do noso centro.
• Preparar as visitas preparatorias de profesorado (Alemaña e Italia) así como a
recepción exclusiva de docentes durante abril de 2017.
• Preparar á comunidade educativa para as visitas do resto de centros
educativos ao noso centro durante febrero e maio de 2017.
• Realizar a memoria de fin de proxecto (Crush) durante maio-xuño do 2017 e a
memoria de fin decontinuidade (Horizon to the future)
• Reforzar o grupo de traballo Erasmusfomentando as prácticas de traballo
colaborativas e cooperativas.
Contidos
• O programa Erasmus+ e as súas posibilidades no noso centro.
1. Fomento de boas prácticas desde os programas europeos.
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2. A importancia das linguas estranxeiras para a nosa comunidade educativa e a súa
integración na vida cotiá do centro.
3. O traballo por proxectos e a distribución do traballo en pequenos grupos entre o
alumnado participante.
4. Estudo de novos proxectos Erasmus+
Temporalización
50 horas. Prevense 6 horas de formación entorno ás posibilidades do KA1
•
Curso de formación. Mellora da competencia linguística do profesorado do
Erasmus +
Competencias profesionais
• Comunicador/a en lingua materna: Destrezas comunicativas verbais e non verbal:
técnicas e estratexias para o desenvolvemento e mantemento.
• Membro dunha organización: Xestión da participación e implicación en proxectos
comúns.
Obxectivos específicos
• Mellorar a competencia básica en lingua estranxeira para o profesorado que está
envolto no grupo de potenciación de programas europeos .
• Potenciar a práctica de linguas estranxeiras entre o noso alumnado utilizando
ferramentas de traballo colaborativo como é eTwinning ou os blogs educativos.
• Abrir as posibilidades internacionais do centro por medio da mellora competencial
nunha lingua estranxeira de boa parte do profesorado.
• Achegar ao profesorado ao uso dos certificados Europass, sobre todo os que
teñen que ver coas linguas estranxeiras; Curriculum vitae europeo, Pasaporte
europeo das linguas e Marco común europeo das linguas.
Contidos
• A lingua inglesa, usos e posibilidades básicas: expresións cotiás.
• Funcións comunicativas: iniciación e mantemento de relación personais e
sociais.
• Descripción de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e
actividades.
• Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais. Descripción de
estados e situación presentes.
• Expresión de sucesos futuros. Petición e ofrecemento de información,
indicacións, opinión e puntos de vista.
• Expresión do coñecemento, a certeza e a dúbida.
• Establecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso.
• Léxico oral de uso común.
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Aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos que inclúan as convencións
sociais, normas de cortesía e rexistros, costumes, valores, crenzas e actitudes,
incluíndo a linguaxe non verbal.

Temporalización
20 horas en sesións de dúas horas cada una
5.4.9. Orzamento
Docencia: sí
Horas de docencia da actividade: 44
Horas totais da actividade: 162
Docencia: 900€
Material:900€
Desprazamentos: 200
Total: 2000€
§

Indicadores de avaliación da aplicación e impacto nas aulas

Indicadores de avaliación da aplicación na aula
Itinerario
Característica Indicador
Internacionalización Preparación
do IES Afonso X O da recepción
Sabio
dos centros

Internacionalización Satisfación do
do IES Afonso X O alumnado
Sabio
participante
Integración das TIC Uso
do
no IES Afonso X O Entorno
Sabio
Virtual
de
Aprendizaxe
Integración das TIC A comunidade
no IES Afonso X O educativa
Sabio
utiliza
efectivamente
o
entorno

Criterio
Temporalización
aceptación
Enquisas
Un 60% da Maio 2017
valorativas
comunidade
sobre o grao educativa
de
síntese
satisfacción
satisfeita co
do encontro programa de
entre toda a actividades
comunidade realizadas.
educativa
Enquisas
O 90% do Maio 2017
valorativas
alumnado
do alumnado está
participante
satisfeito co
programa
Utilízase de O 100% do Durante todo o
forma
alumnado
curso escolar
habitual
a participante
plataforma
está
utilizando o
EVA.
Enquisas
un 80% dos Xuño 2017
valorativas.
pais e nais
utilizan
o
entorno.
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virtual
de
aprendizaxe
Indicadores de avaliación do impacto na aula
Itinerario
Característica
Indicador
Integración
das Utilización
de
TIC no IES Afonso ferramentas de
X O Sabio
busca
de
información

Internacionalizació Desenvolvement
n do IES Afonso X o do Erasmus+
O Sabio

Internacionalizació Utilización
n do IES Afonso X blog
O Sabio

do

Internacionalizació Preparación das
n do IES Afonso X mobilidades
O Sabio

Internacionalizació Integración
n do IES Afonso X eTwinning

de

Criterio
Temporalizació
aceptación
n
Aumento
O 100% do Xuño 2017
significativo profesorado
na
participante é
capacidade capaz de buscar
de busca de contidos
e
información información
e
de sobre a súa
contidos.
materia en liña
Enquisa
valorativa
Actas
das O 100% do Durante todo o
reunións e profesorado
curso,
enquisa
participante
centrándonos
valorativa
entende
as especialmente
novas
nos
meses
posibilidades do previos
a
programa
e solicitar
o
participa para proxecto.
reflexionar
sobre a mellor
opción
Actualizació Realízanse polo Ao longo de
n frecuente menos
unha todo o curso
do blog do actualización
programa
mensual sobre o
Erasmus
desenvolvement
o do programa
Erasmus.
Actas
das Un 70% do Un mes antes
reunións de profesorado
de
cada
traballo
participante
mobilidade
axuda
activamente a
preparar
as
mobilidades e
axuda
ao
alumnado
implicado
Realización Un 70% do Durante todo o
de traballos profesorado
curso
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das Uso
da
TIC no IES Afonso plataforma EVA
X O Sabio
entre
o
profesorado
Integración
das Desenvolvement
TIC no IES Afonso o de contidos
X O Sabio
educativos
abertos

Internacionalizació Cúmplense os
n do IES Afonso X criterios
O Sabio
establecidos no
plan de Calidade
do Erasmus+
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colaborativo participante
s e contacto rexístrase
e
por esta vía utiliza
esta
ferramenta para
buscar
novos
socios
ou
realizar
proxectos
eTwinning
Aumento
O 100% do
significativo profesorado
do uso da participante fai
plataforma
un uso efectivo
da mesma
Aumento
Un 80% do
significativo profesorado
do uso de crea polo menos
ferramentas un
obxecto
de creación dixital educativo
de contidos dispoñible
na
EVA.
Revisión do Cúmprese nun
plan
e 80%.
cumpliment
o frecuente
das acción
que en él se
recollen.
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Durante todo o
curso

Xuño 2017

Durante todo o
curso

Medidas

Medidas organizativas internas do centro previstas para o
desenvolvemento do plan
Establécense reunións periódicas do equipo de formación, para isto haberá unha hora
semanal dispoñible no horario do profesorado.
Estableceránse reunións co asesor do CFR de A Coruña para o noso asesoramento.
Establécense tres equipos de traballo con dinamizacións correspondentes: programas
europeos, convivencia e TIC. Estes equipos controlarán a evolución dos grupos de
traballo.
• Seguimento e avaliación do plan
Utilizarase o plan de calidade de programas internacionais, ademais de que o equipo TIC
desenvolverá enquisas de satisfacción e evolución da formación en novas tecnoloxías
para o profesorado, alumnado e pais e nais da nosa comunidade educativa.
• Aplicación na aula ou no centro
•
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Grazas ao Plan de Formación axudaremos a desenvolver proxectos de centro que
articulan o noso traballo, estes son o proxecto ABALAR, eDixgal, os proxectos Erasmus+ e
convivencia.
Aumentarase o uso da plataforma EVA e as ferramentas de creación de contidos,
organizándose todo o currículo de 1º e 2º da ESO para os próximos cursos académicos.
Aumentarase a relación coa comunidade educativa, por medio do uso das tecnoloxías da
información e comunicación.
Potenciarase o grao de internacionalización do centro.
Mellorarase o clima de convivencia nas aulas, mantendo traballo realizado durante máis
de 10 anos.
• Relación detallada de materiais que se pretenden elaborar e
documentos que se van entregar
• Obxectos dixitais educativos enfocados a 1ºESO e, en menor medida, 2ºESO.
• Protocolos de resolución de conflitos.
• Revisión do plan de convivencia do centro.
• Obxectos dixitais educativos programados nos proxectos Erasmus+: vídeos,
presentacións, pósters, etc.
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5.5. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO
1. Introducción
o As principais características e finalidade do módulo de FCT son as establecidas na
Orde do 28 de febreiro de 2007 que regula o módulo profesional de FCT (DOG 0803-2007)
o O módulo de FCT forma parte das seguintes ensinanzas impartidas no IES Afonso X
O Sabio:
• Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica de Informática de oficina
(Decreto 107/2014, do 4 de setembro)
•
•

Ciclo Medio de Xestión Administrativa (regulado polo Decreto 191/2010, do
28 de outubro)
Ciclo Superior de Administración e Finanzas (Decreto 206/2012, do 4 de
outubro)

A duración da FCT é específica para cada ciclo e, con carácter xeral, os períodos de
realización da FCT no IES Afonso X O Sabio son:
Ciclo Formativo de FP Básica de Informática de oficina à 320 horas: de abril a
xuño no segundo curso do ciclo (convocatoria ordinaria) e de setembro a
decembro (convocatoria extraordinaria)
Ciclo Medio de Xestión Administrativaà 410 horas: de abril a xuño do curso no
que remataron o ciclo (convocatoria ordinaria) e de setembro a decembro
(convocatoria extraodinaria)
Ciclo Superior de Administración e Finanzasà 384 horas: de abril a xuño, no
segundo curso do ciclo (convocatoria ordinaria) e de setembro a decembro
(convocatoria extraordinaria)

-

Desenvolvemento da FCT do I.E.S. Afonso X o Sabio no curso 2016/2017
IES AFONSO X O SABIO asinou e asinará convenios específicos coas empresas que xa
veñen colaborando en anos anteriores no desenvolvemento da FCT e coas novas
empresas captadas neste curso. Hai máis de sesenta empresas ou centros de
traballo colaboradores de Cambre, A Coruña e concellos limítrofes (Culleredo,
Oleiros, Bergondo…), que garanten que os alumnos/as do Ciclo Medio de Xestión
Administrativa, do Ciclo Superior de Administración e Finanzas e do Ciclo Formativo
de FP Básica de Informática de oficina, poidan realizar a FCT.
Da xestión, seguimento e avaliación da FCT encargaránse o coordinador e os titores
correspondentes a cada ciclo formativo:
•

CF de FP Básica de Informática de oficina: Cristina Fernández Sampaio

48

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL

IES AFONSO X O SABIO

2016/2017

•
•
•

CM Xestión Administrativa: José Manuel Chao Franco
CS Administración e Finanzas: Manuel Sánchez García
Coordinador de FCT: Carlos López Roca

•

Número de alumnos/as que prevese realizarán o módulo de FCT no curso
2016/2017:

Ciclos formativos / PCPI

Alumnos

Períodos de realización da FCT

Ciclo FP Básica de Informática de oficina
12
Abril-Xuño 2017
Ciclo
4
Abril-Xuño 2017
(CBIO)Medio Xestión Administrativa (CMXA)
Ciclo Superior Administración e Finanzas
11 Abril-Xuño 2017
Total
(CSAF)
27
23393939
3934
2.1. Relación de alumnos por empresas no período de Abril-Xuño do 2017:
• Ciclo FP Básica de Informática de oficina *:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ALUMNO - Apelidos e nome
Blanco Carballo, Ángela
Domínguez Varela, Miguel
Gómez Santos, Judith
Justo Taboada, Raquel
Lavilla Barba, Santiago
Martínez Placer, Aarón
Mediavilla Lens, Aitor
Paz Fernández, Jesús Paulino
Pérez Montero, Pedro Pablo
Quinteiro López, Víctor
Santamariña Varela, Alejandro
Vargas Cordero, Kevin Pedro

EMPRESA FCT
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente

CONCELLO

*Pendentes de avaliación previa á FCT e aínda sen empresa

•
1
2
3
4

Ciclo Medio de Xestión Administrativa*:

ALUMNO - Apelidos e nome
Martínez Rivas, Adela
Martínez Sande, Saskia
Ríos García, Antía
Sánchez Díaz, Christian

EMPRESA FCT
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente

CONCELLO

*Pendentes de avaliación previa á FCT e aínda sen empresa

•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ciclo Superior de Administración e Finanzas*:

ALUMNO - Apelidos e nome
Cajete Facorro, Cristina María
Ferreiro Mourullo, Andrea
González Leis, Marco
Hervella Díaz, Tania
Martínez Arijón, Alberto
Mato Tojo, Alejandro
Ng Maceira, José Luis
Orgeira Gestal, Daniel
Rodríguez Silveira, José Omar
Rúa del Río, Alejandro
Sabio Esmorís, Inés

EMPRESA FCT
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente

CONCELLO

*Pendentes de avaliación previa á FCT e aínda sen empresa

2.5. Calendario de desenvolvemento da FCT no 2016/2017:
CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS
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384 HORAS (48 días lectivos x 8 horas/día)
1º turno à abril – xuño / 2017
DATAS CONVENIO: 1 de abril a 23 de xuño de 2017 à 52 días lectivos
HORAS FCT -> fanse en 48 días lect -> Data remate: 19 de xuño/2017 aprox.
CICLO MEDIO DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA
410 HORAS (511/4 días lectivos x 8 horas/día)
1º turno à abril – xuño / 2017
DATAS CONVENIO: 1 de abril a 23 de xuño de 2017 à 52 días lectivos
HORAS FCT -> fanse en 52 días lectivos -> Data remate: 23 de xuño/2017 aprox.
CICLO FP BÁSICA DE INFORMÁTICA DE OFICINA
320 HORAS (40 días lectivos x 8 horas/día)
1º turno à abril – xuño / 2017
DATAS CONVENIO: 1 de abril a 23 de xuño de 2017 à 52 días lectivos
HORAS FCT -> fanse en 40 días lect -> Data remate: 9 de xuño/2017 aprox.

3. Plan de visitas por parte dos titores ao centro de traballo
O calendario de seguimento por parte dos titores de ciclos formativos que posibilitan o
correcto desenvolvemento dos programas formativos do alumnado no período de FCT,
axustarase á normativa reguladora e desenrolarase en catro etapas:
• Primeira etapa: Visitas dos titores ó centro de traballo correspondente as
tarefas propias de xestión
•

Segunda etapa: Presentación dos alumnos por parte dos titores na empresa.

•

Terceira etapa: Tarefas de seguimento. Cada titor estableceu e cumprirá duas
visitas mínimas de seguimento ó centro de traballo para observar
directamente as actividades que o alumnado realiza e rexistrar o seu propio
seguimento.
Cuarta etapa: Avaliación. Na evaluación do módulo de FCT colaborará o titor
designado por cada centro de traballo para realizar o seguimento das tarefas
xunto con titor do centro educativo.

•

O seguimento das actividades da FCT seguirá o plan previsto por cada titor. Para iso
utilizarán o modelo recollido como Anexo VI da Orde do 28 de febreiro de 2007, en
colaboración e baixo a supervisión do coordinador de FCT e co visto e prace da director
do centro.
4. Plan de recepción dos alumnos no centro educativo
A recepción dos alumnos no centro educativo por parte dos profesores titores farase
quincenalmente para a realización de tarefas de seguimento, asesoramiento e apoio.
Serán revisadas, na recepción do alumnado, as follas de actividades realizadas no
desenvolvemento da FCT cubertas polos alumnos/as. A verificación destes documentos
serve para ter unha referencia válida para a avaliación da FCT xa que permite o
seguimento real do Programa Formativo aplicado.
5. Divulgación dos programas formativos
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Dos Programas Formativos aplicados no desenvolvemento do módulo da FCT foron, e
serán, informados os alumnos implicados (con explicación e xustificación dos contidos),
representantes empresariais, titores de centros de traballo e dirección do instituto.
Tamén se informara e explicara, cando sexa necesario, aos membros da Comunidade
Educativa do IES interesados en coñecer ditos programas.
6. Captación de novos centros de traballo
Para a realización do módulo da FCT teranse en conta varios factores antes de tomar a
decisión definitiva por unha empresa concreta. Como máis importantes indicamos os
seguintes:
•

Empresas que garanten a mellor preparación para os nosos alumnos/as, é
dicir, que poidan desenvolver os contidos previstos nos Programas
Formativos.

•

Capacidade produtiva e influencia operativa na comarca.

•

Emprego das novas tecnoloxías.

•

Que no futuro oferte empregos que poidan acoller o noso alumnado.

•

Situación xeográfica máis axeitada para os intereses do alumnado.

•

Interese do empresariado.

Para a captación de novas empresas ou centros de traballo aplicamos os criterios antes
expostos e, de forma xeral, contactarán coas empresas o coordinador de FCT, e tamén ós
alumnos/as implicados e peticións voluntarias do mundo empresarial.
7. Avaliación
A avaliación do módulo da FCT ten por obxeto determinar a competencia profesional,
entendida esta como a habilidade para realizar papeis ou postos de traballo aos niveis
requeridos no emprego. Xa que logo, os métodos de avaliación deste módulo débense
orientar a obter evidencia desa competencia.
A avaliación da FCT será continua, é dicir, realizarase durante todo o proceso formativo
correspondente, de acordo coa normativa reguladora.
Na avaliación deste módulo colaborarán a persoa responsable designada por cada centro
de traballo e o titor do IES.
O instrumento de seguimento e avaliación do módulo de FCT será a carpeta do alumno.
8. Axudas FCT
Do total de alumnos titulados, xestionaranse as axudas de transporte a todos eles nos
prazos previstos. A xestión resolverase nas quenda de axudas establecidas
normativamente:
•

Axudas para o alumnado que fará a FCT no período abril-xuño de 2017

9. Grado de satisfacción do módulo de FCT
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Entregaranse enquisas ós e ás empresas na finalización da FCT, co fin de medir o grao de
satisfacción de todos eles coa FCT, matizados con achegas de melloras nalgúns casos, que
levaranse a cabo para o próximo curso:
9.1. Modelo enquisa alumnos:
•

A información previa recibida do profesor titor sobre o módulo de FCT pareceuche

1

2

3

4

5

•

A comunicación co profesor titor durante as prácticas foi

1

2

3

4

5

•

Cres que a relación titor empresa - titor instituto foi

1

2

3

4

5

•

A aplicación dos coñecementos adquiridos no Instituto foi

1

2

3

4

5

•

As condicións de traballo na empresa foron

1

2

3

4

5

•

O trato cos traballadores da empresa foi

1

2

3

4

5

•

Existiu rotación polos diferentes departamentos da empresa (física ou funcionalmente) 1

2

3

4

5

•

O programa formativo de FCT foi adecuado ás actividades da empresa

1

2

3

4

5

•

O cumprimento do programa formativo por parte da empresa foi

1

2

3

4

5

•

O labor do titor de empresa contigo foi

1

2

3

4

5

•

O teu grao de satisfacción tras terminar as prácticas é

1

2

3

4

5

1 é Nada satisfeito/a

2 é Pouco satisfeito/a

3 é Satisfeito/a

4 é Moi satisfeito/a

5 é Totalmente satisfeito/a

9.2. Modelo enquisa empresas
a. ¿En xeral, está satisfeito coa F.C.T.?

1

2

3

4

5

b. ¿A información previa recibida antes do inicio da FCT foi satisfactoria?

1

2

3

4

5

c. ¿Cómo valora a preparación do noso alumno?

1

2

3

4

5

d. ¿É adecuado o seu perfil profesional ás necesidades da empresa?

1

2

3

4

5

e. ¿Está satisfeito coa súa integración no grupo de traballo?

1

2

3

4

5

f. ¿Está satisfeito co grao de implicación do titor docente?

1

2

3

4

5

g. ¿Estaría de acordo en aceptar novos alumnos o curso próximo?

1

2

3

4

5

1 é Nada satisfeito/a

2 é Pouco satisfeito/a

3 é Satisfeito/a

4 é Moi satisfeito/a

5 é Totalmente satisfeito/a

10. Inserción laboral dos alumnos que farán a FCT no curso 2016/2017
A FCT constitúe unha plataforma importantísima para a inserción laboral dos alumnos. O
seguimento do grado de inserción dos alumnos que fixeron a FCT no curso 2016/17 farase
dacordo coas seguintes táboas:
CICLO SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN
E FINANZAS
TOTAL

H

M

CICLO MEDIO DE
XESTIÓN
ADMINISTRATIVA
TOTAL

H

CICLOS MEDIO
SUPERIOR
M

TOTAL

Titulados
Traballan no sector produtivo que corresponde ao título

1

Dos anteriores: Traballan na empresa da FCT
Traballan noutro sector produtivo distinto ao título
Continuan estudios
Non traballan nin estudian

Porcentaxes de inserción laboral

CICLO SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN E
FINANZAS

CICLO MEDIO DE
XESTION
ADMINISTRATIVA
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No sector productivo que corresponde ao
título 1
Nas empresas colaboradoras da FCT
1

con contratos asinados inmediatamente despois de rematar a FCT

11. Información pos-titulación e proxección laboral ou educativa dos alumnos titulados
Un dos propósitos desta Coordinación de FCT foi a creación dunha base de datos sobre
empresas e alumnos que realizaron a FCT nos ciclos deste IES cos obxectivos seguintes:
• Facer un seguimento da inserción laboral dos alumnos
• Ofertar un banco de recursos ás empresas que o soliciten: Bolsa de traballo.
Esta información é de carácter voluntario para os alumnos ou empresas que a requiran,
tal como indícaselles nos cuestionarios entregados.
Coa axuda da aplicación informática de xestión da FCT e o traballo realizado,
continuaremos co seguimento da inserción laboral.
A Bolsa de traballo do IES seguirá funcionando como en anos pasados e pretende
propiciar esa inserción laboral para alumnos de cursos anteriores que aínda non o teñan.
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5.6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
A coordinación das actividades extraescolares corresponde á Vicedirectora do Centro,
que conta para iso co apoio do resto do Equipo Directivo. Estas actividades xorden da
iniciativa dos distintos Departamentos, dos alumnos a través dos seus representantes ou
do propio Equipo Directivo.
A financiación corre a cargo nalgúns casos do presuposto para gastos de funcionamento
do Centro e noutros de axudas e subvencións oportunamente solicitadas; en ocasións, as
menos posibles, recábase algunha aportación económica dos alumnos.
As actividades correspondentes a este curso aparecen reflexadas na programación
correspondente.
Calquera outra actividade que, sen estar contemplada nesta programación, poida xurdir
de calquera dos estamentos do Centro, contará, na medida do posible, co apoio do
Equipo Directivo.
5.4.1. PROGRAMACIÓN PARA O CURSO 2016/17
Introdución
As actividades extraescolares, complementarias e de dinamización do centro cumpren
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.
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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 2016-2017 o centro destinará ás actividades extraescolares e complementarias
unha partida económica a determinar, pudendo previr 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, dacordo 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
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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)
Semana cultural e deportiva (del 21 al 25 de abril, pódese dedicar ao libro ou ao ADN)
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 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 Vicedireción proponse:
•

•
•
•

•

Celebración da semana cultural no mes de abril, con distintas actividades, entre
elas unha exposición sobre un determinado xénero literario ou autor, concurso
literario entre os alumnos, etc, coa coordinación do departamento de lingua
castelá e literatura e a participación da biblioteca do IES.
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 en la calle” na Coruña.
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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.
Desde a Vicedirección informarase puntualmente de todas aquelas posibles actividades
das que se teña coñecemento tal como xa se está a facer.
•

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, etc.
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.
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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 curso escolar non se poderán realizar actividades salvo informe
favorable de Dirección. No caso de 2º de Bacharelato non se farán actividades
complementarias nin extraescolares un mes antes da finalización de 2º de Bacharelato.
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 alumnos e alumnas
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 correspondete 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.
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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.
6. Protocolo de actuación para a realización de actividades extraescolares e
Complementarias
• Preséntase a todos os departamentos, así como aos titores/as, un calendario onde
se relacionan as datas singulares relativas a conmemoracións. A partir deste
documento pódense propoñer actividades.
• A realización das actividades extraescolares require que cada departamento
programe con antelación as saídas previstas para ese curso escolar
cumprimentando o impreso de proposta de actividades e presentando o mesmo
antes da data fixada por Vicedirección.
A solicitude incluirá:
a) Tipo de actividade a realizar.
b) Lugar de realización.
c) Nivel ao que vai dirixida.
d) Número de grupos previsto.
e) Data aproximada ou concreta da súa realización.
f) Docente ou docentes responsables
Deberase cumprimentar a ficha de proposta desde Vicedirección para os distintos
tipos de actividades:
• Ficha para a realización de actividades extraescolares e complementarias a
desenvolver fóra do centro educativo
• Ficha para a realización de actividades extraescolares a desenvolver fóra do centro
educativo de varios días de duración
• Ficha para a realización de actividades complementarias no centro educativo
• As actividades propostas de cada departamento deberanse entregar durante o
mes de setembro para ser aprobadas pola CCP e incluídas na Programación Xeral
Anual
• As actividades propostas deben estar reflectidas na programación do
departamento, así como na Programación Xeral Anual.
• Cada departamento interesado deberá elaborar unha relación de actividades coa
finalidade de que a Vicedirección elabore un calendario que non prexudique ao
normal desenvolvemento das clases. A Vicedirección notificará o calendario con
tempo suficiente para que o profesorado poida realizar os cambios que estime
oportunos, e sinalará as características da actividade, data, cursos aos que vai
dirixida, relación de alumnado participante, departamentos implicados e o
profesorado encargado e acompañante. O calendario exporase no panel da Sala
de Profesores e sinalará as data de realización da actividade e tamén se irá
notificando periodicamente a todo o profesorado das distintas actividades que se
van realizar.
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Seguindo o que establece o artigo 47, do Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro, as
actividades realizadas fóra da localidade onde está situado o centro teñen que
cumprir, canto menos, cos seguintes requisitos:
a) Aprobación do Consello Escolar
b) Autorización escrita dos titores legais
c) A proporción de docentes acompañantes será dun docente por cada 20
estudantes.
• Respecto a aquelas actividades que poidan xurdir de forma repentina ou
impredecible ao longo do curso, estudarase a posibilidade de levalas a cabo si se
teñen solicitado coa suficiente antelación que permita a súa organización
(contratación do medio de transporte, autorizacións do alumnado, recollida dos
cartos necesarios, etc) posto que é preciso convocar ao Consello Escolar para a
súa aprobación e deben contar coa aprobación de Dirección. En canto a aquelas
actividades cuxa data non se poida concretar con exactitud, tales como
exposicións, charlas, obras de teatro, proxeccións de cine, etc., indicarase polo
menos o trimestre e o mes no que se prevé a súa realización a fin de elaborar o
calendario de actividades.
• O docente que organice a actividade debe:
• Comunicalo con antelación á Vicedirección, da forma máis detallada posible,
redactando o impreso de solicitude da actividade correspondente. Neste impreso
incluirá toda a información detallada da actividade: horarios de saída e chegada,
itinerarios, datos sobre o aloxamento en caso necesario, etc.
• Notificalo aos docentes que puidesen verse afectados e notificarllo á
Vicedirección.
• É imprescindible que se encargue con bastante antelación da entrega e posterior
recollida das autorizacións dos país, nais ou titores/as legais do alumnado, tanto
se son menores de idade como se non, así como de realizar a recadación dos
cartos do transporte, en caso necesario. Unicamente o alumnado emancipado
asinará baixo a súa responsabilidade. Todas as autorizacións serán arquivadas por
Vicedirección ou polos Departamentos Didácticos correspondentes, segundo sexa
o caso.
• Entregar con, polo menos 72 horas de adianto, o listado definitivo de alumnado e
profesorado participante na actividade. En caso de non facelo a dirección poderá
anular a actividade.
• Anotar no libro de gardas as horas nas que o profesorado vaise ausentar do
centro, indicando nunha cor chamativa que estes profesores e profesoras están de
excursión.
• Se a actividade implica algún tipo de gasto este será sufragado polos alumnos e
alumnas asistentes. O aporte económico por parte do centro dependerá da
antelación coa que se teña proposto a actividade, previa conciliación coa situación
económica do centro.
• A asistencia de docentes será a necesaria para cubrir a ratio de alumnado (1
docente cada 20 estudantes). O profesorado responsable escollerá ao profesorado
acompañante. A primeira opción será o profesorado que imparte docencia directa
ao alumnado no horario de realización da actividade, de non poder cubrir a
actividade con este horario, sumaranse docentes do departamento e,
posteriormente, será profesorado que imparta docencia directa ao alumnado ao
•
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que vai dirixida a actividade. En calquera caso buscarase que a actividade
prexudique o menos posible o funcionamento normal do centro.
• Ante calquera saída xunto co impreso de solicitude da actividade figurarán os
obxectivos da actividade, a información requirida no impreso e calquera outra
observación que se desexe facer constar.
• Aqueles estudantes que non participen na actividade, deberán ter material para
traballar durante a ausencia do resto do grupo e o profesorado responsable
encargarase de revisar as posibles faltas de asistencia e transmitilas ao titor/a do
grupo. O profesorado que imparte nas horas da actividade será o encargado de
contar con material para que sexa realizado polo alumnado que queda no centro
durante o desenvolvemento da actividade.
• Tras a realización da actividade débese presentar a memoria sobre a mesma en
Vicedirección nun prazo de 15 días.
• Comportamento no transporte nas actividades complementarias e extraescolares
• O transporte recollerá aos estudantes na entrada do centro.
• Os estudantes deben estar perfectamente informados da hora de recollida no
centro, debendo asistir a clase co material necesario en caso de que teñan
algunha hora lectiva antes ou despois da actividade.
• O profesor encargado pasará lista do grupo mentres soben ao autobús deixando
unha copia dese mesmo listado para os docentes que se queden de garda.
• Non poderá asistir á actividade ningún alumno ou alumna que non teña entregado
a tempo a autorización e o importe solicitado para o transporte.
• Os alumnos e alumnas deben manter máximo respecto aos traballadores do
servizo de transporte, así como aos docentes e compañeiros. Os estudantes serán
responsables de calquera dano ou desperfecto ocasionado durante o transporte,
debendo sufragar os gastos derivados de calquera deterioro.
6. Actividades culturais e deportivas
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.
Desde a Vicedirección intentarase dinamizar a sala de xogos, sobre todo durante os
recreos.
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.
7. Outras posibilidades
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.
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- 8. Criterios para desenvolver viaxes de estudos de fin de etapa
O Director poderá autorizar viaxes de fin de curso para conmemorar o remate dunha
etapa educativa. Para evitar que estas viaxes se convertan nunha simple excursión lúdica,
que non resultaría adecuado pola vinculación co centro de estudios, establécense os
seguintes criterios:
1.- Só poderanse organizar viaxes de estudos para os cursos que rematen a ESO e
os Ciclos Formativos.
2.- O alumnado participante, xunto con algún docente e a Vicedirección
constituirán unha comisión organizadora do viaxe que terá dúas misións
fundamentais:
-Elaborar unha proposta do programa de viaxe e realizar as xestións
necesarias.
-Deseñar actividades para recadar fondos.
3.- O programa da viaxe deberá incluír, entre outras, actividades de tipo cultural,
medioambiental, social ou de outro tipo que sirvan de complemento aos
coñecementos adquiridos nos estudos. Unha vez elaborado, será sometido á
autorización do Director.
4.- As actividades de recadación de fondos, cando se desenvolvan no centro ou
impliquen de calquera xeito ó instituto, deberán contar coa autorización previa da
súa Dirección e non deberán, en ningún caso, promocionar estereotipos, actitudes
ou condutas que contradigan os valores básicos da educación.
5.- Os fondos achegados a través de ditas actividades deberán permanecer en
todo momento controlados a través dos propios alumnos e dun grupo de pais e
profesores que designe o Director.
6. -A participación do alumnado será voluntaria e requirirá autorización previa por
escrito dos pais ou titores.
7.- Os alumnos e alumnas serán acompañados polo profesorado correspondente
na proporción dun profesor ou profesora por cada vinte alumnos.
8.- A Xefatura de Estudos poderá privar da asistencia a unha actividade a aqueles
alumnos ou alumnas que amosaran unha conduta reiteradamente inadecuada nas
clases.
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Previstas por ciclos e departamentos:
FÓRA DO CENTRO

ACTIVIDADE
Roteiro faros Costa da
Morte
Visita a un recinto
arqueolóxico

DATA

LUGAR

xuño

CURSOS

TRANSPORTE

DURACIÓN APROX.

RESPONSABLE

1º ESO

Bus

Todo o día

Dept Galego

Marzo-Abril

Por determinar

1º ESO

Bus

Mañá/Día

Departamento historia

1º Trimestre (tres días,
cada dia dos grupos)
Unha cada trimestre
(tres saídas)

A Barcala (Tenis
Marineda)

1º ESO (3 Días, cada día
dos grupos)

Andando

3 horas (ou dúas e os
recreos)

Angel Naveira

A Coruña

1ºESO

BUS

3 horas

Dept debuxo

2ª Trimestre

Cambre

1ºESO

Media xornada

Bioloxía e E. Física

Visita Biblioteca Miguel
González Garcés

1º trimestre
(19 outubro)

Biblioteca Miguel
González Garcés
(A Coruña)

Bus (para 70 +-)

A visita dura 100 min. +
traslados
(de 10:15 ás 13:00)

Rosa Maceiras

Visita a La Voz de Galicia
(dous grupos en sendos
días)

2º trimestre
14 (martes) e 15
(mércores) de febreiro

La Voz de Galicia
(Polígono de Sabón,
Arteixo)

Si

Media mañá

Profesorado que
imparte la materia +
profesor del Dpto.

Visita ao obradoiro de
gaitas Seivane
Visita a un núcleo
urbano medieval
Intrcentros co IES David
Buján
Sendeirismo
Roteiro literario século

Abril 2017

Cambre

2º ESO (alumnado de
“Investigación e
tratamento da
información”)
2º ESO (alumnado de
Investigación e
trataminto da
información)
2º ESO

Bus – a pé.

2H e 1/2

Abril

Betanzos

2º ESO

Bus

Mañá

1º trimestre
3º trimestre
2º Trimestre
maio

IES David Buján
IES Afonso X
Ruta arredor Cambre
A Coruña

2º ESO A/B/C
2 ESO D/E/F
2º ESO
3º ESO

BUS (Aboado por os
alumnos)
Andando
Si

Toda a mañá

S. Cañás, B. Alonso, S.
Suárez
Departamento
historia
Belén Iglesias
Xabier Villarrenaga
Belen Iglesias
Dept Galego

Tenis Marineda
Visita a un museo (por
determinar)
Ruta polos arredores de
Cambre. Visita a aula da
Natureza de Abegondo,
observatorio de aves e
Encoro AbegondoCecebre

Toda a mañá
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Visita a unha fábrica
Visita á estación
depuradora de augas da
Telva
SENDEIRISMO E RUTA
NATURAL
Visita a un museo (por
determinar)
Abril ilustrado
Saída ao campo
Visita a una estación de
medida de parámetros
de contaminación
Correlingua
Representación teatral
de Kassa de Elefante
Elegante.
RAG
Visita a exposición
artística ou histórica
SENDEIRISMO E RUTA
NATURAL
Visita a un museo (por
determinar)
Roteiro rosaliano
Visita a exposición
artística ou histórica
INTERCENTROS CO IES
DAVID BUJAN
Kayak Ría da Coruña
(Oleiros)
Visita a un museo (por
determinar)
Visista a un entorno
urbano e/ou fabril
Visita á igrexa de Santa
María

IES AFONSO X O SABIO
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Por determinar
Marzo

Contorna
Cambre

3º ESO
3º ESO

Bus
Camiñando

Mañá
3 horas

Departamento historia
Departamento historia

1º TRIMESTRE

Dexo-Serantes

3º ESO

Bus e andando

Toda la mañana

Unha cada trimestre
(tres saídas)
Abril

A Coruña

3ºESO

BUS

3 horas

Xabier Villarrenaga
Dept bioloxía e ED. FIS
Dept debuxo

Concello Cambre

3ºESO
3ºESO
3ºESO

BUS

2 sesións por grupo

Dept Debuxo
Física e química
Física e química

Maio
27 de outubro

A Coruña
Forum Metropolitano (A
Coruña)

3ºESO
4ºESO (alumnado
música e AAEE)

BUS
Bus

4 horas
Media mañá

ENL
S. Cañás, B. Alonso, S.
Suárez

Xaneiro-febreiro
Abril

A Coruña
A Coruña

4º ESO
4º ESO

Bus
Bus

2-3 horas
3 horas

DEPT GALEGO
Departamento historia

2º Trimestre

Fragas do Eume

4º ESO

Bus e andando

Toda la mañana

Unha cada trimestre
(tres saídas)
Maio
Abril

A Coruña

BUS

3 horas

A Coruña

4ºESO (alumnado de
debuxo)
1º BAC
1º BAC

Xabier Villarrenaga
DEPT bioloxía e ed fis
Dept debuxo

Si
Bus

Todo o día
3 horas

Dept galego
Departamento historia

9 DE NOVEMBRO

IES DAVID BUJAN

1º BAC

Toda a mañá

3º Trimestre (Fóra do
horario) ) unha tarde
Unha cada trimestre
(tres saídas)
Abril

OLEIROS

1º BAC

BUS (aboado por os
estudantes)
BUS OU PARTICULAR

Toda a tarde

Belen Iglesias y Angel
Naveira
ANGEL NAVEIRA

A Coruña

1º BAC

BUS

3 horas

Dept debuxo

Contorna

Bus

Mañá

Departamento historia

Decembro

Cambre

2º Bacharelato
Xeografía
2º Bacharelato
Historia da Arte

Bus

3 horas

Departamento historia
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Visista a Santiago de
Compostela
Visita a museos de
Madrid
Visita ao SAI

Marzo

Santiago de Compostela

Maio

Madrid

Visita a un museo (por
determinar)
Concerto para pais e
alumnado– interc.IES
Betanzos
Concerto asomúsica

Unha cada trimestre
(tres saídas)
Abril 2017

3º Trimestre

Visita ao Campus da
UDC.
Visita ao Belén Viviente
Orden Terceira*

2016/2017

Tren

Día

Departamento historia

Por determinar

2 días

Departamento historia

Bus

Unha mañá

A Coruña

2º Bacharelato
Historia da Arte
2º Bacharelato
Historia da Arte
2º Bach (Bioloxía e
xeoloxía)
2ºBACH

BUS

3 horas

Dept. Bioloxía
Xeoloxía
Dept debuxo

Cecebre

4º ESO, 1º BACH

Bus

3H

S. Cañás, B. Alonso, S.
Suárez

4º ESO, 1º BACH

Bus

Todo o día

Abril

Posiblemente en
Ortigueira
Universidade A Coruña

Bach./ 2º CS

Bus

1 mañá

Primeiro trimestre

Ferrol

2º e 3º de ESO

Autobus

Unha mañá

Visita ao parque
Aquaciencia*

Primeiro trimestre

Ferrol

2º e 3º de ESO

Autobus

Unha mañá

Visita ao parque Eólico
de Sotavento.
Visita ao Museo de
Ciencia e Tecnoloxía
(Muncyt).
Intercambio co centro
IES Urbano Lugrís de
Malpica
Contacontos no
Portofaro e a un centro
da 3ª idade
Visita á Domus

Segundo trimestre

Parque eólico de
Sotavento
A Coruña

3º e 4º de ESO

Autobus

Unha mañá

4º de ESO e Bacharelato

Autobus

4 sesións

S. Cañás, B. Alonso, S.
Suárez
Orientador
Universidade da Coruña
Departamento de
Tecnoloxía /
Departamento de
Relixión.
Departamento de
Tecnoloxía /
Departamento de
Relixión.
Departamento
Tecnoloxía
Departamento de
Tecnoloxía E Física e
química
ENL

marzo

Portofaro/Centro da 3ª
idade

1º e/ou 2ºESO

Bus

2º Trimestre

Domus, A Coruña

Bus

Unha mañá

Dept Bioloxía

Finais febreiro-marzo

Lugo ou A Coruña
A Coruña
SANTIAGO

1º Bacharelato e cultura
científica 4º ESO
1º e 2º de Bach
1º CS
TODOS OS CURSOS

Bus

Todo o día
3H
Toda a mañá

Departamento Latín
Manuel Sanchez
Fernanda Rojo

Teatro Grecolatino
Saída ao xulgado
Parlamento de Galicia

3º Trimestre

Segundo trimestre.

20/10/2016

Saída 8.40

ENL
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complemetar
GADISA
Visita ao museo
Muncyt
Orientación académico
e profesional
Ed para a saúde:
alimentación,
prevención drogas e
sexualidade.
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CICLOS

2ºtrimestre

BETANZOS
A Coruña

2 CM Y 2º CS
FPB

Abril

IES AFONSO X

Ciclos FP

A fixar.

IES AFONSO X

FPB 1

Mañá

Sistemas informáticos

NON

1 sesión

Orientador Titores

NON

12 horas por grupo. A
fixar.

Orientador
Cruz Vermella

DENTRO DO CENTRO

ACTIVIDADE
Prevención de condutas
violentas
Uso responsable das
redes sociais
Taller de prevención de
drogodependencias
Contacontos
Charlas por especialistas
Prevención da violencia
de xénero. Obradoiros
Xornada xogos
populares
Afectividade (Plan
proxecta)

DATA

LUGAR

CURSOS

TRANSPORTE

DURACIÓN APROX.

RESPONSABLE

1º trimestre.

IES AFONSO X

1º ESO

NON

8 horas cada grupo.

A fixar.

IES AFONSO X

1º ESO

NON

4 horas cada grupo. 2º
trimestre.
Semana do 15 de
decembro
Unha cada trimestre
(tres charlas por curso)
Outubro/novembro.

IES AFONSO X

1º ESO

NON

1 sesión por grupo, a
fixar.
4 horas cada grupo.

IES

1ºESO

NON

Orientador /Cruz
Vermella
Orientador /Unidade
específica da Garda Civil
Orientador /Cruz
Vermella
ENL

IES

1ºESO

NON

2 horas

Dept debuxo

IES AFONSO X

2º ESO

NON

6 sesións por grupo

IES

2ºESO

Non

Orientador /Concello
Cambre
ENL e ed. fis

IES AFONSO X

3º ESO*

NON

6? Sesións por grupo

Orientador /Centro
“Quérote

1º trimestre ( a fixar)
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Prevención de condutas
violentas
Charlas por especialistas
Representación teatral
de El chico de la última
fila, a cargo do grupo de
teatro “Telón de
Aquiles” do IES Monte
das Moas
Colaboración coa
Fundación W.F.F
Obradoiros no centro
Obradoiros no centro
por parte de
profesionais (CÍA
Traspediante, CÍA
Elefante Elegante, CÍA
Pistacatro)
Ed para a saúde:
alimentación,
prevención drogas e
sexualidade.
Obradoiro de Hip hop
Charlas por especialistas
Obradoiro Aldaolado
Charlas por especialistas
Obradoiro O Leo
Charlas por especialistas
Representación teatral
Ahora Mismitos (*)

Concurso online
ODISEA, Delegación

IES AFONSO X O SABIO

2016/2017

1º trimestre.

IES AFONSO X

3º ESO*

NON

8 horas cada grupo.

Unha cada trimestre
(tres charlas por curso)
25 de outubro (martes)

IES

3ºESO

NON

2 horas

Orientador /Cruz
Vermella
Dept debuxo

IES Alfonso X
Salón de Actos

4º ESO

No

1 hora e 1/4

Profesorado dos grupos

Durante todo o ano

IES/Fundación en
Cecebre

4ºESO (AAEE)

Horas de clase

S. Cañás, B. Alonso, S.
Suárez

Segundo dispoñibilidade

IES

4ºESO (posibilidade de
abrir a outros cursos)

Horas de clase

S. Cañás, B. Alonso, S.
Suárez

A fixar.

IES AFONSO X

4ºESO

NON

12 horas por grupo.

Orientador /Cruz
Vermella

Ies
IES

4ºESO
4ºESO

NON
NON

2 horas
2 horas

ENL
Dept debuxo

IES
IES

1ºBACH
1ºBACH

NON
NON

2 horas
2 horas

ENL
Dept debuxo

IES
IES

2ºBACH
2ºBACH

NON
NON

2 horas

ENL
Dept debuxo

IES Afonso X
Salón de Actos

3º ESO (alumnado de
Cultura Clásica)+ 4º
(latín)

Non

Unha cada trimestre
(tres charlas por curso)
Unha cada trimestre
(tres charlas por curso)
Unha cada trimestre
(tres charlas por curso)
1º trimestre
20 decembro (martes)

3º e 4ºESO e Bach
(cultura clásica e latín)

Unha sesión de 90 min.
(comezaría a 1ª horaata 1º recreo)

Profesorado dos
departamentos que
imparten no nivel
(Cultura clásica / latín
/lengua cast. )
Profesorado do
departamento de latín e
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Española de Estudos
Clásicos.
Recital- performance
Elías Portela
Falta confirmación
Concerto para país, nais
e estudantes fin de
curso
Concertos no centro
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grego

1º trimestre (decembro)

IES Salón de actos /
Biblioteca

Bachillerato

Non

60 min. ¿

Profesorado que
imparte no nivel
Lingua castelá

Xuño 2017

Cecebre /IES (segundo
dispoñibilidade)

Todo alumnado de
música

Bus (se é fóra)

2H

S. Cañás, B. Alonso, S.
Suárez

2H

S. Cañás, B. Alonso, S.
Suárez

1H

S. Cañás, B. Alonso, S.
Suárez
INGLÉS

Decembro 2016, Marzo
2017, Xuño 2017

Conferencias no centro
(música)
Sesiones educativas
editorial
Contacontos inglés
Galego
Sesión informativa
sobre as probas de
acceso a ciclo superior
Sesión informativa
sobre as probas de
acceso a ciclos medio.
Coloquio aberto sobre a
violencia de xénero

Según dispoñibilidade
do conferenciante.
7-17 outubro

Salón actos IES

2º ESO, 3º ESO
4º ESO, 1º BACH, 2º
BACH
4º ESO, 1º BACH, 2º
BACH
3º,4º, 1º e 2º BACH

Segundo trimestre

Salón actos IES

ESO e BACH.

Febreiro.

IES AFONSO X

Ciclo Medio/Bach

NON

5 sesiones
50 minutos sesion
2 sesiones
50 minutos
1 sesión

Marzo.

IES AFONSO X

3º/4º ESO. FPB

NON

1 sesión

Orientador

8 marzo

IES AFONSO X

Bacharelato, 4 ESO, FPB.

NON

2 horas

Expo- Orienta: Xornada
de Orientación

Maio/IES.

IES AFONSO X. No hall.

3º, 4º ESO/ Bach./FP

NON

1 mañá

IV Encontro de centros
para unha convivencia
positiva
Orientación académico
e profesional

2º trimestre. A fixar

A Fixar

Alumnado axudante e
mediador

SI

2 xornadas

Orientador /Xuiz de
violencia de xénero da
Coruña
Orientador /Centros
educativos de Galicia/
Universidades públicas e
privadas /FF
Armadas/Outros
centros
Orientador /Centros
varios de Galicia

Maio

IES AFONSO X

2º, 3º e 4º ESO

NON

1 sesión en cada grupo

INGLÉS
Orientador

Orientador /Titores
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curso (Proxecta)
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Todo o curso

IES e fóra (revisar
condicións sobre
número de sesións
dentro do centro)
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15-20 estudantes SEN
DETERMINAR NIVEL

SI/NON

Debuxo /CGAI/Xunta

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE VARIOS DÍAS DE DURACIÓN

ACTIVIDADE

DATA

Actividade de Esquí

7-14 de xaneiro

ANDORRA

LUGAR

Todos os niveis

CURSOS

TRANSPORTE

Viaxe sección bilingüe
ERASMUS+ Recepción
alumnado Crush
ERASMUS+ Recepción
profesorado Horizon to
the future
ERASMUS+ Recepción
alumnado Horizon to
the future
Intercambio escolar a
Francia (Lycée de e
Cheylard, como no
curso 2013-2014).
Excursión 4ºESO

MAIO
19-25 febreiro

ROMA
IES

1º e 3º ESO
Todo o alumnado

5 DÍAS
7 días

13-17 marzo

IES

Profesorado

3 días

7-13 maio

IES

Todo o alumnado

7 días

Dirección e equipo
programas europeos

A DETERMINAR

A DETERMINAR

A DETERMINAR

A DETERMINAR

FRANCÉS

Pendente do período de
reválida

A determinar

4ºESO

7 días

Vicedirección

BUS

DURACIÓN APROX.
Unha semana

RESPONSABLE
BELEN IGLESIAS
XABIER VILLARRENAGA
DEBUXO
Dirección e equipo
programas europeos
Dirección e equipo
programas europeos
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ACTIVIDADES PARA DATAS SINALADAS/EFEMÉRIDES

ACTIVIDADE

DATA

LUGAR

CURSOS

DURACIÓN APROX.

RESPONSABLE

Celebración do Nadal

21/12

Instituto: aulas da planta baixa,
salón de actos, ximnasio, hall e
exterior.

Todo o alumnado

Desde as 10-13 ( non
haberá clases)
Ás 13 (aprox)
entregaranse as notas

Vicedirección e
colaboradores

Celebración do Entroido

24/II

Instituto: aulas da planta baixa,
salón de actos, ximnasio, hall e
exterior.

Todo o alumnado

Desde as 10-14(o resto
do día non haberá
clases)

Vicedirección e
colaboradores

Celebración de
efemérides: Día contra a
violencia de xénero, da
paz, da muller e contra
a LGTBfobia
Semana do Libro

25-XI

IES Afonso X

Todo o alumnado

Non se cortarán as
clases.

Vicedirección, ENL e
departamentos
colaboradores.

IES Afonso X O Sabio

Todo o alumnado

Instituto: aulas da planta baixa,
salón de actos, ximnasio, hall e
exterior.

Todo o alumnado

Celebración do fin de
curso

30 -I 8-III,
17-V
Abril
(18-21 e 24-28)

OBSERVACIÓNS
Xogos ao aire libre,
realización do festival de
Nadal, recital de poesía,
proxección dunha película na
biblioteca, karaoke e calquera
outra actividade que os
distintos docentes queiran
organizar.
Concurso de comparsas,
festival de Entroido, entrega
de premios de convivencia,
entrega de premios do
concurso da ANPA, concurso
de cartaces de ENL e dept
debuxo, reparto de
larpeiradas de Entroido do
ANPA, karaoke, xogos ao aire
libre, etc
POSIBLES PROPOSTAS SERÁN
BENVIDAS
Manifestos, performances,
accións, lecturas e
aqueloutras actividades que
se queiran propoñer.

LC, Vicedirección
Desde as 10-14(o resto
do día non haberá
clases)

Vicedirección e
colaboradores

Festival fin de curso, xogos ao
aire libre, karaoke, entrega
de premios, celebración do
final de curso de 4ºESO
(pendente de posible
reválida) actuación sufragada
pola ANPA, recital de fin de
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curso de poesía (ENL), de
Nadal do ANPA, karaoke,
xogos ao aire libre, etc
PROPOSTAS

PETICIÓN DOS PANEIS DO HALL PARA A CELEBRACIÓN DE EXPOSICIÓNS
MES
OUTUBRO
NOVEMBRO
DECEMBRO
XANEIRO
FEBREIRO
MARZO

ABRIL
MAIO

XUÑO

DEPARTAMENTOS

BIOLOXÍA

XEOGRAFÍA E HISTORIA

BIOLOXÍA
LINGUA CASTELÁ
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
ENL
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

CONCRECIÓN DE DATAS

(1ºavaliación, pendente de confirmar)

EXPOSICIÓN

Exposición :O mundo dos cogomelos

Reservado as dúas quincenas. Exposicións:
- O campesinado galego 1925
- 1975 Cine e historia
Día da Árbore e dos Bosques
SEMANAS ENTORNO AO 23 DE ABRIL
Conmemoración do día do ADN 25 ABRIL
SEMANA DAS LETRAS GALEGAS: Exposición sobre Carlos Casares
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA (última semana de maio e primeira de
xuño)
Alimentación saudabre. Alumnado de anatomía aplicada.

O DEPT de Bioloxía solicita un espazo permanente para o alumnado de 4ºESO de cultura científica para a divulgación científica.
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5.7. PLAN ANUAL DE LECTURA
Curso 2016-17
INTRODUCCIÓN:
De acordo co proxecto lector aprobado no Claustro e no Consello Escolar deste IES faise a
proposta de actuación concreta para o curso 2016-17
FINALIDADES DO PLAN:
O PLAN ANUAL DE LECTURA é un programa de obxectivos e accións para o
desenvolvemento do Proxecto Lector de Centro. Tratamos de deseñar un plan
personalizado e adaptado ás características específicas do noso centro, que vaia
encamiñado a mellorar as competencias fundamentais de lectura e escritura do noso
alumnado dende tódalas áreas do currículo, xa que nelas atópase a base de calquera tipo
de aprendizaxe.
Para o desenvolvemento deste Plan é necesario potenciar o uso da biblioteca escolar do
Centro, a través de actividades de dinamización que impliquen a maioría dos
departamentos didácticos así como a outros órganos do noso contorno (biblioteca
pública, colexios de primaria,…). Trátase, en definitiva, de implicar a toda a comunidade
educativa no proceso de adquisición do hábito lector.
En primeiro lugar é necesario recordar o principal obxectivo do Proxecto
lector: Procurar medidas de fomento da lectura e mantemento de hábitos
lectores para que o alumnado adquira estratexias para converter a información
en fonte de aprendizaxe. Trátase de ser capaces de comprender o lido e
demostralo levándoo a práctica a través da exposición ou interacción.
A comprensión lectora é considerada unha competencia básica no aprendizaxe
en xeral.. De forma mais concreta:
•

Fomentar a lectura, tanto a persoal, como a compartida.

•

Creación de novos lectores.

•

Buscar novos espazos de encontro e diálogo entre o alumnado e o
profesorado, fóra da aula convencionalmente entendida.

•

Intentar superar a suposta oposición ou separación entre a lectura do libro e a
utilización do ordenador ou de internet.

•

Buscar a mestura de diferentes medios (literatura, cómic, cine, internet,
música, etc.) que pode enriquecer a comprensión e disfrute da lectura.

•

Implicar a toda a comunidade educativa no Programa de Lectura a través da
participación en actividades de distinto tipo, organizadas polo centro escolar e
outros órganos do contorno.
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Ademáis das xa presentadas no documento da “Programación da Biblioteca”, levaranse
a cabo:
Actividades de Aula nas distintas materias:
•

Incluir en todas as materias a lectura de textos en distintos soportes, potenciando
o uso do dicionario e a realización de esquemas e resumos.

•

Fomentar a lectura de textos de diferente tipo en linguas estranxeiras.

•

Fomentar a práctica de distintos tipos de lectura (voz alta, voz baixa, global….) en
cada unha das materias.

•

Fomentar a dedicación a un tempo de lectura diario en todas as materias a través
da HORA DE LER

Actividades de Educación Documental:
5.

Potenciar a realización de Proxectos Integrados de Centro (traballos de investigación
de carácter interdisciplinar, partindo dun tema común e utilizando fontes variadas
tanto impresas como dixitais e seleccionando de forma crítica a información dada ,
na que participan varios departamentos a través de diferentes materias e niveis de
alumnado, co obxectivo de realizar un traballo conxunto no que estea implicado
todo o centro).

6.

Potenciar a busca de información en diferentes fontes (biblioteca escolar, pública,
medios de comunicación….)

7.

Potenciar a realización de exposicións escritas e orais propias, a partir da
información existente e a súa presentación en soportes variados (presentacións
power point, bitácoras, gráficos, artigos…)

Actividades en coordinación cos Departamentos Didácticos.
5.

Realización de concursos literarios atractivos para o alumnado. Farase en
colaboración cos departamentos de Linguas, plástica…, incentivándoos a través
dos premios e da dinámica dos concursos.

6.

Potenciar a participación e consulta do alumnado da páxina web, blog da
biblioteca onde, ademais doutras lecturas, se comentarán as lecturas obrigatorias
propostas polos departamentos de Lingua Galega e Lingua Castelá.

7.

Potenciar a consulta dos fondos de biblioteca a través do manexo do Programa
Meiga.
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8.

Exposicións de novidades e libros de lectura xuvenil en Lingua Galega e Lingua
Castelá .

9.

Realización de “Campañas de Lectura” (Nadal, Páscoas, Verán) e “Guías de
Lectura” que inclúan recomendacións para toda a comunidade educativa.

10.

Encontros cun autor de obras lidas durante o curso ou doutras propostas ou cun
contacontos en datas especiais (“Día do libro”.. “ Día das Letras Galegas”...).

11.

Asistencia a representacións teatrais e posibilidade de realizar algunha
dramatización co alumnado do propio centro.

Actividades programadas polos distintos Departamentos en relación o Plan lector.
Figuran nas correspondentes programacións de cada Departamento.

Outras actividades:
Ø Consolidar as actividades de Formación de usuarios e usuarias sobre todo para
o alumnado de primeiro da ESO e o de nova incorporación.
Ø Adquirir novos fondos documentais e de ficción por suxestións dos
departamentos, do alumnado e do propio grupo de traballo por medios
diversos.
Ø Seguir a facer exposicións temáticas en mesas e expositores dos diferentes
documentos da biblioteca durante todo o curso.
Ø Manter os paneis de información actualizados en canto a noticias e novidades
que puideran levar ao uso dos fondos da biblioteca.

MEDIOS PREVISTOS PARA LEVARA A CABO O PLAN:
•

Todos os espazos do IES son susceptible de utilización neste plan, aparte da aula, a
biblioteca, o recibidor, o salón de actos, …

74

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL

•

IES AFONSO X O SABIO

2016/2017

•

Os fondos documentais existentes tanto na Biblioteca
Departamentos están a disposición da comunidade educativa.

como

nos

•

A dotación orzamentaria da Biblioteca e os novos fondos monetarios
conseguidos a través do Plambe e da convocatoria dos Clubs de lectura
apoiarán este proxecto.

Difusión polo profesorado implicado da existencia do Plan en cada aula oor internet e
a través de carteis no propio centro.

AVALIACIÓN:
•

Facer un traballo de recomendacións de documentos e logo contrástalo 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.

1. A través do programa Meiga, facer unha valoración do uso dos documentos,
espazos, tempos , lectores...
•

Facer reunións periódicas do equipo para analizar dun xeito crítico o
traballo feito e planificar as correccións.
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5.8. PROXECTO DE BIBLIOTECA “O Bosque Animado” 2016-2017
LIÑAS DE ACTUACIÓN
1.- Organización e xestión.
Ø Seguir participando no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares convocado
pola Xunta de Galicia
Ø Manter as funcións básicas de zona de lectura e traballo da biblioteca do
centro.
Ø Aumentar o uso do espazo da biblioteca para outras actividades do ámbito
educativo e cultural.
Ø Seguir mellorando

a coordinación entre os membros do equipo da

biblioteca procurando aumentar o número de xuntanzas , a poder ser en
horario lectivo.
Ø Tratar de conseguir unha dedicación horaria do equipo suficiente para
desenvolver o maior traballo posible neste servizo.
Ø Implicar ao Claustro nos traballos que se desenvolven na biblioteca, tanto
como colaboradores ou como participantes nas actividades.
Ø Continuar coa depuración da base de datos de rexistros e dos fondos
inservibles.
Ø Crear grupos de traballo informais ou internos para programar ou realizar
actividades de dinamización concretas.
Ø Continuar co grupo de alumnos voluntarios durante os recreos,
formándoos para que podan informar ós compañeiros do funcionamento
da biblioteca, localización de libros...
2.- Dinamización e promoción dos recursos de biblioteca.
•

Facer un catálogo de recursos WEB para facilitar o seu acceso ós usuarios e ó
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.
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Adquirir novos fondos documentais e de ficción por suxestións dos
departamentos, do alumnado e do propio grupo de traballo por medios
diversos. Dentro deste punto, continuar coa subscrición a publicacións
periódicas ,aspecto no que a AMPA fai unha importante colaboración.

•

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

•

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

•

Actualizar

e

potenciar

o

funcionamento

do

blog

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

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

•

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

3.- Formación de usuarios.
•

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

•

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

•

Seguir colaborando co alumnado nos tempos de

lecer para a realización do

préstamo e de outras actividades na biblioteca.
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4.- Fomento da lectura
•

Bibliotecas de aula: Dentro de cada aula de primeiro ciclo de ESO o alumnado
disporá de un conxunto de libros aportados pola Biblioteca para poder lelos ou
levalos para a casa. O titor será o encargado de controlar o bo uso e os
movementos dos documentos

•

Mochilas viaxeiras, no primeiro curso da ESO . Esta é unha actividade voluntaria
que consiste en levar a casa unha mochila con varios documentos da biblioteca,
aproximadamente durante 15 días. O obxectivo que perseguimos é contribuír a
achegar as familias os documentos da biblioteca ( libros, películas, música,
revistas...). Na

documentación que levan as mochilas vai un listado

dos

documentos que van dentro así como un espazo para deixar as opinións e
suxestións. Cada mochila conten materiais dirixidos ós diferentes membros da
familia: CD música, DVD cine, libros de lectura en galego e en castelán, lectura de
adultos , de divulgación, un cómic e unha revista.
•

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, inda 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 castelá e o inglés e segue a ser un dos nosos obxectivos a destacar.

•

Hora de ler, no primeiro curso da ESO. Esta actividade consistirá na lectura de
calquera libro, xa sexa aportado polo alumno, da Biblioteca do IES ou da aula, dos
Departamentos, etc. Consiste na lectura en silencio ou en voz alta, durante vinte
minutos tódolos días, que irán rotando semanalmente nas distintas sesións
lectivas.

•

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

•

Elaborar guías de lectura, tanto temáticas como periódicas. Neste senso son
imprescindibles as que preceden as vacacións de Nadal e verán.
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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 , etc. Desenvolver e coordinar as posibles
campañas da Xunta referidas a lectura.
•

Realizar lecturas de poesía e teatro acompañadas de música en vivo.

•

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

•

Programar encontros con autores na medida das posibilidades.

•

Intentar a realización de obradoiros de creación literaria

•

Convocar concursos literarios ou de artes plástica e colaborar cos que fagan os
departamentos do IES e outras entidades.

•

Colaborar na impartición da materia Investigación e tratamento da información,
que figura como novidade no currículo en 2º da ESO, proporcionado espazos e
fondos na súa realización.

•

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.

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.

•

Estabilizar o grupo de alumnos axudantes creado este ano, aumentando 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.

79

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL

•

IES AFONSO X O SABIO

2016/2017

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.
a. Facer un traballo de recomendacións de documentos e logo contrástalo na devolución
dos mesmos.
b. 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.
c. Facer reunións periódicas do equipo para analizar dun xeito crítico o traballo feito e
planificar as correccións.

7. Equipo da biblioteca.
Responsable: Francisca Filgueira Ameneiros
Equipo de apoio: Continúan do curso anterior, Amelia Velasco, José Antonio Martínez,
Esther Gallego, Manuel Sánchez, Mercedes López, Pilar Varela e José Luis Úbeda.
Incorpórase para este curso Beatriz Alonso, vicedirectora do IES.
Esperamos contar

coa colaboración da maioría do profesorado para organizar e

desenvolver as actividades programadas e tamén trataremos de que o alumnado se
implique de xeito mais activo as diversas tarefas e actividades.

8.- Horario e desenvolvemento da programación.
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En función do horario dispoñible o Equipo da Biblioteca intentará desenvolverse esta
programación.
O horario de atención directa para este curso é o seguinte.
LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

8’30/9’20

Profesor
garda

Profesor
garda

Profesor
garda

Profesor
garda

Profesor
garda

9’20/10’10

Profesor
garda

Profesor
garda

Francisca
Filgueira

Profesor
garda

Profesor
garda

RECREO

Francisca
Filgueira

Francisca
Filgueira

J.Antonio
Martínez

Francisca
Filgueira

Esther
Gallego

10’30/11’20

Profesor
garda

Profesor
garda

Francisca
Filgueira

Francisca
Filgueira

Profesor
garda

11’20/12’10

Profesor
Garda

Francisca
Filgueira

Profesor garda Profesor
garda

Profesor
garda

RECREO

Amelia
Velasco

Amelia
Velasco

J.Antonio
Martínez

Esther
Gallego

12’30/13’20

Profesor
garda

Profesor
garda

Profesor garda Profesor
garda

Profesor
garda

13’20/14’10

Profesor
garda

Profesor
garda

Profesor garda Profesor
garda

Profesor
garda

16’30/17’20

Profesor
garda

17’20/18’10

Profesor
garda

-

Francisca
Filgueira

En verde: atención por parte dos membros do equipo de bilioteca
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5.9. PROXECTO DE FOMENTO DE USO DO GALEGO
EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA GALEGA do I.E.S. Afonso X O Sabio
1. INTRODUCIÓN
Segundo o establecido no decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no
ensino non universitario de Galicia, os Equipos de Dinamización da Lingua Galega terán un
papel fundamental no deseño, posta en práctica e revisión dos programas de promoción
da lingua galega nos centros educativos. Conforme a isto, tamén sinala no seu artigo 15 o
que os EDL terán como obxectivo potenciar o uso da lingua galega en centros públicos.
Durante os cursos pasados, o Equipo de Normalización Lingüística do IES AFONSO X O
SABIO levou adiante un conxunto de actividades que permitiron adquirir unha pequena
experiencia sobre as que daban mellores resultados. Partiremos dese punto para a
programación de actividades futuras que teñan unha boa acollida por parte do alumnado
e que ao tempo cumpran coa finalidade de promoción do noso idioma entre toda a
comunidade educativa.
Para o presente 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.

OBXECTIVOS
a) Obxectivos xerais
Estamos convencidos de que o ámbito familiar -con respecto aos alumnos- é o punto de
referencia básico a ter en consideración con relación á adquisición da lingua. Con todo,
consideramos que no centro educativo podemos tentar promocionar, fomentar, dignificar
a lingua galega. Será un dos obxectivos principais pór os alicerces necesarios para
posibilitar que aumente o seu uso habitual no ámbito escolar. Confiamos en que as
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actitudes e consideracións negativas que existen con respecto á lingua autóctona poidan
ser modificadas.
b) Obxectivos canto á lingua habitual:
-Incrementar o uso da lingua galega entre a comunidade escolar.
-Tentar romper cos hábitos diglósicos da contorna (aínda que comúns a toda Galicia, moi
acusados na nosa cidade e comarca).
-Asesorar práctica ou tecnicamente a todo aquel membro docente que imparta as súas
clases en lingua galega.
-Preparar actividades (conferencias, teatro, cinema, exposicións, saídas...) que teñan
como finalidade o fomento da nosa lingua.
c) Obxectivos canto á competencia lingüística
-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 e posible.
d) Obxectivos canto á valoración do idioma
-Fomentar o respecto para coa diversidade lingüística e cultural do noso contorno.
-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 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.
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-No relativo á contorna, procurar eliminar os prexuízos existentes canto ao galego

MEDIDAS
-Realizar unha serie de actividades (relatadas 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 da Coordinadora de Equipos de Dinamización Lingüística para,
entre outras cousas, compartir experiencias con eles.

ACTIVIDADES:
Procuraremos que teñan un carácter eminentemente interdisciplinar e, por tanto,
manter sempre 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 valoroción do noso idioma. Tamén figurarán nel
a programación das actividades que se van desenvolver. Entre as máis importantes
destacan as seguintes:

CONVOCATORIAS LITERARIAS
A experiencia dos cursos pasados dinos que o alumnado é obxecto dun auténtico
bombardeo de convocatorias de concursos de todo tipo, en particular, naturalmente, as
dun certo contido didáctico. Por iso resulta a cada paso menos numerosa e moito menos
entusiasta a súa participación neles. No noso caso convocamos anualmente un
importante certame literario en colaboración co I.E.S. David Buján e co Concello de
Cambre, certame que conta cun certo prestixio e ao que pensamos que debemos dedicar
84

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL

IES AFONSO X O SABIO

2016/2017

os máis dos nosos esforzos neste campo. 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 2017 tócalle ao IES David Buján organizar o certame.
Con todo, non debemos nin queremos pechar as portas a algunha outra idea menos
ambiciosa pero que poida chamar a atención dos/as alumnos/as.
E debemos procurar ter o cortizo do vestíbulo actualizado con información sobre outros
concursos e eventos.

DÍA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, DA PAZ, DA MULLER ...
Como en anos anteriores promoveremos a colaboración do alumnado mediante
convocatorias de redacción de textos (manifestos, poemas, caligramas, colaxes, carteis,
etc.) para a celebración no noso I.E.S. destas e outras datas sinaladas.

BLOG
Imos usar o blog recen creado para visualizar más o que estamos a facer.

FOMENTO DA EXPRESIÓN ESCRITA E ARTíSTICA
Renovación da pancarta do vestíbulo.
Grafitis para a celebración do 8 de marzo.
Cartaces para os xogos populares.
IVº certame de cartaces de Entroido do IES.
Pancarta do Correlingua (se hai alumnado voluntario).

CLUBE DE LECTURA
Haberá un clube de lectura para alumnado de ESO e Bacharelato animado polas
profesoras Mar Hermida Pico e Dulce Fdz. Graña.
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“Coñece Cambre”.
Imos solicitar a colaboración do departamento de Historia para participar na exposición
“Coñece Cambre” a cargo dun grupo de ESO da profesora Mar Hermida Pico.

CORRELINGUA
Como cada ano, ofreceremos a posibilidade ao alumnado de participar no Correlingua,
preferentemente ao alumnado de 3o de ESO.

LETRAS GALEGAS
Na mesma semana, exposición sobre Carlos Casares. Traballos do alumnado sobre a súa
obra.
Último día do curso, recital poético musical a cargo do alumnado de Bacharelato e da
ESO. Prestaremos libros e antoloxías se así o necesita e pide.
Concurso/exposición “Galego-tunea” a túa prenda. Convidarase o alumnado a traer unha
prenda decorada con frases en galego.

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, o Entroido darannos pé á introducir importantes aspectos da nosa cultura e a a
manter unha óptica propia destas festas.
Samaín e Entroido
Con respecto ao Samaín cómpre subliñar que notamos certo cansanzo entre o alumnado,
que xa traballa moito o tema (cabazas) na Primaria; e unha participación cada ano máis
baixa. Imos proporcionar ao profesorado información sobre o Samaín e o Entroido para
quen o queira traballar desde a súa materia.
Entroido
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No referido ao segundo trimestre celebraremos o Entroido. Imos desenvolver dous
concursos que xa contan con tradición no centro. Por unha banda, haberá un de
máscaras, 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
as familias do alumnado a esta celebración.
Os xogos populares
Coa colaboración de todo o profesorado, e especialmente coa Vicedirección e co
Departamento de Educación Física, pensamos organizar unha Xornada de Xogos
Populares, adicado ao alumnado de 2º ESO. A práctica nas clases de Educación Física e a
exposición de paneis explicativos sobre os diferentes xogos, teñen como obxectivo a súa
promoción e recuperación. Participa na organización alumnado da ESO e alumnado
colaborador do EDLG será o encargado de realizar paneis, grafitis..., ademais de contar
coa posible participación do MELGA de Ponteceso.

FOMENTO DA EXPRESIÓN ORAL Obradoiro de Hip hop da man de Serxio Garcia
(cantante que Deus ke te crew) Para fomentar, mellorar e promocionar o uso da lingua
galega oral cuns rexistros e intereses en consonancia cos do noso alumnado. Para
alumnado de 4º ESO.
Concertos, actuacións
Para o presente curso prevemos O Leo para o alumnado de 2º de Bacharelato e Aldaolado
para 1º de Bacharelato.
Contacontos
Para alumnado de 1o de ESO.
Contada a cargo de alumno/as de ESO para alumnado de Primaria e para maiores:
Un grupo de 1º ou 2º de ESO sairá ao CEIP Portofaro para contar contos.
Outro grupo irá a un centro de 3º idade.
Intercambio co IES Urbano Lugris de Malpica de Bergantiños
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Tentaremos pór en práctica un intercambio cultural entre o alumnado galegofalante
malpicán e o cambrés, co obxectivo de que uns e outros perciban con máis amplitude a
realidade lingüística e cultural galega.
Campaña de sensibilización sobre a demanda da lingua galega na atención ao cidadán
en servizos informativos, empresas, comercios, etc.
Pensada en principio para Bacharelato, levaríase a cabo no primeiro trimestre baixo unha
forma aínda por determinar (mercadillo simulado, vídeo promocional…)

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.
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 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.
Tamén seguiremos a correxir borradores diversos: actas da CCP, etc. O EDLG así mesmo
traballará 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 do
Departamento de Plástica (elaboración de pancartas, deseño ...), Educación Física,
Francés e Lingua e Literatura Galegas.

RELACIÓNS DO I.E.S. COA SÚA CONTORNA
Participaremos de novo 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 mentalización a prol do uso da nosa lingua. Pensamos que o contacto do
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noso alumnado co de moitos outros centros arredor desta carreira reivindicativa ten un
importante efecto sobre a imaxe do galego na mocidade.

OUTRAS ACTIVIDADES NON PREVISTAS
A experiencia destes últimos cursos reafirmounos na idea de que non debemos ter un
catálogo pechado de actividades, nin teimar por todos os medios de levar adiante as
programadas contra vento e marea. Algunhas das previstas, por diversos motivos,
simplemente non teñen a acollida esperada e pola contra, no día a día xorden
posibilidades de actuacións non pensadas con anterioridade pero que poden ser de gran
proveito. No caso de apareceren novas actividades ou iniciativas ao longo do ano que
fomenten o uso do galego ou a súa promoción serán obxecto da nosa atención.

TEMPORALIZACIÓN
Algunhas actividades teñen xa data provisional de realización para se propoñer á CCP:
Público

Actividade

Temporalización

Contacontos

decembro (semana do 15)

Intercambio

marzo

3º ESO

Correlingua

maio

1º e 2º Bach.

Campaña de sensibilización

outubro-novembro

1º ESO

Todo o centro

2º Bach

Entroido, 25-N, 30-X 8-M, Letras novembro,
Galegas

xaneiro,

febreiro, marzo, maio

O Leo, actuación
xaneiro ou febreiro

1º Bach

Aldaolado, actuación
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Todo o centro Recital poético musical

23 xuño

Todo o centro Festival de Entroido

febreiro

2º ESO

Xogos populares

23 decembro

Visita RAG e roteiro pola Coruña

Xaneiro

Obradoiro de hip-hop

Novembro

2016/2017

4o ESO

Membros do EDL
Mar Hermida Pico, Dulce Fernández Graña, Carme Fernández, François Davo, Xosé
Ramos, Xavier Fdz. Villarrenaga, Uxía Mariño Gómez (alumna 3º ESO), Paula Sueiro Amor
(alumna 3º ESO), Fátima Bocixa Rioboo (alumna 3º ESO).
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5.10. PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Obxectivos
Coa idea de dar unha resposta axeitada á diversidade e que esta non supoña un obstáculo
para o desenvolvemento persoal e social dos nosos alumnos/as , establecemos os
seguintes obxectivos:
• Procurar unha detección o máis precoz posible das necesidades educativas do
noso alumnado para poder establecer o diagnóstico e o plan de intervención
máis axeitado.
• Habilitar as condicións necesarias para mellorar o proceso de aprendizaxe de
cada alumno/a, ofrecendo respostas ás necesidades individuais e evitando o
fracaso escolar e os problemas de integración.
• Deseñar propostas educativas diversificadas no que respecta á organización,
procedementos, metodoloxía e avaliación, que respondan ás realidades
individuais do noso alumnado.
• Promover a colaboración cos centros adscritos para poder prever as
necesidades e acadar unha mellor organización.
• Organizar e coordinar os recursos materiais e humanos dispoñibles para unha
maior operatividade.
• Recoller con claridade as posibles medidas de atención á diversidade para
facilitar a participación activa de todo o equipo docente no estudio e toma de
decisións sobre solucións máis axeitadas ás necesidades do noso alumnado.
• Estruturar o reparto de tarefas e responsabilidades nun clima de colaboración
e traballo en equipo.
Determinación do alumnado que será obxecto de atención específica.
A detección precoz das necesidades educativas posibilitará ao alumnado a superación
das súas dificultades e permitirá unha mellor planificación do centro no que respecta aos
recursos humanos.
Os instrumentos dos que nos serviremos para detectar as necesidades do alumnado son
os seguintes:
• Informes facilitados polos centros de procedencia no caso do novo alumnado, no
marco do plan de acollida establecido.
• Resultados das avaliacións finais (ordinaria e extraordinaria), que nos permitirán
elaborar previsións para o seguinte curso especialmente no que respecta ás
medidas organizativas.
• Avaliación inicial: será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao
desenvolvemento do currículo, así como para adoptar aquelas medidas de apoio,
reforzo e recuperación que se consideren oportunas para cada alumno ou alumna.
o Incidirase na obtención de información sobre os coñecementos previos do
alumnado en cada unha das materias, no grao de desenvolvemento das
competencias básicas e no análise dos informes persoais da etapa ou curso
anterior, completada coa información obtida a través da persoa titora.
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A observación do alumnado na realización de actividades na aula, así como os
traballos individuais e de equipo, facilitará a detección de necesidades educativas
e de problemas de integración.
• A avaliación continua: terá carácter formativo e orientador, permitindo detectar
as dificultades no momento que se producen, e, en consecuencia, incorporar
medidas de ampliación, enriquecemento, reforzo ou de adaptación que permitan
garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso
educativo do alumnado e unha mellor adecuación da práctica docente.
Realizado o proceso de detección de necesidades levarase a cabo o reforzo educativo
correspondente ou o apoio necesario. De resultar insuficientes, recorríase a outras
medidas de carácter extraordinario segundo cumpra: adaptación curricular
individualizada, diversificación curricular, …
•

Persoal responsable do proceso
O equipo docente do/a alumno/a e especialmente o titor, quen reunirá toda a
información.
Na toma de decisións das medidas oportunas participará activamente o departamento de
orientación.
Tipo de alumnado a considerar.
Todo o alumnado é susceptible nun ou noutro momento de ser obxecto dalgunha
medida, dada a complexidade e variabilidade da evolución persoal, en todo caso
podemos delimitar algunhas das situacións a considerar:
• Discapacidades (visuais, auditivas, motoras, …)
• Dificultades no manexo das técnicas instrumentais.
• Problemas no ritmo de aprendizaxe.
• Avaliación negativa nalgunhas das áreas da etapa precedente.
• Promoción de curso sen ter superadas todas as materias.
• Dificultades de aprendizaxe.
• Repetición de curso na ESO.
• Alumnado inmigrante.
• Sobredotación ou altas capacidades.
Caso particular do alumnado inmigrante
Serán obxecto de medidas de carácter organizativo e pedagóxico nos seguintes supostos:
• Descoñecemento das dúas linguas oficiais da nosa comunidade autónoma,
galega e castelá.
• Desfase curricular de dous cursos ou máis, con respecto ao que lle
correspondería pola súa idade.
• Presentar graves dificultades de adaptación ao medio escolar debidas a
razóns sociais ou culturais.
• Ser alumnado de orixe estranxeira, aínda que non presente as necesidades
sinaladas.
1. Medidas:
• Medidas de orientación e acción titorial que incluirán plans de acollida así como
de seguimento do seu proceso de integración escolar por parte do titor/a, coa
axuda, se é o caso, do departamento de orientación.
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Medidas de atención escolar de tipo curricular:
Reforzo educativo
Flexibilizacións de idade.
Grupo de adaptación de competencia curricular.
Adaptacións curriculares
Este alumnado será obxecto de avaliación inicial no momento da súa
incorporación ao centro, e os resultados da mesma condicionarán o nivel no que
debe ser escolarizado.

Medidas de atención á diversidade
Están orientadas a responder ás necesidades educativas concretas do alumnado e á
consecución das competencias básicas e dos obxectivos da ESO. Non poderán, en ningún
caso, supoñer unha discriminación que lles impida alcanzar os devanditos obxectivos e a
titulación correspondente.
Medidas curriculares
1. De carácter ordinario.
Teñen como finalidade posibilitar desenvolvementos do currículo diferentes en función
das posibilidades e necesidades dos alumnos e alumnas.
1.1. Titoría
Constitúe unha axuda á individualización do proceso de ensinanza aprendizaxe de cada
alumno/a. O titor/a pode chegar a un coñecemento máis fondo das aptitudes e
capacidades do alumnado, dos seus intereses e motivacións, así como do seu grao de
responsabilidade. Este coñecemento será o punto de partida para, en colaboración co
resto de profesores/as do grupo e co Dep. de Orientación, deseñar estratexias para lograr
actitudes positivas cara ó estudio e ós compañeiros, hábitos de traballo e
comportamentos socialmente adecuados. No presente curso dispoñemos de 26 titorías,
distribuídas, nas etapas con horario de titoría específico, do seguinte xeito:
• 1º ESO.- 6
• 2º ESO.- 6 e PMAR
• 3º ESO.- 6 e PMAR
• 4º ESO.- 4
• FPB1.- 1
• FPB2.- 1
1.2. Reforzo educativo
Entendemos que o RE é a medida máis inmediata para atender ás dificultades. de
aprendizaxe e debe ser sempre previa a calquera outra medida de atención. Levarao a
cabo o profesor de área no seu grupo clase. É unha medida ordinaria que afecta ós
elementos non prescritivos do currículo, é dicir, a todo o que conforma a opción
metodolóxica de cada profesor: secuenciación e organización dos contidos, tipos de
actividades, formas e instrumentos de avaliación e agrupamentos na aula.
Será elaborado polo profesor/a que imparte a área, e desenvólvese no contexto
ordinario da aula.
1.3. Apoios
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É un reforzo realizado por outro profesor. Así, pois, algunhas actividades de reforzo
pódeas realizar o profesor/a de área no seu grupo de clase, mentres que outras poden
requirir a intervención de profesores especialistas de apoio (profesor/a de PT e
profesor/a de AL) e/ou doutros profesores.
Os apoios realizaranse fundamentalmente nas áreas instrumentais: lingua e matemáticas,
pero sempre segundo as posibilidades horarias.
Os pais dos alumnos e alumnas que reciban apoio serán informados das medidas que se
van adoptar e dos obxectivos que se pretenden conseguir. O responsable de facilitar esta
información é o titor/a, en colaboración, se é o caso, co departamento de orientación
(DO). Neste curso teremos apoios coa seguinte distribución:
• Apoio en Lectura e Escritura: 1 grupo en 1º da ESO e outro en 2º da ESO,
coincidindo coa clase de Francés para aquel alumnado con moitas
dificultades nesta competencia.
1.4. Recuperacións.
É unha medida de reforzo que se aplicará ao alumnado que promocione de curso sen ter
superado todas as materias, e ao alumnado repetidor. Seguirán un programa destinado a
recuperar as aprendizaxes non adquiridas
O alumnado con pendentes deberá superar a avaliación correspondente ao devandito
programa.
No caso do alumnado repetidor estará orientado á adquisición das competencias básicas.
Os Departamentos a principio de curso establecerán os criterios e mecanismos de
recuperación, no seu caso, desas materias.
1.5. Programas de tratamento personalizado.
Vai dirixido a alumnado con necesidade específica de apoio educativo. É un conxunto de
medidas destinadas á atender necesidades particulares de alumnos que presenten
discapacidade física e/ou sensorial e o seguimento dun alumno con diabete crónica.
Neste ámbito disporemos dunha persoa coidadora que atenderá a 1 alumno de 1º e 1 de
2º.
1.6. Optatividade
É unha medida de atención á diversidade da ESO que favorece a personalización do
currículo, de acordo coas capacidades e necesidades educativas do alumnado, co fin de
adaptarse ós diferentes estilos de aprendizaxe, de motivar partindo dos intereses
individuais e facilitar unha transición á vida adulta. A optatividade na educación
obrigatoria concéntrase en terceiro e cuarto da ESO fundamentalmente.
2. De carácter extraordinario.
2.1. Exención da 2º lingua estranxeira.
Prevista para alumnado dos cursos 1º e 2º da ESO que presente claras dificultades
continuadas no proceso de aprendizaxe, en particular nas áreas de linguas. Reciben
reforzo educativo naqueles aspectos nos que se detectase as dificultades, logo do
informe pertinente da persoa titora da etapa ou curso anterior, no cal se fará explícito o
motivo da medida adoptada. Neste curso teremos dous grupos de apoio en 1º da ESO (A
e B-C) e catro grupos en 2º da ESO (A, B- C, E e F) que reciben apoio no horario desta
materia.
2.2. Adaptación curricular individualizada.
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Trátase dunha medida extraordinaria de atención á diversidade, que leva asociada a
modificación dun ou máis elementos prescritivos do currículo, como son: Obxectivos,
contidos e criterios de avaliación.
Diríxese ós alumnos/as que por razóns educativas, sociais, culturais, por déficit de
calquera tipo ou por ter capacidades excepcionais, non poden seguir o proceso ordinario
de ensinanza-aprendizaxe sen modificar esencialmente o currículo de referencia.
As Adaptacións poden ser Significativas, cando supoñen a eliminación de contidos
esenciais e nucleares, obxectivos considerados básicos nas distintas etapas curriculares,
ou Non Significativas, cando o que supoñen é un axuste na metodoloxía, actividades,
materiais, agrupamentos,...para dar resposta ás necesidades do alumnado.
Neste curso está previsto a continuación, revisión ou establecemento de ACS no número
de casos seguintes:
• 1º ESO.- 6 alumnos ou alumnas, que tiveron en cursos anteriores e
outros 8 , que non a tiñan no curso anterior, a valorar en cada
materia
• 2º ESO.- 4 alumnos ou alumnas, que tiveron en cursos anteriores e
outros 4, que non a tiñan no curso anterior, a valorar en cada
materia.
Medidas Organizativas
Refírense á forma na que están estruturados os agrupamentos para conseguir a atención
á diversidade.
1. Grupos específicos temporais.
Están destinados a apoiar o alumnado con dificultades xeneralizadas de aprendizaxe
naquelas áreas curriculares que, ben por teren carácter instrumental para seguir a
aprender, como é o caso da Lingua ou das Matemáticas, ben polo seu peso conceptual,
reclaman unha atención máis individualizada (Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais,
Xeografía e Historia).
Ao remate do curso escolar, o titor/a en colaboración co departamento de orientación
elaborará un informe individualizado de cada alumno, indicando a efectividade da medida
e a proposta sobre a continuidade ou non dela.
AGRUPAMENTOS NA ESO NO CURSO 2016-17
NIVEL
1º
2º
3º

Nº GRUPOS
2 (B-C, D-E)
2 (B-C, D-E)
1 (C- D)

MATERIAS DO AGRUPAMENTO
Matemáticas, Xeografía e Historia e Lingua Castelá
Matemáticas, Xeografía e Historia e Lingua Galega
Matemáticas, Xeografía e Historia

2. Desdobramentos (linguas e matemáticas)
Neste curso temos os seguintes:
• Matemáticas de 1º da ESO: nun grupo
• Música de 2º da ESO: nun grupo.
• Tecnoloxía de 3º da ESO: 2 grupos.
• Plástica 1º da ESO: 6 grupos.
• Francés 2º ESO: 6 grupos.
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Inglés 3º ESO: 6 grupos e 4º ESO: 4 grupos.
Física e Química 2º: 6 grupos.
Física e Química 4º: 3 grupos
Bioloxía 1º: 6 grupos.
Bioloxía 3º: 6 grupos.
Bioloxía 4º: 3 grupos.
Matemáticas académicas de 4º da ESO: nun grupo.

3. Programas de Diversificación Curricular.
A función deste programa é posibilitar que os alumnos/as poidan acadar as competencias
básicas, os obxectivos xerais da ESO e o título de Graduado en ESO, mediante unha
metodoloxía e uns contidos axeitados ás súas características e necesidades.
Neste curso escolar a composición dos grupos destes programas é a seguinte:
• PMAR de 1º ano (para cursar 2º e 3º da ESO).- 7 alumnos.
• PMAR de 2º ano (para cursar 3º da ESO).- 9 alumnos.
4. FPB.
• Informática de oficina 1º ano.- 23.
• Informática de oficina 2º ano.- 13.
Coordinación e responsabilidade dos implicados
Na atención á diversidade están implicados todos os profesores e profesoras. O obxectivo
de todo o equipo educativo debe ser común: Ofrecer a cada alumno/a a resposta que
precisa ás necesidades que presenta.
En relación directa coa diversidade do alumnado presente nas nosas aulas as funcións de
cada profesional son:
1. Titores
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Coordinar a avaliación inicial dos alumnos e alumnas do seu grupo coa
colaboración do resto do profesorado e do DO.
Detectar as posibles dificultades de aprendizaxe.
Comunicar ao Xefe de estudos e ao orientador os casos detectados para
iniciar o proceso de información ás familias, a intervención do orientador e
articular a continuación as medidas pedagóxicas necesarias.
Colaborar co orientador, xunto co resto do profesorado, na avaliación
psicopedagóxica.
Facilitar a integración dos alumnos no grupo.
Fomentar a súa participación nas actividades do centro.
Coordinar o proceso de avaliación dos alumnos do seu grupo...
Informar aos pais e ao profesorado dos alumnos e alumnas con
necesidades específicas sobre todo aquilo que lles concirne en relación
coas actividades docentes e rendemento académico.
Colaborar co orientador no seguimento das medidas de RE.
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2. Profesorado específico de apoio: PT, AL, profesora de Economía con función de apoio
e profesorado de apoio dos Departamentos de Lingua Castelá e Matemáticas.
• Prestarlle atención docente directa ao alumnado con necesidades
educativas especiais que así o requira.
• Colaborar na elaboración, seguimento e avaliación das adaptacións
curriculares individuais, así como das medidas de reforzo, se é o caso, e
daquelas outras dirixidas á atención á diversidade do alumnado.
• Participar nas sesións de avaliación inicial do alumnado que accede á
educación secundaria obrigatoria e, cando cumpra, nas sesións de
avaliación que afecten ao alumnado ao que lle prestan atención directa.
3. Outros profesores. Coordinación
Para un adecuado funcionamento das actividades de apoio é necesario establecer unha
coordinación entre o profesorado de apoio e o das áreas instrumentais co obxecto de
asegurar a conexión e continuidade entre o traballo que se realiza na aula e o que se
realiza nas sesións de apoio.
4. Orientador
• Participar na revisión e nas posibles propostas de mellora, cando cumpra,
así como no deseño e desenvolvemento dos diferentes documentos de
planificación e xestión do centro especialmente no referente as medidas
de atención á diversidade.
• Participar e asesorar á Comisión de Coordinación Pedagóxica nas medidas
de atención á diversidade.
• Coordinarse coas orientadoras dos CEIP de Cambre para acadar, entre
outras, información que facilite a identificación do alumnado con
dificultades de aprendizaxe que pasa a secundaria.
• Participar en reunións, xunto coa dirección, co profesorado de 6º de EP,
dos CEIP de Cambre coa finalidade de que haxa unha colaboración máis
coherente e coordinada entre as etapas de primaria e secundaria. Incidir
na actualización do nivel de competencia básica do alumnado e no
traspaso de información (entre outras, as medidas que se propoñen para
alumnado que promociona sen acadar os obxectivos en tódalas áreas,
selección do alumnado para obradoiros,... ).
• Revisar os expedientes dos alumnos e alumnas que se incorporan por
primeira vez ao centro e dos cales se dispón de información proporcionada
pola orientadora do CEIP (informes psicopedagóxicos, logopédicos,
informes individuais finais de EP do alumnado con n.e.e. ...).
• Participar nas sesións de avaliación inicial proporcionando ao profesorado
os aspectos máis relevantes da información recollida do alumnado, sobre
todo dos que poidan precisar medidas educativas especificas.
• Colaborar cos titores na relación e información ós pais
• Colaborar co Xefe de estudios na organización e posta en marcha das
medidas establecidas para os alumnos con dificultades de aprendizaxe.
• Colaborar co profesorado de apoio na planificación, desenvolvemento e
seguimento das medidas de atención á diversidade.

97

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL

•
•
•

IES AFONSO X O SABIO

2016/2017

Colaborar cos titores no seguimento das medidas de reforzo e apoio
educativo.
Participar nas sesións de avaliación trimestrais e extraordinarias.
Responsabilizarse da avaliación psicopedagóxica.

Seguimento e avaliación das medidas adoptadas
No mes de setembro, antes da celebración do claustro de reparto da carga horaria, no
seo da Comisión de Coordinación Pedagóxica o departamento de orientación presentará
unha proposta de organización das distintas medidas en cada etapa. Trimestralmente,
despois de cada avaliación, haberá polo menos outra reunión de seguimento e
coordinación dos departamentos, deixando constancia escrita dos acordos tomados.
Todo o equipo de profesores implicados participarán no seguimento e coordinación a
nivel individual e de grupo-aula a través das xuntas de avaliación.
Realizarase unha avaliación continua da consecución dos obxectivos propostos nos plans
de traballo individuais introducindo as modificacións oportunas segundo a evolución do
alumnado.
A final de curso o departamento de orientación fará unha avaliación do desenvolvemento
deste plan tendo en conta as avaliacións trimestrais dos axentes implicados. Os
resultados serán presentados nos órganos de coordinación docente.
Recursos dispoñibles
1. Materiais:
Os recursos materias nos que se baseará o apoio serán os materiais específicos de
elaboración propia, os libros de texto do alumno e/ou outro material de aula,
completando cando sexa necesario con outros materiais de apoio.
Cos materiais seleccionados, as actividades elaboradas, as programacións realizadas, os
departamentos está creando un fondo de recursos que servirá para cursos posteriores.
Contamos ademais cos fondos MORA para atender as necesidades de material específico
que se precise para un mellor desenvolvemento das medidas de atención á diversidade.
2. Persoais:
• 1 especialista de apoio de pedagoxía terapéutica (PT) a tempo total e 1 de
AL a tempo parcial (10 horas).
• 4 profesores de varios Departamentos con funcións de apoio.
• 1 profesora de apoio do Departamento de Lingua Castelá para lectura e
escritura.
• Profesorado encargado das materias dos agrupamentos, dos programas de
diversificación e da FPB.
3. Curriculares:
• Priorización dos contidos mínimos de área.
• Afianzamento, se procede, contidos doutro curso e incluso de 3º ciclo de
EP.
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Permanencia dun ano máis no curso. O equipo docente valorará se o
alumno desenvolveu as aprendizaxes básicas que lle permitirán seguir
avanzando no curso seguinte.

4. Metodolóxicos:
• Partir dos coñecementos previos do alumno (informes titores, avaliación
inicial).
• Favorecer a implicación do alumno e da súa familia nos procesos de
aprendizaxe. Negociar co alumno a necesidade de incrementar a súa
colaboración e participación para poder superar as dificultades.
• Potenciar aprendizaxes funcionais e significativas.
• Propoñer actividades e procedementos de avaliación diversificados,
adaptados aos diferentes niveis e intereses do alumnado.
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1. Introducción
A aplicación das Tecnoloxías da Información e a Comunicación ao traballo da aula é unha peza
clave para a educación e formación das novas xeracións. A súa importancia social e o lugar
preferente que ocupa xa na vida dos nenos e nenas, fai que deban estar presentes nos centros
educativos, de modo que aqueles adquiran os coñecementos e habilidades necesarias para
abordar con garantía de éxito a súa utilización nos contornos de aprendizaxe, familiares e de
lecer.
O Plan de integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación trata de que as
tecnoloxías da información e a comunicación se incorporen, como un recurso máis, aos
procesos de ensino- aprendizaxe.
O obxectivo é que o alumnado, ao rematar a escolarización obrigatoria, acade unha
competencia dixital. Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para busca, obter,
procesar e conumicar información, para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes
habilidades, que van desde o acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes,
unha vez tratada. Tamén se utilizan as TIC como elemento esencial para informarse, aprender
e comunicarse.
A realidade amosa unha lenta incorporación das TIC ás actividades docentes; non obstante, o
profesorado está expectante polas novas posibilidades que se lle ofrecen. Tamén hai que ter
en conta que os recursos do centro están lonxe de ser os ideais para traballar coas novas
tecnoloxías.

1.1.

Descripción e características do centro

O IES Afonso X O Sabio e un centro educativo situado nun entorno rural pero moi próximo á
cidade de A Coruña, estando máis preto das características do extrarradio dunha cidade que
dun entorno puramente rural.
O centro educativo consta de dous edificios, nun deles atopamos os espazos administrativos
(sala de profesores, departamentos didácticos, secretaria, dirección), espazos común
(biblioteca, sala de profesores, laboratorios, talleres de tecnoloxía, aulas de debuxo…) e as
aulas dos grupos de ESO. No outro edificio atoparemos espazos ocupados polos grupos de
bacharelato, os ciclos formativos e un grupo de formación profesional básica.
O centro conta con doce aulas ABALAR, dúas aulas de informática para o alumnado de ESO e
bacharelato, unha aula de informática para os ciclos formativos. Tódalas aulas contan cun
ordenador portátil a disposición do profesorado conectado a un videoproxector, ademáis dúas
aulas dotadas con pizarra dixital interactiva, ordenador portátil e videoproxector e duas aulas
de uso común (unha en cada edificio) dotada con ordenador portátil e videoproxector.
Na biblioteca do centro existen tres ordenadores fixos a disposición do alumnado para utilízalo
no seu proceso educativo.
No centro cúrsanse as seguintes etapas educativas:
ETAPA

CURSO

ESO

BACHARELATO
MEDIO: Técnico en xestión administrativa
CICLOS
SUPERIOR: Técnico superior en administración e finanzas
FPB

1º
2º
3º
4º
1º
2º
1º
2º
1º
2º

ESO
ESO
ESO
ESO
BACH
BACH
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1.2.

A comunidade educativa e as TIC:

Ao longo do curso 2014-2015 propuxémoslle á comunidade educativa do noso centro que
cubrise unha enquisa para observar a situación cara ao uso das TIC na actividade diaria e
docente, os resultados son os seguintes:

1.2.1.

Profesorado

Nº total profesorado: 70
Nº respostas: 28
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO NO DOMICILIO
Equipamento informático
Ordenador portátil

22

78.6%

Ordenador fixo

14

50%

Tablet

13

46.4%

9

32.1%

18

64.3%

0

0%

Miniportátil
Teléfono móbil con acceso a internet
Otro
Equipos periféricos
escaner

19

67.9%

impresora

22

78.6%

grabadora de son

11

39.3%

cámara de fotos dixital

24

85.7%

Sistemas operativos
MAC
1 3.6%
WINDWS

25 89.3%

LINUX/UBUNTU

7

Conexión internet
ADSL
9 32.1%
CABLE (R)
NO TIENE

15 53.6%
0

0%

NAVEGACIÓN POR INTERNET
UTILIZAS INTERNET NO DOMICILIO
SI
NON

24 85.7%
3 10.7%

SI TE CONECTAS A INTERNET, CANTAS HORAS Á SEMANA?
MENOS DE 3 HORAS
DE 4 A 7 HORAS
DE 8 A 12 HORAS
MÁIS TEMPO
A TRAVÉS DE QUE EQUIPO TE CONECTAS A INTERNET?
TELEFONO MOVIL
17 60.7%
TABLET

16 57.1%

ORDENADOR FIXO OU PORTATIL

26 92.9%

3 10.7%
6 21.4%
10 35.7%
8 28.6%

25%
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COÑECEMENTO DAS FERRAMENTAS INFORMÁTICAS
USO HABITUALMENTE?
MICROSOFT OFICCE
24 85.7%
OPEN OFICCE

12 42.9%

Outro

2 7.1%

UTILIZAS APPS PARA A XESTIÓN ACADÉMICA?
SI

13 46.4%

NON

12 42.9%

FERRAMENTAS QUE UTILIZAS
BLOG
15 53.6%

GLOGSTER

6 21.4%

EDMODO

8 28.6%

PREZI

9 32.1%

EXELEARNING

3 10.7%

Otro

4 14.3%

EDILIM, ARDORA...

6 21.4%

USO DAS TIC
Para que utilizas as TIC na tua actividade académica?
Buscar información
26 92.9%
Comunicarte con alumnos/as

19 67.9%

Comunicarte con pais/nais

6 21.4%

Comunicarte cos compañeiros

21

Elaborar actividades dirixidas á actividade docente

20 71.4%

Outro

75%

1 3.6%

Do tempo de conexión semanal a internet, que fracción das mesmas adicas a
actividades relacionadas co estudio?
Menos do 10%
3 10.7%
Do 50% ao 75%
9 32.1%
Entre o 10 e o 15%

2 7.1%

Do 25% ao 50%

8 28.6%

Máis do 75%

3 10.7%

Cando empezaches a utilizar internet?
Nos últimos seis meses
0 0%

Fai máis de tres anos

Fai un ano

0

Nonn sabe/non contesta

Dous ou tres anos atrás

2 7.1%

0%

21 75%
0

0%

Onde comenzaches a utilizar internet?
Na tua casa
18 64.3%

No lugar de traballo

9 32.1%

Na casa dun amigo ou familiar

0

Non cibercafe

2 7.1%

No centro de estudios

4 14.3%

Otro

0

0%

0%
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Tes un perfil nunha rede social?
Facebook
12 42.9%

Ningunha

6 21.4%

Twiter

7

Otro

4 14.3%

Edmodo

8 28.6%

25%

USOS ACADÉMICOS DA REDE
Con canta frecuencia pides aos teus alumnos/as que utilicen as TIC para realizar os
traballos asignados en clase?
Nunca
1 3.6%
Moi frecuentemente
5 17.9%
Algunhas veces
Frecuentemente

12 42.9%

Non sabe/non contesta

0

0%

4 14.3%

Utilizas o ordenador e outras TIC cando realizas presentacións na clase?
Nunca
1 3.6%
Algunhas veces

5 17.9%

Frecuentemente

4 14.3%

Moi frecuentemente
Non sabe/non contesta

12 42.9%
1 3.6%

Estableciches comunicación online con outros profesores para realizar algunha
actividade académica?
Nunca
4 14.3%
Algunhas veces

14

50%

Frecuentemente

3 10.7%

Moi frecuentemente

1 3.6%

Non sabe/non contesta

1 3.6%

Cantas veces tiveches a oportunidade de traballar en equipo co apoio das TIC?
Nunca
5 17.9%
Algunhas veces

13 46.4%

Frecuentemente

3 10.7%

Moi frecuentemente

2 7.1%

Non sabe/non contesta

0

0%

Ofreces a oportunidade de traballar en equipo aos teus alumnos/as co apoio do uso
das TIC?
Nunca
7 25%
Algunhas veces

8 28.6%

Frecuentemente

6 21.4%

Moi frecuentemente

2 7.1%

1

Permites aos teus alumnos/as enviarche mensaxes informáticos para aclarar
dúbidas sobre o seu traballo?
Nunca
7 25%
Algunhas veces

5 17.9%

Frecuentemente

1 3.6%

Moi frecuentemente

10 35.7%

Cantas veces utilizas a páxina web da biblioteca para consultar o catálogo en liña?
Nunca
12 42.9%
Algunhas veces

9 32.1%

Frecuentemente

1 3.6%

Moi frecuentemente

1 3.6%

Con que frecuencia recurres a internet para obter recursos que empleas na aula?
Nunca
0
0%
Algunhas veces

4 14.3%

Frecuentemente

9 32.1%

Moi frecuentemente

10 35.7%

Reflexionas e fas reflexionar ao alumnado sobre a calidade da información que
obtemos na rede?
Nunca
2 7.1%
Algunhas veces

7

Frecuentemente

25%

11 39.3%

Moi frecuentemente

3 10.7%

Nunca

5 17.9%

Utilizar os recursos e materiais de ABALAR?
Algunhas veces

12 42.9%

Frecuentemente

2 7.1%

Moi frecuentemente

3 10.7%

NECESIDADES DE FORMACIÓN
Necesito perfeccionar a miña formación en:
ABALAR: uso de miniportátiles

1

3.6%

ABALAR: uso da Pizarra Dixital Interactiva

6

21.4%

ABALAR: uso do servidor

4

14.3%

CREAR BLOGS

1

3.6%
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CREAR CURSOS NA AULA VIRTUAL

6

21.4%

USO DE REDES SOCIAIS: EDMODO...

5

17.9%

COÑECER FERRAMENTAS GOOGLE: CALENDAR, SITES...

6

21.4%

CREAR E XESTIONAR VIDEOS

6

21.4%

XESTIONAR SONS

4

14.3%

EXELEARNING

4

14.3%

EDLIM, ARDORA

2

7.1%

CREAR MAPAS CONCEPTUALES

3

10.7%

Outro

1

3.6%

OPINIÓN SOBRE A PRESENZA DAS TIC NA AULA
Que importancia che merece a utilización de recursos tecnolóxicos, como apoio
didáctico nos procesos de ensinanza-aprendizaxe?
Necesaria
15 53.6%
Opcional

6 21.4%

Non aplicable á area

0

0%

Crees que as TIC favorecen a adquisición de aprendizaxes, grazas aos ambentes
simulados para a experimentación e o contacto directo?
Sí
21 75%
Non

1 3.6%

Por que?
•

Por lo atractivo que les resulta a los alumnos y porque es un apoyo al aprendizaje individual.

•

Porque permiten simulacións moi atractivas e significativas para a comprensión. Tamén axudan a ver e compartir
os traballos doutras persoas.

•

Por que o alumnado a ve próxima ás súas inquietudes e iso fai que a motivación creza.

•

Pienso que deben ser un complemento, los alumnos al final copian y pegan, van a lo fácil y aprobar o no no
depende del uso de las tic sino de la motivación que tengan, el que está motivado aprueba a partir de cualquier
instrumento, metodología... Hay que tener interés. Además internet no puede sustituir la memoria, ejercicio
imprescindible para la actividad intelectual, lo importante es que el profesor haga entender la materia pero ellos
tienen que estudiar

•

Favorece a motivación.

•

Facilita a comprensión dos conceptos e é máis atractivo para o estudante. Mellora a motivación.

•

En muchas actividades se ahorran recursos materiales y tiempo de ejecución; aunque la inmediatez de los
resultados provoca, a veces, precipitaciones perjudiciales para el aprendizaje. Lo ideal sería la coexistencia de
actividades reales y simuladas.

•

Todos os medios serven para aprender.

•

Si.

•

Permite a aprendizaxe colaborativa e a virtualización das aulas, comunicación coas familias e alumnos,
colaboración entre docentes, etc...

•

Na sociedade na que vivimos, dominadas pola continua presencia de información, é vital ensinar aos alumnos o
seu emprego e manexo das ferramentas TIC.

1
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O uso das TIC fainos dependentes e pouco reflexivos cando as utlizamos como apoio na aula?
Si
Non

3 10.7%
18 64.3%

Por qué?
•

Porque son unha ferramenta máis a usar.

•

Siempre y cuando se usen correctamente y para los fines establecidos por el profesorado

•

Porque non.

•

Porque las usamos con fines determinados, y con mesura.

•

Non penso que estea relacionado coas TIC.

•

Para rapaces que non desenvolveron esas capacidades e parécelles que todo se pode solventar a través das TIC,
con menor esforzo ou sen el

•

Porque temos que ser responsables no seu uso e razoables.

•

Por la comodidad de tener escrita la información en pantalla

•

Sempre que as TIC non sexan un fin en sí mesmas, sinon un recurso máis

As TIC permiten unha maior interación co coñecemento motivado no proceso de aprendizaxe?
Si

21 75%

Non

1 3.6%

Por que?
•

Porque poden ver case ao momento os resultados dos seus traballos. Ademais a configuración que eles lle dean
sempre será máis atractiva que na pizarra.

•

Permiten unha maior autonomia do alumnado no proceso de aprendizaxe

•

El campo de trabajo es amplio y ofrece muchas posibilidades

•

Pero tiene que haber interés por parte del alumnado

•

porque o alumno ten un papel más activo na súa propia aprendizaxe.

•

Porque non.

•

posibilitan la motivación gracias a la cantidad y variedad de recursos disponibles y a la facilidad de acceso a los
mismos

•

Depende dos alumnos e do profesorado, das súas capacidades, intereses e capacidade de abstracción

Internet converteuse nunha ferramenta que permite o fácil acceso a unha gran cantidade de
información, desplazando ás bibliotecas como fonte primaria de consulta. Ensinas o uso axeitado
das TIC e o manexo da información que estas proporcionan?
Si
Non

Por que?
•

Porque si.

21 75%
1 3.6%

1
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•

Inténtoo. Teñen que ter un uso crítico e responsable. Teñen que aprender a ver que a primeira opción non sempre
é a válida ou a mellor. Tamén que a información da rede non é sempre fiable.

•

Parece básico que antes aprendan a usar un dicionario

•

Es elemental, así debe ser.

•

Insisto en que busquen fuentes fiables, porque muchas veces consultan wikipedia, blogs etc... Y que no olviden
que los libros son una gran fuente de información,

•

Na miña materia, unha lingua estranxeira, francés, os alumnos utilizan os tradutores e vemos con frecuencia na
clase cómo as redaccións feitas con eles poden ser piores que as dos propios alumnos.

•

Necesitan ser criticos coa información atopada

•

Por que creo que es necesario distinguir y procesar bien la información que se busca.

O uso das TIC favorece a adquisición das competencias de aprender a aprender e autonomía
persoal?
Si
Non

19 67.9%
2 7.1%

Por qué?
•

Porque podes consultar máis información .

•

mucha información y muchos recursos al alcance de cualquiera.

•

Es un trabajo que se hace individualmente cuando es necesario

•

Si, pero no so o uso das TIC ou o abuso

•

Non estou segura de que ambos estean relacionados Moitos alumnos poden usar as TIC e carecer de autonomía
para aprender ou calquera outra cousa

•

Porque buscan mil excusas para no hacer nada, no me va wifi, o el ordenador falla, y no buscan otras soluciones.

•

Porque os traballos os teñen que pensar, organizar e facer indidividualmente. Se lles dou as ferramentas, teñen
que aprender a utilizalas e ao final o traballo individual lévaos a adquirir as competencias.

•

Que beneficios aportan as TIC no traballo diario na aula?

•

Permiten elaborar moitos materiais didácticos que axudan a entender os contidos. Tamén axudan a unha
aprendizaxe máis participativa e activa e favorecen o acceso á información

•

Muchos.

•

Aporta material complementario a los contenidos del tema. Facilita el aprendizaje práctico y visual. Al realizar
actividades on line les facilita la autocorrección.

•

Disponer de información al alcance de la mano de forma rápida

•

mucha información y muchos recursos disponibles para todos.

•

Autonomía no aprendizaxe Motivación

•

Complemento audiovisual, hacer más atractiva la información

•

Mais dinamismo. Apertura de posibilidades. Aforro de tempo. Vistosidade. Motivación.

•

Facilita o acceso a infirmación dos alumnos e a comunicación é mais directa e rápida

•

Un instrumento máis, que nos permite poñernos en contacto con moitas situacións e mundos

•

A curiosidade pola materia, a información inmediata, lectura, selección de contidos, imaxes...

Que aspectos das TIC na aula resultan perxudiciales?
•

Si están controladas por el profesor, ninguna, siempre que sean actividades didácticas.

•

Que se usen moito as pantallas e non se escriba, ou que non se reflexione,porque as imaxes pasan moi rápido.

•

Que consulten páginas que no deban, hagan mal uso de la cámara, copien y peguen, no leer, no practicar la
escritura, no consultar buenas fuentes etc...

1
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•

Si os recursos informáticos se convirten nun fin, non nun instrumento. Problemas técnicos que ocupan moito
tempo

•

O anonimato da rede, temos que aprender a socializar nun novo medio. A falta de conciencia crítica á hora de
obter información.

•

Mezclar esa búsqueda con cosas que nada tienen que ver con la materia

•

O reparto dos miniportátiles é un incordio, especialmente se non che coincide co recreo. Tamén a falta que ten o
alumnado de disciplina á hora de seguir os pasos que lle marcas. 20 mans preguntando á vez o mesmo. A
impaciencia que lle xera ao alumnado. E como falle algo... buf! desesperación. Pero pouco a pouco imos
conseguindo cousas. Tamén creo que pouco profesorado fai uso das tics e iso resta rapidez á hora de usalas ti.

•

Si se usan con cordura no veo en qué puedan ser perjudiciales

•

Ningún.

•

Poden limitar a capacidade de concentración e de traballo Dan unha sensación de facilidade e disponibilidade do
saber que non é real, sen esforzo Convirte a aprendizaxe nun "xogo"

1.2.2.

Alumnado

Nº PARTICIPANTES: 247
CURSO
1º ESO
2º ESO

114 46.2%
84

34%

3º ESO

1 0.4%

4º ESO

29 11.7%

1º BACH

0

2º BACH

8 3.2%

CICLO MEDIO

1 0.4%

CICLO SUPERIOR

0

FPB

6 2.4%

0%

0%

EQUIPAMENTO INFORMÁTICO NO DOMICILIO
Na túa casa tes...
Ordenador fixo

151

61.1%

Miniportátil

Ordenador portátil

167

67.6%

Tablet

157

63.6%

Teléfono móbil con
conexión a internet

60

24.3%

201

81.4%

Cando necesitar traballar co ordenador...
Podes facelo sempre que queres

171 69.2%

Tes que compartilo

48 19.4%

Non podes utiizalo

11 4.5%

Si non tes ordenador na casa podes...
Ir á biblioteca
Ir a un ciber

168

68%

16 6.5%

Pedirllo a un familiar ou veciño

70 28.3%

Non podo utilizalo nunca

21 8.5%

Que outros equipos informáticos tes?
Impresora
Escaner

179 72.5%
97 39.3%

Cámara de fotos dixital

177 71.7%

Pen drive

211 85.4%
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Si tes ordenador, que sistema operativo tes?
Windows

210 85%

Apple

10

Linux/Ubuntu
Non sei

4%

2 0.8%
17 6.9%

Tes conexión a internet?
Si

229 92.7%

Non

4 1.6%

NAVEGACIÓN POR INTERNET NA CASA
Navegas por internet na tua casa?
Si

225 91.1%

Non

9 3.6%

Cantas horas á semana te conectas a internet?
Menos de 3 horas

64 25.9%

De 4 a 7 horas

52 21.1%

De 8 a 12 horas

38 15.4%

De 13 a 20 horas

34 13.8%

Mais de 20 horas

49 19.8%

A través de que equipo te conectas habitualmente?
Teléfono móbil

197 79.8%

Tablet

93 37.7%

Ordenador portátil

88 35.6%

Ordenador fixo

67 27.1%

Miniportatil

20 8.1%

COÑECEMENTO DOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS
Uso habitualmente
procesador de textos word

129 52.2%

presentacións power point

procesador de texto open oficce

86 34.8%

presentacións open oficce

folla de cálculo excel

21 8.5%

publisher

folla de cálculo open oficce

20 8.1%

Otro

116

47%

62 25.1%
8 3.2%
26 10.5%
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Envío correos electrónicos
Sí

140 56.7%

Non

91 36.8%

Cando envío correos electrónicos
adxunto imáxenes e arquivos

119 48.2%

completo a axenda coas direccións dos meus contactos

18 7.3%

Reenvío correos

26 10.5%

Respondo correos

107 43.3%

Utilizo buscadores de internet
Google

224 90.7%

Yahoo

15 6.1%

Otro

30 12.1%

Coñeces e utilizas os seguintes recursos
Glogster

62 25.1%

Prezi

11 4.5%

Pixton

30 12.1%

Otro

26 10.5%

USO DAS TIC
Para que utilizas normalmente o ordenador na casa?
Entrar nas redes sociais
Chatear
Xogar

117 47.4%
79

Ler xornáis, revistas...

32%

Buscar información

106 42.9%

Otro

35 14.2%
168

68%

50 20.2%

Usaches o ordenador na tua actividade académica?
Sí
Non

211 85.4%
7 2.8%

Si respondiches que SI, para que o utilizaches?
Buscar información

190 76.9%

Comunicar co profesor/a

53 21.5%

Comunicarte cos compañeiros

37

15%

Realizar traballos
Otro

179 72.5%
4 1.6%
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Do tempo de conexión semanal a internet, que fracción adicas a actividades
relacionada co estudo?
menos do 10%

44 17.8%

Entre o 10 e o 25%

70 28.3%

Do 25 ao 50%

66 26.7%

Do 50 ao 75%

28 11.3%

Máis do 75%

10

4%

Cando comenzaches a utilizar internet?
Nos últimos seis meses

3 1.2%

Fai un ano

6 2.4%

Dous ou tres anos atrás
Fai máis de tres anos
Non sabe/non contesta

34 13.8%
127 51.4%
41 16.6%

Onde comenzaches a utilizar internet?
Na tua casa

182 73.7%

Na casa dun amigo ou familiar

10

Na escola

19 7.7%

Otro

4%

7 2.8%

Tes conta de correo electrónico?
Sí

201 81.4%

Non

12 4.9%

Tes perfil nunha rede social?
Sí

194 78.5%

Non

20 8.1%

USOS ACADÉMICOS DA REDE
Cantas veces os profesores/as che piden que utilices as TIC para realizar os traballos
da clase?
Nunca
Algunhas veces

38 15.4%
127 51.4%

A miudo

38 15.4%

Moi a miudo

14 5.7%

1

Comunícaste cos compañeiros de clase para realizar alguna atividade académica?
Nunca
Algunhas veces

26 10.5%
121

49%

A miudo

54 21.9%

Moi a miudo

13 5.3%

Cantas veces tiveches a oportunidade de traballar en equipo co apoio do uso das
TIC?
Nunca
Algunhas veces

54 21.9%
101 40.9%

A miúdo

42

17%

Moi a miúdo

14 5.7%

Tiveches a oportunidadede enviar e-mail a algún profesor/a para aclarar dúbidas?
Nunca

98 39.7%

Algunhas veces

91 36.8%

A miúdo

12 4.9%

Moi a miúdo

12 4.9%

Utilizas a páxina web da biblioteca do centro para consultar o catálogo?
Nunca
Algunhas veces

175 70.9%
36 14.6%

A miúdo

2 0.8%

Moi a miúdo

0

0%

Utilizas internet para buscar información e recursos para completar o traballo da
clase?
Nunca

8 3.2%

Algunhas veces

94 38.1%

A miúdo

69 27.9%

Moi a miúdo

41 16.6%

Tes en conta a calidade da información que che ofrece internet?
Nunca

13 5.3%

Algunhas veces

68 27.5%

A miúdo

81 32.8%

Moi a miúdo

50 20.2%

Cando buscas información en internet, copias e pegas sin indicar a fonte e sin
seleccionar a información?
Nunca
Algunhas veces
A miúdo
Moi a miúdo

88 35.6%
102 41.3%
16 6.5%
9 3.6%

2. Desenrolo do Plan TIC
2.1.

Obxectivos

PROFESORADO
§

Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente ao aproveitar
as posibilidades que ofrecen as TIC.

§

Programar actividades de formación dirixidas ao profesorado para o uso dos recursos
que nos ofrecen as TIC na nosa labor docente

§

Favorecer o traballo colaborativo con outros profesionais aproveitando as posibilidades
que nos ofrecen as TIC

§

Aproveitar as posibilidades motivadoras das novas tecnoloxías

§

Promover a aprendizaxe colaborativa entre o noso alumnado, favorecendo a súa
autonomía e a súa responsabilidade no seu proceso educativo.

ALUMNADO
•

Propoñer o uso das TIC para a busca de información, presentación de traballos e
realización de actividades.

•

Aproveitar os recursos que ofrece o centro para conseguir que o noso alumnado se
familiarice co uso educativo dos medios informáticos

•

Favorecer unha actitude crítica coa información que nos ofrece internet, levando a cabo
unha selección dos contidos interesantes, respectando e facendo constar a autoría dos
textos seleccionados.

•

Reflexionar sobres as ventaxas que nos ofrecen as novas tecnoloxías, pero tamén sobre
os seus perigos.

•

Utilizar as TIC para favorecer o traballo en grupo, e a colaboración entre iguais no
proceso educativo.

RELACIÓN COAS FAMILIAS
•

Utilizar os recursos que nos ofrecen as TIC (abalar móvil, espazo ABALAR, correo
electrónico…) para establecer unha comunicación fluida coas familias do noso
alumnado.

•

Realizar actividades dirixidas ás familias para achegar as posibilidades e os perigos das
TIC no proceso educativo dos seus fillos.

XESTIÓN DOS RECURSOS TIC DO CENTRO
•

Coordinar o acceso aos espazos comúns dotados con medios informáticos para que
sexan accesibles a todo o alumnado do centro.

•

Coidar e controlar os elementos de hardware e software das aulas que se utilicen,
ademais do mobiliario.

•

Empregar os ordenadores da biblioteca para realizar actividades e buscar información.

•

Potenciar o uso da páxina web do centro, como espazo de comunicación e como medio
de interrelación con outros centros.

•

Aproveitar toda a potencialidade que nos ofrece a dotación das aulas ABALAR.

PLAN TIC – IES AFONSO X O SABIO

2.2.

Competencias básicas

Ao longo da o proceso educativo o noso alumnado debe acadar as competencias básicas
establecidas na lexislación vixente, as TIC colaboran nesta adquisición do seguinte xeito:
a) Competencia en comunicación lingüística.
•

Aprender facendo: a mellor formar de desenrolar a competencia lingüística do noso
alumnado é permitindolle que se comunique dun xeito realista con outros persoas.

•

Aprender con outros: o noso proceso de aprendeizaxe mellora na interacción cos
outros, unas veces seremos emisores de información e outras receptores da mesma.

•

Aprender con todolos sentidos: os recursos TIC nos permiten a utilización a e
aprendizaxe tanto a través de textos orais como escritos.

•

Aprender en moitas linguas y con moitas persoas: plurilingüismo y pluriculturalidad. A
partir do uso de internet podemos acercarnos sin prexuizos a outras linguas e culturas.

•

Aprender linguas para aprender: aprendizaxe de linguas basado nos contidos. O
coñecemento da lingua e o seu enriquecemento comunicativo é imprescindible para
acadar uns mellores resultados na adquisición de coñecementos en tódalas materias.

•

Aprender disfrutando: a propia actividade de aprendizaxe é unha fonte principal de
motivación.

b) Competencia matemática.
Para acadar unha competencia matemática debemos propiciar a creación de espazos de
investigación, debate, búsqueda de coñecemento e proposta de solucións a problemas,
implicando ao alumno no seu propio aprendizaxe a partir da realización de tarefas auténticas
en contextos reales, potenciando o uso das TIC, tanto como ferramentas de indagación,
búsqueda e presentación de resultados das tarefas plantexadas como de construcción de
coñecemento.
c) Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico.
As ferramentas informáticas favorecen a aprendizaxe colaborativa, a búsqueda de información
autónoma, a reflexión sobre os coñecementos acadados. A utilización de internet favorece a
posibilidade de traballar con casos reáis e situación que están a suceder no momento presente.
d) Tratamento da información e a competencia dixital.
O alumnado dominará as ferramentas informáticas e comprenderán a súa importancia no seu
proceso de aprendizaxe, máis aló da sua función comunicativa e lúdica
e) Competencia social e cidadá.
Grazas ás ferramentas informáticas podemos: coñecer lugares, persoas, situacións sociáis, a
arte… de lugares que non coñecemos, podemos comunicarnos, aprender a respectar as
diferenzas e valorar as singularidades dos distintos espazos mundiais.
f) Competencia cultural e artística.
O alumnado pode enriquecer a súa formación co contacto con outras culturas, con outros
mundos, dun xeito sinxelo, ademáis de coñecer as correntes artísticas do pasado, e tamén as
do presente, podendo interactuar cos espazos artísticos máis interesantes do momento.
g) Competencia para aprender a aprender.
O alumnado aprenderá a reforzar a súa aprendizaxe dunha maneira autónoma, aprendendo a
utilizar as TIC como medio para localizar actividades de reforzo, tamén poderá utilizar as TIC
para ampliar os seus coñecementos naqueles aspectos que lles resulten máis atractivos.
h) Autonomía e iniciativa personal.
O alumnado debe responsabilizarse do seu proceso de aprendizaxe, as TIC resultan unha
ferramenta imprescindible para acadar os resultados buscados. O aprendizaxe colaborativo, o
traballo por proxectos, necesita da presenza das TIC no seu proceso formativo

1

PLAN TIC – IES AFONSO X O SABIO

2.3.

Recursos e organización dos espacios

Para poder aplicar o uso das TIC no traballo na aula é imprescindible que a dotación de
recursos sexa o imprescindible, no noso caso contamos con:
EDIFICIO ESO:
•

AULA ABALAR: once aulas dotadas con ordenador portátil para uso do profesor,
videoproxector, PDI, wifi e miniportátiles (un por cada alumno/a)

•

AULA: as aulas de 3º e 4º de ESO dispoñen de ordenador portátil para uso do
profesor/a, videoproxector e conexión por cable á internet.

•

AULAS DESDOBRES: dúas aulas con ordenador portátil para uso do profesor, PDI,
videoproxector

•

AULAS ESPECÍFICAS:

•

BIBLIOTECA

•

ESPAZOS PARA O PROFESORADO

•

ESPAZOS ADMINISTRATIVOS:

EDIFICIO BACHARELATO:
•

AULA: as aulas dispoñen de ordenador portátil para uso do profesor/a, videoproxector e
conexión por cable á internet.

•

AULAS DESDOBRES: dúas aulas con ordenador portátil para uso do profesor, PDI,
videoproxector

•

AULAS ESPECÍFICAS:

Para o uso das aulas de informática establécese un calendario semanal no que aparecen as
datas e horas nas que se utiliza por materias que se teñen que impartir nelas (TIC,
informática…) e aquelas que están libres, o profesorado utiliza este calendario para reservar
data e hora para o uso destes espazos. A existencia de materias optativas que se imparten
simultáneamente implica que algunha materia non pode utilizar nunca estos espazos.
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2.4.

Uso das TIC na actividade diaria do centro:

2.4.1.

Departamentos

2.4.1.1. Lingua castelá e literatura
OBXECTIVOS DA MATERIA CONSEGUIDOS A TRAVÉS DAS TIC:
• Seleccionar información nun entorno informático dun xeito crítico
• Expresar idease coñecementos utilizando os procesadores de texto
• Organizar as ideas de forma xerarquizada utilizando os programas adecuados
COMPETENCIAS BÁSICAS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DAS TIC:
Competencia en comunicación lingüística: lectura de textos literarios, de textos dos
xornáis, creación de textos e publicación dos mesmos nun entorno dixital
Tratamento da información e a competencia dixital: aprendemos a utilizar ferramentas
informáticas como procesadores de textos, entornos para crear cómics, blogs…
Competencia social e cidadá: aprendemos a crear documentos imprescindibles na vida
cotiá, a comprender textos informativos… utilizando a rede e os programas de creación de
textos
Competencia cultural e artística: valoramos a literatura e o contexto co que se relaciona
Competencia para aprender a aprender: utilizamos os entornos dixitais propostos pola
editorial seleccionada, así como doutros lugares para propoñerlles ao noso alumnado
actividades de reforzo, ampliación… para que cada alumno/a sexa corresponsable da súa
formación
Autonomía e iniciativa personal: utilizamos entornos dixitais que favorecen a autonomía
do noso alumnado, cada un responsabilizase da elaboración, progreso das súas actividades
RECURSOS TIC UTILIZADOS NA ACTIVIDADE DIARIA NA AULA
Pizarra dixital interactiva para a realización de actividades, explicación de temas
EDMODO: red social educativa para facilitar a comunicación e o traballo colaborativo entre
profesor e alumnado e tamén entre o propio alumnado
BLOG: lugar onde se recollen noticias, propostas de actividades…
AULA VIRTUAL: actividades dirixidas a diversos grupos
RECURSOS TIC UTILIZADOS NA PREPARACIÓN DA MATERIA
Selecionamos información de diversas páxinas web
Xestión administrative a través de apps aloxados na tablet
Entorno google (drive, blogger, sites…) para organizer e xestionar a nosa actividade
USO DAS TIC NA METODOLOXÍA NA AULA
A través de EDMODO e da AULA VIRTUAL realizamos actividades como cuestionarios, creación
de textos, comunicación…
COMUNICACIÓN A TRAVÉS DAS TIC (co alumnado, profesorado, país)
E-mail con profesores, titores e en ocasións coas familias e alumnado
EDMODO: comunicación coas familias e o alumnado
BLOG: palabrasembarcaladas.blogspot.com, para dar a coñecer á comunidade educativa as
actividades do departamento e tamén de cada unha das profesoras
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2.4.1.2. Lingua galega
OBXECTIVOS DA MATERIA CONSEGUIDOS A TRAVÉS DAS TIC:
Actualización do panorama musical galego.
Recoñecemento de poemas da literatura galega musicados.
Diversidade lingüística: a través de persoas de diferentes zonas galegas.
Elaboración de presentación e vídeos.
Selección, busca e comprensión de diferente información (noticias, programas de tv, páxinas
de recursos…)
Adquisición de destrezas en ALFIN na elaboración de traballos en grupo usando as TIC como
instrumento e fonte de información e transmisión da mesma oralmente e por escrito.
COMPETENCIAS BÁSICAS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DAS TIC:
Competencia lingüística e literaria, informática, aprender a aprender e social .
RECURSOS TIC UTILIZADOS NA ACTIVIDADE DIARIA NA AULA
Portal das palabras.org: recursos lingüísticos e uso do dicionario en rede.
Son de poetas.blogspot.com: poesía musicada.
21días co galego.blogspot.com: animación á oralidade.
Youtube: tanto o público como o privado para ver música e os seus propios proxectos.
Aulaalumnado.blogspot.com.es: blogue da profesora
Outros recursos: webquests, proxector para esquemas dos temas, páx.webs de asociacións de
bibliotecas…
RECURSOS TIC UTILIZADOS NA PREPARACIÓN DA MATERIA
Youtube, páxinas web, blogues, filmes…
USO DAS TIC NA METODOLOXÍA NA AULA
Utilizamos a pizarra dixital e a internet para ver e usar os recusos dos apartados 3 e 4.
Tamén se utilizan para a presentación de traballos individuais e colectivos.
En Proxecto interdisciplinar úsanse como
personalidades do mundo da cultura galega.

recurso

de

comunicación

con

diferentes

COMUNICACIÓN A TRAVÉS DAS TIC (co alumnado, profesorado, país)
Correo electrónico para a obtención de información sobre o alumnado na titoría do
profesorado.
Correo electrónico específico para comunicación coas familias da titoría para a recepción de
documentos e traballos do alumnado.
Tamén ABALAR para a titoría.

2.4.1.3. Inglés
OBXECTIVOS DA MATERIA CONSEGUIDOS A TRAVÉS DAS TIC:
Ao traballar a diario co libro dixital todos os obxectivos da materia están vinculados dun xeito
ou outro ao uso das TICs.
COMPETENCIAS BÁSICAS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DAS TIC:
A través do uso das TICs trabállanse sobre todo as seguintes competencias:
1.

Tratamento da información e competencia dixital.
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2. Competencia para aprender a aprender.
3. Autonomía e iniciativa persoal.
Tamén contribuen a mellorar as competencias en comunicación lingüística e a social e cidadá.
RECURSOS TIC UTILIZADOS NA ACTIVIDADE DIARIA NA AULA
Xa que dispomos de libro dixital, utilizamos tanto o ordenador como a pizarra dixital ou no seu
defecto o proxector.
RECURSOS TIC UTILIZADOS NA PREPARACIÓN DA MATERIA
Para a preparación da materia empréganse o ordenador e o libro dixital así como fontes de
internet.
USO DAS TIC NA METODOLOXÍA NA AULA
Durante as clases de inglés úsanse nas aulas tanto o ordenador como a pizarra dixital nas
aulas de 1º e 2º de ESO e o ordenador e proxector no resto das aulas (libro dixital). Asi
mesmo é frecuente a utilización de Internet. Nas aulas “Abalar” tamén se utiliza ás veces os
recursos de este programa.
COMUNICACIÓN A TRAVÉS DAS TIC (co alumnado, profesorado, país)
O método de comunicación habitual entre profesores é o correo eletrónico, mentres que cos
alumnos e os pais a comunicación habitual é a telefónica ou persoal.

2.4.1.4. Francés
OBXECTIVOS DA MATERIA CONSEGUIDOS A TRAVÉS DAS TIC:
Aproximar aos alumnos dunha maneira moi sinxela e atractiva ao mundo francófono.
COMPETENCIAS BÁSICAS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DAS TIC:
Competencia lingüística, comunicativa, autonomía e aprender a aprender.
RECURSOS TIC UTILIZADOS NA ACTIVIDADE DIARIA NA AULA
Recursos “Abalar”, pizarra dixital, Internet
RECURSOS TIC UTILIZADOS NA PREPARACIÓN DA MATERIA
Internet e Recursos “Abalar”
USO DAS TIC NA METODOLOXÍA NA AULA
Recursos “Abalar”, pizarra dixital, Internet
COMUNICACIÓN A TRAVÉS DAS TIC (co alumnado, profesorado, país)
Co profesorado: Internet.

2.4.1.5. Xeografía e historia
OBXECTIVOS DA MATERIA CONSEGUIDOS A TRAVÉS DAS TIC:
As TIC axudan a acadar algún dos obxectivos das materias do Departamento, complicado
determinar cales en cada unhas das 12 materias
COMPETENCIAS BÁSICAS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DAS TIC:
•

Obter información a través de fontes de distinta natureza: cartográficas, iconográficas,
textuais, etc.

•

Utilizar os buscadores para localizar información en Internet, seguindo un criterio
específico.

•

Analizar datos cuantitativos de táboas e gráficas.
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•

Relacionar, analizar, comparar e sintetizar a información procedente das distintas fontes
traballadas.

Relacionar e comparar a información procedente de diversas fontes: escritas,
gráficas, audiovisuais etc.
o Contrastar a información obtida e desenvolver un pensamento crítico e creativo.
o Elaborar a información transformando os datos recollidos e traducíndoos a outro
formato ou linguaxe.
• Empregar as posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e a comunicación na
procura e o procesamento da información.
• Buscar informacións en xornais, revistas dixitais ou en Internet sobre temas concretos.
• Habilidades e técnicas de busca de información en Internet sobre algún tema suxerido.
• Seleccionar e recoller informacións de fontes de diversa procedencia. Elaboración de
sinxelos Informes en papel ou “powerpoint”.
• Lectura e elaboración de mapas, fotografías, gráficos ou diagramas algúns empregando
software concreto. Emprego de Google Earth e Google Maps, e GPS.
o Relacionar e comparar a información procedente de diversas fontes: escritas,
gráficas, audiovisuais, etc.
o Contrastar a información obtida e desenvolver un pensamento crítico e creativo.
o Elaborar a información transformando os datos recollidos e traducíndoos a outro
formato ou linguaxe.
o Empregar as posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e a
comunicación na procura e o procesamento da información.
RECURSOS TIC UTILIZADOS NA ACTIVIDADE DIARIA NA AULA
o

Ordenador; internet; presentación; vídeos
RECURSOS TIC UTILIZADOS NA PREPARACIÓN DA MATERIA
Ordenador; intenet; presentación; vídeos
USO DAS TIC NA METODOLOXÍA NA AULA
Integradas nas programacións da materia como elemento explicativo e de uso polo alumnado
COMUNICACIÓN A TRAVÉS DAS TIC (co alumnado, profesorado, país)
Correo electrónico parcialmente co alumnado de bacharelato

2.4.1.6. Bioloxía e xeoloxía
OBXECTIVOS DA MATERIA CONSEGUIDOS A TRAVÉS DAS TIC:
•

Ampliar e visualizar os coñecementos teóricos da materia

•

Estudiar os cambios e transformacións do medio natural co paso do tempo

•

Identificar plantexar e resolver problemas relacionados con elementos significativos do
medio natural

•

Identificar algúns obxectos e recursos tecnolóxicos no medio e valorar a súa contribución á
sociedade

COMPETENCIAS BÁSICAS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DAS TIC:
•

Coñecemento e interacción co mundo físico

•

Tratamento da información e competencia dixital

•

Autonomía e iniciativa persoal

RECURSOS TIC UTILIZADOS NA ACTIVIDADE DIARIA NA AULA
Pizarra dixital, aula de informática, aulas abalar
RECURSOS TIC UTILIZADOS NA PREPARACIÓN DA MATERIA
Elaboración de presentacións, recursos didácticos na rede
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USO DAS TIC NA METODOLOXÍA NA AULA
Presentacións, actividades interactivas, búsqueda de información, emprego do blog, etc.
COMUNICACIÓN A TRAVÉS DAS TIC (co alumnado, profesorado, país)
Abalar móvil, correos cos país e con alumnos para presentación de traballos

2.4.1.7. Tecnoloxía
OBXECTIVOS DA MATERIA CONSEGUIDOS A TRAVÉS DAS TIC:
•

Identificar os distintos componentes dun ordenador e saber que función teñen.

•

Aprender a utilizar un procesador de texto, unha folla de cálculo, un programa de debuxo
sinxelo.

•

Afianzar coñecementos de Tecnoloxía empregando programas de simulación.

•

Usar o correo electrónico para enviar ou recibir información.

•

Aprender a buscar información a través de Internet e seleccionar esa información.

•

Aprender a usar programas de presentación para realizar traballos.

•

Coñecer as ventaxas do uso de ordenadores en rede.

COMPETENCIAS BÁSICAS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DAS TIC:
•

Adquisición de destrezas para usar as TIC como ferramenta de traballo.

•

Aprender a aprender empregando as ferramentas TIC coas que traballamos.

•

Adquisición de habilidades para millorar as relacións sociais.

RECURSOS TIC UTILIZADOS NA ACTIVIDADE DIARIA NA AULA
•

Ordenador, cañón de vídeo, cámara de vídeo e de fotos, pizarra dixital.

RECURSOS TIC UTILIZADOS NA PREPARACIÓN DA MATERIA
Información obtida de páxinas web; elaboración de apuntes da materia utilizando recursos
(imaxes, vídeos, simulacións) obtidas a través de Internet; presentacións con office- impress;
debuxos realizados con ordenador; elaboración de material para a aula virtual do centro;
correo gmail; elaboración de prezzis; actividades de reforzo ou de ampliación; uso de
simuladores de circuitos; utilización de scaner para obter imaxes significativas, cámara
dixital de totos e de vídeo.
USO DAS TIC NA METODOLOXÍA NA AULA
Emprégamos normalmente o ordenador co cañon de vídeo e tamén a pizarra dixital.
COMUNICACIÓN A TRAVÉS DAS TIC (co alumnado, profesorado, país)
A través do correo comunicámonos co alumnado e tamén co profesorado . A
cos pais é a través de smartphone , por teléfono ou persoal.

comunicación

2.4.1.8. Sistemas informáticos
OBXECTIVOS DA MATERIA CONSEGUIDOS A TRAVÉS DAS TIC:
Conséguense a través das TIC a totalidade dos obxectivos xa que as materias impartidas polo
departamento (Ofimática e arquivado de documentos, Montaxe e mantemento de sistemas e
compoñentes informáticos) así o requiren.
COMPETENCIAS BÁSICAS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DAS TIC:
Conseguense a través das TIC a totalidade das competencias básicas xa que as materias
impartidas polo departamento (Ofimática e arquivado de documentos, Montaxe e mantemento
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de sistemas e compoñentes informáticos) así o requiren.
RECURSOS TIC UTILIZADOS NA ACTIVIDADE DIARIA NA AULA
Ordenador, proxector, pizarra dixital, Dropbox, Google Drive, correo electrónico, blogs, wikis,
etc.
RECURSOS TIC UTILIZADOS NA PREPARACIÓN DA MATERIA
Presentacións de
electrónico, etc.

diapositivas,

vídeos,

infografías,

simuladores,

Google

Drive,

correo

USO DAS TIC NA METODOLOXÍA NA AULA
O uso das TIC na aula é continuo xa que as materias impartidas polo departamento
(Ofimática e arquivado de documentos, Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes
informáticos) así o requiren.
COMUNICACIÓN A TRAVÉS DAS TIC (co alumnado, profesorado, país)
Úsanse as TIC tanto para a comunicación co alumnado coma co profesorado, os medios
empregados son: correo electrónico, Dropbox, Google Drive

2.4.1.9. Relixión
OBXECTIVOS DA MATERIA CONSEGUIDOS A TRAVÉS DAS TIC:
Lograr que os nosos alumnos coñezan a páxina Web do centro e a utilicen como
espazo de comunicación e de colaboración con toda a comunidade educativa.
• Contribuír a que os nosos alumnos aprendan a utilizar correctamente Internet.
• Impulsar a comunicación dos nosos alumnos con outros alumnos de Relixión doutros
centros da mesma localidade e outras.
• Intentar que os nosos alumnos participen en foros relacionados coa materia.
• Dar a coñecer e invitalos a utilizar páxinas Web relacionadas coa materia.
• Presentar os traballos, voluntarios ou obrigatorios, nos formatos Word ou Powerpoint.
• Traballar nas Aulas ABALAR en 1º e 2º de ESO.
COMPETENCIAS BÁSICAS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DAS TIC:
•

•

A materia de Relixión católica contribúe á adquisición da competencia en
comunicación lingüística posto que propón a utilización da linguaxe como instrumento
de comunicación oral e escrita, como instrumento de aprendizaxe e como instrumento de
regulación de condutas e emocións. Ademais, mediante as súas propostas de traballo, as
súas actividades e os seus recursos fomenta a escoita e a conversación consciente dos
principais tipos de interacción verbal, a comprensión e a comunicación, e promove o feito
de saber verbalizar conceptos, explicitar ideas, redactar un escrito e expoñer un
argumento.

•

A materia de Relixión católica contribúe á adquisición da competencia do
tratamento da información e competencia dixital xa que promove que os alumnos
saiban buscar, obter, procesar e comunicar a información e transformala en coñecemento.
Saber acceder á información utilizando técnicas e estratexias diversas e dominar o uso das
ferramentas das TICs como apoio de traballo constitúen tamén competencias importantes
fomentadas por esta materia.

•

A materia de Relixión católica contribúe á adquisición da competencia social e
cidadá xa que promove que os alumnos coñezan a realidade social, o seu pasado histórico
e os seus problemas, saiban vivir en sociedade, comprender a realidade social do mundo
no que viven e exercer a cidadanía democrática. Ademais, a materia busca que os
alumnos sexan capaces de poñerse no lugar do outro, aceptar as diferenzas, ser tolerante
e respectar os valores, as crenzas, as culturas e a historia persoal e colectiva dos outros,
saber convivir e facelo de forma comprometida cos valores universalmente aceptados.

•

A materia de Relixión católica contribúe á adquisición da competencia cultural e
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artística xa que promove que os alumnos saiban apreciar, comprender e valorar
criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilicen a cultura e a arte
como fonte de gozo e enriquecemento persoal e aprecien a expresión de ideas,
experiencias ou sentimentos de forma creativa.
•

A materia de Relixión católica contribúe á adquisición da competencia para aprender a
aprender xa que promove que os alumnos sexan capaces de iniciarse na aprendizaxe e
continuala de xeito autónomo, que saiban desenvolverse ante as incertezas, admitir
diversidade de respostas posibles ante un mesmo problema, ser conscientes do que se
sabe e do que queda por aprender e saber como se aprende e como se xestionan os
procesos de aprendizaxe.

•

A materia de Relixión católica contribúe á adquisición da competencia da autonomía e
iniciativa persoal xa que promove que os alumnos saiban optar con criterio propio,
saiban levar adiante as iniciativas necesarias para desenvolver e facerse responsables das
propias opcións e adquiran a capacidade necesaria para enfrontarse aos problemas.
Ademais, a materia de Relixión católica busca que os alumnos adquiran valores como a
dignidade, a liberdade, a autoestima, a seguridade dun mesmo, a demora da satisfacción,
e sexan capaces de transformar as ideas en actos, de xerar ideas novas e posúan as
calidades da autonomía, autoestima, perseveranza, responsabilidade, autocrítica,
iniciativa e creatividade, ademais das habilidades sociais do respecto polas ideas dos
demais, capacidade de diálogo e traballo cooperativo. Para rematar, os contidos desta
materia de Relixión católica subliñan a importancia de que os alumnos teñan confianza en
si mesmos, espírito de superación e a asunción de riscos, e sexan capaces de ter un
espírito emprendedor e unha san ambición persoal e profesional.

RECURSOS TIC UTILIZADOS NA ACTIVIDADE DIARIA NA AULA
Interactuar co alumnado e presentar contidos atractivos e novedosos dende o blog da
materia de Relixión: www.elprofedereli.blogspot.com
RECURSOS TIC UTILIZADOS NA PREPARACIÓN DA MATERIA
•

Obter, interpretar, elaborar e valorar a información de diversos tipos e opinións a través
de Internet: Páxinas Web, Webquest, Wiki, Prezi, Voki, Nubes de palabras, Blog:
http://elprofedereli.blogspot.com.es/ , Caza do Tesouro, Glogster, Ferramentas de Autor,
foros, chats, etc.
USO DAS TIC NA METODOLOXÍA NA AULA
•

•

Plantexamos os procesos de ensino-aprendizaxe en torno a problemas didácticos en
relación cos obxectos de estudo propostos coa finalidade de incitar á curiosidade e
propiciar procesos de busca e elaboración de informacións.

•

Traballamos con diferentes fontes de información.

•

Empregamos unha metodoloxía dinámica, interactiva, participativa.

•

Aplicamos diversidade de recursos (manuais, bíblicos, audiovisuais, informáticos...)

•

Creamos un ambiente adecuado de traballo, humano e intelectual, para o cal haberá
que prever eficazmente as formas de organizar o espazo, o tempo, e o traballo individual
e en equipo (moi relevante este último).

•

Propiciamos a elaboración, consolidación e maduración de conclusións persoais
dende o punto de vista relixioso, acerca dos contidos traballados que permitan unha
progresiva complexidade dos esquemas de coñecementos dos alumnos para ir
construíndo solidamente o proceso de aprendizaxe.

•

Facilitamos dende unha óptica de vida cristiá, a aplicación do aprendido a outras
situacións e contextos para propiciar a participación dos alumnos na solución de
conflitos e problemas reais.

COMUNICACIÓN A TRAVÉS DAS TIC (co alumnado, profesorado, país)
•
•
•

Blog http://elprofedereli.blogspot.com.es/
Correo EduXunta
abalarMóbil
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2.4.1.10. Música
OBXECTIVOS DA MATERIA CONSEGUIDOS A TRAVÉS DAS TIC:
•

Coñecer auditivamente os instrumentos musicais (sós ou combinados con outros
instrumentos) da orquestra, da banda e populares galegos e doutras comunidades e
clasificalos na familia á que pertencen

•

Identificar os instrumentos que escoitan nos fragmentos de diversos estilos musicais:
blues, ragtime, soul, jazz, rock, folk, latina….

•

Seguir a liña melódica nunha partitura mentres escoitan unha audición.

•

Coñecer e apreciar a música culta, escoitando fragmentos de obras de diversas épocas
artísticas

•

Potenciar a lectura de partituras ó seu nivel con certa soltura

•

Interpretar escrituras non convencionais

•

Coñecer as diferentes épocas artísticas que se desenvolveron ó longo da historia da
música.

•

Coñecer a evolución da música de consumo na sociedade

COMPETENCIAS BÁSICAS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DAS TIC:
•

Competencia en comunicación lingüística: Nas clases de música a linguaxe
utilízase como instrumento de representación, comprensión e interpretación da realidade,
de construción e comunicación do coñecemento e de organización do pensamento a través
da lectura comprensiva dos textos explicativos da materia, onde se tratan os contidos
teóricos referidos ao uso e interpretación da simboloxía da linguaxe musical, ao
coñecemento de estilos e etapas creativas, á ciencia organolóxica, ou mesmo a través do
procesamento da información que se difunde sobre intérpretes e compositores. Tamén a
través da lectura comprensiva dos enunciados das actividades propostas, a través da
lectura dramatizada de libretos operísticos ou zarzuelísticos e das letras de cancións, se
desenvolve esta competencia básica.

•

Tratamento da información e competencia dixital: Os alumnos traballan con
programas informáticos de composición e edición musical, producindo mensaxes musicais,
audiovisuais e multimedia, a parte de programas de procesamento de textos ou textos e
imaxes, co que producen de modo eficiente información utilizando novos recursos
expresivos.

•

Competencia social e cidadá: Escoitando, tocando, cantando e analizando músicas
de diversas culturas os alumnos e alumnas aprenden valores como a tolerancia, a apertura
a novas formas de expresión ou o respecto e disfrutan co enriquecemento que supón o
acercamento a diferentes realidades, achegadas gracias a facilidade que supón o uso de
internet.

•

Competencia cultural e artística: Os alumnos desenvolven a habilidade para
apreciar e desfrutar coa arte, enriquecéndose con diferentes realidades e produccións do
mundo da arte e da cultura, pero, por outra banda, mediante actividades de composición e
interpretación de pezas musicais, porán en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a
creatividade para expresarse a través de códigos artísticos e, na medida en que algunhas
actividades culturais e artísticas supoñen en moitas ocasións un traballo colectivo, cómpre
dispoñer de habilidades d cooperación para contribuir á consecución dun resultado final.

•

Competencia para aprender a aprender: Esencialmente a aprendizaxe de calquera
instrumento musical desenvolve actitudes de autosuperación e autodisciplina, implicando a
conciencia, xestión e control das propias capacidades e coñecementos dende un
sentimento de competencia ou eficacia persoal, así como destrezas fundamentais para a
aprendizaxe guiada e autónoma como a atención e a memoria, á vez que desenvolve o
sentido da orde e o análise. Por todo isto, consideramos que os alumnos e alumnas
estudando música aprenden a aprender.
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•

Autonomía e iniciativa persoal: Aprendendo a ler e interpretar partituras,
aprendendo a diferenciar estilos e parámetros musicais en audicións, aprendendo a
compoñer e/ou arranxar pezas musicais, aprendendo a coordinarse nas interpretacións
colectivas desenvolvendo capacidades e habilidades coma a perseveranza, a
responsabilidade e a autoestima, e nos traballos de investigación en grupo nos que
cómpre facer repartos de tarefas, os alumnos e alumnas traballan as capacidades
necesarias para o desenvolvemento da autonomía e iniciativa persoal

RECURSOS TIC UTILIZADOS NA ACTIVIDADE DIARIA NA AULA
O aula virtual do departamento dentro da web do instituto, onde atopamos os apuntes
e actividades pertinentes ás clases.
• A canle de youtube do deopartamento (ies afonso x), onde xestionamos ligazóns a
audicións de interese, vídeos dos alumnos, etc
RECURSOS TIC UTILIZADOS NA PREPARACIÓN DA MATERIA
•

• Editores de partituras (Sibelius, MuseScore)
• Editores de audio (Audacity)
• Editores de texto (winword, Libre Office)
USO DAS TIC NA METODOLOXÍA NA AULA
•

Emprégase de xeito cotián o ordenador e o canón proxector da aula teórica como apoio
as clases teóricas.

•

Aula Abalar (en 2º da ESO) para clases teórico-prácticas nas que se aprende diferente
software musical (editor de son e partitura)

COMUNICACIÓN A TRAVÉS DAS TIC (co alumnado, profesorado, país)
•
•
•
•

Rede social educativa Edmodo
Correo EduXunta
Canle de youtube IES Afonso X
Aula virtual do departamento

2.4.2.

Biblioteca

A utilización de novas tecnoloxías na Biblioteca enmarcase en dous campos:
Primeiro.-O uso de un equipo informático para a xestión dos fondos e para labores
administrativas en xeral. O equipo está formado por un ordenador, unha impresora láser e un
escáner.
Para a xestión de fondos o ordenador ten instalado un programa proporcionado pola
consellería chamado Meiga. A través desta aplicación realízanse a maioría das funcións de
tratamento de fondos. Destacan entre estas
a de catalogación e de todo relativo a
préstamos, tamén son habituais os listados de novidades, morosos, documentos temáticos,
etc. Como complemento para a catalogación faise uso de catálogos en internet relacionados
con temas bibliográficos, o mais utilizado e o fondo REBECA.
Segundo.-Disponse ademais de catro ordenadores e unha impresora para uso do alumnado
nos recreos e como complemento de clases o cargo de un profesor. A utilización limítase a
busca de información con vistas a facer traballos académicos de aula tanto nos ordenadores
como na impresora. Existe un rexistro do alumnado que traballa con eses equipos e a
impresión só pode abarcar un total de tres folios.
A modo de comentario xeral sobre o uso sinalado anteriormente, sería necesario ampliar o
material dedicado o alumnado e mellorara o seu mantemento.
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2.4.3.

Xestión administrativa

Para a xestión administrativa do centro utilizamos o programa XADE e todas aquelas
ferramentas interrelacionadas con el que nos proporciona a administración educativa.

2.4.4.

Comunicacións

No centro utilizanse ferramentas informáticas para establecer comunicación cos diversos
membros da comunidade educativa:
•

Co profesorado: utilizase o correo electrónico para facer as convocatorias de reuniós,
informar sobre as actividades complementarias e extraescolares previstas, comunicar
as sancións a alumnos/as, solicitar información sobre o alumnado para transmitirlla aos
país…

•

Cos país/nais: o profesorado comunícase cos país/nais para informar sobre a
evolución académica dos seus fillos/as a través do correo electrónico. Cada vez máis
utilízase a ferramenta de ABALAR MOVIL proporcionada pola Consellería de Educación
para favorecer a comunicación máis rápida e directa entre o centro e os país e nais do
alumnado.

•

Co alumnado: o profesorado establece comunicación co alumnado utilizando o correo
electrónico, as redes sociais educativas como EDMODO, a aula virtual do centro.

Ademáis o centro educativo establece comunicación co entorno a través da páxina web do
centro:
http://www.edu.xunta.es/centros/iesafonsoxcambre/
na cal aparecen as ligazóns a blogs que están a funcionar dentro dos diversos equipos e
departamentos do centro:
•

Biblioteca: http://biblioafonso.blogspot.com.es/

•

Programas internacionáis: http://comeniusafonsox.blogspot.com.es/

•

Proxecto Arte na escola: http://artenaescola14.blogspot.com.es/

•

Dinamización TIC: http://formacionticafonsox.blogspot.com.es/

•

ABALAR: http://abalarabalarei.blogspot.com.es/

•

DEPTO bioloxía e xeoloxía: http://acivrosabio.blogspot.com.es/

•

DEPTO
educación
física:
http://bbotiaedufisica.blogspot.com.es/
https://sites.google.com/site/dtoefisicaalfonsoxosabio/

•

DEPTO filosofía: http://defilax.blogspot.com.es/

•

DEPTO lingua castelá e literatura: http://palabrasembarcaladas.blogspot.com.es/

Tamén o noso alumnado conta coa existencia de diversos cursos que funcionan a través da
AULA VIRTUAL do centro:
Miscellaneous

Matemáticas

Bioloxía e Xeoloxía
Tecnoloxía

A NOSA AULA VIRTUAL
Curso abalar abalarei
1º Curso
Matemáticas II
Materiais para 3 ESO
Materiais para Matemáticas I
Sección bilingüe Matemáticas 4º ESO
Matemáticas 2º Bachillerato
Matemáticas 4º ESO
1ºA Bacharelato Bioloxia e Xeoloxía
Bioloxía e Xeoloxía 3ºESO
ESTRUCTURAS
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COMPLEMENTOS DE TECNOLOGÍA 2º ESO
Tecnoloxía curso formación
•
1ºbachillerato A
•
Tecnoloxías 3º ESO
CALENDARIO
INFORMATICA 4º ESO
Tecnoloxía 2º ESO Desdoble
Tecnoloxía 4º ESO PDC
Tecnoloxía 3º ESO
TIC - 1º BACH
Tecnoloxía 2º Curso
4º Curso
4º curso Tecnoloxía
3º Curso
Química 2ºBAC
3º Curso
2º ESO: LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA
3º ESO: MORFOSINTAXIS

Lingua Galega
Física e Química

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1ºESO

Lingua Castelá

3º C ESO
1º ESO C,D Lengua Castellana
Filosofía
Música

Xeografía e historia

Filosofía e Cidadanía 1º Bach.
Música 2ºESO
4º ESO Música
CCSS 1ESO 2014-2015
4ºESO 2014-2015
3º ESO XEOGRAFÍA XERAL
1º ESO CCSS 2014-15
2ª Bacheraleto C
2º Bachilleratoavp

Inglés
Relixión

El Camino de Santiago
1ºBachillerato
1º bachillerato

Francés

2.4.5.

Tratamento da diversidade a través das TIC

As medidas ordinarias de atención á diversidade son responsabilidade do profesorado de
cada materia, polo tanto deberemos atender a descrición de uso que se fai nelas.
Das medidas extraordinarias, que están a cargo do profesorado de apoio, como son o
programa de atención, o programa de apoio aos exentos da segunda lingua estranxeira e os
apoios ao alumnado con ACS; a utilización das TIC faise da seguinte forma:
•
•
•
•
•

Utilízanse vídeos de apoio que habitualmente se baixan de Youtube.
Utilízanse actividades LIM (Libros Interactivos Multimedia), para complementar
explicacións ou algunha práctica.
Utilízanse tamén as TIC para poñer actividades musicais nos apoios.
Utilízanse actividades interactivas empregando o alumnado os recursos TIC dispoñibles
nas aulas de apoio.i
Tamén se entra en webs de educación para buscar recursos como fichas, imaxes, etc.

No programa de Habilidades Sociais úsanse as TIC para o seu desenvolvemento a través dun
programa de presentación e de capturas de vídeos alusivos aos contidos.

2.5.

Programa de formación do profesorado

No IES Afonso X O Sabio está funcionando un plan de formación do profesorado organizado en
torno a dúas liñas, unha das cales céntrase no uso das TIC na aula.
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Na aula virtual do centro está a funcionar un curso para aprender a crear e manter cursos na
aula virtual que vai continuar nos próximos cursos.
Ao principio de curso entregamos unha enquisa ao profesorado para coñecer as necesidades
concretas de formación para o curso académico que comenza e así poder ofertar aqueles
cursos que respondan máis concretamente as necesidades do profesorado.
Ata agora a formación foi dirixida máis a coñecer as ferramentas, pretendemos que a partir do
próximo curso se dirixan á utilización didáctica e á utilización da transformación da nosa
metodoloxía utilizando as TIC.

2.6.

Normas de uso das TIC

Para o uso das novas tecnoloxías necesitamos dispoñer de ordenadores e de que estes
funcionen correctamente, polo tanto hai que manter as Aulas TIC en bo estado. Para iso
debemos establecer unhas normas, un protocolo de actuación e unha documentación que nos
permita dispoñer da aula cada vez que a necesitemos.
O mantemento da aula debe facerse coa colaboración de alumnos, profesores e co apoio da
dirección do Centro.
O alumnado debe ser responsable dos equipos tanto en darlles un uso adecuado como en
reparar o dano que se lles puída causar por un uso neglixente. Para iso é necesario que os
ordenadores estén asignados aos alumnos e que esta asignación sexa coñecida por eles e
polo profesorado que utilice a aula. Con isto pretendese que o alumnado use os ordenadores
como se foran propios e que esté identificado o alumnado que os utilizan para que, no caso
de que fora necesario (uso neglixente), solicitar unha compensación pola reparación de
posibles danos. O esquema de Aula será o documento co que asociaremos os ordenadores aos
alumnos e a folla de Incidencias o documento para comunicar calquera circunstancia que
impida a utilización dalgún equipo.
O profesorado debe contribuír difundindo e respectando as normas: debe elaborar o esquema
de aula e, en consecuencia, a colocación dos alumnos non debe ser alterada, deben realizarse
revisións periódicas e téñense que comunicar todas as incidencias.
A Dirección do centro debe promover un uso adecuado dos equipos mediante o
establecemento e difusión de normas, dun protocolo de actuación en caso de incidente e
mediante a intervención inmediata para a reparación dos danos e a aplicación das sanciones
que correspondan, se fose o caso.
Para o uso das dúas aulas de Informática do 2º andar teñen preferencia e, en consecuencia,
un horario fixo asinado as materias de Tecnoloxía, Informática e TIC. Nas horas non ocupadas
calquera profesor do 2º ciclo da ESO ou Bacharelato poderá solicitar o seu uso apuntándose no
taboleiro correspondente da sala de profesores e recollendo a chave na conserxería.
As aulas de Informática dos ciclos serán usadas polo alumnado correspondente e o alumnado
de FP básica.
NORMAS BÁSICAS
(PROFESORADO)

PARA

O

FUNCIONAMENTO

DAS

AULAS

DE

INFORMÁTICA

Ø

NUNCA deberán quedar os/as alumnos/as solos/as na aula

Ø

En conserxería está a chave das aulas, o profesor/a recóllea. A chave NUNCA estará en
posesión do alumnado.

Ø

Na aula de informática haberá un esquema no que aparecerá reflexado o lugar de cada
alumno/a na aula. Como norma xeral, non se pode modificar a distribución dos alumnos na
aula. Non obstante, o profesor responsable da aula poderá realizar cambios na colocación
dos alumnos por motivos pedagóxicos ou de control disciplinario. Calquera modificación
reflexarase no esquema da aula.

Ø

Os alumnos deben realizar unha revisión visual dos equipos informáticos asignados ao
comezo da clase. O profesor supervisará esta revisión. Se algún alumno detecta algunha
anomalía deberá comunicala ao profesor.
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Ø

A responsabilidade sobre o estado dos equipos informáticos (ordenador, pantalla, teclado,
rato, cables) recaerá sobre o alumnado que os utilizan. O profesorado controlará que
alumno usa correctamente cada un dos equipos informáticos e lle fará responsable de
calquera neglixencia. Calquera deterioro intencionado destes elementos poderá
considerarse como unha falta grave, sendo a súa reparación por conta dos alumnos que
ocasionen o dano.

Ø

No transcurso da sesión con ordenadores, débense seguir as indicacións do profesor.
Calquera actuación intencionada dirixida a incumprir estas indicacións poderase considerar
como grave ou incluso moi grave.

Ø

Na aula, so se poderán utilizar os programas e realizar as actividades que indique o
profesor. O incumprimento das indicacións do profesor poderase considerar como una falta
grave ou incluso moi grave.

Ø

O alumnado non poderá usar os discos duros dos ordenadores para gardar os seus
arquivos. Terán que dispoñer dunha memoria USB para estes efectos.

Ø

Se por calquera erro se producise unha manipulación “involuntaria” na configuración do
equipo, deberá comunicalo urxentemente ao profesor responsable da aula, en caso
contrario considerarase como unha manipulación consciente do ordenador, e poderase
considerar como unha falta grave ou incluso moi grave, sendo a súa reparación por conta
dos alumnos que ocasionen o dano.

Ø

Internet: Os alumnos non deben enviar información ofensiva, difamatoria ou molestar a
outros usuarios mediante calquera dos mecanismos de intercomunicación dispoñibles.
Calquera actuación neste sentido poderase considerar como unha falta grave ou incluso
moi grave.

Ø

Cando falten tres minutos para o remate da sesión lectiva, o alumnado terá que apagar o
ordenador. O profesorado, antes da saída da aula terá que comprobar que todos os equipos
están apagados e que non falta, nin teñen danos, os accesorios (ratos, teclados, ...).

Ø

No caso dalgunha avaría o profesorado cubrirá a folla de incidencias identificando o
ordenador afectado e facendo unha descrición da anomalía detectada.

NORMAS BÁSICAS
(ALUMNADO)

PARA

O

FUNCIONAMENTO

DAS

AULAS

DE

INFORMÁTICA

Ø

Sempre utilizarás o mesmo ordenador, agás que o profesor/a diga o contrario.

Ø

Debes realizar unha revisión visual dos equipos informáticos asignados ao comezo da clase.
Se detectas algunha anomalía comunicao ao profesor/a. Si non o fas serás ti o responsable
dos desperfectos que se localicen despois.

Ø

A responsabilidade sobre o estado dos equipos informáticos (ordenador, pantalla, teclado,
rato, cables) recaerá sobre o/a alumno/a que os utiliza. Calquera deterioro intencionado
destes elementos poderá considerarse como unha falta grave, sendo a súa reparación por
conta dos alumnos que ocasionen o dano.

Ø

No transcurso da sesión con ordenadores, débense seguir as indicacións do profesor.
Calquera actuación intencionada dirixida a incumprir estas indicacións poderase considerar
como grave ou incluso moi grave.

Ø

Na aula, so se poderán utilizar os programas e realizar as actividades que indique o
profesor. O incumprimento das indicacións do profesor poderase considerar como una falta
grave ou incluso moi grave.

Ø

O alumnado non poderá usar os discos duros dos ordenadores para gardar os seus
arquivos. Terán que dispoñer dunha memoria USB para estes efectos.

Ø

Se por calquera erro se producise unha manipulación “involuntaria” na configuración do
equipo, deberás comunicalo urxentemente ao profesor/a responsable da aula, en caso
contrario considerarase como unha manipulación consciente do ordenador, e poderase
considerar como unha falta grave ou incluso moi grave, sendo a súa reparación por conta
dos alumnos/as que ocasionen o dano.
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Ø

Internet: non debes enviar información ofensiva, difamatoria ou molestar a outros usuarios
mediante calquera dos mecanismos de intercomunicación dispoñibles. Calquera actuación
neste sentido poderase considerar como unha falta grave ou incluso moi grave.

Ø

Cando falten tres minutos para o remate da sesión lectiva, apagarás o ordenador.

NORMATIVA AULAS ABALAR
USO DOS MINIPORTÁTILES
Estas normas van dirixidas aos usuari@s do proxecto ABALAR. O seu obxectivo e garantir
o bo funcionamento e a duración dos materiais que integran as aulas ABALAR.
Protocolo para a entrega, uso e recollida, dos miniportátiles
1. O portátil do profesor e os miniportátiles d@s alumn@s son para o uso exclusivo do
profesorado e alumnado integrado no proxecto ABALAR, e non poden saír da aula.
2. @s alumn@s non poden utilizar o portátil do profesor.
3. Os miniportátiles d@s alumn@s usaranse sempre baixo a supervisión dun profesor.
4. @ alumn@ axudante collerá os miniportátiles do carro de carga e llos entregará a outros
dous alumn@s axudantes, e que a súa vez, serán os encargados de repartilos por orde
de lista entre os demáis alumn@s da clase.
5. Independentemente da aula na que se atope @ alumn@ (1ºA-1, 1ºA-2 ou 1ºA-3),
sempre collerá o número de miniportátil que ten asignado por orde de lista.
6. @ alumn@ collerá o miniportátil, que lle será entregado pol@ alumn@ axudante, coas
dúas mans para evitar posibles caídas.
7. @s alumn@s axudantes son elexidos polos titores.
8. A devolución do miniportátil ao carro de carga farase na mesma orde e do mesmo
xeito que á entrega. Os miniportátiles se deixarán no oco correspondente ao seu número
(por ex. 1ºA-1 = 1º ESO A e Miniportátil 1; 1ºA-2; 1ºA-3 etc.)
9. @ alumn@ non acenderá o miniportátil ata que reciba a orde expresa do profesor, o
apagará cando este llo indique, e sempre permanecerá enriba da mesa.
10. Non se colocarán obxectos sobre o miniportátil nin sobre o seu teclado, e se procurará
ter a mesa o máis baleira posible para que teña suficiente espazo.
11. Evitarase tocar a pantalla do miniportátil con calquera obxecto que non sexa o seu
punteiro, e para o uso do teclado teranse as mans limpas.
12. Cando @ alumn@ teña que ausentarse temporalmente da aula, apagará e pechará o
miniportátil, e o deixara enriba da súa mesa.
13. Cando se produza unha incidencia no manexo do miniportátil, o alumn@ levantará a
man e agardará que o profesor o poida atender, procurando interromper a clase o menos
posible. Será anotada na folla de incidencias polo profesor.
14. @s alumn@s gardarán tódalas tarefas realizadas na clase según indique o profesor:
a) nunha memoria USB.
b) no cartafol ALUMN@S do seu miniportátil.
c) serán enviadas por correo electrónico.
RESPONSABILIDADES E INCIDENCIAS
As persoas que utilizan os portátiles das aulas ABALAR son responsables de que estean
sempre en bo estado e funcionamento, polo que deben comunicar ao coordinador ABALAR
calquera incidencia que ocorra para que se proceda coa maior brevidade á súa reparación ou
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substitución, (para tales efectos atópase unha folla de incidencias no caixón da mesa do
profesor).
Incidencias por uso ou comportamento inaxeitado
Calquera desobediencia por parte d@ alumn@ dos protocolos de uso do
miniportátil ou desatención, perturbación, e manexo indebido, poderá levar ao
profesor á retirada deste durante a sesión de clase. Asimesmo, as incidencias poderán
ser sancionadas como faltas leves ou graves según o R.R.I. do noso centro.
Responsabilidades do alumn@
4. @s alumn@s están obrigados a reparar os danos que causen, individual ou colectivamente,
de forma intencionada ou por neglixencia, aos materiais da aula, incluídos os equipos
informáticos e o software, e a facerse cargo do custo económico da súa reparación.
Asimesmo, están obrigados a restituír o substraído ou, se non fose posible, a indemnizar o
seu valor. As nais e pais ou titores serán responsables civís nos termos previstos pola
lexislación vixente.
5. O réxime de responsabilidade e reparación de danos é compatible coas correccións
disciplinarias que, de ser o caso, correspondan e que figuren no R.R.I.
Considérase de especial gravidade...
6. A difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que atenten contra o dereito á
honra, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demais membros da comunidade
educativa.
7. Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e
aos materiais da aula, incluídos os equipos informáticos e o software, ou aos bens doutros
membros da comunidade educativa ou de terceiros.

2.7.

Plan de evaluación do plan TIC

A principio de curso elaboraremos unha proposta que aparecerá recollida dentro do Plan Xeral
do Centro na que constarán os obxectivos e actividades propostas para concretar a posta en
práctica do Plan TIC durante ese curso académico.
Na memoria final do centro recolleranse as conclusións da posta en práctica do Plan durante
ese curso e tamén as modificacións que se proponen para o curso seguinte.
Para a evaluación do densenrolo do Plan terase en conta:
•

A consecución dos obxectivos propostos

•

A presenza cada vez maior das TIC no desenrolo diario da actividade docente

•

perfeccionamento dos recursos informáticos utilizados

•

A elaboración de blogs, o uso da Aula Virtual…

2.8.

Difusión do Plan TIC

Unha vez aprobado polos diversos estamentos do centro que deben facelo o PLAN TIC do
aparece recollido nos seguintes lugares:
•
•

Páxina web do centro: http://www.edu.xunta.es/centros/iesafonsoxcambre
Blog: http://formacionticafonsox.blogspot.com.es/
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5.12. PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS.
Incluídas como anexos ...
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