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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 2019/20, 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, 29 de Outubro de 2019. 
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2. O CENTRO ESCOLAR 

 
2.1. Datos de identificación 
2.2. Descrición do centro escolar  
2.3. Situación e contorno 
2.4. Infraestrutura de persoal 
2.5. Os órganos de goberno 
2.6. Órganos de coordinación docente 
2.7. Atención a necesidades educativas 
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2.1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO CENTRO 

 
 
 

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

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

 
 
 
 

COMPOSICIÓN ACTUAL DE UNIDADES 
 
Unidades de ESO  23 
Unidades de PMAR  2 
Unidades de Bacharelato 7 
Unidades de FPB 2 
Unidades de Ciclo Medio 2 
Unidades de Ciclo Superior 2 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ies.afonsox.cambre@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesafonsoxcambre/
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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 antiga vivenda do conserxe 
(reacondicionada como aulario con dúas aulas para desdobres), 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, aula de convivencia 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, música e aula de informática, e na parte central aulas 
de debuxo, de idiomas (inglés), 2º PMAR e 3º PMAR. 

 
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 para 1º de Bacharelato. Na segunda 
planta hai outras catro aulas (tres para 2º de Bacharelato 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 20 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. 
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2.3. SITUACIÓN E ENTORNO 
 
2.3.1. Situación educativa  
 
 
No concello de Cambre había, no ano 2018, 2490 alumnos e alumnas repartidos entre dez 
centros públicos: as escolas unitarias de Fontemoura, San Bartolemeo e Apeadeiro 
(pechada no curso 2018-19); 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. 

▪ FP Básica de Informática de Oficina. 
▪ Ciclo Formativo de Grao Medio de Xestión Administrativa. 
▪ Ciclo Formativo de Grao Superior de Administración e Finanzas. 

 
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 1º e 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 2019-2020, o IES Afonso X O Sabio ten 829 alumnos e alumnas 
matriculados, o que supón o 33% dos que hai no concello. Con respecto ao curso pasado 
houbo un descenso de case un 2,5% na matrícula. 
 
O claustro está composto por 78 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. No presente curso contamos ademais con auxiliares de conversa en 
francés e 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 non foi cuberta), e catro persoas para a limpeza. 
Hai tamén unha coidadora para atender a alumnos con discapacidades física, psiquica e/ou 
sensorial. 
 
  
A composición das etapas queda así:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.S.O. 

1º A 1º B 1º C 1º D 1º E 1º F 
23 24 25 27 25 25 

149 

E.S.O. 

2º A  2º B  2º C 2º D 2º E 2º F- PMAR 
20 22 22 25 19 27 

135 

E.S.O. 

3º A  3º B 3º C 3º D 3º E 3º F- PMAR 

24 24 23 25 23 27 

146 

E.S.O. 

4º A 4º B 4º C 4º D 4º E 
28 27 24 25 20 

124 
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PROFESORADO E OUTRO PERSOAL 
 Orientación:  3 persoas 
 Secundaria:  65 persoas 
 FPB e Ciclos: 9 persoas 

Relixión:  1 persoa 
 Auxiliares de conversa e persoal non docente: 11 persoas 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Bacharelato 

1º A 1º B 1º C 1º D  2º A 2º B 2º C 
25 25 30 28  26 22 22 

108  70 

F.P.B  
Xestión 

Administrativa 
 Administración 

e Finanzas 
1º A 2º A  1º A 2º A  1º A 2º A 

16 12  18 8  21 22 

28  26  43 

ESO
67%

Bacharelato
21%

FPB e Ciclos
12%

ETAPAS

Orientación, 3

Secundaria, 65

FPB e Ciclos, 9

Relixión, 1
Persoal Laboral, 11

Persoal do centro
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2.4.2. O CLAUSTRO 
 

PROFESORADO DEPARTAMENTO SITUACIÓN 

Chao Franco, José Manuel Administrativo Definitiva 

Gallego Areán, Esther Administrativo Definitiva 
Ramos Vázquez, Ana María Administrativo Definitiva 

Rojo Negro, María Fernanda Administrativo Definitiva 
Sánchez García, Manuel Administrativo Definitiva 

Vázquez Méndez, María Jesús Administrativo Definitiva  

Casanova Sánchez, María del Pilar Bioloxía e Xeoloxía Definitiva 
Domínguez Martín, María Esther Bioloxía e Xeoloxía Definitiva 

Rey Eibe, María Ascensión Bioloxía e Xeoloxía Definitiva 
Rodríguez Martínez, María del Pilar Bioloxía e Xeoloxía Definitiva 

Vázquez Fernández, Ana Luz Bioloxía e Xeoloxía Definitiva 

Moltó Roibal, María Fernanda Debuxo Definitiva 

Moreira García, Marta Debuxo Definitiva 

Veiguela Reigosa, Marta Economía Definitiva 

Iglesias Botía, Belén Educación Física Definitiva 

Martínez Pérez, Alfredo Luis Educación Física Definitiva 
Medín Cagiao, Paula Educación Física Definitiva 

Úbeda González, José Luís Filosofía Definitiva 

Ferraces Lago, Isabel Física e Química Definitiva 
González Sánchez, María Dolores Física e Química Definitiva 

Obeso Trueba, Manuel Ángel Física e Química Definitiva 
Varela Ramos, Vanesa Física e Química Provisional 

Vilameá Diéguez, Dosinda Nélida Física e Química  Definitiva  

García Saavedra, Sonsoles Formación e O.L. Definitiva 
Dumesnil, Sarah  Francés Definitiva 

Lourido Romeu, Begoña Francés Definitiva 

Gracia Castro, Almudena Inglés Definitiva 

Leira Paz, Yolanda María Inglés Definitiva 

López Andrade, Concepción Inglés Definitiva 
López Pallas, María Amable Inglés Definitiva 

Salanguera Busto, Ana Inglés Provisional 
Serrano Pita, José Ramón Inglés Definitiva 

Varela Vázquez, María Olga Inglés Definitiva 

López Longoria, Juan Carlos  Latín Provisional 

Vicente Martínez, Susana Cristina Latín Definitiva 

Álvarez Aller, María Amelia Lingua castelá e literatura Definitiva 
Arza Rodríguez, María Montserrat Lingua castelá e literatura Provisional 

Filgueira Ameneiros, Francisca Lingua castelá e literatura Definitiva 

García de Lucas, Esther Lingua castelá e literatura Provisional 
Gómez Padilla, María Milagros  Lingua castelá e literatura Definitiva 

Maceiras Miñán, Rosa María Lingua castelá e literatura Definitiva 

Rodríguez Lage, Laura Lingua castelá e literatura Provisional 

Vidal Marcote, María Belén Lingua castelá e literatura Provisional 
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Díaz Díaz, David Lingua e literatura galega Definitiva 

Fernández Rodríguez, María do Carme Lingua e literatura galega Definitiva 
Hermida Pico, María do Mar Lingua e literatura galega Definitiva 

Minguillón Díez, Ánxeles Lingua e literatura galega Definitiva 

Parada Maroño, María do Carme Lingua e literatura galega Definitiva 
Torreiro García, Víctor Lingua e literatura galega Definitiva 

Veiga Rilo, Elena Lingua e literatura galega Provisional 
Crespo del Corral, Jesusa Matemáticas Definitiva 

Dorrego López, Eduardo Matemáticas Definitiva 

Fernández Añón, Roi Matemáticas Provisional 
Fernández Ferreiro, Bernabé Matemáticas Definitiva 

Fernández García, Juana María Matemáticas Definitiva 
Pérez Rouco, Verónica Matemáticas Definitiva 

Rodríguez Ferro, Inmaculada Matemáticas Definitiva 

Trashorras de la Fuente, Pablo Matemáticas Definitiva 

Alonso Pérez-Ávila, Beatriz Música Definitiva 

Cañás Couselo, Santiago Música Definitiva 

Rodríguez Blanco, Gracia María Música Provisional 

López González, María Irma Orientación Definitiva 
Ramos Rodríguez, José Orientación Definitiva 

Fernández García, Santiago Orientación Provisional 

Míguez Rodríguez, José Manuel Relixión Definitiva 
Fernández Sampayo, Cristina S. e A. Informáticas Definitiva 

Lobeiras Blanco, Jacobo S. e A. Informáticas Defintiva 
Ferreiro Pena, Paula Tecnoloxía Provisional  

Martínez Meiriño, Federico Tecnoloxía Definitiva 

Meijón Sánchez, Ángel Tecnoloxía Definitiva 
Salido Espiñeira, Miguel Tecnoloxía Provisional 

Andújar Santos, Gemma Xeografía e Historia Definitiva  

Bellas Méndez, María Teresa Xeografía e Historia Definitiva 

Fernández Piñeiro, Estefanía Xeografía e Historia Definitiva 

González Piñeiro, María Isabel Xeografía e Historia Definitiva 
Martínez García, José Antonio Xeografía e Historia Definitiva 

Rodríguez Pazos, Andrés Xeografía e Historia Provisional  
Rodríguez Sanjurjo, Félix Xeografía e Historia Provisional 
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2.4.3. O PERSOAL NON DOCENTE 
 
 
Persoal administrativo:  Cañás Horro, Xosé Carlos 
     Rega García, María Elisa 
 
Persoal subalterno:   Castro Ron, Lily  

Fernández Fernández, María del Mar 
         
Persoal de limpeza:   Barreiro Martínez, Emilia 
     Casas Landeira, José Antonio 
     Sánchez Guerra, Mercedes  
     Taboada Fernández, Carmen Rosa 
 
Coidadora:    Puga Bértoa, Marina 
 
Auxiliares de conversa:  Sinclair, Lydia Lee (inglés) 
     Marseille, Zoe  (francés) 
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2.5. OS ÓRGANOS DE GOBERNO 
 
2.5.1. Órganos unipersoais 
 
Equipo directivo: 
Director:      Félix Rodríguez Sanjurjo 
Secretaria:      Rosa María Maceiras Miñán 
Xefa de Estudos:     Susana Cristina Vicente Martínez 
Vicedirectora:     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 27 de novembro de 2018.  
 

 
 

Consello escolar    

Membros natos    

Félix Rodríguez Sanjurjo Director (presidente) 

Maceiras Miñán, Rosa Secretaria (sen dereito a voto) 

Vicente Martínez, Susana Xefa de Estudos 

Representantes do profesorado   

Fernández Rodríguez, María do Carme elección 2018-22  

Gracia Castro, Almudena vacante ata 2020  

Hermida Pico, María do Mar vacante ata 2020  

Pérez Rouco, Verónica elección 2018-22  

Trashorras de la Fuente, Pablo elección 2018-22  

Vázquez Fernández, Ana Luz elección 2018-22  

Veiguela Reigosa, Marta elección 2016-20  

Representantes do alumnado   

Bayo Paz, Alicia elección 2018-22  

Guimarey Sabio, Nicolás  elección 2018-22  

Tomé Regueiro, Nerea vacante ata 2020  

Representantes dos pais e nais dos alumnos/as  

Calvo Noya, José Manuel elección 2018-22  

Sánchez Molina, José Andrés elección 2016-20  

Iglesias Folgueira, José Benito representante ANPA  

Representante do persoal de administración e servizos  

   

Representante do Concello   

Gutiérrez Nieto, Miguel Ángel   



PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL                                                      IES AFONSO X O SABIO  2019/2020 

 

 14 

Comisión económica  

Director Rodríguez Sanjurjo, Félix 

Secretaria Maceiras Miñán, Rosa 

Representante do profesorado Trashorras de la Fuente, Pablo 

Representante dos alumnos Tomé Regueiro, Nerea 

Representante de pais/nais Calvo Noya, José Manuel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión de convivencia  

Director Rodríguez Sanjurjo, Félix 

Xefa de Estudos Vicente Martínez, Susana 

Orientador Ramos Rodríguez, José 

Representantes do profesorado Gracia Castro, Almudena 

 Hermida Pico, María do Mar 

 Pérez Rouco, Verónica 

 Vázquez Fernández, Ana Luz 

 Veiguela Reigosa, Marta 

Responsable de coeducación Fernández Rodríguez, María do Carme 

Representantes dos pais/nais Sánchez Molina, José Andrés 

 Iglesias Folgueira, José Benito 

Representantes do alumnado Bayo Paz, Alicia 

 Guimarey Sabio, Nicolás  
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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 Francisca Figueira Ameneiros 
1º B Isabel González Piñeiro 
1º C Pilar Rodríguez Martínez 
1º D Paula Ferreiro Pena 
1º E Elena Veiga Rilo 
1º F Mª Eshter Domínguez Martín 

  
2º A Isabel Ferraces Lago 
2º B Montserrat Arza Rodríguez 
2º C Laura Rodríguez Lage 
2º D Gemma Andújar Santos 

2º E Federico Martínez Meiriño 
2º F Vanesa Varela Ramos 
2º PMAR Mª Milagros Gómez Padilla 

  
3º A Marta Moreira García 
3º B Ascensión Rey Eibe 
3º C Mª Amable López Pallas 
3º D Mª Teresa Bellas Méndez 
3º E Gracia Rodríguez Blanco 
3º F Miguel Salido Espiñeira 
3º PMAR Dolores González Sánchez 

  
4º A Pilar Casanova Sánchez 
4º B David Díaz Díaz 
4º C Andrés Rodríguez Pazos 
4º D Yolanda Mª Leira Paz 
4º E Dosinda Vilmeá Diéguez 
  
1º BACH A Juana Fernández García 
1º BACH B Roi Fernández Añón 
1º BACH C Paula Medín Cagiao 
1º BACH D Estefanía Fernández Piñeiro 

  
2º BACH A José Ramón Serrano Pita 
2º BACH B Víctor Torreiro García 
2º BACH C Belén Vidal Marcote 

  
1º FPB Jacobo Lobeiras Blanco 
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DEPARTAMENTO NOME CARGO 
Administrativo Gallego Areán, Esther Xefatura 

Bioloxía e Xeoloxía Vázquez Fernández, Ana Luz Xefatura 

Debuxo Moreira García, Marta Xefatura 

Economía Veiguela Reigosa, Marta Xefatura 

Educación Física Iglesias Botía, Belén Xefatura 

Filosofía Úbeda González, José Luís Xefatura 

Física e Química Obeso Trueba, Manuel Ángel Xefatura 

F.O.L. García Saavedra, Sonsoles Xefatura 

Francés Lourido Romeu, Begoña Xefatura 

Inglés López Andrade, Concepción Xefatura 

Latín López Longoria, Juan Carlos Xefatura 

Lingua castelá e literatura Gómez Padilla, María Milagros Xefatura 
Lingua e literatura galega Fernández Rodríguez, Mª do Carme Xefatura 

Matemáticas Pérez Rouco, Verónica Xefatura 

Música Cañás Couselo, Santiago Xefatura 

Orientación Ramos Rodríguez, Xosé Xefatura 

Relixión Míguez Rodríguez, José Manuel Xefatura 
Sistemas e aplicacións informáticas Fernández Sampayo, Cristina Xefatura 

Tecnoloxía Meijón Sánchez, Ángel Xefatura 

Xeografía e Historia Martínez García, José Antonio Xefatura 

 
2.6.2. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 
 

COMPOSICIÓN da C.C.P. 
Director Félix Rodríguez Sanjurjo  (presidente) 

Xefatura de estudos Susana Cristina Vicente Martínez    

Xefatura Depart. Administrativo Esther Gallego Areán 

Xefatura Depart. Bioloxía e Xeoloxía Ana Luz Vázquez Fernández 

Xefatura Depart. Debuxo Marta Moreira García 

Xefatura Depart. Economía Marta Veiguela Reigosa 

Xefatura Depart. Educ. Física Belén Iglesias Botía 

Xefatura Depart. Filosofía José Luís Úbeda González 

Xefatura Depart. Física e Química Manuel Ángel Obeso Trueba 

Xefatura Depart. FOL Sonsoles García Saavedra 

Xefatura Depart. Francés Begoña Lourido Romeu 

Xefatura Depart. Inglés Concepción López Andrade 

Xefatura Depart. Latín Juan Carlos López Longoria 

Xefatura Depart. Lingua Castelá Mª Milagros Gómez Padilla 

Xefatura Depart. Lingua Galega Mª do Carme Fernández Rodríguez 

Xefatura Depart. Matemáticas Verónica Pérez Rouco 
Xefatura Depart. Música Santiago Cañás Couselo 

Xefatura Depart. Relixión José Manuel Míguez Rodríguez 

Xefatura Depart. Sistemas e aplicacións informáticas Crsitina Fernández Sampayo 

Xefatura Depart. Tecnoloxía Ángel Meijón Sánchez 

Xefatura Depart. Xeografía e Historia José Antonio Martínez García 

2º FPB Cristina Fernández Sampayo 

  
1º CM Mª Jesús Vázquez Méndez 

2º CM José Manuel Chao Franco 
1º CS Ana Mª Ramos Vázquez 
2º CS Manuel Sánchez García 
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Xefatura Depart. Orientación Xosé Ramos Rodríguez 

Profesora PT  María Irma López González 

Profesor PT  Santiago Fernández García 

Coordinación Equipo Dinamización Lingüística María do Mar Hermida Pico 

Responsable de Biblioteca Francisca Filgueira Ameneiros 

Coordinación Equipo de Actividades comp. e extraesc. Beatriz Alonso Pérez-Ávila 
Coordinación FCT María Fernanda Rojo Negro 

 
2.6.3. EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
 

COMPOSICIÓN do E.D.L.G. 
Coordinación María do Mar Hermida Pico 
Profesor/a  Begoña Lourido Romeu 

Profesor/a Elena Veiga Rilo 

Profesor/a Mª Montserrat Arza Rodríguez 

Profesor/a  María do Carme Fernández Rodríguez 

Profesor/a Marta Veiguela Reigosa 

Profesor/a Xosé Ramos Rodríguez 
Alumno/a Alba Lorenzo Rivera 

Alumno/a Ana Urquiola Isturiz 

Alumno/a Ángel López Díaz 

Alumno/a Asier Gómez Barros 

Alumno/a Gabriel de Melo 

Alumno/a Guillermo Garrido Poza 
Alumno/a Irene Bouzas Martínez 

Alumno/a Jennifer de Jesús Martínez 

Alumno/a Junjie Yang 

Alumno/a Rubén Suárez Seoane 

Alumno/a Xabier Fernández Linares 

Alumno/a Xoel Fariña Penelas 
Representante do persoal non docente  

 
 
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 Xosé Ramos Rodríguez 

Profesora PT  María Irma López González 
Profesor PT  Santiago Fernández García 

Titor ámbito científico-tecnolóxico Ana Luz Vázquez Fernández 

Titor ámbito lingüístico-social José Antonio Martínez García 
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2.6.6. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPOSICIÓN da Comisión de CONVIVIENCIA 
Director (presidente) Félix Rodríguez Sanjurjo 

Xefatura de estudos  Susana Cristina Vicente Martínez 
Xefatura do Departamento de Orientación Xosé Ramos Rodríguez 

Coordinadora María Isabel González Piñeiro 

Titor/a de convivencia 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 C-D e E-F) en Lingua Castelá, 
Matemáticas e Xeografía e Historia. Están destinados a alumnos con dificultades en lecto-
escritura e en cálculo matemático.  
O alumnado exento de Lingua Francesa, terá Reforzo en lecto-escritura e linguas.  
 

Nivel Agrupamento Profesor/a 
Nº de 

alumnos 

1º  C-D ESO 
Lingua Castelá Laura Rodríguez Lage 

10 Matemáticas Roi Fernández Añón 

Xeografía e Hist. Isabel González Piñeiro 

1º E-F ESO 
Lingua Castelá Esther García de Lucas 

8 Matemáticas Roi Fernández Añón 

Xeografía e Hist. Gemma Andújar Santos 

 

1º C-D ESO Reforzo en lingua Ánxeles Minguillón Díez 13 

1º E-F ESO Reforzo en lingua Mª do Carme Fernández Rodríguez 14 

1º C-D ESO Reforzo en lecto-esc. Francisca Filgueira Ameneiros 13 

 

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

Nivel Agrupamento Profesor/a 
Nº de 

alumnos 

2º B-C ESO 
Lingua Galega Ánxeles Minguillón Díez 

11 Matemáticas Bernabé Fernández Ferreiro 

Física e Química Dolores González Sánchez 

2º D-E ESO 
Lingua Galega Mª do Carme Parada Maroño 

8 Matemáticas Juana Fernández García 

Física e Química Vanesa Varela Ramos 

 

2º C-D ESO Reforzo en lingua Amelia Álvarez Aller 12 

2º C-D ESO Reforzo en lecto-esc. Francisca Filgueira Ameneiros 4 

2º E-F ESO Reforzo en lingua Belén Vidal Marcote 4 
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En 2º de ESO hai un grupo de Programa de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento 
 

Nivel PMAR Profesor/a Nº de alumnos 

2º ESO 

Ámbito lingúístico-social Milagros Gómez Padilla 

5 
Ámbito científico-matemático Pilar Casanova Sánchez 

Ámbito de linguas estranxeiras Concepción López Andrade 

Titoría Milagros Gómez Padilla 

 
En 3º de ESO vanse realizar Agrupamentos (grupos C-D) nas materias de Lingua Castelá, 
Lingua Galega e Matemáticas. 
 

Nivel Agrupamento Profesor/a 
Nº de 

alumnos 

3º C-D ESO 
Lingua Castelá Belén Vidal Marcote 

13 Lingua Galega Almudena Gracia Castro 

Matemáticas Inmaculada Rodríguez Ferro 

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

Nivel PMAR Profesor/a Nº de alumnos 

3º ESO 

Ámbito lingúístico-social Ánxeles Minguillón Díez 

10 
Ámbito científico-matemático Dolores González Sánchez 

Ámbito de linguas estranxeiras Almudena Gracia Castro 

Titoría Dolores González Sánchez 

 
 
 
SECCIÓNS BILINGÜES 

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

Nivel Materia Profesor/a Idioma 

1º A ESO Educación Plástica Marta Moreira García Inglés 

2º A ESO Música Beatriz Alonso Pérez-Ávila Inglés 

2º A-B ESO Obradoiro de Comunicación Oral Víctor Torreiro García Francés 

3º D-E ESO 
Música Santiago Cañás Couselo Inglés 

Xeografía e Historia Mª Teresa Bellas Méndez Inglés 

4º A-E ESO 
Matemáticas Pablo Trashorras de la Fuente Inglés 

Xeografía e Historia Mª Teresa Bellas Méndez Inglés 

 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL                                                      IES AFONSO X O SABIO  2019/2020 

 

 21 

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: 

 
 

 
 

Para os alumnos de ESO hai dous recreos diarios de 20 minutos cada un (de 10:10 a 10:30 
e de 12:10 a 12:30). Os restantes alumnos (Bacharelato, FP Básica 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. 
 
  
 
 
 
 

 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

1ª hora 08:30-09:20      

2ª hora 09:20-10:10      

Recreo 10:10-10:30      

3ª hora 10:30-11:20      

4ª hora 11:20-12:10      

Recreo 12:10-12:30      

5ª hora 12:30-13:20      

6ª hora 13:20-14:10      
       

7ª hora ciclos 14:10-15:00      

     
7ª hora 16:30-17:20 

 
 

 
8ª hora 17:20-18:10    
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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: 
 

AUTOCARES ASICASA 
Ruta Paradas Pasaxeiros 

1 Graxal (polideportivo), Instituto  54 

2 Graxal (polideportivo), Instituto 50 
3 Costa da Tapia (Mapfre), Instituto 55 

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

51 

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

5 
Cruceiro de Bribes, Meixigo, Casal, 
Pontecela, Patiña, Cambre (praza), 
Instituto  

51 

6 Cambre (praza), Instituto 51 

   

 
  
 

AUTOCARES ARRIVA 

Ruta Paradas Pasaxeiros 

7 

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

55 

8 

Quintán, Apeadeiro de Cecebre, Castros 
do Bosque, Bar  Barbeito, Muíño Vello, 
Vilares, Gándara, Armental, Carballás, Os 
Fabas, Estorrentada, A Pega, Instituto 

52 

 
Debido ao incremento do alumnado da ESO na parada do PARAUGAS, hai catro cursos 
suprimiuse a parada URBILAR, situado aproximadamente a 1,5 km do IES. Este cambio foi 
realizado co visto e prace da sección de transportes da Xefatura Territorial da Consellería 
de Educación.  
A ruta 4 está desdobrada, de tal xeito que o alumnado na entrada ten que estar antes na 
parada (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 2019/2020 
 

5.1.   Plan Anual e obxectivos xerais do Centro. 
5.2. Calendario de avaliacións. 
5.3. Organización do Centro. 
5.4.  Plan de Formación do Profesorado. 
5.5. Programa anual de actividades complementarias  e 
             Extraescolares. 
5.6.  Plan anual de lectura. 
5.7. Proxecto de Biblioteca. 
 5.8. Proxecto de fomento de uso do galego. 
5.9.  Plan de atención á diversidade. 

  5.10. 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 mais 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 sete 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. No ano 2016, o centro 
solicitou participar no proxecto eDixgal, que se implementou durante o curso 2016-2017. 
Hai dous cursos completouse a integración do programa ao incorporarse o 2ºESO e 
tomouse a decisión no Claustro de continuar nos vindeiros anos, 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 Música, 
Educación Plástica, Matemáticas e Obradoiro de Comunicación Oral e Xeografía e Historia. 
 
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, 
rapaces e rapazas formados en mediación acoden a un curso de mediación nalgunha 
comarca cercana, 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 trece 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. Nos dous derradeiros cursos o noso centro 
tivo 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. Nos últimos cursos, 
dada a limitación na participación de programas desenvolvimos: Consumópolis, Froita na 
escola, Quérote+ e Xogade. No curso actual contamos co programa Proxecto deportivo de 
centro. 
 
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 2º ESO están completamente dotadas polo proxecto E-dixgal. O centro conta, 
ademais, con dúas aulas de informática que agora poden ser utilizadas para reforzos, 
agrupamentos e para as materias TIC. Por último, hai que recordar que este curso todo o 
alumnado de 1ºESO e 2ºESO carece de libros de texto, tendo todo o profesorado a obriga 
de traballar coa plataforma EVA. 
Por todos estes motivos o profesorado precisa unha urxente actualización e potenciación 
das súas competencias dixitais profesionais. 
 
Observación de déficits e fortalezas na aula 
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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 teñen 30 estudantes por aula ou nalgún caso o supera. 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  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 4º de ESO e dos resultados 
académicos do centro 
 
Os resultados da avaliación diagnóstica e a proba final de 4º ESO, realizada en 2017,  
reflicten unha situación media-baixa 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 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 conta con 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 
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programas europeos conseguiu varios proxectos KA1 para que poidan realizarse prácticas 
no estranxeiro, neste caso as prácticas realizaríanse en Civitavecchia, Italia. 
 
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. Nos últimos 
dous anos desenvolveuse un protocolo de recepción ao alumnado inmigrante e un 
protocolo de axuda de resolución de conflitos nas prácticas laborais en colaboración entre 
o grupo de traballo de Convivencia e o de; 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 o programa KA2 Erasmus+ que ten este ano o 
centro, así como os novos proxectos KA1 orientados á FP e, ademais,  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 2019-20 imos traballar en sete liñas 
de actuación fundamentais, continuación das do curso pasado: 
 
 
 
 

OBXECTIVOS 
1.1. 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 programas ERASMUS + concedidos ao Centro: 

- Dous KA1, con centros de Italia, para que o alumnado de CM de Administrativo poda facer   
      a FCT alí: “Simulación de empresas en el aula vs trabajo real en empresas” e “Prácticas   
      profesionales ampliando horizontes”. 
-     Un KA2 “Steps to achieve gender equality” con centros de Polonia, Romanía e Turquía. 

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

▪ Involucrarnos en proxectos nacionais ou europeos de Formación en Centros. 
▪ Fomentar e potenciar a formación permanente do profesorado en linguas estranxeiras. 
▪ Propoñer varias persoas como encargadas de coordinar a formación. 
▪ Elaborar un listado de necesidades de formación, priorizalas e facer unha planificación. 
▪ Mellorar a páxina Web para aumentar a comunicación e o seu uso para a práctica docente (materiais 

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

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

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

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

1.2. 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 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 e cambio da aula de música. 
o Solicitude de arranxo definitivo do problema de gas radón no centro. 
o Solicitude de dotación de máis materiais (ordenadores, ...). 

▪ 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. 

 
 

OBXECTIVOS 
1.3. 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: 

▪ REFORZÁ-T 
▪ Mellora das competencias clave: matemática e lingüistica 

▪ 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. 
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▪ Departamentos. 
▪ Departamento de Orientación. 
▪ ANPA. 
▪ Concello. 
▪ Servizos sociais. 

INDICADORES DE CALIDADE 
▪ Melloras acadadas. 

▪ Calidade do traballo realizado. 

▪ Problemas atopados. 

▪ Satisfacción dos implicados. 

 
 

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

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, 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. 
▪ Facilitar progresivamente a participación activa de toda a comunidade educativa nas actividades 

complementarias e extraescolares. 
▪ Continuar no proxecto Clube de Ciencia. 
▪ Participar no proxecto Club de Letras. 
▪ Participar no proxecto 21 días co galego e +. 
▪ Participar no Plan Proxecta: 

▪ Centros activos e saudables 
▪ Continuar cos Contratos-Programa: 

▪ Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia 
▪ Continuar coas seccións bilingües en linguas estranxeiras.  
▪ 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. 
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▪ 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 
1.5. Evitar entre os alumnos e alumnas as actitudes conflitivas, discriminatorias e sexistas e elaborar 
unha serie de recursos para a educación en valores e de atención á diversidade. 

ARGUMENTACIÓN 
Actualmente, non nos atopamos ante un centro especialmente conflitivo. Pero si é certo que, entre máis de 
830 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. 
• Continuar cos Contratos-Programa: 

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

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

en taboleiros, escritos, e outros documentos, que comporten unha actitude discriminatoria ou sexista. 
• Facer fincapé en que todos os documentos identificativos do Centro fomenten a educación para a 

igualdade, marcando obxectivos e estratexias para evitar esas actitudes. 
• Repartir equitativamente as tarefas entre alumnos e alumnas, e premiar a colaboración entre eles. 
• Elaboración dun protocolo de recepción de alumnado inmigrante. 
• Colaborar co equipo encargado da Convivencia. 
• Colaborar co Concello nas actividades que poidan organizar para estes fins. 
• Continuar a organizar obradoiros dende o Departamento de Orientación con diversas asociacións para 

abordar ese temas. 

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. 
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OBXECTIVO 
1.6.      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. 

OBXECTIVOS 
1.7. Modificar os documentos identificativos do Centro, para adaptalos a nova  normativa: PEC, PXA, 
RRI... 

ARGUMENTACIÓN 
A implantación da LOMCE fixo imprescindible a renovación de documentos que enmarcan os signos de 
identidade do centro e que quedaron anticuados hai anos. Temos que continuar a  adaptar estes documentos 
á realidade actual e establecer as correspondentes estratexias pedagóxico-docentes. 

ACCIÓNS 
▪ Actualizaión do Proxecto Educativo do Centro. 
▪ Modificación do RRI. 
▪ Continuar coa mellora o Plan de Convivencia. 
▪ Realización do Plan de Igualdade. 

ESTRUCTURA – ORGANIZACIÓN 
▪ Enquisas para coñecer a realidade do entorno: nivel socioeconómico, cultural, inquedanzas da 

comunidade... 
▪ Organización de grupos de traballo. 
▪ Organización do observatorio de convivencia escolar. 
▪ Comunicacións mediante circulares, informes... 
▪ Debate das propostas na Comisión de Coordinación Pedagóxica e no Claustro. 
▪ Presentación dos documentos e debate no Consello Escolar. 
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▪ Asesoramento do CEFORE. 
▪ Asesoramento de outros centros e profesionais. 
▪ Publicidade. 
▪ Edición. 

RESPONSABLES – RECURSOS 
▪ Profesorado, alumnado e toda a comunidade educativa. 
▪ Equipo Directivo. 
▪ Concello. 
▪ CEFORE. 
▪ 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. 
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5.2. CALENDARIO E AVALIACIÓNS 
 
O calendario escolar é o establecido pola Consellería de Educación segundo a Orde do 20 
de xuño de 2019 (D.O.G. do 28 de xuño). Adicionalmente o Consello Escolar solicitou da 
Xefatura Territorial outros dous días non lectivos que son o venres 20 de marzo e o luns 4 
de maio. 
 

 
 

VACACIÓNS E FESTIVOS 
Data de inicio das clases: 16 de setembro. 
 

Vacacións de Nadal: do 21 de decembro ao 7 de xaneiro.  
Entroido: 24, 25 e 26 de febreiro.  
Semana Santa: do 4 ao 13 de abril.  
Festivos: 21 de outubro (Día do Ensino), 1 de novembro 
(Todos os Santos), 6 de decembro (Día da Constitución 
Española)), 19 de marzo (San Xosé), 1 de maio, (Día do 
Traballo).  
 

Días solicitados polo Consello Escolar:  
20 de marzo de 2020 e 4 de maio de 2020. 
 

Data de remate das clases: 19 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. 
2 ao 9 de decembro: Constitución e Estatuto de Autonomía 
de Galicia. 
3 de decembro: Dia Internacional das Persoas con 
Discapacidade. 
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.  
9 ao 13 de marzo: Semana da Prensa (Un día traballarase na 
aula con xornais). 
7 abril: Día Mundial da Saúde. 
Entre o 20 e o 24 abril: Semana do Libro 
2 maio: Día Internacional contra o Acoso Escolar.  
9 maio: Día de Europa.  
Do 11 ao 15 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-mércores, 7-9 de outubro de 2019 
 

1ª avaliación: 
2º Bach  martes, 26 de novembro de 2019 
ESO e 1º Bach  luns-mércores, 16-18 de decembro de 2019 

  Entrega de notas venres, 20 de decembro de 2019 
 
 2ª avaliación: 
  2º Bach  martes, 3 de marzo de 2020 
  ESO e 1º Bach  luns-mércores, 17-18 de marzo de 2020 
  Entrega de notas martes, 24 de marzo de 2020 
 
 3ª avaliación: 
  2º Bach  luns, 18 de maio de 2020* 
  ESO e 1º Bach  venres-luns, 19-22 de xuño de 2020 
  Entrega de notas martes, 23 de xuño de 2020 
  Reclamacións  mércores 24-xoves 25 de xuño de 2020 
 

* O calendario da 3ª avaliación pode sufrir modificacións en función do que 
determine a CIUG. 
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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 3º de ESO pero aumentou un en 2º e outro en 4º de ESO e 
un terceiro en 2º de Bacharelato, quedando os restantes cursos como no ano anterior (25 
grupos de ESO distribuídos en 6 primeiros, 6 segundos + 1 PMAR, 6 terceiros + 1 PMAR e 5 
cuartos, 6 grupos de Bacharelato distribuídos en 3 primeiros e 3 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 estudos, 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. 
 
 
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. 
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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 25 unidades de E.S.O. (6 Primeiros, 6 Segundos máis 1 PMAR, 6 Terceiros 
máis 1 PMAR e 5 Cuartos), 4 de 1º de Bacharelato, 3 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 orzamento 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. 
 
5.3.5.2. Órganos colexiados 
 
5.3.5.2.1.   Consello Escolar 
 
No mes de novembro do ano 2018 renovouse parcialmente o Consello Escolar cubríndose, 
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ademais, as vacantes existentes. Queda pendente a renovación en novembro de 2020. 
 
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 2019, foi de 99.649 €, algo máis que no ano anterior. A esta cantidade 
hai que engadir a procedente do FSE (PMAR e CM) de 27.480 € e Contrato programa de 
5.725 € (para o transporte de PROA). Previsiblemente para o ano 2020 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. 
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 
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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 2019/2020 15027873 - IES Afonso X O Sabio 
CFR A Coruña 
Curso académico 2019-2020 
Modalidade: PFPP 
 
1. LIÑAS DE ACTUACIÓN PROPOSTAS 

 

 

2. OBXECTIVOS XERAIS 
- 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. 
- 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. 

 
3. ITINERARIOS 

Itinerario 1: Club de Ciencia 
Curso 2019/2020 Liñas: 
42 - Iniciativas formativas no ámbito STEM (ciencia-tecnoloxía-enxeñaría-matemáticas). 
Obxectivos: 
- Coñecer as opcións organizativas e recursos dos clubs de ciencias. Dominar os principios da ciencia cidadá 

e da divulgación científica. Introdución ao método científico e á investigación escolar. Boas prácticas en 

Clubs de Ciencia.Desenvolver técnicas de traballo colaborativo 

Contidos: 

- Desenvolvemento de obradoiros para traballar co alumnado: saúde, medioambientais e 

tecnolóxicosRealización de actividades para a celebración de efemérides no centroDinamización das 

ciencias no centro a través do Club de CienciasMetodoloxías de traballo colaborativoAplicación de 

estruturas cooperativas simplesTécnicas de divulgación 

Actividades formativas: 
 
Seminario 

- Programas europeos e internacionais: accións e plans de promoción e desenvolvemento. 

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

- Iniciativas formativas no ámbito STEM (ciencia-tecnoloxía-enxeñaría-matemáticas). 
- Planificación estratéxica das linguas no centro. Proxecto Lingüístico de Centro (PLC) e Tratamento Integrado 

das Linguas (TIL). CLIL. 
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Título: Club de ciencia Modalidade: Seminario 
Temporalización: 14/10/2019 - 29/05/2020 Obxectivos: 
- Fomentar a formación dun club de ciencia integrado por alumnado e profesorado do centro 
- Favorecer a integración das ciencias na rutina habitual da comunidade educativa 
- Potenciar os proxectos STEM no centro 
 Contidos: 

1. O club de ciencia no instituto 

Itinerario 1: Internacionalización do IES Afonso X O Sabio 
Curso 2019/2020 Liñas: 
21 - Programas europeos e internacionais: accións e plans de promoción e desenvolve•mento 
Obxectivos: 
- 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. 

Contidos: 

- 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. 

Actividades formativas: 
 
Curso 
 
Título: Os plans de igualdade, desenvolvemento e aplicación Modalidade: Curso 
Temporalización: 18/11/2019 - 22/11/2019 Obxectivos: 
- Reflexionar sobre a importancia dos plans de igualdade nos centros educativos 

- Coñecer outros plans de igualdade en outros centros educativos e comparar a situación a nivel europeo 

- Propoñer actividades ligadas ao plan de igualdade 

  
Contidos: 

1. Lexislación acerca dos plans de igualdade: comparativa con outros tres países europeos 

2. Puntos de desenvolvemento dun plan de igualdade 

 
Seminario 
 
Título: Os programas europeos no IES Afonso X O Sabio Modalidade: Seminario 
Temporalización: 14/10/2019 - 29/05/2020 Obxectivos: 
- Xestionar os programas europeos que actualmente se desenvolven no centro 

- Solicitar novos proxectos 

- Traballar de forma colaborativa para desenvolver proxectos internacionais e utilizando linguas 

estranxeiras 

 
Contidos: 

1. O programa KA2 de educación escolar 

2. Os programas KA1 de FP de Grao Medio 

3. O traballo en igualdade aplicado ao desenvolvemento de programas europeos 

 
Itinerario 3: Convivencia escolar e clima da aula 



PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL                                                      IES AFONSO X O SABIO  2019/2020 

 

 43 

Curso 2019/2020 Liñas: 
37 - Convivencia escolar e clima da aula. Centros saudables. Relacións coas familias. 
Obxectivos: 
- Reflexionar sobre o clima e convivencia do noso centroComprender as estratexias e protocolos xa 

existentes no noso centro para transmitilos entre o profesorado novoTraballar sobre os protocolos xa 

existentesDesenvolver os programas de Mediación entre iguais e Alumnado axudante 

Contidos: 

- A convivencia escolar, protocolos e estratexias de actuaciónA mediación entre iguais: bases de traballo 

e desenvolvementoO alumnado axudante, outra medida de intervenciónMedidas disciplinarias e 

reflexión sobre a súa efectividadeA aula de reflexión como espazo de resolución de conflitos 

Actividades formativas: 
 
Curso 
 
Título: Xornadas de convivencia positiva Modalidade: Curso 
Temporalización: 23/03/2020 - 29/05/2020 Obxectivos: 
- Difundir entre a nosa comunidade educativa os programas de convivencia que se están a facer no centro 

- Coñecer os programas que se desenvolven noutros centros 

- Reflexionar sobre as actividades realizadas ao longo do ano 

 
Contidos: 

1. Mediación entre iguais 

2. O alumnado axudante como referente nas aulas 

3. A titoría entre iguais e outros modelos 

 
Curso 
 
Título: Detección e tratamento de dislexia e lectoescritura Modalidade: Curso 
Temporalización: 17/02/2020 - 30/04/2020 Obxectivos: 
- Detectar e tratar a dislexia e lectoescritura na aula 

- Conocer actividades para o tratamento da dislexia e lectoescritura. 

- Diagnosticar e intervir en dislexia, disgrafía, disortografía e discalculia. 

 
Contidos: 

1. O programa de lectoescritura aplicado á aula 

2. Recoñecemento da dislexia entre o alumnado 

3. Dificultades de aprendizaxe: dislexia, disgrafía, disortografía e discalculia 

 
Seminario 
 
Título: Mellora da convivencia no noso centro Modalidade: Seminario 
Temporalización: 21/10/2019 - 29/05/2020 Obxectivos: 
- Potenciar os proxectos de convivencia do IES Afonso X O Sabio 

- Entender a mediación entre iguais e 

- Aprender estratexias de resolución pacífica de conflitos 

 
Contidos: 

1. O programa de convivencia do IES Afonso X O Sabio: protocolos de actuación 
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2. A mediación entre iguais 

3. O alumnado axudante, un paso mais 

 
Itinerario 6: Desenvolvemento de 21 días de traballo e Club de letras 
Curso 2019/2020 Liñas: 
44 - Planificación estratéxica das linguas no centro. Proxecto Lingüístico de Centro (PLC) e Tratamento 
Integrado das Linguas (TIL). CLIL. 
Obxectivos: 
- Aumentar e perfeccionar o emprego da lingua galega oral durante 21 díasReflexionar íntima e 

persoalmente sobre a relación que cada un/unha de nós ten co galego dende a súa situación vital. 

concreta e individualPotenciar o estudo sociolingüístico O achegamento á cultura galega 

actualDesenvolver un proxecto artístico multidisciplinar 

Contidos: 

- . Os textos instrutivos.. Os textos descritivos.. A lusofonía.. Características da lingua oral e diferenzas coa 

escrita.Realización dunha curtametraxe musical sobre Romeo e Xulieta. 

Actividades formativas: 
 
Seminario 
 
Título: Club de letras Modalidade: Seminario 
Temporalización: 07/10/2019 - 29/05/2020 Obxectivos: 
- Desenvolver as actividades necesarias para levar a cabo unha curtametraxe musical 

- Reflexionar sobre a relación entre as distintas artes que confluen nunha peza audiovisual 

- Realizar un proxecto multidisciplinar entre membros de distintos departamentos 

 
Contidos: 

1. Realización de un cortometraje musical 

2. Desenvolvemento dun guión propio partindo de textos preexistentes 

3. Arranxos musicais, vestiario, gravación, produción e outras tarefas relacionadas coa gravación 

dunha curtametraxe 

Seminario 
 
Título: 21 días de galego...e máis Modalidade: Seminario 
Temporalización: 14/10/2019 - 29/05/2020 Obxectivos: 
- Favorecer o uso cotiá da lingua galega 

- Reflexionar sobre o uso da lingua galega en todos os ámbitos do noso centro educativo 

- Estudar o estado sociolingüístico da nosa contorna 

 
Contidos: 

1. Os textos instrutivos. 

2. Os textos descritivos. 

3. A lusofonía. 

4. Características da lingua oral e diferenzas coa escrita. 

 
4. APLICACIÓN NA AULA/NO CENTRO 
Grazas ao Plan de Formación axudaremos a desenvolver proxectos de centro que articulan o noso traballo, 
estes son o club de ciencias, o club de letras, 21 días en galego.. e máis e os proxectos Erasmus+ e convivencia. 
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Aumentarase a relación coa comunidade educativa, por medio do uso das tecnoloxías da información e 
comunicación. Potenciarase o grao de internacionalización do centro. 
Melloraranse as competencias en lingua estranxeira do profesorado e en lingua galega. 
Mellorarase o clima de convivencia nas aulas, mantendo traballo realizado durante máis de 10 anos. 
Desenvolverase o grao de colaboración entre o profesorado para fomentar o uso da ciencia, así como para 
divulgala entre a nosa comunidade educativa. 

 
5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PREVISTAS SE FOSE NECESARIO 
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 cinco equipos de traballo con dinamizacións correspondentes repartidos en catro itinerarios: 
programas europeos, convivencia, club de ciencia e linguas maternas. Estes equipos controlarán a evolución 
dos grupos de traballo. 
Estableceranse presentacións das medidas realizadas á escola de pais e nais e en xornadas de fin de curso. 

 
6. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN 
 Utilizarase o plan de calidade de programas internacionais, ademais de que o equipo do club de ciencia, 
linguas maternas e convivencia desenvolverá enquisas de satisfacción e evolución da formación para o 
profesorado, alumnado e pais e nais da nosa comunidade educativa. 
Utilizarase o rexistro de incidencias que realiza semanalmente a xefatura de estudos, que será revisado polo 
observatorio de convivencia. 
Realizaranse actas de todas as actividades e se entregarán as distintas memorias de cada unha das accións 
formativas. 

 
7. ORZAMENTO ESTIMADO (por curso escolar) 
Datos solicitados 
 
Horas docencia da actividade: 56 
Horas totais da actividade: 254 
Docencia: 2800 € 
Material: 1000 € 
Desprazamento: 200 € 
Total: 4000 € 
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5.5. 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 2019/20 
 
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 2019-2020 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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Charlas con familias dos centros adscritos, programa transición: Maio. 2 horas. 
Charlas con alumnado, programa transición. Cada un dos centros adscritos: Maio. 2 horas. 
Charlas e sesión de portas abertas con familias. Programa transición: xuño, 2 horas. 
Orientación académico profesional, familias de 2º, 3º e 4ºESO: xuño, 1 hora cada curso. 
 
Valoración de posibles celebracións: 
Día da Música (22 de novembro). 
Día Internacional Contra a Violencia de Xénero (25 de novembro). 
Día Mundial Contra o SIDA (1 de decembro). 
Día Internacional das Persoas con Discapacidade (3 de decembro). 
Día da Paz (30 de xaneiro). 
Día de San Valentín (14 de febreiro). 
Día Internacional da Muller (8 de marzo). 
Día do Libro (23 de abril). 
Día do ADN (25 de abril) 
Día Internacional dos Museos (18 de maio). 
Día do Medio Ambiente (5 de xuño) 
Día das Letras Galegas (17 de maio proponse a celebración da semana das Letras Galegas) 
xunto co día pola tolerancia LGTB 
Acto de recepción de alumnado de primaria (xuño) 
Acto de graduación do alumnado de ciclos e bacharelato (xuño)   
Acto de entrega de orlas do alumnado de 4º ESO. 
Celebración do Nadal 
Celebración do Entroido 
Celebración do fin de curso (xuño) 
 
Estas datas están propostas por Vicedirección e as distintas dinamizacións do centro, pero 
sempre son susceptibles de modificación.  
Para a celebración dalgunha destas efemérides desenvolveranse actividades diversas como 
conferencias, exposicións, exhibicións, murais, proxeccións, concertos, etc.   
 
4. Propostas desta Vicedirección para a realización de actividades extraescolares e 
complementarias 
Desde Vicedirección  pretenderanse desenvolver as celebracións previstas no calendario 
escolar. A súa concreción dependerá das iniciativas que poidan xurdir desde os diversos 
sectores da comunidade educativa.  
En liñas xerais, desde a Vicedireción proponse: 
 

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

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

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

• En colaboración cos Servizos Sociais Municipais, Garda Civil, Servizo de Doazón e 
transplantes e o Departamento de Orientación preténdese desenvolver programas 
de interese formativo para o noso alumnado (prevención das drogodependencias, 
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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. 

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

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

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

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

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

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

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

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, e outros proxectos de innovación educativa do centro. 
En primeiro lugar valórase como criterio aquelas actividades incluídas na programación do 
departamento de actividades extraescolares e complementarias, que estean claramente 
definidas, incluíndo data, horarios e obxectivos a desenvolver.  
Débese ter en conta que algúns departamentos habitualmente non organizan saídas e que, 
polo contrario, outros departamentos, debido ás materias que imparten, préstanse a 
organizar máis actividades. 

https://aceafonsox.blogspot.com/
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En liñas xerais non se poderán realizar actividades que non se teñan engadido na 
Programación Xeral Anual. Os casos excepcionais que non se teñan contemplado na PXA 
Terán que ter informe favorable de Dirección para seren realizadas. 
Todas as actividades presentadas terán que ser aprobadas pola CCP. 
Os departamentos organizadores de actividades deben esforzarse por concretar datas 
precisas e non aproximadas sempre que sexa posible. 
Serán os propios departamentos ou docentes organizadores da actividade os encargados 
de xestionar a recollida de autorizacións así como o aporte económico acordado co 
alumnado, entregándoo en Vicedirección, como mínimo tres días antes do inicio da 
actividade ou do contrario a actividade deberá ser suspendida.   
O docente responsable da actividade debe dispoñer dos números de teléfono do centro 
antes de saír e deixará un número de teléfono móbil de algún docente que acuda como 
responsable ou acompañante. 
Como norma xeral, en toda actividade deberán participar un mínimo de dous docentes.  A 
Dirección do Centro poderá autorizar saídas con un solo docente cando, sendo o grupo 
reducido, a actividade non se considere de risco e/ou actúen monitores ou persoal externo. 
Se o docente entende que a saída entraña risco levarase o botiquín do centro habilitado 
para tal fin. 
Os docentes responsables da saída terán coñecemento dos datos médicos do alumnado 
implicado na mesma. Para isto deberán consultar os datos médicos que estarán á súa 
disposición en Secretaría. 
Cando a actividade non ocupe toda a xornada escolar, o alumnado estará obrigado a asistir 
ás clases previas como ás posteriores, traendo o material que sexa necesario para o seu 
correcto desenvolvemento.  
As actividades no terceiro trimestre do curso débense limitar o máis posible, un mes antes 
da finalización do 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 correspondente ou polo de 
garda. 
Vicedirección considera que se podería acordar entre todos os departamentos nos que se 
traballe un eixo transversal actividades a realizar no horario normal de cada materia. Cada 
departamento pode propoñer unha serie de datas a conmemorar que se discutirían na CCP. 
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Se o número de estudantes asistente a unha actividade é menor do 25% dun grupo, o 
mesmo continuará as súas clases con normalidade e é responsabilidade de cada alumno ou 
alumna poñerse ao día e recuperar a materia avanzada. 
Para o desenvolvemento de calquera destas actividades o docente ou departamento 
responsable ten que presentar o impreso onde se detalle a actividade a realizar, os 
obxectivos que se pretenden e o curso ou cursos aos que vai dirixida. Así mesmo, 
presentará unha breve memoria unha vez realizada a saída, debendo presentala nun prazo 
non superior a unha semana. 
Para as actividades que se desenvolvan no propio centro e supoñan a exposición de 
traballos, establecerase unha orde de visita en relación coas materias afíns aos contidos 
traballados. Deste modo non se vería alterado o normal funcionamento do centro. 
Tendo en conta que a realización de actividades está supeditada á voluntariedade do 
profesorado que as programa, sería desexable establecer un número determinado de 
saídas por cursos ou niveis ao trimestre. 
Dentro das actividades programables contémplase a organización de charlas. Neste 
apartado valórase a organización dunha semana cultural ou xornadas culturais, certames 
artísticos e deportivos, concertos, exposicións e murais confeccionados polo alumnado, 
obradoiros e actividades e competicións deportivas. 
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. 
Desde Vicedirección estudarase aumentar a relación co Concello para incluír ao noso 
centro no programa de apertura de centros fóra do horario lectivo.  
Desde Vicedirección colaborarase cos proxectos educativos nos que está o centro e 
potenciará a incorporación de outros proxectos sempre que fomente a transversalidade, a 
interdesciplinaridade e o traballo colaborativo. Así pois colaborarase para o 
desenvolvemento de proxectos europeos, programas de cooperación territorial ou 
proxectos de educación en valores. 
 
6. Protocolo de actuación para a realización de actividades extraescolares e 
Complementarias 
A LOMCE sinala que unha das funcións do profesorado é a promoción, organización e 
participación nas actividades complementarias, dentro ou fóra do recinto educativo, 
programadas polos centros. Ademais, todos os departamentos incluirán, nas súas 
programacións, actividades complementarias e/ou extraescolares.  
Para garantir o correcto funcionamento das actividades e que non haxa interrupcións nas 
habituais accións do centro educativo a preparación e realización das actividades será a 
seguinte: 
 

1. Incorporación na programación do departamento das actividades propostas 

seguindo a plantilla proposta desde Dirección. Os xefes e xefas de departamento, a 

principio de cada curso, achegarán á dirección os artigos da programación que 

inclúan as actividades, en formato dixital. 

2. As actividades presentadas serán estudadas pola CCP, quen se encargará de 

distribuír ou limitar as mesmas seguindo os criterios recollidos neste documento. 
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3. Unha vez aprobada a actividade, o profesorado responsable entregará a ficha 

correspondente (anexo I) debidamente cuberta e anotarase no calendario de 

actividades colgado no despacho de vicedirección cunha antelación mínima de  tres 

semanas. 

4. O profesorado responsable da actividade é o encargado da xestión de todas as 

accións necesarias para desenvolver a actividade: recollida de autorizacións e 

cartos, no seu caso; busca de profesorado acompañante, etc. 

5. O profesorado responsable da actividade presentará á Xefatura de Estudos a listaxe 

por grupos do alumnado participante, cunha antelación mínima de 72 horas.  

6. Unha vez realizada a actividade entregarase a ficha correspondente (anexo II) 

debidamente cuberta, nun prazo dunha semana. 

De non seguirse este protocolo, a Xefatura de Estudos poderá suspender a actividade. 
 
Modalidades de actividades complementarias e extraescolares 
1. Actividades no centro: 
Son as que se levan a cabo dentro do centro educativo. 
Seguirase o protocolo xeral, coas seguintes especificacións: 

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

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

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

2. Actividades fóra do centro educativo 
Son as que se levan a cabo fóra do centro, cun máximo dun día de duración. 
Seguirase o protocolo xeral, coas seguintes especificacións: 

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

- Ofertarase a grupos/materias completos. 

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

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

3. Actividades de varios días 
Son as que se realizan fóra do centro educativo de máis dun día de duración. 
Seguirase o protocolo xeral, coas seguintes especificacións: 

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

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

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

- Terán que ter o visto e prace da Dirección. 

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

- Realizaranse preferentemente en períodos non lectivos, utilizando un máximo 
de tres días lectivos, salvo excepcións debidamente xustificadas (proxectos de 
centro) 
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De non seguirse estas especificacións , a Dirección  poderá non autorizar ou suspender a 
actividade. 
 
 

PRIORIDADES 
1. Proxectos de centro: 

a. Celebracións no centro: eventos significativos e fin de trimestre 

b. Erasmus + 

c. Contratos programa 

d. Proxectos de innovación educativa 

e. Viaxes fin de etapa 

f. Seccións bilingües e intercambios lingüísticos 

g. Proxectos titoriais 

h. Dinamizacións 

2. Actividades interdepartamentais 

3. Actividades dun departamento 

 
DISTRIBUCIÓN NO CALENDARIO. DÍAS LECTIVOS POR TRIMESTRE 

- 1º e 2º ESO: 5/4/3 días 

- 3º e 4º ESO: 4/3/2 días 

- 1º Bach: 3/2/2 días 

- 2º Bach: 2/2/1 días 

- Ciclos e FPB: A criterio dos departamentos 

 
CONSIDERACIÓNS XERAIS 

1. Non se poderán realizar actividades nos seguintes períodos: 

- Períodos de exames de cada avaliación.  

- Maio e primeira quincena de xuño. 

2. Períodos preferentes para a realización de actividades: 

- Semanas de avaliacións. 

- Inicio de trimestre. 

- Última semana de xuño. 

3. A Xefatura de Estudos reorganizará o horario do profesorado que permaneza no 

centro para garantir o normal funcionamento das actividades lectivas. Para tal fin 

enviarase un horario de gardas cando sexa preciso, que será de obrigado 

cumprimento. 

4. Realizarase un máximo dunha actividade por día, salvo excepcións debidamente 

xustificadas que serán valoradas por dirección. 

5. Farase un máximo dunha actividade por departamento e curso. 
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7. 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. 
 

ANEXO I 
1. Ficha para a realización de actividades no centro educativo 

 

 
 
 

Título da actividade  

Departamento responsable  

Departamentos implicados  
Data da actividade  

Nomes dos docentes que apoiarán a 
actividade 

 

Nivel educativo a quen vai dirixida  

Número aproximado de estudantes 
implicados 

 

Espazos a utilizar  
Horario da actividade  

Recursos necesarios  

Orzamento previsto  
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2. Ficha para a realización de actividades fóra do centro educativo 

 
3. Ficha para a realización de actividades extraescolares fóra do centro educativo de 

varios días de duración 
Título da actividade  

Departamento responsable  

Departamentos implicados  

Data da actividade  
Lugar/es de celebración da actividade  

Nomes dos docentes que apoiarán a 
actividade 
 

 

Nivel educativo a quen vai dirixida 
 

 

Número aproximado de estudantes 
implicados 

 

Necesidades de transporte 
 

 

Tipos de transporte a utilizar  

Datas da actividade  

Recursos necesarios (necesidades específicas 
para o alumnado, vestiario idóneo para a 
realización da actividade, gastos de entradas, 
etc) 

 

Orzamento previsto  

 

Actividades previstas para a viaxe e a súa temporalización 

Actividades Temporalización Observacións Xustificación segundo a 
programación do departamento 

    

    

    

    

 

Título da actividade  
Departamento responsable  
Departamentos implicados  
Data da actividade  
Lugar/es de celebración da actividade  
Nomes dos docentes que apoiarán a 
actividade 

 

Nivel educativo a quen vai dirixida  
Número aproximado de estudantes 
implicados 

 

Necesidades de transporte  
Horario da actividade  
Recursos necesarios  
Orzamento previsto  



PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL                                                      IES AFONSO X O SABIO  2019/2020 

 

 56 

ANEXO II 

Ficha para cubrir tras a realización de actividades extraescolares e complementarias 

Resumo da realización da actividade 

Título:  

Departamento(s) implicado(s): 

Nivel educativo: 

Zonas visitadas: 

Actividades: 

 
 
 
 
Observacións: 
 
Adxúntanse os seguintes documentos e/ou imaxes en formato dixital (dirixido a 
ies.afonsox.cambre@edu.xunta.es):  

mailto:ies.afonsox.cambre@edu.xunta.es
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Previstas por ciclos e departamentos:  
 

Actividades Fóra do centro 

ACTIVIDADE 
 

ALUMNADO TEMPORALIZACIÓN DURACIÓN APROX. Observacións 

Saída á Biblioteca González Garcés (A Coruña) 2º ESO 
(Investigación...) 

24 outubro Media xornada Lingua Castelá 

Ruta polos arredores de Cambre. Visita a aula da Natureza de 
Abegondo, observatorio de aves e Encoro Abegondo- 
Cecebre 

1º ESO 1ª Trimestre Media xornada Bioloxía e Ed. Física 

Roteiro dos Faros (Camariñas)  
 

1ºESO Outubro Martes completo Ed. Fis, L Galega e EDLG 

Recinto arqueolóxico 1ºESO Marzo-Abril ou última semana do 
curso 

Mañá/Día Historia 

Visita a un núcleo medieval 2ºESO Marzo-Abril  Mañá/Día Historia 

Visita a S. María de Cambre 2ºESO 3º Trimestre Mañá Historia e Matemáticas 

Olimpiada Matem Galega 2020, A Coruña 2ºESO Abril 3 horas Matemáticas 

Intercentros (Proxecto Deportivo de Centro) co IES David 
Buján 

2ºESO 19 decembro Mañá Educación física 

Visita ao Muncyt 2ºESO 16-04-20 2-3 horas Tecnoloxía e Física 

Asistencia a unha representación nos programas de Teatro 
Escolar do Concello da Coruña 

2ºESO  Marzo-xuño 3 horas Lingua castelá 

Visita parque eólico de Sotavento 3º ESO 27-01-20 Mañá Tecnoloxía e Física 

Visitas programadas polo CEIDA 
(Costa Dexo- Serantes) 

3º ESO 2ª Trimestre Unha mañá Bioloxía e Ed. Física 

Visita a un espazo xeográfico-histórico 3ºESO Marzo-abril Mañá Historia 

Correlingua 3ºESO 3º Trimestre 3 horas Lingua galega EDLG 
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Abril ilustrado, Concello de Cambre 3ºESO  Abril-maio 2 horas cada sesión Debuxo 

Visita á Torre de Hércules e ó Museo Arqueolóxico (Castelo 
de San Antón). 

 

3ºESO Finais de Xaneiro ou primeiros de 
Febreiro. 

 

Mañá e/ou día completo Latín (alumnado de cultura 
clásica) 

Patinaxe sobre xeo, O Burgo 3ºESO 1ª avaliación 3 horas Ed física 

Intercentros (Proxecto Deportivo de Centro), IES David Buján 4ºESO 18 decembro Mañá Ed física 

Visita a exposición artística/histórica, A Coruña 4ºESO Abril 3 horas Historia 

Participación na Olimpíada de Historia, Ourense 4ºESO Maio  Día Historia 

Roteiro pola coruña galleguista 4ºESO 2º trimestre  3 horas L. galega e castelá 

Saída, recolección de setas, traballo de exposición 4ºESO  
 

1º Trimestre 
 

Unha mañá Bioloxía e Ed. Física  

Saída a un espazo natural 
Fragas do Eume 

4ºESO 3ºTrimestre Unha mañá Bioloxía e Ed. Física 

Excursión ao Museo Municipal Ramón Mª Aller Ulloa, Lalín 4ºESO Última semana do segundo 
trimestre 

Toda a mañá Matemáticas 

I Olimpiada Científica Juvenil Española (OCJE) 4ºESO 27 de setembro 15h00´-20h00´ Física, Tecnoloxía, 
Matemáticas, Club de 
Ciencias 

IX Encontro da Música no Ensino Secundario Galego, 
Asomúsica 
 

1º Bach Abril Todo un día Música 

Visita ao Muncyt 4ºESO e FPB ? Toda a mañá Física(cc. aplicadas) e 
Sistemas 

Saída a un espazo natural por determinar  1º Bach 2º Trimestre 
 

Unha mañá Bioloxía 

Visita a exposición artística/histórica, A Coruña 1º Bach Abril 3 horas Historia 
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Roteiro Rosaliano, Padrón 1º Bach 3º Trimestre 1 día completo Lingua galega EDLG 

Visita á Central T. de Ciclo Combinado de Endesa 1º Bach 13 novembro Mañá Física ( ciencias) 

Saída a un parque de aventura en Portugal 1º Bach 3º trimestre Día Ed Física 

Visita ao SAI 2º Bach  
 

3º Trimestre  Unha mañá Bioloxía, xeoloxía 

Visista a un entorno urbano e/ou fabril 2ºBach Abril Mañá Historia (xeografía) 

Visita á igrexa de Santa María 2ºBach Decembro 3 horas Historia (hª da arte) 

Visita a Santiago de Compostela 2ºBach ? Por determinar Historia (hª da arte) 

Visita á Refinería 2ºBach Por determinar  Mañá Física 

Roteiro das Irmandades pola Coruña e San Amaro 2º Bach 2º trimestre Toda a mañá EDNG, L galega 

Participación e organización do II Encontro de coros escolares 
do IES Afonso X O Sabio 

Coro escolar 
(todos os niveis) 

2º trimestre (segundo 
dispoñibilidade do Auditorio no 
que se celebre) 

Unha mañá Música (contratos 
programa) 

Participación no VII Encontro de coros escolares de Galicia, 
Ortigueira 

Coro escolar 
(todos os niveis) 

Última semana de xuño Un día completo Música (contratos 
programa) 

Laboratorios Abertos da Domus 1º 2º Bach 1º Trimestre   

Congreso LQDVI, Palexco (A Coruña) 1º 2º Bach 2º ou 3º trimestre Mañá Relixión 

Visita a Reganosa e Navantia 4ºESO-1º Bach 2ª avaliación (5/II, pendente 
confirmación) 

Mañá Tecnoloxía 

Don Juan Tenorio 4ºESO-1º Bach 4 de novembro 3 horas Lingua castelá 

Semana da Ciencia e da Enerxía de Repsol, Arteixo 2º e/ou 3º ESO Finais de abril-comezo maio Mañá Física, Club de ciencias 

Festival de Teatro Clásico. A Coruña, Lugo ou Ourense. 4ºESO, 1º e 
2ºbach 

Mediados de Marzo.        Data 
exacta pendente da organización 
do Festival. 

Día completo 

 

Latín de 4º ESO, 1º e 2º 
Bach, e tamén Grego de 1º e 
2º Bach. 

Visita ao Campus da UDC Bach./ 2º CS Abril Toda a mañá Orientación 

Consellería de Cultura. EDUMOTIVA Visita Fundación Manolo 
Paz, Cambados 

Todo o alumnado 3º trimestre  Debuxo 
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Visita a unha exposición de contido relativo ás artes 
plásticas, lugar indeterminado 

Todo o alumnado Todo o curso 

 

? Debuxo 

Visita guiada ao Parlamento de Galicia 1º CM 1ºCS 09/10/2019 Saída as  8.20    
ACT. De 9.30 a 12.30 

Administrativo 

Visita guiada a Pull&Bear 2º CM  
2º CS 

11/10/2019 Saída as 9.20 
Act. De 10.30 a 12.00 

Administrativo 

Visita guiada a Gadisa, Pol Piadela Betanzos 1º CM 1ºCS 27/01/2020 Saída as 9.20 
 Act. De 10.00 a 11.30 

Administrativo 

Visita ao congreso FP INNOVA 1º e 2º FPB 3º Trimestre 

(depende da data do congreso) 

4 horas Sistemas, financiado pola 
Consellería 

 
 

Actividades dentro do centro 
 

ACTIVIDADE DATA Temporalización LUGAR CURSOS E ALUMNADO Observacións/dept 

Contacontos 18 decembro 90 minutos Salón de actos 1ºESO Inglés/galego 

Contacontos 
 

2º trimestre 1 hora e media Salón de actos 1ºESO Lingua castelá 

Charla con María Solar: Os 
nenos da varíola 

1º trimestre 50 minutos Salón de actos 1ºESO Lingua galega, EDNL 

Obradoiro artista residente do 
MAC 

¿ ¿ Aula de 
debuxo 

1ºESO Debuxo 

Obradoiro de hip-hop 1º trimestre Unha hora  4º ESO Lingua galega, EDNL 

Free Style Todo o curso Recreos Patio Todo o alumnado Ed. Física e L. Castelá 

Conmemoración do día do 
ADN:Obradoiro de papiroflexia 
con modelos de ADN      
Extracción do ADN  en saliva 

25 abril , día 
mundial do ADN 

Recreos Vestíbulo Todo o alumnado Bioloxía 
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Concurso de fotografía  (terceiro 
trimestre). 
 
Exposición  das fotos 

Entrega  de 
premios :  5 de 
xuño, 
Última semana 
de maio  - 1ª de 
xuño 

Dúas sesións (entrega de 
premios) 

No salón de 
actos   
 
No vestíbulo 

Todo o alumnado  BIoloxía 

Exposicións e Obradoiros  ? ? Vestíbulo  Alumnado de ESO e 
Bacharelato 

Bioloxía 

Conmemoracións de diferentes 
efemérides 

? ? Vestíbulo Alumnado de ESO e 
Bacharelato 

Bioloxía 

Rincón permanente de 
divulgación científica  
 

Durante todo o 
curso 

 Vestíbulo Todo o alumnado 
(organizado por cultura 
científica de 4ºESO  e 
1ºBACH) 

Bioloxía 

Alimentación saudable  Xuño ? Vestíbulo Todo o alumnado 
(organizado polo 
alumnado de anatomía 
aplicada) 

Bioloxía 

Exposición “Cincuentenario da 
chegada á Lúa” 
 

2ª quincena Out. 
e 1ª quincena 
Nov. 

 Vestíbulo Todo o alumnado Historia 

XXVII Concurso matemático 
canguro 

24 de marzo de 
2020 

90 minutos No noso 
centro ou nun 
da zona. 

Alumnado voluntario  de 
todos os cursos da ESO 

Matemáticas 

“Ahora mismitos” 2º trimestre 2 sesións Salón de actos Alumnado de cultura 
clásica, latín, grego artes 
escénicas e literatura 
universal 

Departamentos de 
Lingua castelá, Latín e 
Música 

Charla com Antía Yáñez sobre 
Senlleiras 

2º trimestre 
(entorno ao 8 de 
marzo) 

50 minutos  Salón de actos 2ºESO  e BACH Lingua galega EDLG 
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Actos conmemorativos do día 
das Letras Galegas 

Ao longo do mes 
de maio arredor 
da Semana das 
Letras 

  Todo o alumnado Lingua galega EDLG 

Charlas con escritores/as Depende da 
dispoñibilidade 
dos autores 

1 hora IES Todo o alumnado Lingua galega EDLG 

Invitación a artistas para dar 
charlas ou obradoiros no centro  
 

¿ ? Aulas de 
debuxo 

4ºESO e bacharelato Debuxo 

Semana do libro (adicada á lúa) Abril 
(semanas 18-21 
y 24-28) 

Recreos e duas sesións 
de entrega de prêmios 
do Concurso de relatos 
hiperbreves 

IES Afonso X O 
Sabio 
(recibidor, 
pasillos, salón 
actos) 

Todo o alumnado Linga castelá 

Exposición de proxectos Derradeiras 
semanas do 
curso 

Durante os recreos Hall 2º ESO e 1º BACH Tecnoloxía 

Charla-obradoiro UDC 24-26 marzo 
(falta concretar 
pola relatora) 

2 sesións de 2 horas 
cada unha 

Salón de actos 3ºESO Física e Club de ciencias 

Charla Experiencias de 
Científicas 

Sobre 11 de 
febrero 

2 horas Salón de actos 4ºESO (ciências) Física e Club de ciencias 

XIV Edición del Concurso de 
Micorrelatos “Por favor, sea 
breve” 

Marzo-abril 2 horas Salón de actos Todo o alumnado Lingua castelá e música 

Participación concurso de 
relatos Coca Cola 

Marzo-abril Fóra do horário IES 2ºESO Lingua castelá 

Club de letras Todo o curso   Todo o alumnado Lingua castelá 

Performance Abril  IES Alumnado cultura clásica 
(3º e 4º ESO) 

Latín 

Descansos activos (Proxecto 
Deportivo de Centro) 

Recreos  Patios Todo o alumnado Ed. Física 
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Obradoiros de técnica vocal Recreos (tres por 
semana) e un 
mediodía de 
martes ao mes 

Fóra do horario Aula de 
música-salón 
de actos 

Coro (alumnado de 
distintos niveis) 

Impartidos polo 
profesorado do 
departamento e un 
docente externo 
(contratos programa) 

Obradoiro de teatro físico 2º trimestre Fóra do horario Ximnasio 4ºESO alumnado de artes 
escénicas e grupo de 
teatro 

Elefante-elegante 

Colaboración coa organización 
coa entrega de premios do 
Certame Literario Xoan Díaz 
(antigo Certame de Cambre) 

3º trimestre 2 horas Salón de actos Grupos de alumnado 
premiado e participantes 
no acto 

Vicedirección, música, 
linguas, EDLG 

Concertos de fin de trimestre Nadal, Entroido, 
fin de curso 

(durante as sesións sen 
clase) 

Hall/salón de 
actos 

Alumnado participante Música 

Concerto de familias de fin de 
curso 

3ª avaliación Unha tarde de fóra do 
horario 

Salón de actos Alumnado participante Música, vicedirección 

Obradoiros canto para 
alumnado de 6º primaria e 
concerto do programa de 
transición 

Xuño Unha mañá Salón de 
actos/hall 

Alumnado de 6º primaria 
e coro do cenro 

Música, Orientación 
(Contratos programa) 

Reunións  informativas de 
principio de curso coas familias 

8,9 de octubro Fóra do horario Salón de actos ESO, FPB e Bach Dpto orientación e 
equipo directivo 

Afectividade (Plan proxecta) 1º trimestre ( a 
fixar) 

1 sesión por grupo Aulas 3º ESO Orientación, Centro 
quérote 

Prevención da violencia de 
xénero. Obradoiros 

Outubro/novem
bro.  

4 sesións por grupo.  Aulas 2º ESO Concello Cambre 

Prevención de condutas 
violentas e de acoso. 

1º trimestre. IES 4 horas cada grupo Aulas 1ºESO Orientación, Cruz 
Vermella 

Ed para a saúde: alimentación, 
prevención drogas e 
sexualidade. 

A fixar 4 horas por grupo.  Aulas 4ºESO Orientación, Cruz 
Vermella 
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Ed para a saúde: alimentación, 
prevención drogas e 
sexualidade. 

A fixar 4 horas por grupo.  Aulas FPB 1 Orientación, Cruz 
Vermella 

Uso responsable das redes 
sociais 

1º trimestre 1 sesión por grupo Aulas 1º ESO Orientación, Unidade 
específica da Garda Civil 

Sesión informativa sobre as 
probas de acceso a ciclo 
superior 

Febreiro. 30´ Salón de Actos 
IES 

Ciclo Medio/Bach Orientación 

Sesión informativa sobre as 
probas de acceso a ciclos medio. 

Marzo.  30´ Salón de Actos 
IES 

3º/4º ESO. FPB Orientación 

Formación do alumnado 
axudante 

Febreiro-Marzo. 
6 horas. Fóra do 
horario 

6 sesións Aulas IES pola 
tarde 

Alumnado axudante. 1º 
ESO. 

Orientación, 
Dinamización 
convivencia 

Formación do alumnado 
mediador 

Febreiro-Marzo. 
6 horas. Fóra do 
horario 

6 sesións Aulas IES pola 
tarde 

Alumnado mediador. 
2º,3º e 4º ESO. 

Orientación, 
Dinamización 
convivencia 

Coloquio aberto sobre a 
violencia de xénero 

20-27 novembro 1 hora Salón de actos Bacharelato, 4 ESO, FPB. Orientación. Ex-Xuiz de 
violencia de xénero da 
Coruña 

Orientación académico e 
profesional 

Abril 1 sesión Salón de actos Ciclos FP Titores/ Orientador 

Expo- Orienta: Xornada de 
Orientación 

Maio Toda a mañá 
 

Vestíbulo 3º, 4º ESO/ Bach./FP Orientación. Centros 
educativos de Galicia/ 
Universidades públicas e 
privadas /FF 
Armadas/Outros centros 

V Encontro de centros para unha 
convivencia positiva  

3º trimestre.  2 días: venres e sábado. IES Alumnado axudante e 
mediador e 

Orientación. Centros 
varios de Galicia. 
Comisión de convivencia. 

Obradoiro de prevención de 
drogodependencias 

2º trimestre 4 horas cada grupo.  Aulas 1º ESO Orientación. Cruz 
Vermella 

Orientación académico e 
profesional 

Maio 1 sesión en cada grupo.  Aulas 2º, 3º e 4º  ESO Titores/ Orientador 
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Charlas con familias. Programa 
transición 

Maio 2 horas 3 centros 
adscritos. 

6º Ed. Primaria Dpto. de Orientación e 
Dirección 

Charlas con alumnado. 
Programa transición 

Maio 2 horas 3 centros 
adscritos.  

6º Ed. Primaria Dpto. de Orientación 

Festival. Programa transición Xuño Toda a xornada. Salón de actos 
IES 

6º Ed. Primaria Orientación, Ed. Fis, 
Música, outros.  

Charla e sesión de portas 
abertas con familias. Programa 
transición 

Xuño.  2 horas. IES 6º Ed. Primaria Dpto. de Orientación e 
Dirección 

Orientación académico e 
profesional 

Xuño  1 hora cada curso IES Familias de 2º, 3º e 4º  
ESO 

Dpto. de Orientación e 
Dirección 

Orientación académico e 
profesional 

Xuño, 1 cada 
curso 

4 horas pola tarde Salón de Actos Familias de 2º, 3º e 4º  
ESO 

Dpto. de Orientación e 
Dirección 

Obradoiro de seguros  2 horas  1º e 2º CM, 1º e 2º CS Administrativo 

Obradoiro do empresario e do 
traballador 

 2 horas  1º e 2º CM, 1º e 2º CS Administrativo 

Curso de produtos financeiros  4 horas repartidas en 2 
Días 

 1º e 2º CM, 1º e 2º CS Administrativo 

Agasallos terroríficos , 
decoración de portas e concurso 
de relatos. Samaín 

Outubro-
Novembro 

1 día Aulas e 
corredores 

1º e 2º ESO, 3º e 4º ESO EDLG, depto. Lingua e 
Lit. Galegas 

Concerto Uxía Senlle 13 novembro 
2019 

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

Día de Rosalía Recitais nas aulas 
e biblioteca 

24 febreiro 2019 50 minutos  Todos EDLG E LINGUA GALEGA 

Día contra a violencia machista 
Exposición de carteis e 
distribución de pulseiras 

25 novembro 
2019 

1 día  Todos EDLG E LINGUA GALEGA 

Certame Literario Concello de 
Cambre 

Abril-Maio 2019 2 horas Todos Todos EDLG E LINGUA GALEGA 
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21 días co galego e + 
Organización das actividades e 
gravació do vídeo-presentación. 

Antes do 10 de 
decembro 

  Toda a ESO EDLG E LINGUA GALEGA 

21 días co galego e + Inicio e 
remate dos 21 días. Actividades 
diversas no centro. 

Do 13 de xaneiro 
ao 3 de febreiro 

  Toda a ESO EDLG E LINGUA GALEGA 

As mulleres tamén emigran 2-13 marzo Xornada completa Vestíbulo Todo o alumnado Historia 

Galeoke fin de curso Karaoke en 
galego 

Xuño 1 hora Salón de actos Todos EDLG E LINGUA GALEGA 

 

ACTIVIDADES de VARIOS DÍAS FORA DO CENTRO 
ACTIVIDADE 

 
ALUMNADO TEMPORALIZACIÓN DURACIÓN 

APROXIMADA 
Observacións 

Viaxe cultural sección bilingüe 2º ESO-3ºESO (So sección bil) 24-27 marzo 3 días Historia 

Viaxe á neve (Proxecto Deportivo de Centro) Todo o alumnado agás 2ºBach 11-18 xaneiro Seis días Ed. física 

Picos de Europa, Cantabria, Cabárceno, 
Altamira, Museo Arqueolóxico de Santander, 
Covas Tito Bustillo, Monumentos prerrománicos 
etc. 

1º e 2ºBach 18-19 decembro 2 días Bioloxía, Historia,  

Viaxe arqueolóxico ou traballo de campo a 
Grecia 

Bach Febreiro (Entroido) 6 días (1 lectivo) Latín, Historia 

Viaxe de estudos a Andalucía 1º e 2º ESO 22-26 abril 5 días Relixión 

Viaxe fin de etapa 4ºESO Fin de curso (última semana) 5-6 días Dirección/titorías 

*A solicitude de paneis expositivos realizarase falando con vicedirección e anotándose no calendario disposto para actividades presente no despacho de 
vicedirección/secretaría 
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5.6. PLAN ANUAL DE LECTURA 
 

Curso 2019-20 
 
INTRODUCCIÓN: 
De acordo co proxecto lector aprobado no Claustro e no Consello Escolar deste IES faise a 
proposta de actuación concreta para o curso 2019-20. 
 
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: 
 

• 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). 
 

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

• 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. 
 

• 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. 
 

• 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. 
 

• Potenciar a consulta dos fondos de biblioteca a través do manexo do Programa 
Meiga. 
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• Exposicións de novidades e libros de lectura xuvenil en Lingua Galega e Lingua 
Castelá . 
 

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

• 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”...). 
 

• 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. 
 
DEPARTAMENTO DE DEBUXO 

 1º, 3º, e  4º da ESO materia EPVA 

O longo do curso potenciarase o uso do libros de texto da materia, para que o alumno se 

conciencie da importancia da lectura como medio de acadar os coñecementos necesarios. 

O profesor axudará os alumnos para que a interpretación da linguaxe escrita sexa axeitada: 

- Organizando a parte correspondente a tratar en cada sesión. - Resolvendo as dubidas de 

vocabulario, sobre todo das palabras propias da materia, creando un diccionario de termos 

específicos. - Pasará os alumnos a bibliografía, referida sobre todo os volumes existentes 

na biblioteca do centro, indicando as unidades coas que están relacionados. - Recomendará 

a lectura en cada avaliación dalgún dos libros ou cómics da biblioteca. Este Plan Lector 

avaliarase xunto cos outros contidos no control de cada avaliación : Cunha pregunta sobre 

vocabulario empregado. Outra pregunta na que a interpretación do texto lles permita a 

realización do exercicio proposto. O Departamento porá a disposición dos alumnos a 

bibliografía recomendada, sobre todo do material da biblioteca do centro. 

BACHARELATO:  DEBUXO TÉCNICO E DEBUXO ARTISTICO  

 O longo do curso potenciarase o uso do libro de texto da materia,para que o alumno se 

conciencie da importancia do uso da lectura, e como método para acadar os coñecementos 

necesarios. Dado o nivel do alumnado ao que nos diriximos e a especificidade técnica da 

asignatura, as actividades lectoras dirixiranse estes cursos a asentar e afortalar a 

comprensión da linguaxe específica da disciplina.    A formación dun vocabulario específico 

e a comprensión da maneira propia de expresión de enunciados e resolucións do Debuxo 

Técnico será a nosa principal ocupación neste ámbito. 
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A avaliación da aplicación do Plan Lector en Bacharelato terá lugar, ademais de no 

transcurso cotiá das clases, nos exames trimestráis da asignatura, por medio da 

comprensión dos enunciados dos problemas propostos e/ou preguntas específicas sobre 

vocabulario propio da materia. No caso da materia de Debuxo Artístico, se fará uso da 

biblioteca e os seus fondos para o estudio da Historia da Arte e análise de diferentes 

resolucións gráficas, segundo as difierentes épocas, estilos artísticos. O Departamento porá 

a disposición dos alumnos a bibliografía recomendada, sobre todo do material da biblioteca 

do centro. 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

En canto ao proxecto lector, o departamento pon en marcha actividades e intervencions 

de carácter xeral: 

a. No ámbito da aula serán a través de: 

• Lecturas guiadas de diferentes tipos de textos 

• Debates e diálogos sobre determinados libros 

• Confrontación de puntos de vista sobre lecturas realizadas 

• A partir do 2º trimestre, proporase aos alumnos lecturas adaptadas ao seu nivel 

para lectura e traballo voluntario dos/das alumnos/as e valorada polas profesoras. 

b. No ámbito do departamento: 

• Potenciarase a biblioteca como centro de recursos e elemento dinamizador da 

actividad lectora, fomentando o uso dos servicios bibliotecarios, préstamos de 

libros, de DVD, uso de Internet, etc. 

• O departamento colaborará tamen na elaboración do proxecto lingüístico. 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA  

Newton y la Gravedad en 90 minutos. ISBN: 9788432316586 

Paul Sttathern. Siglo XXI de España Editores 

El libro de la Tabla Periódica. Enciclopedia visual de los elementos. 

ISBN: 9780241312414 

VVAA, DK Edición 

La puerta de los tres cerrojos.1 

Sonia Fdez-Vidal Ed. Destino Infantil y Juvenil ISBN: 9788408182542 

La puerta de los tres cerrojos 2 

Sonia Fdez-Vidal Ed. Destino Infantil y Juvenil. ISBN: 9788408182559 
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Quantic Love  ISBN: 9788424641702 

Sonia Fdez-Vidal Ed. La Galera 

Desayuno con partículas  ISBN:  9788490327753 

Sonia Fdez-Vidal Ed. Debolsillo 

El asesinato de la profesora de ciencias.ISBN: 9788467861013 

Jordi Serra i Fabra Ed. Anaya 

La Química es la cuestión.ISBN: 9788417376765 

Helena González Burón. PFFES|#Plataforma Editorial 

 DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Fomentáranse estrategias para estimular o interés , o  hábito da lectura e a mellora na 

expresión oral e escrita.  

Farase lectura comprensiva de información propia da lingua inglesa e de diferentes 

tipoloxías de textos, así como lectura de información diversa procedente de páxinas web 

propostas para obter e ampliar información, investigar e  acceder a recursos en línea. 

-         Lectura comprensiva de información. 

-         Lectura comprensiva de información propia de la lengua inglesa. 

-         Lectura comprensiva de diferentes tipologías de textos. 

-         Lectura de información diversa procedente de páginas web propuestas para obtener    

          ou ampliar información, investigar y acceder a recursos en línea.    

Utilizaranse estratexias de comprensión lectora como a lectura silenciosa (autoregulación 

da comprensión) e elaboración de síntesis, esquemas e resumes ( conciencia da propia 

comprensión) 

Elaborarase un calendario polo departamento para optimizar a biblioteca e os seus 

recursos: 

O profesorado do departamento baixará á biblioteca polo menos una vez ao mes para 

realizar as seguintes actividades: 

• Facer lectura libre dos exemplares de diferentes niveis expostos na biblioteca. 

• Realizar actividades de una lectura concreta dirixidas polo profesor. 

• Facer xogos e actividades de investigación utilizando os exemplares das lecturas 

que temos en inglés. 

• Visualizar videos relacionados coa cultura inglesa ou uotros temas que poidan ser 

do seu interese en inglés 
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• Traballar as lecturas obrigatorias deste curso escolar: 

Lecturas para o curso 2019/20: 

1ºESO: White Fang.( Classic Readers).Editorial: Express publishing. 

2ºESO: Dr. Jekyll and Mr. Hyde. ( graded Readers). Editorial: Express Publishing. 

3ºESO: T&he Ghost Ship. ( Activity Readers). Editorial: Burlington. 

4ºESO: A Convict’s Tale ( Julie Hart) . Editorial: Burlington. 

1ºBACHARELATO. The Last Leaf and Other Stories. Editorial: Burlington. 

DEPARTAMENTO de LATÍN E GREGO 

GREGO I.   1º de Bacharelato.  

1ª Avaliación: - Lectura: A Odisea de Homero. 

2ª Avaliación: - Lectura: Unha traxedia de Sófocles: Edipo Rei ou Antígona. - Lectura: Unha 

comedia de Aristófanes: As Aves, Lisístrata, ou outra coincidente co programa de teatro 

grecolatino de Lugo-Orense 2019. 

3ª Avaliación: - Lectura: Un discurso de Platón: O Banquete, Protágoras ou Apoloxía de 

Sócrates. 

GREGO II.   2º de Bacharelato. 

1ª Avaliación: Lectura : Ilíada de Homero (Cantos I, VI, XVI y XXII) 

2ª Avaliación: - Lectura: Unha traxedia de Eurípides: Medea. - Lectura: Unha comedia de 

Aristófanes: As Nubes, Asamblea de mulleres, ou outra coincidente co programa de teatro 

grecolatino de Lugo-Orense 2019. 

3ª Avaliación: Lecturas: Poemas varios de Safo, Alceo e Arquíloco. 

CULTURA CLÁSICA  3º e 4º ESO.  

As lecturas obrigatorias para este curso se concentran nos distintos e variados fragmentos 

traducidos, de autores clásicos principalmente, que servirán de soporte pola súa temática 

aos contidos históricos e sociais que se plantexan ao longo do curso. 

1ª Avaliación: Fragmentos relacionados cos mitos e héroes grecolatinos, a infancia no 

mundo clásico, a educación ateniense, espartana e romana. 

2ª Avaliación: Fragmentos relacionados coa muller, o home, o matrimonio. As tarefas 

cotiás. As clases sociais. 

3ª Avaliación: Fragmentos relacionados coa guerra e o exército. As actividades de lecer en 

Grecie e Roma. 
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LATÍN 4º ESO.  

As lecturas obrigatorias para este curso se concentran nos distintos e variados fragmentos 

de autores clásicos principalmente, uns en latín e outros traducidos, de carácter histórico 

e social relacionados coas temáticas culturais plantexadas ao longo do curso. 

1ª Avaliación: Fragmentos relacionados coa orixe mitolóxica  de Roma: Troia e a literatura 

das viaxes. 

2ª Avaliación: Fragmentos relacionados coa sociedade e vida cotiá: a famlia romana, 

composición e roles, vivenda, alimentación e indumentaria. Fragmentos relacionados coa 

mitoloxía clásica: deuses, mitos e heroes. 

3ª Avaliación: Fragmentos relacionados coa romanización e o patrimonio arqueolóxico e 

artístico romano en Gallaecia e o resto de Hispania: urbanismo e edificios significativos; os 

espectáculos públicos: teatro, circo e anfiteatro. 

LATÍN I.   1º de Bacharelato.  

1ª Avaliación: - Lectura: A Eneida, de Virxilio. Os primeiros 6 libros. Comentario e relación 

coa Odisea de Homero. - Lectura: A Eneida, de Virxilio. Os 6 libros restante. Comentario e 

relación coa Ilíada, de Homero. 

2ª Avaliación: - Lectura: A “Fábula de Amor e Psique”na novela El Asno de Oro, de Apuleyo. 

- Lectura: Unha comedia de Plauto. Preferiblemente Asinaria, (segundo programa de teatro 

grecolatino de Lugo-Orense 2020). 

3ª Avaliación: - Lectura: Principais discursos de Cicerón: Oratio I in Catilinam. 

LATÍN II.   2º de Bacharelato. 

1ª Avaliación: Lectura : “A traxedia de Lucrecia” I, 56-40. Ab urbe condita. Tito Livio 

Lecturas: Poemas varios de Catulo a Lesbia: 51, 2, 86, 87, 109, 5, 7, 3, 85, 70, 8, 11. 

2ª Avaliación: Lecturas: Metamorfoses de Ovidio: “Apolo e Dafne” I, 452-567; “Píramo e 

Tisbe” IV, 55-166; “Orfeo e Eurídice” X, 1-71. Lectura: Unha comedia de Plauto: 

Preferiblemente Asinaria (ou coincidente co programa de teatro grecolatino de Lugo-

Orense a celebrar no curso presente). 

3ª Avaliación: Lectura: Discursos de Calgaco e Agrícola. 29-38. Agricola. Tácito 

DEPARTAMENTO DE LINGUA E LITERATURA GALEGAS 

LIBROS DE LECTURA: 

1º  ESO 

Os nenos da varíola , de María Solar. Edit. Galaxia. 
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O raio veloz, de Agustín Fernández Paz. Editorial Oxford. 

Volverás golfiño de Andrea Maceiras. Editorial Xerais.  

O achado do castro, de Manuel Núñez Singala. Editorial Sotelo Blanco.  

O castañeiro de abril de Antonio M. Fraga. Editorial Xerais.  

Denébola a Roxa, de Héctor Cajaraville. Baía Edicións.  

As palabras de auga , de Marcos Calveiro. Editorial Xerais.  

2º ESO 

 A lingua das bolboretas  de Manuel Rivas. Edit.Galaxia. 

O misterio de Portomarín , de Antía Yáñez. Edit. Galaxia. 

Conta nove estrelas , de Andrea Maceiras. Edit. Xerais 

3º ESO 

A caixiña dos rancores  de Héctor Cajaraville. Editorial  Xerais.  

Erros e Tánatos de Gonzalo Navaza .Editorial Xerais. 

Conta Saldada de Suso de Toro, Edit. Xerais. 

Cartas de Inverno de Agustín Fernández Paz. Edit. Xerais. 

4º ESO 

 Europa Expréss, de Andrea Maceiras. Editorial Xerais.  

A cabeza de Medusa de Marilar Aleixandre. Edit. Xerais. 

Memorias dun neno labrego de Xosé Neira Vilas. Edit. Galaxia 

1º BACHARELATO 

A arte de trobar, de Santiago Lopo. Edit. Xerais. 

Poetízate, de Fran Alonso. Editorial Xerais. 

Made in Galiza de Sechu Sende . Edit. Galaxia. 

2º BACHARELATO 

A fiestra valdeira, de Rafael Dieste. Edit. Galaxia 

Os dous de sempre, de Castelao. Edit. Galaxia 

A esmorga de Eduardo Blanco Amor. Edit. Galaxia. 

Senlleiras de Antía Yáñez. Edit. Galaxia. 

O sol do verán de Carlos Casares. Edit. Galaxia.  

Memorias dun neno labrego de Xosé Neira Vilas. Edit. Galaxia. 

Retorno a Tagen Ata, de Méndez Ferrín. Edit. Xerais. 

Made in Galiza de Sechu Sende. Editorial Galaxia. 
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O club da calceta de María Reimóndez. Edit. Xerais. 

Que me queres amor? de Manuel Rivas. Edit. Galaxia 

O lapis do carpinteiro de Manuel Rivas. Edit. Xerais.  

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA 

El Plan lector es un programa que favorece en los alumnos el interés por la lectura, 

desarrollado por el Departamento de Lengua Castellana. Este interés se entiende no sólo 

como parte fundamental de su aprendizaje, sino también como fuente de entretenimiento 

y placer. 

Con este objetivo, el Departamento ha seleccionado para este curso 2019-2020 una serie 

de lecturas, teniendo en cuenta criterios educativos y psicoevolutivos, valores, contenidos, 

opinión de los alumnos...  

De cada lectura, planteamos: 

• Estrategias de animación, diseñadas a partir de objetivos curriculares, relacionadas 

con cada obra, con el objetivo de trabajar el título antes, durante y después de cada 

lectura. 

• Actividades de aula: creativas, lúdicas y motivadoras, relacionadas con la lectura, 

para que el alumno las resuelva solo o en grupo. 

• Análisis de la obra: resumen completo y estructura narrativa de la misma, en 

función de los objetivos trabajados según el nivel. 

A lo largo del curso, realizaremos una evaluación continua para valorar el correcto 

funcionamiento del Programa durante su aplicación a partir de los objetivos curriculares. 
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*(En 2º ESO, se alternan los libros de lectura para poder dar el mayor servicio a los alumnos 

desde la biblioteca). 

Como complemento a este Plan Lector, colaboraremos, como ya viene siendo habitual en 

cursos anteriores, con la Biblioteca escolar del Centro, aportando sugerencias sobre  las 

lecturas más adecuadas para los alumnos de los distintos niveles, recomendaciones 

trimestrales, exposiciones, visitas para búsqueda documental, según indican las TIC,  etc. 

  CURSO LECTURAS PROPUESTAS 

1º ESO 1ºEvaluación Objetivo la luna, banda diseñada de Tintín. 

2ºEvaluación Martínez de Lezea: Muerte en el Priorato. Alfaguara 

Juvenil. 

3ºEvaluación Angelidou, María: Mitos griegos. Cucaña. Vicens- Vives 

2ºESO 1º Evaluación Nessman, Philippe: Los que soñaban con la luna. Casals 

Mallorquí, César: Las lágrimas de Shiva, Edebé 

2ºEvaluación Mallorquí, César: Las lágrimas de Shiva, Edebé 

Nessman, Philippe: Los que soñaban con la luna. Casals 

3ºEvaluación Lozano, David: Desconocidos.  Edebé. 

3º ESO 1ºEvaluación Don Juan Manuel: El Conde Lucanor.  Clásicos adaptados. 

Vicens Vives 

2ºEvaluación Verne, Julio :D e la tierra a la luna. Anaya. 

3ºEvaluación Ánonimo: Lazarillo de Tormes.  Clásicos hispánicos de 

Vicens- Vives. 

 

4ºESO 1ºEvaluación Duque de Rivas: Don Álvaro o la fuerza del sino. Anaya. 

2ºEvaluación Aldecoa, Josefina: Historia de una maestra.  Colección de 

bolsillo de Alfaguara. 

3ºEvaluación Buero Vallejo, Antonio: Historia de una escalera. Vicens-

Vives 

1ºBACH 1ºEvaluación Rojas, Fernando: La Celestina. Oxford 

2ºEvaluación Calderón de la Barca: La vida es sueño. Santillana. 

3ºEvaluación Pardo Bazán, Emilia: La Tribuna.  SM 
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Dentro de las actividades complementarias diseñadas por este Departamento, y en relación 

al Plan Lector, hemos diseñado un concurso literario de relatos hiperbreves “Por favor, sea 

breve” en el que participan todos los alumnos del IES. 

Dentro de la búsqueda de información documental, se considera el uso de los diccionarios 

como parte importante dentro del Plan lector: familias de palabras, sinónimos, lenguaje 

figurado, lectura comprensiva, etc. 

Por otro lado, todos los temas de los contenidos parten de la lectura de diferentes tipos de 

textos: literarios, periodísticos, descriptivos, expositivos, argumentativos..., con intención 

comprensiva, formativa o lúdica.             

DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN 

Dende a área de relixión realízanse diversas actividades educativas destinadas a que os 

nosos alumnos alcancen os obxectivos do proxecto lector; actividades relacionadas coa 

lectura, comprensión lectora, busca e tratamento da información, etc. Entre estas 

actividades podemos destacar: lecturas en voz alta, resumos, mapas conceptuais e 

esquemas, utilización de enciclopedias, dicionarios, periódicos, lecturas de distintos 

pasaxes da Biblia, biografías de personaxes clave no cristianismo, etc. Todo iso, a partir de 

lecturas axeitadas á súa idade, características e necesidades. Lecturas que, ademais, 

procuramos que lles resulten amenas e divertidas, á vez que educativas, xa que tratamos 

de introducilos no hábito da lectura.  

 No Departamento de Relixión contamos con material educativo neste sentido, e ademais 

contamos coa colaboración da biblioteca do centro.  

 Os profesores de Relixión realizaremos un seguimento exhaustivo destas actividades, e 

periodicamente a súa avaliación.  

  O Departamento de Relixión propón e aconsella algunhas lecturas que consideramos 

bastante axeitadas para os nosos alumnos, e poden dispoñer delas ben na Biblioteca do 

centro, ou ben no  departamento:  

 • 10 palabras clave en religión. A. Torres Queiruga.  

• 10 palabras clave sobre Jesús de Nazaret. J.J. Tamayo (dir.)  

• 10 palabras clave sobre la Iglesia. AA.VV.  

• 10 palabras clave sobre los símbolos cristianos. Casiano Floristán.  

• 50 cartas a Dios. AA VV.  

• Atlas histórico de la Biblia.  
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• Atlas histórico de las religiones. Karen Farrinton.  

• Colección Piruletas de Filosofía.  

• El  canto del pájaro. Anthony de Mello.  

• El diario de Ana Frank.  

• El Señor de los amigos. (cómic) J. L. Cortés.  

• Historia de la Iglesia (I-II). Juan de Isasa.  

• Historia de las Religiones. Manuel Guerra.  

• Introducción a la bioética. AA.VV.  

• Jesús de Nazaret. Joseph Ratzinger.  

• La Biblia didáctica.  

• La Semana Santa. Casiano Floristán.  

• Miryam de Nazaret. Juan de Isasa.  

• Un señor como Dios manda. (cómic). J.L. Cortés.  

 DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA 

Nas materias impartidas por este departamento, ademais das medidas propias recollidas 

no Plan lector do Centro, levaranse a cabo unha serie de accións tales como a proposta de 

textos sinxelos relacionados cos contidos a traballar en cada momento, para a súa lectura 

e comprensión, traballando sobre o mesmo mediante cuestión sinxelas, realización de 

esquemas, resumos ... Os textos propostos poden ser recollidos ben dos propios libros de 

texto da materia ben de xornais, revistas... ou ben das fontes de información dixitais. 

 Do mesmo xeito, tratarase de fomentar a lectura no tempo de ocio a través de 

recomendacións de diferentes títulos relacionados coa materia (por exemplo recomendar 

a lectura de “Eu robot” de Isaac Asimov; para o 4º curso da E.S.O. cando esteamos a 

traballar coa robótica), valorando positivamente a súa lectura e comprensión dos mesmos.  

Así mesmo, e tendo en conta as características das materias a impartir por este 

departamento, levarase a cabo unha lectura icónica e de símbolos, interpretación de 

distintos tipos de planos (edificación, eléctricos, pneumáticos, ..). Ademais en certas 

ocasións, e cando os contidos o permitan, o profesor poderá facer a lectura dun pequeno 

texto en voz alta con entusiasmo de xeito que os alumnos perciban a conduta exemplar 

dunha persoa co pracer de ler. 

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 

1º , 2º ,3º e 4 ESO 
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Dentro do proxecto Lector se atenderán especialmente os seguintes aspectos: 

a. Lectura do libro de texto e resolucións de cuestións sobre o mesmo. 

b. Iniciación ós comentarios histórico-xeográficos guiados de pequenos textos. 

c. O alumnado disporá dunha lista de lecturas recomendadas entre as que poderá 

escoller para realizar actividades avaliables. 

1º BACH. Historia do mundo contemporáneo 

Seguindo as indicacións do proxecto de integración do Plan Lector, e co apoio do libro de 

texto, de material videográfico, mapas murais, testemuñas familiares e páxinas web 

adaptadas, tentarase facer máis próxima a asignatura ao alumnado. A lectura da prensa 

diaria facilitará que o alumnado valore a importancia do coñecemento histórico, aprenda 

a comentar os documentos e que se familiarice coa linguaxe política e económica. En cada 

tema do curso o docente recomendará un listado de películas e novelas que documentan 

diferentes aspectos da teoría histórica. Na clase faranse lecturas e comentarios de textos 

históricos e se proxectará material fílmico relativo a cada época. 

2º BACH. Historia de España 

Faranse lecturas públicas de documentos ou textos relacionadas coa materia. 

Aconsellaranse obras históricas como lecturas voluntarias e complementarias. 

2º BACH. Historia da Arte 

Os obxectivos do noso Proxecto de Lectura son: 

– Afianzar o hábito de lectura e potenciar o gusto pola lectura e as habilidades de 

lectoescritura desde a certeza que son o piar de calquera aprendizaxe significativa. 

Tentarase desenvolver un club de lectura sobre novelas de contido artístico. 

– Sumar e coordinar os esforzos das distintas áreas curriculares e das familias para 

facer posible o citado propósito. 

– Realizar lecturas críticas de textos diversos e complexos. 

– Crear ambientes que favorezan o desexo de ler e axuden a concebir a lectura como 

unha actividade pracenteira. 

– Recoñecer os trazos centrais (comunicativos, léxicos, de estilo) de diversos tipos de 

texto, así como a súa intención comunicativa principal (convencer, explicar, 

argumentar…) 
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– Comprender e valorar criticamente textos complexos dos ámbitos científico, 

técnico, académico, legal, humanístico, etc.  

– Estimular a elaboración propia de textos a través da lectura comprensiva de 

modelos, así como o interese por compartir e comentar estas creacións individuais. 

– Promover a sensibilidade, a imaxinación, a creatividade e as habilidades críticas e 

interpretativas desde enfoques individuais que partan dun diálogo aberto coas 

obras e cos outros lectores. 

En todas as materias estudarase a posibilidade de constituir un Club de Lectura. 
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5.7. PROXECTO DE BIBLIOTECA “O Bosque Animado” 2019-2020 
 

Desde o ano 2002/03 está a funcionar a Biblioteca deste Instituto integrada no   PLAMBE e 

aos poucos foi evolucionando e consolidándose como un dos espazos máis importantes 

del. 

Desde esta biblioteca se levan a cabo as medidas máis destacadas do proxecto lector e 

colabórase con todos os departamentos en todos os proxectos educativos e actividades 

complementarias deseñadas por eles. Doutra banda, deséñanse ao longo de cada curso un 

bo número de actividades dirixidas ao fomento da lectura. 

 

LIÑAS DE ACTUACIÓN 

 

1.- Organización e xestión. 

➢ Seguir participando no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares convocado 

pola Xunta de Galicia, asistindo a tódalas reunións convocadas por 

Bibliotecas escolares de Galicia, como forma de actualización permanente 

do equipo de biblioteca. 

➢ Avanzar na consecución dunha biblioteca escolar inclusiva. 

➢ Conseguir melloras significativas na comprensión, utilización e avaliación 

crítica das diferentes formas de información, incluídos os textos e imaxes 

escritos, impresos ou en versión electrónica do alumnado. 

➢ Apoiar a adquisición das competencias clave do alumnado e contribuír a que 

acaden maior resultado académico e mellores resultados e actitudes de 

aprendizaxe. 

➢ Facilitar ao profesorado recursos para a renovación das prácticas 

educativas. 

➢ Continuar co mantemento das funcións básicas de zona de lectura e traballo 

da biblioteca do centro. 

➢ Aumentar o uso do espazo da biblioteca para outras actividades  do ámbito 

educativo e cultural. 
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➢ Seguir mellorando  a coordinación entre os membros do equipo da 

biblioteca  procurando aumentar o número de xuntanzas , a poder ser en 

horario lectivo. 

➢ Tratar de conseguir unha dedicación horaria do equipo suficiente para 

desenvolver o maior traballo posible neste servizo. 

➢ Implicar ao Claustro nos  traballos que se desenvolven na biblioteca, tanto 

como colaboradores ou como  participantes nas actividades. 

➢ Crear grupos de traballo informais ou internos para programar ou realizar 

actividades de dinamización concretas. 

➢ Continuar co grupo de alumnos voluntarios durante os recreos, formándoos 

para que podan informar ós compañeiros do funcionamento da biblioteca, 

localización de libros... 

➢ Continuar co deseño de actividades de promoción da lectura e colaborar con 

todas aquelas deseñadas por tódolos departamentos do IES. 

➢ Solicitar a participación do programa "Radio na Biblio". 

 

2.- Dinamización e promoción dos recursos de biblioteca. 

• Manter actualizado un catálogo de recursos WEB, para facilitar o seu acceso 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. 

• 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 ANPA 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, 

http://biblioafonso.blogspot.com/
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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. 

• Colaborar coa profesora e o alumnado da asignatura “ Investigación y tratamiento 

de la información”. 

 

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 
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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. 

Están programados varios grupos de traballo dentro desta convocatoria: 

• Hora de ler, no primeiro ciclo da ESO e como xa ven funcionando dende os últimos 

anos. 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. 

• 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. 

Neste sentido, dividimos o curso en tres partes, correspondéndose con cada 

periodo de avaliación. Así, dedicarase cada periodo a unha temática diferente: 

Primeiro trimestre:  

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

Segundo trimestre:  

As actividades virarán en torno á figura da muller , relacionándose  coa 

conmemoración do Día da muller traballadora 

Terceiro trimestre: 
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 Día do libro e letras Galegas 

• 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. 

• Estudar o grao de cumprimento do Proxecto Lector do Centro e levar a cabo as  

posibles modificacións, para  mellorar a implicación da comunidade docente no 

desenvolvemento do Plan.  

• Colaborar con todos os departamentos didácticos na elaboración de diferentes 

proxectos educativos, poñendo á súa disposición espazo, fondos e ordenadores 

para levalos a cabo. 

5.- Outras actuacións.  

• Potenciar a renovación dos fondos, especialmente do documental, facendo fincapé 

nas peticións e necesidades dos distintos departamentos. 

• Promover o uso da documentación electrónica. 

• Programar concertos musicais  en colaboración co departamento de música do 

centro. 

• Crear un grupo de alumnos axudantes, deseñando as súas responsabilidades, e 

tarefas dentro da biblioteca. 

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

documentais. 

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

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

melloras e reposicións. 

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

cos departamentos. 

 

6.- Avaliación. 
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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 

Manuel Sánchez García 

Esther Gallego Areán 

José Luis Úbeda González 

José Antonio Martínez García 

Beatriz Alonso Pérez- Ávila 

Ana Mª Ramos Vázquez 

María do Mar Hermida Pico 

Jacobo Lobeiras Blanco 

Estefanía Fernández Piñeiro 

Gemma Andújar Santos 

 

 

8.- Horario e desenvolvemento da programación. 

 

A biblioteca permanecerá aberta ao longo de toda a xornada lectiva, aínda que o servizo 

de préstamo de documentos farase soamente durante os recreos. 

Todo o profesorado poderá acceder co seu grupo de alumnos cando así o necesite para a 

realización de proxectos. 

Os recreos estarán atendidos por un membro do equipo da biblioteca. 
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 Lunes Martes Mércores Xoves Venres 

8.30-9.20 Prof. garda Prof. garda Prof. garda Prof. garda Prof. garda 

9.20-10.10 Prof. garda Prof. garda Prof. garda Prof. garda Prof. garda 

10.10-10.30 
Francisca 
Filgueira 

Francisca 
Filgueira 

Francisca 
Filgueira 

Francisca 
Filgueira 

Francisca 
Filgueira 

10.30-11.20 Prof. garda Prof. garda Prof. garda Prof. garda Prof. garda 

11.20-12.10 Prof. garda Prof. garda Prof. garda Prof. garda Prof. garda 

12.10-12.30 
 

Francisca 
Filgueira 

Francisca 
Filgueira 

Mar 
Hermida 

Francisca 
Filgueira 

Manuel 
Sánchez 

12.30-13.20 Prof. garda Prof. garda Prof. garda Prof. garda Prof. garda 

13.20-14.10 Prof. garda Prof. garda Prof. garda Prof. garda Prof. garda 

      

16.30-17.20  Prof. garda    

17.20-18.10  Prof. garda    
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5.8. 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 EDLG terán como obxectivo potenciar o uso da lingua galega en centros públicos. Este é 

un centro en que o alumnado fala maioritariamente castelán e ten moitos prexuízos cara 

ao galego. 

Durante os cursos pasados, o Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES AFONSO X 

O SABIO levou adiante un conxunto de actividades que permitiron adquirir unha pequena 

experiencia sobre aquelas que daban mellores resultados. Partiremos dese punto para a 

programación de actividades futuras que teñan unha boa acollida por parte do alumnado 

e que asemade cumpran coa finalidade de promoción do noso idioma entre toda a 

comunidade educativa.  

Para este curso os obxectivos son, de novo e en liñas xerais, os mesmos dos cursos 

anteriores xa que é sempre preciso renovar e consolidar o equipo e continuar coas 

actividades que dan sentido á súa existencia.  

A maior parte das actividades que propoñemos xa se realizaron en anos anteriores e deron 

resultado satisfactorio. Incorporaremos algunhas novas que agardamos que teñan 

igualmente boa acollida por parte da comunidade educativa. 

OBXECTIVOS 

a) Obxectivos xerais  

Estamos convencidos de que o ámbito familiar -con respecto ao alumnado- é o punto de 

referencia básico que hai que ter en consideración con relación á adquisición da lingua. Con 
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todo, consideramos que desde o centro educativo podemos tentar promocionar, fomentar, 

dignificar a lingua galega. Será un dos obxectivos principais poñermos os alicerces 

necesarios para posibilitar que aumente o seu uso habitual no ámbito escolar. Confiamos 

en que as actitudes e consideracións negativas que existen con respecto á lingua autóctona 

poidan ser modificadas e mesmo eliminadas.  

b) Obxectivos canto á lingua habitual:  

-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 e mesmo maioritario nalgunhas comarcas galegas.  

d) Obxectivos canto á valoración do idioma  

-Fomentar o respecto para coa diversidade lingüística e cultural da nosa contorna.  

-Asumir a lingua galega como elemento válido para calquera función comunicativa en 

calquera contexto.  

e) Obxectivos específicos por sectores da comunidade educativa  

-Con relación ao alumnado, tentar que se incremente nel o número de galegofalantes, que 

se eliminen certos prexuízos e, sobre todo, conseguir que se empregue a lingua galega en 

todos e cada un dos feitos da súa vida e en todas as relacións comunicativas que se 
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establezan, pertenzan estas ao rexistro oral ou escrito, a situacións consideradas 

socialmente pouco formais ou, polo contrario, moi formais.  

-Con relación ao profesorado e persoal non docente asesoralo en calquera dúbida que lles 

xurda á hora de usar a lingua galega a nivel oral ou escrito.  

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

galego. 

MEDIDAS 

-Realizar unha serie de actividades (detalladas máis abaixo) que fomenten o uso da lingua 

galega.  

-Adquirir material de consulta en galego que incida no proceso normalizador. Isto 

abranguerá calquera dos ámbitos educativos (distintas disciplinas, admistración, 

actividades extraescolares...)  

-Participar nas actividades da Coordinadora de Equipos de Dinamización Lingüística para, 

entre outras cousas, compartir experiencias con ela.  

 

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:  

POEMAS PLURILINGÜES– 50 euros 

Partindo de poemas de Rosalía de Castro, Manuel María, Helena Villar Janeiro, Antonio 

García Teijeiro e algún outro que xurda ao longo do curso traducirémolos a diferentes 

linguas aproveitando a diversidade lingüística que o noso centro presenta. 
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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 

IES David Buján e co Concello de Cambre, certame que conta cun certo prestixio e ao que 

pensamos que debemos dedicar os máis dos nosos esforzos. Pretendemos dar un pulo á 

participación do alumnado do Instituto por medio dunha maior difusión da convocatoria e 

da necesaria implicación do profesorado, en particular o de Lingua Galega e Literatura. Na 

convocatoria de 2020 seremos nós quen organice. 

Con todo, non debemos nin queremos pechar as portas a ningunha outra idea que poida 

chamar a atención do alumnado, por iso procuramos ter o cortizo do vestíbulo actualizado 

con información sobre outros concursos e eventos. 

DÍA CONTRA  A VIOLENCIA DE XÉNERO, DA PAZ, DA MULLER, DE ROSALÍA ... 

Como en anos anteriores promoveremos a colaboración do alumnado mediante 

convocatorias de redacción de textos (manifestos, lemas, poemas, caligramas, colaxes, 

carteis, pulseiras, etc.) para a celebración no noso IES destas e doutras datas sinaladas. 

BLOG 

Imos usar o blog acabado de crear para visualizar, difundir e conservar mellor o que cada 

ano estamos a facer, dentro da páxina web do centro. 

Nel incluiremos tamén os booktrailers, vídeo-poemas e vídeos que faga o alumnado ao 

longo do curso. 

FOMENTO DA EXPRESIÓN ESCRITA E ARTíSTICA – 50 euros 

Exposición de colaxes, caligramas e distribución de pulseiras con lemas contra a violencia 

machista polo 25 de novembro. 

Decoración de Nadal no vestíbulo. 

Grafitis para a celebración do 8 de marzo. 
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Certame de cartaces de Entroido do IES. 

Pancarta para o Correlingua (se houber alumnado voluntario). 

 CORRELINGUA  - 300 euros 

Como cada ano, ofreceremos a posibilidade ao alumnado de participar no Correlingua, 

preferentemente ao alumnado de 3º de ESO, tanto na carreira do mes de maio como nas 

actividades organizadas arredor dela animando á participación nos concursos de vídeo, 

canción, manifesto, BD, etc.  

RAG E ROTEIRO POLA CORUÑA GALEGUISTA – 250 euros 

O alumnado de 4º ESO realizará unha saída didáctica á RAG e á Casa Museo de Emilia Pardo 

Bazán, en colaboración co Departamento de Lingua Castelá e Literatura. Previamente á 

visita percorreremos os lugares máis emblemáticos do galeguismo coruñés recitando 

poemas en cada un deles. 

LETRAS GALEGAS - 250 euros 

Na mesma semana, exposición sobre Ricardo Carballo Calero. Exposición de traballos do 

alumnado arredor da súa vida e obra. 

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

 AS NOSAS FESTAS E TRADICIÓNS  

En cada trimestre do curso hai unha celebración susceptible de ser traballada nos centros 

de ensino, de xeito que se manteñan e se transmitan as nosas festas tradicionais. O 

Magosto, os cantos do Nadal, o Entroido darannos pé a introducir importantes aspectos da 

nosa cultura e a manter unha óptica propia destas festas.  

Samaín – 60 euros 

Con respecto ao Samaín imos proporcionar ao profesorado información sobre o Samaín e 

o Entroido para podelo traballar desde as materias e convocarase un concurso de 

decoración das portas das aulas para 1º ESO e outro sobre lendas/contos de medo. O 

premio será unha merenda na cafetaría do IES para a clase gañadora e/ou para o grupo 

gañador.  
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Faremos tamén un intercambio de tarxetas terroríficas cunha exposición na entrada do 

instituto e unha lectura dramatiza de contos de medo. 

Entroido – 100 euros  

No referido ao segundo trimestre celebraremos o Entroido. Imos desenvolver dous 

concursos que xa contan con tradición no centro. Por unha banda, haberá un de carteis do 

Entroido, que contou noutras edicións cunha participación moi numerosa e de gran nivel e 

por outra, un de larpeiradas de Entroido, que xa leva varios anos celebrándose en 

colaboración coa ANPA Castelao. Ambos os dous atraen unha boa parte do profesorado e 

das familias do alumnado a esta celebración.  

FOMENTO DA EXPRESIÓN ORAL  

Obradoiro de Hip hop – 350 euros 

Para fomentar, mellorar e promocionar o uso da lingua galega oral cuns rexistros e 

intereses en consonancia cos do noso alumnado, da man de Serxio García, de Dios ke te 

Crew. Para alumnado de 4º ESO. 

Obradoiros – 200 euros 

En colaboración cos departamentos de educación física e lingua e literatura galegas este 

curso o alumnado de 1º ESO aprenderá a bailar a muiñeira. 

21 días co galego e + - 300 euros (arquivo anexo con toda a información) 

Este curso participaremos no desenvolvemento deste programa que ten como obxectivo 

fundamental o aumento e perfeccionamento do emprego da lingua galega así como a 

reflexión persoal da relación que cadaquén ten coa lingua, o estudo sociolingüístico e o 

achegamento á cultura actual galega.  

Contada e recital a cargo de alumn@s para alumnado de Infantil, Primaria e maiores – 

100 euros 

Alumnado de 1º de ESO sairán ao CEIP Portofaro, Escola Infantil e centro de maiores para 

contar da figura de Ricardo Carballo Calero e tamén dramatizacións e recitado de poemas. 

Roteiro O Camiño dos Faros - 500 euros 

En colaboración coa biblioteca, os departamentos de bioloxía, ciencias sociais, plástica e 
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educación física levaremos a cabo unha actividade interdisciplinar arredor do Camiño dos 

Faros. A actividade será un roteiro por Camariñas e as actividades posteriores serán de 

investigación sobre a flora e a fauna deste espazo natural, a historia dos naufraxios da Costa 

da Morte, os faros e a súa importancia e unha exposición cos diferentes faros que se atopan 

no Camiño dos Faros. 

Intercambio co CEIP Plurilingüe Cabo da Area de Laxe - 500 euros 

Estamos en conversas para facer un intercambio de actividades e da exposición do Camiño 

dos Faros do curso pasado co Ceip de Laxe. O obxectivo final sería unha visita a Laxe para 

coñecer a zona e unha visita ao noso centro que xiraría sobre O Bosque Animado en 

colaboración coa Fundación Wenceslao Fernández Flórez. 

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 da Lingua Galega asesoraremos a todos os membros do 

Claustro e da comunidade educativa en xeral nas dúbidas que poidan ter á hora de usar a 

lingua galega tanto a nivel oral como escrito.  

Colaboraremos co coro do IES na difusión da música en galego. 

Tamén seguiremos a corrixir borradores diversos: actas do claustro, da CCP, etc. O EDLG así 

mesmo colaborará no deseño da páxina Web do Centro, onde figurarán as actividades 

programadas e que realice o noso Equipo. Para desenvolver e difundir as actividades 

previstas na presente Programación contaremos coa colaboración do profesorado dos 

Departamentos de Orientación, Plástica (elaboración de pancartas, deseño ...), Educación 

Física, Bioloxía, Francés, Música e Lingua e Literatura Galegas e Castelá e Biblioteca. 

Asemade este curso colaboramos co Club de Ciencia posto en marcha polo departamento 

de Bioloxía e Xeoloxía.  
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RELACIÓNS DO IES COA SÚA CONTORNA  

50 anos da chegado do home á lúa: en colaboración co departamento de ciencias sociais 

participaremos na conmemoración deste acontecemento co alumanado de 1º de ESO que 

farán maquetas (lúa e/ou foguete espacial), exposición lecturas que teñen que ver coa lúa 

e recitado de poemas da lúa. 

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 concienciación a prol do uso da nosa lingua. Pensamos que o contacto do 

noso alumnado co de moitos outros centros arredor desta carreira reivindicativa ten un 

importante efecto sobre a imaxe do galego na mocidade.  

As saídas previstas á Coruña (RAG) e aos centros de Infantil, Primaria e de maiores de 

Cambre xiran en torno ao achegamento á realidade dos conceptos e valores transmitidos 

nas aulas, e sempre reverten positivamente na formación do alumnado. 

Neste sentido, mantemos o contacto con estes dous Concellos, Cambre e A Coruña, para 

asistirmos ás actividades non previstas pero proveitosas para o alumnado organizadas ao 

longo do curso escolar. 

O roteiro dos Faros será unha maneira moi didáctica de aprenderen flora, fauna, a historia 

dos faros, dos naufraxios. 

A ANPA Castelao colabora estreitamente co EDLG na organización de actividades nas festas 

como o Nadal, Entroido ou fin de curso. 

O concurso literario organízase conxuntamente cada ano entre o concello e os dous IES, 

David Buján e Afonso X o Sabio. Este curso será o noso centro o organizador. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL                                                      IES AFONSO X O SABIO  2019/2020 

 

 96 

 TEMPORALIZACIÓN  

CURSOS ACTIVIDADE TEMPORALIZACIÓN 

 
1º ESO 

 
-Concurso de decoración das 
portas das aulas polo Samaín 

 
-Contadas en centros de 
Infantil, Primaria e de Maiores 

 
-Roteiro Camiño dos Faros 

 
- Intercambio co CEIP de Laxe  

 

 

 
Outubro-novembro 

 
3ºtrimestre 

 

 

 
outubro 

 
pendente de confirmar data 

 
2º ESO 

 

 
-Recital de poemas de Rosalía 
polas clases do IES no Día de 
Rosalía 

 

 

 
Febreiro 

 

 

 
3º ESO 

 

 
 -Contadas en centros de 
Infantil, Primaria e de Maiores 

 
-Correlingua  

 

 

 
3º trimestre 

 

 
Maio 

 
4º ESO 

 

 
-Obradoiro de hip-hop 

 
-Recital de poemas de Rosalía 
polas clases do IES no Día de 
Rosalía 

 
-Visita á RAG e roteiro pola 
Coruña Galeguista 

 
Decembro 

 

 

 
Febreiro 

 

 
Marzo 

 

 
1º BACH 

 

  

 
2º BACH 

 

 
-Roteiro das Irmandades pola 
Coruña e San Amaro. 

 

 

 
Xaneiro 

 
TODO O CENTRO 

 

 
- Postais terroríficas 

 
-Actividades contra a 
violencia machista: 
exposición de caligramas, 
collages, distribución de 
pulseiras con lemas 

 
Outubro 

 

 

 

 

 
Novembro 
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-Entroido, caraoque, 
concurso de carteis e de 
sobremesas 

 
-Día da muller: realización de 
grafitis pola igualdade 

 

 
-Actividades das Letras 
Galegas. 

 
-Certame literario Concello de 
Cambre 

 
-Fin de curso, caraoque 

 

 

 

 
Marzo 

 

 
Marzo 

 

 

 
Maio 

 

 
Maio 

 
Xuño 

 

Membros do EDLG 

Mar Hermida Pico, Carme Fernández, Begoña Loureiro, Xosé Ramos, Marta Veiguela,  Elena 

Veiga, Montse Arza (profesorado). 

Asier Gómez Barros, Xoel  Fariña Penelas, Xabier Fernández Linares, Gabriel de Melo, Ángel 

López Díaz, Junjie Yang, Ana Urquiola Isturiz, Jennifer de Jesús Martínez, Guillermo Garrido, 

Rubén Suárez Seoane, Alba Lorenzo Rivera, Irene Bouzas (alumnado). 
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5.9. 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. 

• Medidas de atención escolar de tipo curricular: 
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• 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 27 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.- 5 

• 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/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).  
Tamén disporemos de 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 3º. 

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 e outros dous 
grupos en 2º da ESO que reciben apoio no horario desta materia. 

DISTRIBUCIÓN: 
1º ESO C-D 10 
1º ESO E-F 08 
2º ESO B-C 11 
2º ESO D-E 08 



PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL                                                      IES AFONSO X O SABIO  2019/2020 

 

 102 

Tamén para este alumnado de Exención da 2ª lingua estranxeira, temos un apoio especial 
para os que teñen unha maior necesidade de axuda na lectura e escritura cunhas profesora 
do Departamento de Lingua Castelá con formación específica. Con dous grupos en 

1º ESO C-D 13 
2º ESO C-D 04 
 
2.2. Adaptación curricular individualizada. 

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.- 9 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.- 6 alumnos ou alumnas, que tiveron en cursos anteriores e outros 5, que 
non a tiñan no curso anterior, a valorar en cada materia. 

• 3º ESO.- 2 alumnos ou alumnas, que tiveron en cursos anteriores. 
 
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 2019-20 
 

NIVEL  GRUPOS MATERIAS DO AGRUPAMENTO 

1º (C-D, E-F) Matemáticas, Xeografía e Historia e Lingua Castelá 
2º (B-C, D-E) Matemáticas, Física e Química e Lingua Galega 
3º (C-D) Matemáticas, Lingua Castelá e Lingua Galega 
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2. Desdobramentos 
Non se configuraron neste curso escolar. 
 

3. Programas de Mellora da aprendizaxe e do rendemento (PMAR) 
A función deste programa é posibilitar que os alumnos/as poidan chegar a 4º da 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).- 5 alumnos. 

• PMAR de 2º ano (para cursar 3º da ESO).- 10 alumnos. 
 

4. FPB. 

• Informática de oficina 1º ano.- 16. 

• Informática de oficina 2º ano.- 12. 
 

5. Outras medidas organizativas que facilitan a atención á diversidade. 

SECCIÓNS BILINGÜES 

1º ESO A-B: Educación Plástica e Visual 

2º ESO A-B: Música 

2º ESO A-B: Obradoiro de comunicación oral francés 

3º ESO A-B: Música e XHª 

4º ESO A-D: Matemáticas e XHª 

CONVERSACIÓNS EN INGLÉS 

1º ESO A,B,C,D,E,F: Unha hora semanal 
2º ESO A,B,C,D,E,F: Unha hora semanal 
3º ESO A,B,C,D,E,F: Unha hora semanal 

LABORATORIO BIOLOXÍA-XEOLOXÍA 

1º ESO A,B,C,D,E,F: Unha hora semanal 

4º A,B: Unha hora semanal 

1º BACH A: Unha hora semanal 

LABORATORIO FÍSICA-QUÍMICA 

4º A,B: Unha hora semanal 

1º BACH A, B: Unha hora semanal 

2º BACH A-B:  Unha hora semanal 

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. 
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• 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. 
 
2. Profesorado específico de apoio: PT (1 profesora definitiva e outro provisional). 

• 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. 
 
 
 
ATENCIÓN POLO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
GRUPOS E ALUMNADO DO CURSO 2019/2020 
 

GRUPO MATERIA SESIÓNS PROFESORA ALUMNADO 

1º C 
 

MATEMÁTICAS 3 IRMA LÓPEZ 

8 

LINGUA GALEGA 2 IAGO FERNÁNDEZ 

XeHi 1 IRMA LÓPEZ 

BiXe 1 IRMA LÓPEZ 

1º D 

MATEMÁTICAS 3 IAGO FERNÁNDEZ 

5 

LINGUA GALEGA 2 IRMA LÓPEZ 
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LINGUA CASTELÁ 2 IRMA LÓPEZ 

 BiXe 1 IAGO FERNÁNDEZ 

1º E 

MATEMÁTICAS 3 IRMA LÓPEZ 

5 

LINGUA CASTELÁ 2 IAGO FERNÁNDEZ 

LINGUA GALEGA 2 IAGO FERNÁNDEZ 

XeHi 2 IRMA LÓPEZ 

BiXe 2 IRMA LÓPEZ 

2ºC 

MATEMÁTICAS 3 IRMA LÓPEZ 

2 
 

LINGUA CASTELÁ 2 IAGO FERNÁNDEZ 

2ºD 

MATEMÁTICAS 3 IAGO FERNÁNDEZ 

6 

LINGUA CASTELÁ 2 IAGO FERNÁNDEZ 

LINGUA CASTELÁ 2 IAGO FERNÁNDEZ 

XeHi 1 IRMA LÓPEZ 

FeQ 1 IAGO FERNÁNDEZ 

 
 

3. Outros profesores. Coordinación 
Profesorado dos Departamentos de Linguas con función de apoio no horario de Francés 
para os que están exentos, e unha profesora de apoio a problemas graves de lectura e 
escritura do Departamento de Lingua Castelá. 
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 
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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. 

• 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. 
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Recursos dispoñibles 
 
1. Materiais: 
Os recursos materiais 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.  
   
2. Persoais: 

• 2 especialistas de apoio de pedagoxía terapéutica (PT). 

• 4 profesores de varios Departamentos con funcións de apoio. 

• 1 profesora de apoio do Departamento de Lingua Castelá para lectura e 
escritura. 

• 1 coidadora. 

• 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. 

• 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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5.10. PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS. 
 
Incluídas como anexos ... 
Páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesafonsoxcambre/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesafonsoxcambre/
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Aprobada, polo Consello escolar do IES Afonso X O Sabio, o 29 de outubro de 2019. 
 
 
Asdo.: 
 
 O Director     A Secretaria 
 
 
 
 
 
 
Félix Rodríguez Sanjurjo    Rosa Mª. Maceiras Miñán 
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