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1.4 CONTORNO SOCIAL, CULTURAL E ECONÓMICO 

O centro está situado na Estrada Mondoñedo-Ferreira no concello de Alfoz, na provincia de 

Lugo. 

O IES Alfoz-Valadouro creouse no ano 1996, nese curso impartiuse soamente primeiro de 

ESO e posteriormente fóronse incluíndo os outros cursos ata cuarto de ESO. O alumnado 

que se inclúe é o procedente dos concellos de Alfoz e do Valadouro. 

O índice socioeconómico e cultural das familias é medio-baixo. A economía baséase en 

actividades agropecuarias, explotacións gandeiras e de recursos forestais, esta última 

actividade emprega a unha gran porcentaxe da poboación activa dos dous concellos. Os pais 

e nais dos alumnos teñen, maioritariamente, un nivel de estudios primarios, bacharelato ou 

FP, e en menor porcentaxe ten estudios superiores. 

No proceso de admisión do alumnado da ESO acóllense os alumnos procedentes dos centros 

adscritos: CEIP Castro de Ouro de Alfoz e CEIP Santa María de O Valadouro. En ocasións 

algúns alumnos proceden doutras localidades da Mariña, pero iso ocorre puntualmente. 

 

1.2 CONTORNA LINGÜÍSTICA 

No caso concreto do noso centro, e do contorno, a lingua maioritaria de alumnos/as e familias 

a nivel oral é o galego. O obxectivo será entón manter as competencias na lingua galega e 

empregar a lingua castelá nas aulas para que poidan adquirir a plena competencia nesa 

lingua.  

 

1.3 NECESIDADES EDUCATIVAS  

Segundo o visto ata agora, as necesidades educativas que imos satisfacer son as seguintes: 

 

1. CARACTERÍSTICAS DO CONTORNO E 

NECESIDADES EDUCATIVAS 
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 Tratar de garantir a igualdade de oportunidades de todo o alumnado, equilibrando a 

situación cultural ou socioeconómica desfavorecida que poida existir. 

 Dotar aos alumnos das competencias clave para acadar os obxectivos xerais da etapa da 

ESO, que ademais lles faga ser cidadáns críticos, responsables, solidarios e conscientes 

dos dereitos e deberes que teñen. 

 Educar en igualdade entre mulleres e homes, loitando contra o machismo e os 

estereotipos sociais. 

 Formar rapaces e rapazas comprometidos coas dúas linguas de Galicia, para que sexan 

capaces de utilizalas en calquera ámbito da súa vida. 

 

 

 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DO CENTRO 

2.1.1 INFRAESTRUTURAS 

O IES Alfoz-Valadouro comezou a súa andaina no curso 1996/97. 

Dispón dun edificio principal, un pavillón deportivo e unha cuberta do campo de fútbol sala 

que hai no exterior.  En torno ás instalacións hai zonas verdes axardinadas. As aulas que hai 

no edificio citaranse nun punto posterior. 

2.1.2 ALUMNADO 

A procedencia do alumnado é maioritariamente dos concellos de Alfoz e do Valadouro. Na 

maior parte é de orixe nacional, pero hai unha pequena parte inmigrante,  procedentes na súa 

maior parte de Romanía e Marrocos. 

2.1.3 O PERSOAL DOCENTE 

O persoal docente do centro é case totalmente con destino definitivo, soamente hai unha 

persoa en comisión de servizos. Hai dúas profesoras compartidas con outros centros: unha 

co IES de Foz (pertence ao noso centro), e outra  co IES San Rosendo de Mondoñedo 

(pertence a ese centro). Na actualidade hai 14 profesores/as. 

            2. SINAIS DE IDENTIDADE 
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2.1.4 O PERSOAL NON DOCENTE 

Hai unha subalterna con interinidade, unha administrativa con destino definitivo e dúas 

limpiadoras definitivas tamén. 

 

2.1.5 OFERTA EDUCATIVA 

No IES Alfoz-Valadouro pódese cursar a Educación Secundaria Obrigatoria, dende primeiro 

ata cuarto de ESO. 

 

2.1.6 HORARIO XERAL DO CENTRO 

 

 

 

 

Luns - Xoves 

 

Venres 

 

ESO 

    
  ENTRADA       SAÍDA 
 

      8.35              14.35 

   
   ENTRADA       SAÍDA   
 

       8.35               14.20 

 

  

 

De luns a xoves hai 6 períodos lectivos de 50 minutos e un período de 25 minutos entre a 

terceira e a cuarta hora. Polo tanto hai 6,5 períodos lectivos. O recreo ten unha duración de 

30 minutos, de 11.35 a 12.05 h. 

Os venres hai 6 períodos lectivos de 50 minutos cada un. O recreo ten unha duración de 40 

minutos, de 11.10 a 11.50 h. 

O horario de verán de cara o público será o seguinte: 

 

                    Luns -Venres 

 

 

De  9.30 a 13.30 h 

 

As instalacións do centro estarán dispoñibles para os alumnos e para a comunidade educativa 

que o requira para actividades organizadas. Para a concesión deberanse seguir os criterios 
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establecidos na normativa legal. Será a Dirección quen autorizará a utilización das 

instalacións despois de  examinar as solicitudes. 

 

2.1.7 TRANSPORTE ESCOLAR 

O centro dispón de 6 rutas de transporte para os alumnos e son as seguintes: 

 

Ruta: Contrato 99LU0517 (ARRIVA Noroeste S.L.) 

Itinerario: Seara-Arriba do Río 

Paradas: 

Seara 

Igrexa San Pedro 

Currelos 

As Pontellas 

Souto 

Chao do Pereiro 

Arnela Xiro 

Aguillón 

Arriba do Río 

 

Ruta: Contrato 99LU1001 (ARRIVA Noroeste S.L.) 

Itinerario: Plaza - O Campo Cadramón 

Paradas: 

Plaza 

O Cruce 

A Veiga 

Albite 

Leirado 

As Veigas 

Fonte da Vila 

O Campo-Cadramón 
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Ruta: Contrato 99LU1002 (ARRIVA Noroeste S.L.) 

Itinerario: Feira Nova-Uruguay 

Paradas: 

Feira Nova 

Autoescuela 

Grada (Tanín) 

Casal de Diego 

Calvario 

Cristo 

Uruguay 

 

 

Ruta: Contrato 99LU3013 (ARRIVA Noroeste S.L.) 

Itinerario: Ponte Veloi-Riocabreiro 

Paradas: 

Ponte Veloi 

Grela 

Riocabreiro 

 

Ruta: Contrato 99LU0008 (Juan Ramón Méndez Fernández) 

Itinerario: Vilaúde-Cadeirido 

Paradas: 

Vilaúde 

Piñeiro 

Santa Mariña 

Fonte da Bestra 

Gasolinera 

Cadeirido 
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Ruta: Contrato 99LU0010 (Juan Ramón Méndez Fernández) 

Itinerario: San Antonio-Carballo 

Paradas: 

San Antonio 

Facelude 

Agüeira 

A Cruz 

Iglesia 

Castro 

Carballo 

 

 

2.2 VALORES, PRINCIPIOS E FINS 

 

2.2.1 VALORES 

Convivencia pacífica 

Favorecerase a boa convivencia e tratarase de resolver os conflitos de forma pacífica. 

 

Tolerancia e Solidariedade 

Transmitiranse os seguintes valores: 

- A empatía. 

- A preocupación polos demais. 

- A axuda e a colaboración cos demais. 

- A aceptación das diferencias entre as persoas. 

 

Valores democráticos 

Transmitiranse o respecto aos demais e a un mesmo, a liberdade, a responsabilidade, o 

respecto á xustiza e o interese por mellorar a sociedade. 
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Igualdade 

Fomentarase a implicación de toda a comunidade educativa na loita contra a desigualdade e 

a violencia de xénero. 

 

Respecto ao medio natural e ao patrimonio 

Tratarase de inculcar respecto á natureza e ao patrimonio cultural que temos preto e lonxe 

de nós. 

 

2.2.2 SINAIS DE IDENTIDADE 

As sinais de identidade do noso centro son as seguintes: 

- Atención ao alumnado; o máis importante é o alumno/a tanto no seu desenvolvemento 

educativo como persoal. 

- A lingua galega como a máis utilizada no noso centro. 

- Profesionalidade e intención sempre de mellora. 

- Calidade nos procesos de ensino: eficiencia, creatividade e responsabilidade. 

- Equidade, en canto á igualdade de oportunidades, trátase de garantir a inclusión 

educativa. 

- Afectividade, proximidade e xenerosidade favorecendo unhas relacións harmoniosas. 

- Responsabilidade e participación para formar cidadáns críticos e con valores 

democráticos. 

- Coeducación, eliminando as discriminacións sexistas. 

- Aconfesionalidade; todos os membros da comunidade educativa respectarán as crenzas 

e ideoloxías de cada persoa. 

- Contacto habitual cos estamentos e órganos próximos ao centro, establecendo unha 

interacción positiva e produtiva. 
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2.2.3 FINS EDUCATIVOS 

Formación plena 

Proporcionar ao alumnado unha formación plena que lle permita conformar a súa identidade 

e construír unha concepción da realidade que integre o coñecemento e a valoración ética e 

moral da mesma. Esta formación irá dirixida a desenvolver a súa capacidade de exercer a 

liberdade, a tolerancia e a solidariedade. 

 

Participación responsable 

Preparar para a cidadanía responsable en todas as actividades sociais. Acadar unha madurez 

que consista en integrar a dimensión individual e comunitaria. 

 

Valores 

Transmitir os valores que posibilitan a vida en sociedade. Educar en democracia e na loita 

contra a discriminación e a desigualdade, por razóns de raza, sexo, relixión, opinións ou 

calquera outra de índole social ou persoal. 

 

Formación para a evolución da sociedade 

Dar formación e transmitir coñecementos que aseguren unha óptima  adecuación  de resposta 

ás crecentes e cambiantes necesidades da sociedade do coñecemento. 
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2.3 OBXECTIVOS XERAIS 

Partindo dos fins educativos os obxectivos xerais do noso centro serán os seguintes: 

- Fomentar un clima escolar que favoreza o esforzo e o traballo, e o desenvolvemento de 

actuacións que propicien unha forma integral en coñecementos e valores dos alumnos, 

contribuíndo á formación de cidadáns libres, críticos e democráticos. 

- Promover o espírito crítico, autonomía persoal e intelectual e a creatividade. 

- Completar a formación do alumno a través do coñecemento e uso funcional das novas 

tecnoloxías da información e comunicación. 

- Afianzar o coñecemento, uso e dominio das linguas estranxeiras no alumnado mediante a 

inmersión lingüística. 

- Procurar o éxito escolar, o acceso a estudios superiores e a inserción laboral dos nosos 

alumnos. 

- Fomentar no alumnado a idea de formación permanente ó longo da vida, xa que na 

sociedade actual non se pode entender a formación como un proceso con fin, senón como 

unha actitude permanente cara á adquisición de coñecementos. 

- Aumentar a participación da comunidade educativa nos obxectivos do centro. 

 

2.4  LIÑAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS 

Tras o análise da contorna social e cultural do centro e os fins educativos e obxectivos xerais, 

as prioridades de actuación son as seguintes: 

- Obter igualdade de oportunidades na educación dos nosos alumnos, garantiranse os 

recursos necesarios aos rapaces e rapazas do noso centro para que a súa educación non 

dependa da  situación social ou económica. 

-  Estudiar o perfil do noso alumnado para coñecer mellor as súas necesidades 

En canto á atención ao alumnado ao que se dedican medidas de atención á diversidade, 

consolidaremos e melloraremos a documentación das adaptacións curriculares, o 

seguimento, a avaliación e as aplicacións  na aula. 
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- Impulsar o tratamento da información e desenvolvemento da competencia dixital, 

utilizando as novas tecnoloxías que nos ofrece o centro. O noso obxectivo é conseguir que 

todos os alumnos teñan as mesmas posibilidades de acceder ás novas tecnoloxías dentro 

do centro e teñan unha  formación axeitada neste campo.  

- Potenciar o bilingüismo: formar na valoración da lingua castelá xunto coa galega como 

propia e identificativa de Galicia. 

- Motivar ao alumnado para que se formen en dúas linguas estranxeiras xa que no presente 

e no futuro os idiomas son imprescindibles para entrar no mercado laboral. 

- Sensibilizar ao alumnado cara á igualdade entre homes e mulleres propoñendo 

actividades formativas que traballen o respecto aos demais, a liberdade, a comprensión e  

a empatía. Ademais de garantir que o alumnado  adquira os coñecementos e habilidades 

necesarios para responder ás responsabilidades familiares e coidados das persoas. 
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3.1 PARTICIPACIÓN DAS FAMILIAS NO ENSINO 

O sistema educativo basease no principio de esforzo compartido polo alumnado, familias, 

profesores, centros, Administracións, institucións e o conxunto da sociedade e tamén no 

recoñecemento do papel que corresponde aos pais, nais e titores legais como primeiros 

responsables da educación dos seus fillos. 

Para facer efectiva a corresponsabilidade entre o profesorado e as familias na educación dos 

seus fillos e fillas e garantir a colaboración entre a familia e a escola, o centro poderá 

establecer procedementos de consulta e participación directa das familias e, incluso, poderán 

extenderse a outros membros da comunidade educativa. Os procedementos terán como 

finalidade solicitar as preferencias individuais ou colectivas das nais e pais ou das titoras ou 

titores do alumnado, do propio alumnado se é maior de idade , de ser o caso, doutros 

membros da comunidade educativa sobre aspectos da programación xeral do ensino. En 

ningún caso serán obxecto de consulta aspectos regulados directamente por normas con 

rango de lei. 

 

 

3.2 ESCOLA DE NAIS E PAIS 

Poderá crearse unha escola de nais e pais para propor iniciativas tendentes a previr e resolver 

conflitos de convivencia, mellorar a convivencia e fomentar o respecto mutuo e a tolerancia 

no centro educativo. Esas propostas serán elevadas ao consello escolar e recollidas na 

memoria anual da comisión de convivencia. 

As nais e pais ou titoras e titores asumirán os seguintes compromisos: 

- Contribuír ao crecemento persoal dos seus fillos/as a través do diálogo e da educación 

en valores, e desenvolver unhas axeitadas normas de convivencia no entorno familiar. 

- Desenvolver a súa potencialidade como educadores/as dos seus fillos/as. 

3. COMPROMISOS EDUCATIVOS ENTRE AS 

FAMILIAS E O CENTRO 
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- Recoñecer o seu papel como axentes educativos, xunto co profesorado, actuando como 

portadores/as de aspectos significativos para o desenvolvemento integral dos seus 

fillos/as. 

- Mellorar as condición afectivas, sociais e escolares que faciliten a aprendizaxe aos seus 

fillos/as e o desenvolvemento harmónico da súa personalidade. 

 

3.3 MECANISMOS DE COORDINACIÓN COAS FAMILIAS 

- Charlas do equipo directivo e xefatura do departamento de orientación sobre diversos 

aspectos (horarios, convivencia,...) ás familias nos primeiros días do mes de setembro 

(entre a avaliación extraordinaria e o comezo de curso). 

- Mantemento dunha relación cordial, positiva e de colaboración coa ANPA. 

- Aceptación da posible invitación que a ANPA realice á dirección do centro para asistir a 

algunha das súas reunións. 

- Aceptación das propostas das familias e elevación e ao Departamento de Orientación e 

ao Claustro. 

- Información ás familias sobre as novidades que xurdan en materia de convivencia e sobre 

novas medidas que se implanten no centro. 

- Reunións colectivas no mes de outubro de cada persoa titor coas familias do seu grupo 

de alumnos e alumnas. 

- Garantía de atención ás familias por parte dos titores e titoras e calquera outro membro 

do profesorado. 

- Reunións individuais de cada persoa titora coa familia (pai, nai ou titor legal), de cada 

alumno/a. Aconséllase, como mínimo, unha por trimestre. 
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4.1 ASPECTOS XERAIS 

4.1.1 OFERTA EDUCATIVA 

 

O centro ten autorizada unha unidade por nivel na etapa da ESO. 

Nas ensinanzas da ESO hai pouca optatividade, agás no cuarto curso. 

A oferta que pode elixir o alumnado é a seguinte: 

 

1º ESO 

 Segunda lingua estranxeira: 

- Francés 

 Ensinanza relixiosa: 

- Relixión católica 

- Valores éticos 

 Materia de libre configuración do centro: 

- Iniciación ao teatro 

- Obradoiro de Música 

 

2º ESO 

 Segunda lingua estranxeira: 

- Francés 

 Ensinanza relixiosa: 

- Relixión católica 

- Valores éticos 

 Materia de libre configuración do centro: 

- Teatro 

- Promoción de estilos de vida saudables 

 

4. DESENVOLVEMENTO CURRICULAR 
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*As materias de libre configuración poden cambiar cada ano, dependerá da dispoñibilidade 

horaria do profesorado. 

Para o alumnado que cumpra os requisitos establecidos na normativa e cando así o estime 

o equipo docente, ofrécese un Programa de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento. 

 

3º ESO 

 Matemáticas 

- Orientadas ás ensinanzas académicas 

- Orientadas ás ensinanzas aplicadas 

 Materias optativas 

- Segunda lingua estranxeira (Francés) 

- Cultura Clásica 

 Ensinanza relixiosa: 

- Relixión católica 

- Valores éticos 

 

4º ESO 

 

 Ensinanza relixiosa: 

- Relixión católica 

- Valores éticos 

 

 O alumnado debe elixir unha destas opcións: 

- Ensinanzas académicas 

- Ensinanzas aplicadas 

 

 

Segundo a opción elixida, a oferta académica é a seguinte: 
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OPCIÓN 

 

MATEMÁTICAS  

DA OPCIÓN 

 

MATERIAS TRONCAIS 

 

 

Ensinanzas  

 

académicas 

 

  Matemáticas orientadas 

ás  ensinanzas 

académicas 

 

           Bioloxía e Xeoloxía 

 

           Economía 
 

           Física e Química 
 

           Latín 
 

 

 

 

Ensinanzas  

 

aplicadas 

 

 

Matemáticas orientadas 

ás ensinanzas aplicadas 

 

            Tecnoloxía 

 

             Iniciación á Actividade Emprendedora 

e Empresarial 
 

      Ciencias Aplicadas á Actividade 

Profesional 
 
 

  * Deberanse elixir dúas materias  troncais das                 

ensinanzas que vaian  cursar. 

 

 

 

OPCIÓN 

 

MATERIAS OPTATIVAS 

 

  

  

 

 

 

                 TODAS 

 

       Educación Plástica, Visual e Audiovisual 

 

       Música 

 

       Segunda lingua estranxeira (Francés) 
 

       TIC 
 

       Unha materia das troncais non elixida anteriormente 

 

     Artes Escénicas e Danza 

 

     Cultura Científica 

 

      Filosofía 

 *Deberanse elixir dúas materias optativas. 
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4.1.2 LINGUAS ESTRANXEIRAS 

 

No centro potenciaranse as linguas estranxeiras, tanto a inglesa como a francesa, aportando 

os recursos educativos necesarios aos departamentos, programando actividades 

extraescolares como intercambios con centros non españois e excursións a países onde se 

falen eses idiomas. 

 

4.1.3 EXENCIÓN DA SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 

O alumnado dos cursos primeiro e segundo que presente dificultades continuadas no proceso 

de aprendizaxe, en particular nas materias lingüísticas, poderá quedar exento de cursas a 

materia da Segunda Lingua Estranxeira. Neste caso recibirá reforzo educativo en aqueles 

aspectos no que se detectaran as dificultades, despois do informe pertinente da persoa titora 

da etapa ou do curso anterior, coa colaboración do Departamento de Orientación, no que se 

fará explícito o motivo da medida adoptada. Nos seus documentos de avaliación figurará coa 

mención de exento/a. 

A competencia da decisión recaerá na dirección do centro docente, oídas as nais, os pais ou 

os/as titores/as legais do alumnado afectado pola medida. 

 

4.1.4 ADECUACIÓN DOS OBXECTIVOS AO CONTEXTO DO ALUMNADO 

OBXECTIVOS DA ESO 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto 

ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 

os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e 

de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.  

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal.  

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 

eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición 
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ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 

homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.  

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e 

os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 

novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.  

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, 

así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia. 

 g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 

lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no 

estudo da literatura. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para 

o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión 

de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, 

en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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4.2 DECISIÓNS XERAIS SOBRE A METODOLOXÍA 

 

4.2.1 LIÑA METODOLÓXICA XERAL DO CENTRO 

 

A base da formación do noso alumnado será aprender a aprender tendo unha actitude crítica 

e investigadora a nivel  individual e colectivo. 

Non  definiremos unha única liña metodolóxica xa que cada profesor/a ten un estilo propio e 

liberdade de cátedra para definir a súa forma de presentar a  materia que imparte. Por iso 

buscaranse puntos de encontro flexibles nos métodos didácticos utilizados e serán os que 

seguen: 

-Actividade práctica que axude a conseguir as competencias clave. 

- Aprendizaxe por descubrimento que motive ao alumnado. 

- Aprendizaxe significativa que sirva para construír o coñecemento. 

- Traballo individual e en grupo, fomentando así a reflexión individual e a capacidade de 

traballo colectivo. 

 Tamén se terá en conta: 

- O ritmo individual de aprendizaxe de cada alumno/a. 

- O método elixido non deberá excluír a ningún alumno/a. 

- A inclusión dos temas transversais que se presentan no currículo de cada materia. 

 

O material curricular básico será o libro de texto xa que aporta organización nos contidos e 

seguridade no seguimento da materia, pero tamén se poderán utilizar apuntes, aulas virtuais... 

Os departamentos didácticos serán os responsables de harmonizar as decisións sobre a 

metodoloxía utilizada e sempre baseándose nas liñas  citadas. 

4.2.2 TECNOLOXÍAS APLICADAS AO COÑECEMENTO (TAC) 

No IES Alfoz-Valadouro unha das liñas metodolóxicas fundamentais é a utilización das 

Tecnoloxías Aplicadas ao Coñecemento (TAC), para iso utilizaranse os recursos 

tecnolóxicos do centro: 
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 Aulas con ordenadores de sobremesa para o alumnado (aulas de Informática, Idiomas, 

Educación Plástica e Visual e  Desdobres). 

 Encerado dixital interactivo (EDI) en todas as aulas de grupo e na aula de Idiomas, 

Tecnoloxía, TIC, Educación Plástica e Visual e Ciencias Sociais) 

 Canóns proxectores nas aulas de Desdobres, TIC e Laboratorio de Ciencias. 

 

4.3  TRATAMENTO DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías 

da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional 

traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas 

materias da ESO. 

Dende o centro fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e 

mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os 

valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera 

condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 

conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que 

sustenta a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o 

respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas 

con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao 

Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas  do terrorismo, e a prevención do 

terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

A programación docente abarcará en todo caso a prevención da violencia de xénero, da 

violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de 

violencia, racismo ou xenofobia. 

Evitaranse comportamentos e contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación 

por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da 

realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 
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Fomentarase, tamén, que o alumnado participe en actividade que lle permitan afianzar o 

espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a 

autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza en un mesmo e o sentido crítico. 

No ámbito da seguridade vial, promoveranse accións para a mellora da convivencia e a 

prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que o alumnado coñeza os seus 

dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en calidade de viandantes, viaxeiros/as e 

condutores/as de bicicletas ou vehículos a motos, respecten as normas e as sinais, e se 

favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con 

actuación adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas.  

4.4  PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLE 

O centro promoverá medidas para que a actividade física e a dieta equilibrada formen parte 

do comportamento xuvenil. 

Desenvolveranse medidas específicas promovendo a práctica diaria de deporte e exercicio 

físico por parte dos alumnos/as durante a xornada escolar, en relación coa promoción de 

unha vida activa, saudable e autónoma. 

O deseño, a coordinación e a supervisión das medidas que se adopten serán asumidos polo 

profesorado coa cualificación ou a especialización axeitada, e de acordo cos recursos 

dispoñibles. 

As actividades do centro serán: 

- Realizar charlas informativas sobre unha alimentación saudable.  

- Realizar estudos sobre a alimentación  para mellorar os hábitos dos alumnos/as 

do noso centro. 

- Favorecer actividades de exercicio físico no lecer. 

- Promover campionatos practicando algún deporte para desenvolver hábitos de 

exercicio físico. 
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4.5 CONTRIBUCIÓN DA ETAPA Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

A ESO potencia a aprendizaxe por competencias, trátase de fomentar unha renovación na 

práctica docente e no proceso de ensino e aprendizaxe, polo tanto implica: 

- Novos enfoques na aprendizaxe, o alumnado debe ser o descubridor e o  profesorado 

debe facilitar as estratexias e transmitir contidos. 

- Novos enfoques na avaliación. 

- Metodoloxía innovadora. 

As competencias desenvolveranse por medio da práctica utilizando os saberes aportados 

polo coñecemento que será adquirido a través da participación activa en prácticas sociais, 

que se poden desenvolver no contexto educativo formal, a través do currículo e nos contextos 

educativos non formais. Por todo o anterior, nesta etapa prestarase especial atención á 

adquisición e desenvolvemento das competencias clave, e fomentarase a correcta expresión 

oral e escrita, e tamén o uso do pensamento matemático a nivel instrumental. 

 

4.6 CRITERIOS XERAIS DO CENTRO SOBRE A AVALIACIÓN DO ALUMNADO 

O centro garantirá o dereito dos alumnos/as a unha avaliación obxectiva e a que a súa 

dedicación, o seu esforzo e o seu rendemento se valoren e se recoñezan con obxectividade, 

para o que estableceremos os oportunos procedementos e instrumentos de avaliación. 

Todos os departamentos didácticos seguirán as seguintes indicacións con respecto á 

avaliación do alumnado. 

Con respecto ás programacións didácticas: 

- As concrecións curriculares das materias construiranse a partir dos criterios de avaliación, 

ligándoos cos demais compoñentes de cada materia: 

 Os criterios de avaliación relacionaranse cos estándares de aprendizaxe. 

 Eses estándares de aprendizaxe conectaranse coas competencias clave. 

 Os criterios de avaliación describirán o que se pretende lograr en cada disciplina (os 

contidos son os medios para alcanzalos). 
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- Nas programacións explicaranse claramente os procedementos e os instrumentos de 

avaliación, así como os criterios de cualificación que permitan avaliar tanto os resultados 

como o nivel competencial alcanzado polo alumnado. 

- Aparecerán os procedementos e instrumentos de avaliación, así como os criterios de 

cualificación das materias pendentes. 

- Explicarase o procedemento para recuperar as partes suspensas das materias cursadas 

nese momento, así como os procedementos, instrumentos de avaliación e criterios de 

cualificación para levalo a cabo. 

 

Con respecto á información ao alumnado e aos seus pais, nais, titores e titoras legais: 

- Os profesores/as de cada materia responsabilizaranse de que todo o alumnado e os seus 

responsables legais coñecen cales serán os procedementos e instrumentos de avaliación, 

así como os criterios de cualificación das materias impartidas por ese profesor/a. 

- Os/as  xefes/as de departamento aseguraranse de que o alumnado con materias pendentes 

coñece o procedemento para recuperalas e cal é o profesor responsable da avaliación 

destas materias (que será o mesmo que imparte esa materia pendente no curso actual no 

que está matriculado). 

Con respecto aos momentos e tipos de avaliación: 

- Farase unha avaliación inicial do alumnado no primeiro mes do curso, segundo o 

procedemento establecido en cada programación didáctica. 

- Ao longo do curso a avaliación será continua e formativa. A súa función principal será a 

detección das deficiencias na aprendizaxe do alumno ou alumna, para que poida 

solucionalas. 

- Informarase aos pais, nais, titores e titoras legais dos progresos do alumno ou alumna. 

Esta información será dada como mínimo a través dos tres boletíns de cualificación ao 

final de cada trimestre, pero atenderase aos  responsables legais sempre que estes o 

demanden para facilitarlles información sobre o proceso educativo do seu fillo ou filla 

en calquera momento do curso. 
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Con respecto aos procedementos e instrumentos de avaliación: 

- Utilizarase unha variedade suficiente de procedementos e instrumentos de avaliación en 

cada materia, co fin de poder avaliar os diferentes tipos de aprendizaxe e as diferentes 

competencias clave. 

 

4.7 CRITERIOS XERAIS  SOBRE PROMOCIÓN, TITULACIÓN E CONCESIÓN 

DE MATRÍCULA DE HONRA 

4.7.1 CRITERIOS XERAIS DE PROMOCIÓN 

O alumnado que ao terminar o curso teña avaliación positiva en todas as materias e teña 

acadadas as competencias correspondentes promocionará de curso. 

Así mesmo, promocionará aquel alumnado que, unha vez realizadas as probas 

extraordinarias, teña avaliación negativa nun máximo de dúas materias, sempre que non 

sexan simultaneamente: 

Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas 

ou 

Lingua Galega e Literatura e Matemáticas. 

 

Autorizarase de xeito excepcional a promoción dun alumno ou alumna con avaliación 

negativa en tres materias, ou dúas que sexan de forma simultánea Lingua castelá e literatura 

e Matemáticas, ou Lingua Galega e literatura e Matemáticas , cando o equipo docente 

considere que o alumno ou alumna pode seguir con éxito o curso seguinte, que ten 

expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa avaliación 

académica. Esta decisión competerá única e exclusivamente ao profesorado que imparte 

clase a ese alumno/a, e para tomala analizará as circunstancias individuais do alumno/a, sen 

ter en conta outras consideracións. 

A estes efectos, as materias coa mesma denominación en diferentes cursos da Educación 

Secundaria Obrigatoria consideraranse como materias distintas. 
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4.7.2 CRITERIOS XERAIS DE TITULACIÓN 

O alumnado que ao terminar a educación secundaria obrigatoria teña avaliación positiva en 

todas as materias e teña acadados os obxectivos da etapa e adquiridas as competencias 

correspondentes obterá o título de graduado en educación secundaria obrigatoria. 

Así mesmo, obterá o título aquel alumnado que, unha vez realizadas as probas 

extraordinarias finalice a etapa con avaliación negativa nun máximo de dúas materias, 

sempre que non sexan simultaneamente Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas ou 

Lingua Galega e Literatura e Matemáticas. 

As materias coa mesma denominación en distintos cursos consideraranse materias distintas. 

Para establecer un procedemento coordinado nestes casos, na avaliación extraordinaria 

seguirase o seguinte protocolo: 

1º) O equipo docente consensuará se logra os obxectivos xerais de etapa. 

2º) O equipo docente deberá decidir se acada as sete competencias clave. 

No caso de que o equipo docente non acadase consenso, considerarase que o alumno/a acada 

unha determinada competencia cando o profesorado da metade máis unha das materias que 

estea a cursar considere que ten adquirida esa competencia. 

O alumno/a deberá ter adquiridas todas e cada unha das competencias clave para poder 

titular. 
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4.7.3 CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DE MATRÍCULAS DE HONRA 

As matrículas de honra concederanse seguindo a resolución do 9 de xuño de 2017 na aplicación do 

Real Decreto 562/2017 do 2 de xuño. 

Un alumno/a de 4º de ESO poderá ter esta distinción se despois da avaliación ordinaria do mes de 

xuño obtivera unha nota media  de etapa superior ou igual a 9. Esta distinción concederase a un 

número non superior ao 5% do alumnado matriculado no cuarto curso. 

Os criterios que se seguirán para a súa concesión serán os seguintes: 

 Concederáselle a aquel/a que teña maior media nos catro cursos da Educación Secundaria 

Obrigatoria. 

 Se houbese que desempatar, adxudicaráselle a aquel alumno/a que teña maior media no 

cuarto curso. 

 Se seguira habendo empate, concederíase ao que teña maior media no terceiro curso, e así 

sucesivamente  nos cursos inferiores ata desfacer o empate.  

 Se houbese alumnos/as coa mesma media de etapa e nos catro cursos da ESO, sería a xunta 

de avaliación quen decidiría o alumno/a que levase tal distinción seguindo sempre criterios 

educativos (faltas de puntualidade, faltas leves,...). 

 

 

4.8  LIÑAS XERAIS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

O Plan Xeral de Atención á diversidade, elaborado de acordo con Decreto 229/2011, foi 

aprobado polo Claustro do Profesorado con data de 22 de xaneiro de 2015 e polo Consello 

Escolar o 28 de xaneiro de 2015. 

 As medidas que se contemplan no mesmo son de tres tipos: preventivas, ordinarias e 

extraordinarias. Conforman un conxunto de medidas de tipo organizativo e curricular que 

van dende as máis xerais de prevención ata aquelas dirixidas ao alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Xornada informativa para as nais e pais do alumnado que remata a primaria. 

 Reunión co profesorado de primaria dos CEIP adscritos. 

 Acollida de alumnado a principios de curso. 

 Reunión inicial coas familias do alumnado a principios de curso. 

 Avaliación inicial do alumnado a principios de curso. 

 Plan de acollida de alumnado inmigrante, se o houber. 

 Aplicación de probas psicopedagóxicas. 

 

 

 MEDIDAS ORDINARIAS  

 

 Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos) e da 

organización e xestión da aula ás características do alumnado. 

 Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 

 Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 

 Desdobramentos de grupos.  

- No caso de haber irmáns no mesmo curso, cada un irá a un grupo diferente de desdobre. 

- Priorizaranse nas materias de linguas e matemáticas e nos primeiros cursos da ESO. 

 Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria.  

 Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas 

- Matemáticas e Lingua Galega e Literatura ou Lingua Castelá e Literatura (para o 

alumnado exento de Segunda Lingua estranxeira en 1º e 2º de ESO). 

 Programas específicos personalizados para o alumnado repetidor. 

 Programa de habilidades sociais para todo o alumnado. Este Programa insírese no ámbito 

da acción titorial e contempla medidas para todo o alumnado e outras específicas para o 

alumnado remitido á aula de convivencia ou privado de asistencia ao centro. 

 Aula de atención educativa e convivencia e medidas e actuacións destinadas á mellora 

da convivencia. 
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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

 Adaptacións curriculares (cando hai alumnado con necesidade desta medida). 

 Agrupamentos flexibles (de seren necesarios e viables). 

 Apoio ao alumnado por parte do profesor/a especialista en Pedagoxía Terapéutica. 

 Proposta de incorporación de alumnado para Formación Profesional Básica: 

- Aínda que no noso centro non se imparten estas ensinanzas si que se fan propostas de 

incorporación ás mesmas. 

 Programa de adquisición de linguas: 

- Se houbese  alumnado con descoñecemento das dúas linguas vehiculares do ensino 

(galego e castelán), a Xefatura de Estudos e a Xefatura do Departamento de 

Orientación organizarían un horario especial, respectando a normativa, no que ese 

alumnado recibirá ensinanzas, incorporándose gradualmente co seu grupo de 

referencia segundo vaia progresando na aprendizaxe dunha das linguas. Para isto, 

reorganizarase o horario do profesorado de apoio ou do profesorado con 

dispoñibilidade horaria. 

 

4.9  CRITERIOS XERAIS DO CENTRO PARA A ELABORACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS 

Baseándose nos puntos establecidos no artigo 26 da resolución 20/7/17 (DOG 8/8/2017), 

cada programación didáctica deberá incluír:  

- Introdución e contextualización. 

- Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla a 

relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís 

competenciais. 

- Concreción, no seu caso, dos obxectivos para o curso. 

- Concreción para cada estándar do aprendizaxe avaliable de: 

  Temporalización. 

  Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

  Procedementos e instrumento de avaliación. 
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-   Concrecións metodolóxicas que require a materia. 

- Materiais e recursos didácticos que se vaian a utilizar. 

- Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do alumnado. 

- Indicadores de logro para avaliar o proceso da ensinanza e da práctica docente. 

- Organización das actividades de seguimento, de recuperación e da avaliación das materias 

pendentes. 

- Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos 

necesarios en determinadas materias. 

- Deseño da avaliación inicial e de medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar 

como consecución dos seus resultados. 

- Medidas de atención á diversidade. 

- Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda. 

- Actividades complementarias e extraescolares programadas por cada departamento 

didáctico. 

- Mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación das programacións didácticas en 

relación cos resultados académicos e procesos de mellora. 

 

4.10  REVISIÓN E ENTREGA DE EXAMES 

REVISIÓN 

Durante o curso facilitarase polo profesor/a da materia e nas horas de atención a familias, a 

revisión dos exames corrixidos que requiran o pai/nai ou titor/a legal de calquera alumno/a. 

Non se dará fotocopia ata a entrega de notas a non ser que o profesor/a da materia considere 

oportuno facelo. 

COPIA DE EXAME 

Cando despois de cada avaliación o pai/nai ou titor/a legal dun alumno/a solicite a fotocopia 

dun exame seguirase o seguinte procedemento: 
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-A fotocopia deberá pedirse dentro dos cinco días lectivos seguintes á entrega de notas e 

unha vez revisado o exame co profesor/a da materia. 

-A solicitude farase mediante escrito asinado que irá dirixido á dirección do centro e no que 

constarán os datos do solicitante, os datos do alumno/a, os datos do exame (materia e data) 

e o motivo. Farase unha solicitude para cada materia. 

-Se se solicitan fotocopias dos exames de todo o curso ou de toda unha avaliación, só se 

entregarán as dos máis relevantes. 

-As fotocopias deben ser recollidas polo solicitante ou persoa autorizada que firmará o 

recibo e será advertido das garantías establecidas na Lei Orgánica 15/99 da protección de 

datos de carácter persoal. As fotocopias serán pagadas no momento da recepción. 

 

 

 

5.1 PROXECTO LECTOR 

Ver documento anexo 

5.2 PROXECTO LINGÜÍSTICO 

Ver documento anexo 

5.3 PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Ver documento anexo 

5.4 PLAN DE ORIENTACIÓN   

Ver documento anexo 

5.5 PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 

Ver documento anexo 

5.6 PLAN DE REFORZO PARA O ALUMNADO REPETIDOR OU CON 

MATERIAS PENDENTES 

En elaboración 

5. PLANS E PROGRAMAS 
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Plan de Convivencia 

 

 

Ver documento anexo 

 

Normas de organización, 

funcionamento e convivencia 

 

 

Incluídas no Plan de Convivencia 

 

Plan de autoprotección 

 

 

Ver no centro (en CD e papel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. NORMAS DE ORGANIZACIÓN, 

FUNCIONAMENTO E CONVIVENCIA 
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7.1 ESPAZOS 

No edificio principal existen: 

 Planta Baixa: 

 - Despachos do equipo directivo 

 - Despacho da orientadora 

 - Secretaría 

 - Conserxería 

 - Sala de profesores 

 - Biblioteca 

 -Aula de convivencia 

 - Aula de desdobres 

 - Aula de informática 

 - Aula de tecnoloxía 

 - Aula de grupo  

 Na primeira planta: 

 - Aula de 1º de ESO 

 - Aula de1º ESO (para un grupo de desdobres) 

 - Aula de 2º de ESO 

 - Aula de 3º de ESO 

 - Aula de 4º de Eso 

 - Aula de relixión 

7. PROXECTO DE XESTIÓN ECONÓMICA 
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 - Aula de idiomas 

 - Aula de música 

 - Aula TIC 

 - Aula de ciencias sociais 

 - Laboratorio de ciencias 

 - Departamentos: 

o Lingua castelá e inglés 

o Matemáticas  

o Música  

 

No exterior: 

- Aula de educación plástica e visual 

- Ximnasio 

- Polideportivo cuberto 

 

Outros espazos: 

- Aseos do profesorado 

- Aseos de alumnado (na planta baixa e a primeira) 

- Ascensor 

- Sala de mantemento de ascensor 

- Almacén 

- Sala de cadro eléctrico 

- Sala de limpeza 

- Vestiarios no ximnasio 
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7.2 RECURSOS TIC 

Neste curso o equipamento informático é o seguinte: 

o 40 ordenadores para o alumnado (nas aulas de Idiomas, Informática, Desdobres, 

Educación Plástica e Biblioteca) 

o 17 ordenadores para o profesorado (3 na sala de profesores, 4 nas aulas de grupo) 

o 9 encerados dixitais interactivos (4 nas aulas de grupo e as outras nas aulas de 

Tecnoloxía, Idiomas , TIC, Ciencias Sociais e Educación Plástica). 

o 12 canóns proxectores ( 9 que se corresponden cos encerados dixitais, os outros 3 están 

nas aulas de Informática, Laboratorio de Ciencias e Desdobres) 

o 7 impresoras (4 nos despachos do equipo directivo e de xestión) 

 

Todos están conectados á rede por wifi. 

 

Este equipamento pode variar nos seguintes cursos polo que se irá  reflectindo anualmente. 
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7.3  PROXECTO DE XESTIÓN 

7.3.1 RESPONSABILIDADES NA XESTIÓN ECONÓMICA 

 

   Secretario/a do centro 

 

  Elaborará o Proxecto Anual de Orzamento. 

 

   Autorizará os gastos solicitados polos departamentos didácticos 

 

Manterá actualizada a Conta de Xestión de Orzamentos, custodiará as facturas, 

contratos e documentos económicos. 

 

Elaborará a Xustificación de Gastos ao rematar o exercicio económico e deberá   

presentala ao Director/a. 

 

 

      Director/a do centro 

Aprobará anualmente o Proxecto de Orzamento e enviarao á Inspección Educativa 

como parte da Programación Xeral Anual. 

 

 Será informado/a polo Secretario/a de calquera gasto extraordinario. 

 

 Deberá autorizar calquera contratación de subministracións ou  obras. 

 

 

Aprobará anualmente a Xustificación de Gastos e deberá enviala á Inspección 

Educativa como parte de Memoria Anual do centro. 
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    Departamentos didácticos 

 

Deberán tramitar a solicitude a través do Secretario/a para calquera compra que 

necesiten. Non haberá un orzamento fixo para os departamentos. 

 

 

 

7.3.2 ORZAMENTO E XUSTIFICACIÓN DE GASTOS 

Cada ano elaborarase o Proxecto de Orzamento e, ao rematar o exercicio económico, a 

Xustificación de Gastos.  

Os dous documentos presentaranse ao Consello Escolar que será informado dos aspectos de 

xestión do orzamento do centro. 

O Secretario/a elaborará os dous documentos e o Director/a aprobaraos e enviaraos á 

Inspección Educativa nos prazos establecidos. 

 

 

 

A revisión do PEC será anual, para levala a cabo terase en conta as aportacións dos diferentes 

órganos docentes, así como, Consello Escolar, Claustro de profesores e equipo directivo. 

As aportacións para futuras revisións recolleranse na memoria anual, e incorporaranse ao 

PEC, se é o caso, no primeiro trimestre do seguinte curso. 

 

8. AVALIACIÓN, SEGUIMENTO E REVISIÓN DO 

PROXECTO EDUCATIVO 


