
PROA    
 

� Descrición do programa: 

 

• O PROA trátase dun Programa ofertado pola Administración educativa, dirixido ao 

Reforzo, a Orientación e o Apoio educativos. 

• Está destinado a alumnos de 1º e 2º ESO que, ou ben necesitan un proceso de 

ensino-aprendizaxe máis personalizado, ou ben requiren dunha atención educativa e 

motivadora, ante a ausencia dun seguimiento familiar adecuado (por diferentes 

causas: laborais, familiares ...).  

• Concrétase na recepción de 4 horas semanales de clase (cun máximo de 15 

alumnos/as), gratuitas, distribuídas en dúas tardes, cun profesor especializado. 

Iniciouse o 2 de febreiro e rematará a mediados do mes de xuño. 

 

1º ESO 
Martes de 17:00  a 19:00 

          Xoves de 16:30 a 18:30 

2º ESO 
Mércores de 17:00 a 19:00 

Xoves de 18:30 a 20:30 

 

• Os destinatarios son alumnos/as propostos/as polo centro e autorizados/as polas 

súas familias para asistir. A asistencia é obrigatoria, e se levará un rexistro de 

faltas semellante ao que se fai na xornada escolar (aviso por móvil nos 10 minutos 

despois de empezar a clase, no caso de que o alumno non estea no centro). 

• Inclúese entre os chamados Programas-Contrato, cuxa finalidade é, precisamente, 

asinar, literal e simbólicamente, un contrato, entre a administración e o centro 

educativo, comprometéndose, ambas partes, a mellorar os resultados académicos 

dos alumnos, ou ben reforzando as destrezas básicas, especialmente a través das 

materias instrumentales, galego, castelán e matemáticas; ou ben traballando 

técnicas de estudo adecuadas, ou ben resolvendo dúbidas concretas sobre as 

tarefas e contidos expostos de calquera das materias impartidas no aula de 

referencia. 

 

 

� Obxectivos:  

 

• Atención personalizada a alumnos desmotivados para fomentar o seu autoestima e o 

seu interese polos estudos. 

• Reforzo educativo aos discentes que, debido ao seu desfase académico ou a 

determinadas dificultades de aprendizaxe, cústalles seguir o ritmo da clase, 

recorrendo a diferentes metodoloxías de traballo. 

• Orientación académica e didáctica, facilitándolles técnicas de estudo adecuadas. 

• Potenciación dos niveis de éxito escolar, mediante melloras dos resultados 

académicos e das súas competencias básicas. 

 

 

 


