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I. Organización xeral do Instituto. 
I.1. Análise do contexto. 

I.1.1. Contexto xeográfico e ambiental. 
O Instituto de Educación Secundaria Aquis Celenis é un centro público situado na 

poboación de Caldas de Reis, que recibe alumnos de toda a comarca de Caldas, principalmente 
da propio concello de Caldas e dos concellos de Cuntis, Portas e Moraña. 

Empezou a funcionar como centro municipal homologado en 1982. Actualmente ocupa 
un novo edificio situado fora de núcleo urbano, a carón dunha carballeira e á beira do río Umia. 

A comarca de Caldas comprende os concellos de Caldas de Reis, Catoira, Cuntis, 
Moraña, Pontecesures, Portas, e Valga. Ten unha superficie de 288,68 km2 e unha poboación de 
35.514 habitantes de dereito, e está situada ó oeste da comunidade autónoma galega. Esta 
comarca limita ó norte coa comarca O Sar, ó sur coa de Pontevedra, ó leste coa de Tabeirós e 
Terra de Montes e ó oeste coa do Salnés. 

A paisaxe é accidentada, con piñeirais, carballeiras, e terras de labor onde aínda se 
cultivan millo, patacas, hortalizas e viñedos 

O concello de Caldas de Reis está situado no centro da comarca, ten unha superficie de 
68,16 km2 e unha poboación de 9.307 habitantes espallada por numerosos lugares. Está bañado 
polos ríos Umia e Bermaña. 

A poboación de Caldas de Reis é unha pequena vila de uns 2000 habitantes, famosa polas 
augas termais utilizadas nos balnearios para curar diversas doenzas. 

O clima é marítimo, con elevado réxime de chuvias entre outubro e abril e temperaturas 
suaves. Ten un certo matiz mediterráneo, pola escaseza de precipitacións na época estival. 

I.1.2. Contexto socioeconómico. 
A bisbarra de Caldas presenta un crecemento da poboación do – 1,8% no período 

1991/98, tendencia contraria á da provincia que é de un 1%. 
A densidade de poboación da comarca é 124,1 habitantes por km2. Representa unha 

media inferior á da provincia, que é de 204,5 hab/km2 (posiblemente debido a non contar con 
ningunha poboación importante) e superior á de Galiza, que é de 92,7 hab/km2. 

A distribución da poboación por grupos de idade é a seguinte: menores de 20 anos o 
23,4%, entre 20 e 64 anos o 58,5% e maiores de 64 anos o 18,1%. 

A taxa bruta de natalidade é do 7,59 e o índice sintético de fecundidade é do 1,03. O 
proceso de envellecemento é similar á media da provincia de Pontevedra e mostra o descenso 
importante da natalidade, unha marcada tendencia ó envellecemento e unha elevada porcentaxe 
da poboación en tramos activos. 

A taxa de actividade presenta unha media do 47%, a taxa de ocupación é dun 34,4% e a 
taxa de paro do 26,2%. 

O sector servicios é o que acolle a maior cantidade de traballadores, cun 39,95%, a 
industria ocupa ó 27,38% da poboación, no sector da construción traballa un 20,52% e no sector 
primario o 12,15% (10,06% na agricultura e 2,09% na pesca). 

I.2. Análise dos sectores da comunidade educativa. 
Para levar a cabo a análise dos diversos sectores que conforman a comunidade educativa 

do noso Instituto elaboráronse unha serie de enquisas que foron respondidas por alumnos/as, 
pais/nais e profesores/as. Os resultados e conclusións que se tiran deste material exponse a 
seguir. 
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I.2.1. Alumnado. 
 A media de irmáns que conviven en cada familia sitúase en 2,5. Isto indica un número 

medio de irmáns relativamente reducido, se ben non está fóra do termo medio xeral de 
fillos/as que se dá en Galiza actualmente. 

 En canto ós centros de procedencia do noso alumnado, hai que dicir que os alumnos/as de 
ESO proveñen na súa maioría do colexio de primaria San Clemente (85%), que é o centro 
adscrito ó IES Aquis Celenis, mentres que o resto de alumnos/as proceden de centros 
diversos :La Encarnación (8%), Afonso VII (3%) e Mosteiro (3%). No que respecta á 
procedencia dos alumnos de Bacharelato esta é máis diversa, xa que o IES Aquis Celenis 
recolle ó alumnado de catro concellos diferentes: Don Aurelio (Cuntis) aporta o 17% dos 
alumnos que están en 1º de Bacharelato,  Domingo Fontán (Portas) o 15%, San Fermín 
(Caldas) o 14%, Afonso VII (Caldas) o 13%, Santa Lucía (Moraña) o 10%, e outros o 3%. 

 No que respecta ós aspectos académicos obsérvanse resultados moi diferentes nos hábitos e 
preferencias dos alumnos segundo os diversos estudios que se cursan. 

Alumnado de ESO. 
 Na ESO o nivel de satisfacción co rendemento académico mostrado polos 

alumnos/as en relación ós seus estudios é do 50%, producíndose sen embargo unha 
gran diferencia entre os distintos cursos (a satisfacción é do 81% en Primeiro de 
ESO e non máis do 40% nos demais cursos).  

 Sobre o tema de se o estudio lles resulta fácil ou difícil hai unha diferencia 
importante entre os dous ciclos: no primeiro ciclo o 45% do alumnado indica que é 
doado, mentres que no segundo ciclo é o 20% quen o considera doado (o 80% 
considérao difícil). 

 Tamén hai diferencia entre os diversos grupos cando se pregunta se o estudio é 
interesante ou aburrido: en Primeiro e en Cuarto de ESO consideran que o estudio 
é interesante un 65% dos alumnos/as, mentres que en Segundo e Terceiro de ESO é 
o 44% o que considera os estudios interesantes (o 56% considérano aburrido). 

 Á pregunta de se os estudios son algo imposto ou algo querido por eles, os 
alumnos/as responden de maneira diversa: en Primeiro de ESO o 77% di que os 
estudios son queridos por eles (para o 23% son impostos), mentres que nos 
restantes cursos os resultados invértense, pois indican que os estudios son queridos 
por eles o 23% dos alumnos/as, o que quere dicir que o 77% considera os seus 
estudios algo imposto. 

 Outra cuestión que se lles suscitou ós alumnos/as foi a seguinte: “¿Cando tes 
problemas no estudio atribúelos a …?”. A maioría de alumnos/as sinalou que os 
atribuía a que se distraía facilmente (34%), sendo a segunda causa máis aducida o 
feito de se organizar mal (27%). Outras respostas foron o non atopar as ideas 
esenciais (16%), falta de constancia (11%), pouco interese (10%) e outras (5%). 

 O 36% do alumnado de ESO manifesta que repetiu algún curso, sendo a 
porcentaxe de alumnos/as que responden neste sentido moito maior nos cursos 
superiores ca nos inferiores. 

 Con relación ó tempo que se dedica ó estudio, o promedio de tempo que os 
alumnos/as de ESO din que empregan é de 1,30 horas. As porcentaxes obtidas son 
as seguintes: din dedicar menos de 1 hora o 11%, 1 hora o 33%, 2 horas o 27%, 3 
horas o 17% e máis de 3 horas o 11%. 

 O ambiente de estudio que os alumnos/as teñen na casa  (horario, lugar de estudio, 
libros de consulta, axuda dos pais ou irmáns, etc) é considerado satisfactorio polo 
72% do alumnado; o 28% considera que non ten boas condicións para estudiar na 
súa casa. 

 Con respecto á maneira que os alumnos/as teñen de estudiar consideráronse as 
seguintes cuestións: 
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-Cando estudias tendes a memorizar sen entender?. O 25% indica que nunca o 
fai, o 70% que o fai ás veces e o 5% que o fai sempre. 
-Cando estudias esfórzaste en comprender e entender? O 7% di que nunca o 
fai, o 42% que o fai ás veces e o 51% que o fai sempre. 
-Cando estudias relacionas uns coñecementos cos outros? Din que nunca fan 
isto o 9%, que o fan ás veces o 73% e que o fan sempre o 23%. 

 De entre as principais razóns que os alumnos/as indicaron que os animaba a 
estudiar destaca sobre todas unha, a de ser algo na vida (60%); outras motivacións 
eran aprobar (16%), aprender (9%), estudiar na universidade (8%), agradar ós pais 
(3%) e outras (4%). 

 No que se refire á relación cos profesores, esta é considerada como normal pola 
maioría do alumnado (63%); considérana boa o 20%, moi boa o 9%, mala o 4% e 
moi mala outro 4%. 

 Preguntóuselles tamén ós alumnos/as sobre a característica principal que crían que 
debía ter un bo profesor/a, e tamén sobre a característica principal que crían que 
debía ter un bo titor/a; en ambos casos destacaron as mesmas calidades básicas, 
fundamentalmente a comprensión (45%); destacáronse ademais a eficacia (25%) e 
o feito de ser cumpridor/a (15%). 

 O número de alumnos/as que non pensan continuar os seus estudios ó rematar a 
ESO ascende a un 28%; a maioría pensa continuar o bacharelato (44%) ou facer un 
Ciclo formativo de grao medio (26%); a garantía social é a saída preferida polo 
5%. Hai que indicar con relación a estes resultados que a tendencia a continuar 
estudios superiores, sobre todo de bacharelato, diminúe a medida que aumenta o 
curso ó que se pregunta: en Primeiro case tódolos alumnos/as pensan estudiar 
bacharelato (recordemos que o estudio se consideraba fácil e non aburrido) mentres 
que en Cuarto o número de alumnos que pensa seguir estudios é moito menor. 

Alumnado de Bacharelato. 
 Na Bacharelato o nivel de satisfacción co rendemento académico en relación ós 

estudios está no 36%, sendo inferior ó da ESO. É destacable por tanto que o 64% 
do alumnado de Bacharelato non está satisfeito co seu rendemento académico. 

 Neste nivel á pregunta de se o estudio lles resulta doado ou difícil a resposta é 
unánime: o 95% considera os estudios difíciles. 

 No Bacharelato son máis os que consideran o estudio interesante cós que os 
consideran aburrido (o 67% pensa que é interesante). 

 Referido a se os estudios son algo imposto ou algo querido por eles, os alumnos/as 
tenden a consideralos como algo querido por eles (80%) en moita maior medida ca 
impostos. 

 Á cuestión “¿Cando tes problemas no estudio atribúelos a …?”, a maioría de 
alumnos/as sinalou que os atribuía a unha mala organización (37%); o 26% 
atribuíaos á falta de constancia, o 15% á distracción, o 9% a falta de interese, outro 
9% a non atopar as ideas esenciais e o 4% a outras causas. No apartado doutras 
causas, que é moi minoritario, o alumnado cita as malas explicacións dos 
profesores/as, a mala base que traen e os nervios ante os exames. 

 O 30% do alumnado de Bacharelato manifesta ter repetido algún curso. 
 Con relación ó tempo que se dedica ó estudio, o promedio de tempo que os 

alumnos/as de Bacharelato din que empregan é de 1,40 horas. 
 O ambiente de estudio que os alumnos/as teñen na casa  (horario, lugar de estudio, 

libros de consulta, axuda dos pais ou irmáns, etc) é considerado satisfactorio polo 
85% do alumnado. 

 Con respecto á maneira que os alumnos/as teñen de estudiar suxeríronse as 
seguintes cuestións: 



Proxecto Educativo do I.E.S. Aquis Celenis de Caldas de Reis 

 6 

-¿Cando estudias tendes a memorizar sen entender?. O 35% indica que nunca o 
fai, o 65% que o fai ás veces e o 1% que o fai sempre.  
-¿Cando estudias esfórzaste en comprender e entender? O 30% di que o fai ás 
veces e o 70% que o fai sempre. 
-¿Cando estudias relacionas uns coñecementos cos outros? En Bacharelato 
indican que nunca fan isto o 4%, que o fan ás veces o 73% e que o fan sempre 
o 23%.  

 A principal razón que os alumnos/as de Bacharelato indicaron que os animaba a 
estudiar é a de ser algo na vida (66%); outras motivacións eran estudiar na 
universidade (15%), aprobar (8%), aprender (5%), agradar os pais (3%) e outras 
(3%).  

 No que se refire á relación cos profesores, esta é considerada como normal pola 
maioría do alumnado (68%); considérana boa o 24%, moi boa o 4%, mala o 3% e 
moi mala un 1%. 

 A característica principal que os alumnos cren que debe ter un bo profesor/a é a 
comprensión (69%); o 22% escolle a eficacia, o 9% a competencia, o 6% ser 
cumpridor/a, e o 2% outras. Polo que respecta á principal característica dun bo 
titor/a, os resultados son semellantes ós referidos ó profesor/a.  

 No Bacharelato a maioría dos alumnos/as manifesta o desexo de estudiar na 
universidade ó rematar os seus estudios no instituto. (52%); os que se decantan por 
un ciclo formativo superior constitúen o 42%. 

 
 Cando se lles pregunta ós alumnos/as sobre as súas afeccións, as que eles enumeran son as 

seguintes: practicar deporte (27%), escoitar música (24%), lectura (11%), coches e motos 
(9%), informática e ordenadores (7%), saír cos amigos/as (6%), e outros (baile, cine, 
televisión, etc). 

 A maioría dos alumnos/as indica que practica algún deporte (62% na ESO, 44% no 
Bacharelato), sendo os deportes máis practicados o fútbol, o baloncesto, o ciclismo e a 
natación. 

 A resposta á pregunta “¿Tes verdadeiro interese pola lectura?” é moi diferente segundo os 
niveis: na ESO o 20% responde que si, fronte ó 80% que responde que non; en Bacharelato 
o interese pola lectura aumenta a un 50%. 

 Finalmente preguntouse se os alumnos/as atopaban algunha dificultade para se integraren 
no ambiente familiar; o 20% dos alumnos/as da ESO respondeu que si, mentres que en 
Bacharelato indicaron ter problemas de integración familiar o 10% do alumnado. 

I.2.2. Ambiente familiar e pais/nais. 
 Para coñecer a situación na que se desenvolven as familias e profundar nas súas 
características elaborouse unha enquisa que foi respondida por pais e nais. Os resultados máis 
salientables son os que se recollen a continuación. 
 
 Con respecto ás persoas que viven na casa, no 91% das familias está presente a figura do 

pai; cando este non está na familia as causas máis frecuentemente indicadas son a morte ou 
a separación. A nai está presente no 97% das familias. Hai avós convivindo coas familias 
no 56% dos casos. O promedio de fillos que se dá en cada familia é de 2,5. 

 A maioría dos pais/nais posúen a vivenda na que habitan en propiedade (93%), vivindo de 
alugueiro tan só o 7%. 

 O nivel de estudios realizados polo pai repártese do seguinte xeito: sen estudios (2%), 
estudios primarios (70%), bacharelato (19%),  COU (3%), estudios universitarios (6%). No 
caso das nais os datos son bastante semellantes: sen estudios (4%), estudios primarios 
(70%), bacharelato (15%), COU (4%), estudios universitarios (7%). 
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 A clase social na que se sitúa a maior parte dos pais e nais é a clase media (80%), dicindo 
pertencer á clase media-baixa o 12% e á clase media-alta o 8%. 

 As profesións dos pais son diversas: obreiro de construción (28%), autónomo (19%), 
pequeno empresario (10%), mecánico (9%), transporte (7%), funcionario (7%), obreiro 
nunha fábrica (5%), administrativo (4%), etc. O índice de paro é moi baixo. 

 As nais dedícanse maioritariamente a tarefas na propia casa (72%); as demais desenvolven 
diversas profesións: empregada nunha fábrica (7%), funcionaria (4%), administrativa (3%), 
autónoma (3%), enfermeira (2%), etc. O paro, aínda sendo pequeno, é maior entre as 
mulleres ca entre os homes; algunhas das mulleres que son amas de casa indican que o son 
por estar no paro. 

 Unha maioría dos pais/nais indican que teñen libros de consulta e de entretemento na casa. 
No que respecta ó uso destes libros a maioría di que si os utilizan habitualmente (79%), 
mentres que din non utilizalos decote o 21%. 

 Teñen ordenador na  casa a maior parte das persoas (54%), sen embargo a conexión a 
Internet só está presente no 9% dos fogares. 

 Con respecto á asistencia a actividades culturais o 41% di que si asiste con frecuencia, 
mentres que o 59% recoñece non asistir. 

 Os pais/nais que din pertencer á Asociación de Pais é un 44%. 
 Á hora de cualificar a calidade da educación que se imparte no Instituto, os pais/nais 

consideran que esta é mala o 3%, que é boa o 19%,  que é bastante boa o 68% e que é moi 
boa o 10%. 

 O promedio de entrevistas que os pais/nais manteñen co titor/a ó longo dun curso é de 1,6. 
 As características positivas que os pais e nais destacan do Instituto son as seguintes: 

-Non responden (51%) 
-Boas instalacións (9%) 
-Bo profesorado (8%) 
-Boa educación e nivel (7%) 
-Amabilidade dos profesores/as (4%) 
-Control de asistencia e notificación (4%) 

 As principais características negativas que os pais e nais destacan do Instituto son as que se 
enumeran a continuación: 

-Non responden (65%) 
-Poucas actividades (5%) 
-Demasiado lonxe (5%) 
-Demasiada permisividade (5%) 
-Pouca vixilancia (3%) 
-Horario do Centro e de titorías (3%) 
-Masificación (2%) 

I.2.3. Profesorado. 
A análise da enquisa que se lles proporcionou ós profesores/as deu lugar a unha serie de 

conclusións que se indican a seguir. 
 O número de profesores que ten o Centro é de 38. A maioría dos profesores/as teñen 

destino definitivo no mesmo (27), outros son interinos (9) e hai 2 itinerantes. 
 O número de anos que como promedio levan os profesores/as na docencia é de 12, e o 

promedio de anos de permanencia dos profesores/as no Instituto é de 6. 
 En relación á valoración das condicións nas que o profesorado desenvolve o seu labor 

considérase que estas son bastante satisfactorias (3 nunha escala de 1 a 5); tamén se valoran 
do mesmo xeito (3) as relacións de convivencia entre o profesorado e a satisfacción persoal 
co traballo realizado. 
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 O 70% dos profesores/as están descontentos co rendemento académico dos alumnos/as, 
sendo só o 30% o que manifesta satisfacción. Hai que indicar tamén que en xeral o grao de  
satisfacción é maior no Bacharelato ca na ESO. 

 A maioría dos profesores considera que a súa preparación para impartir docencia a 
alumnado de Bacharelato é boa ou moi boa, mentres que hai unha tendencia a recoñecer 
unha inferior preparación no nivel de ESO. 

 De xeito específico os profesores/as valoraron diversos aspectos do seu marco docente: 
 Marco de actuación educativa. Valórase positivamente a elaboración e seguimento 

das programacións de departamento, aínda que se recoñece que se fai pouco 
esforzo por adaptalas ás características dos alumnos/as. O tratamento de temas 
transversais e a creación de hábitos de estudio entre os nosos alumnos/as é outro 
aspecto que se considera deficitario. 

 Metodoloxía. A maioría dos profesores di que se esforza en motivar ós alumnos/as, 
que se adapta a eles na metodoloxía e que revisa esta segundo os resultados; con 
respecto ás estratexias metodolóxicas utilizadas indícase que non hai unha gama 
moi variada. 

 Coordinación. En xeral considérase que hai pouco traballo en equipo e que hai 
pouca coordinación entre o profesorado. Só no aspecto avaliativo e de promoción 
do alumnado hai unha maior coordinación e busca do consenso. 

 Disciplina. Con respecto ó fomento de valores entre os alumnos/as (colaboración, 
autodisciplina, participación, etc) considérase que estes si son abordados, pero de 
maneira tanxencial e pouco sistemática. O tempo que se dedica á orientación 
persoal do alumnado é considerado como insuficiente. 

 Colaboración cos pais/nais. Estas relacións son, a xuízo do profesorado, deficitarias 
e insuficientes; en xeral hai unha distancia importante entre pais e profesores que 
resulta difícil de superar. 

 Renovación pedagóxica. Esta é considerada como necesaria por case a totalidade 
dos profesores/as, que din dedicar tempo durante o curso ó perfeccionamento 
profesional. Os aspectos máis deficitarios están relacionados coa posta en práctica 
de innovacións educativas e coa inclusión das técnicas de estudio e de traballo 
dentro das programacións. 

 Valores. En xeral considérase que se traballan axeitadamente os valores, se ben 
dun xeito pouco sistemático e coordinado. 

I.2.4. Persoal non docente. 
No Centro o persoal non docente está formado por dous conserxes, dúas persoas que se 

ocupan da limpeza e unha administrativa.  

I.2.5. Usos lingüísticos no Instituto. 
Tódolos anos o Departamento de Lingua e literatura galega, en colaboración co Equipo 

de Normalización Lingüística, elabora unha enquisa sobre os usos lingüísticos no noso Instituto. 
Os principais resultados detállanse a continuación mediante gráficos. 
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I.3. Recursos materiais do Centro. 
 

As instalacións externas constan dun aparcamento, dúas canchas polideportivas e zona 
axardinada. 

As instalacións interiores repártense entre as dúas plantas do Centro: 

• Planta baixa. 

 Conserxería. 

 Administración. 

 Despachos de Secretaría, Dirección e Xefatura de Estudios. 

 Sala de profesores. 

 Vivenda dos conserxes. 
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 Sala de caldeiras. 

 Aseos profesores/as. 

 Aseos alumnos/as. 

 Sala de visitas de pais/nais. 

 Aula de Pedagoxía terapéutica. 

 Cinco aulas. 

 Laboratorios de física e química, ciclo formativo de laboratorio e de 
bioloxía e xeoloxía. 

 Departamento de física e química. 

 Departamento de orientación. 

 Biblioteca. 

 Cafetería. 

 Aula usos múltiples. 

 Aula de debuxo. 

 Aula de tecnoloxía. 

 Ximnasio. 

• Planta primeira. 

 Departamento de Francés/Inglés. 

 Departamento de Latín/Grego. 

 Departamento de Ciencias naturais. 

 Departamento de Filosofía/relixión. 

 Departamento de Lingua Galega. 

 Departamento de Lingua Castelán. 

 Departamento de Xeografía e Historia. 

 Departamento de Matemáticas. 

 Aula de informática. 

 Doce aulas. 

 Aseos alumnos/as. 

Ademais conta cun ascensor e un aseo para discapacitados 
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II. Estrutura organizativa do Instituto. 
II.1. Órganos de goberno Unipersoais. 

Os órganos unipersoais, que forman o Equipo Directivo, son os seguintes: Director/a, 
Xefe/a de Estudios, Secretario/a e Vicedirector/a. As súas funcións, competencias, elección, 
nomeamento e cese son as recollidas no DOG 9 de Agosto de 1996. 

II.2. Órganos colexiados. 
Os órganos colexiados son o Consello Escolar do Centro e o Claustro de profesores e 

profesoras. A regulación destes órganos colexiados de goberno está recollida no DOG 9 de 
Agosto de 1996, no Decreto 324/1996 do 26 de Xullo, no Decreto 92/1988 do 28 de Abril e no 
Decreto 7/1999 do 7 de Xaneiro. 

II.2.1. Consello Escolar. 
Rexerase pola regulamentación anteriormente citada, e ademais: 

 A orde do día darase a coñecer con unha semana de antelación, co obxecto de que os 
compoñentes do Consello Escolar poidan reunirse cos sectores da Comunidade Educativa 
que representan. 

 No seo do Consello Escolar existirá unha Comisión de Convivencia (Art. 6 do RD 732/95) 
formada polo Director/a, un profesor/a, un alumno/a e un pais/nai elixidos entre os distintos 
sectores do Consello Escolar. Esta Comisión de Convivencia reunirase a petición de 
calquera sector da comunicade educativa, sempre que haxa que tomar unha decisión 
importante que afecte á convivencia no Centro e cando haxa que aplicar a corrección de 
faltas graves. 

 

II.2.2. Claustro de Profesores/as. 
Ademais das competencias que establece a regulamentación antes citada contémplanse as 

seguintes pautas de funcionamento: 

 Claustro Ordinario. Celebrarase polo menos unha vez por trimestre, e convocarase cun 
mínimo de 48 horas de antelación. 

 Claustro Extraordinario. Celebrarase cando o Director/a o dispoña, ou cando o pida como 
mínimo un tercio do profesorado. Débese convocar polo menos con 24 horas de antelación. 

 A asistencia ó Claustro é obrigatoria, e os claustrais non poderán abandonar a sesión ata que 
o Director/a a dea por rematada, excepto por algunha causa xustificada previamente dada a 
coñecer. 

 Na acta reflectiranse os temas tratados e os acordos alcanzados. Cando un claustral desexe 
que a súa intervención sexa reflectida literalmente deberao facer constar expresamente e 
entregar unha nota ó Secretario/a co contido da súa intervención, a ser posible ó finalizar o 
claustro. 

 O Claustro tomará os seus acordos mediante os seguintes procedementos: 

 Votación de asentimento, á proposta formulada polo Director/a ou por calquera 
claustral, cando unha vez anunciada non presente ningunha oposición. 

 Votación ordinaria, levantando o brazo primeiro os que aproben, despois os que 
estean en contra e por último os que se absteñan. 
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 Votación nominal, chamando o secretario a tódolos compoñentes do Claustro, que 
responderán Si, Non ou Abstención. 

 Votación secreta, mediante papeleta que se entregará a medida que o Secretario/a 
vaia lendo os nomes. Esta votación será preceptiva nos seguintes casos: a) cando se 
trate de casos con implicacións persoais para os asistentes, e b) cando o solicite algún 
membro do órgano e o acepte o Director/a pola complexidade do tema. 

 Os acordos aprobaranse por maioría simple ou absoluta, segundo proceda. 

 Ademais do preceptivo sobre as competencias do Claustro, establécese o seguinte: 

 Recomendación para que as candidaturas á dirección do Centro sometan o seu 
programa ó apoio do claustro de profesores. 

 As propostas que os representantes do profesorado leven ó Consello Escolar 
reflectirán o sentir do claustro de profesores. 

 En asuntos e decisións importantes para o Centro o claustro será oído. 

II.3. Órganos de coordinación docente. 
Os órganos de coordinación docente son o Departamento de Orientación, o Departamento 

de Actividades Complementarias e Extraescolares, o Coordinador/a de Formación en centros de 
traballo do ciclo formativo, o Equipo de Normalización Lingüística, os Departamentos 
Didácticos, a Comisión de Coordinación Pedagóxica, os Titores e o Equipo Directivo. A 
regulación destes órganos está recollida no DOG. do 9 de agosto de 1996 e no DOG. do 2 de 
setembro de 1997. 

 

II.3.1. Departamento de Orientación. 
 O Departamento de Orientación é, nos Centros de Secundaria, unha estrutura cualificada 

que aporta os recurso especializados necesarios para apoiar e complementar a tarefa 
orientadora que compete a todo profesor, e de xeito máis específico ós titores. 

 O Departamento de Orientación é un órgano de coordinación docente que ten como función 
básica todo o referido a propostas de organización da orientación educativa, 
psicopedagóxica, profesional e a elaboración do Plan de Acción Titorial do Centro. 

 As funcións e competencias do Departamento de Orientación están regulamentadas na 
normativa vixente, e sitúanse en tres ámbitos interrelacionados: o apoio ó proceso de 
ensino-aprendizaxe (medidas preventivas, medidas de apoio ordinario e medidas de carácter 
extraordinario para a atención á diversidade), a orientación académica e profesional e a 
acción titorial.  

 Especificamente considérase: 

 A Comisión de Coordinación Pedagóxica elaborará as liñas xerais do Plan de 
Acción Titorial, que será redactado polo Departamento de Orientación, debatido cos 
titores, consensuado co equipo directivo, presentado ó claustro e aprobado polo 
Consello Escolar. 

 A principio de curso farase entrega de material (técnicas de estudio, enquisas, etc) 
para que os titores poidan desenvolver dunha forma coordinada o seu labor de 
titoría. 

 O Departamento de Orientación priorizará o seu labor na ESO. 

 Fará o seguimento das adaptacións curriculares e presentará os informes 
correspondentes ó Xefe de estudios e Director/a. 
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II.3.2. Departamento de Actividades Complementarias e Extraescolares. 
 Cando algún Departamento desexe realizar algunha Actividade Complementaria ou 

extraescolar debe facer unha solicitude que inclúa a data aproximada, o número de 
profesores/as necesario e o cursos ós que se dirixe a actividade. 

 A actividade autorizarase se vai, polo menos, o 80% dos alumnos/as do grupo. Os demais 
deberán asistir a clase para realizar actividades de reforzo, repaso ou calquera outra que o 
profesor/a considere conveniente. 

 Cando se realicen as actividades fóra do Centro e especialmente cando se usen medios de 
locomoción, será indispensable para os menores de idade a autorización asinada polo pai, 
nai ou titor/a legal. 

 Cando este tipo de actividades dure máis de un día, será preciso ademais a autorización 
previa do Consello Escolar. 

 O alumnado que realiza actividades complementarias e extraescolares dependentes do 
Centro (excursións, competicións deportivas, visitas culturais, etc) fóra das súas 
dependencias está obrigado a seguir as normas de comportamento esixidas no propio 
Centro, e a súa conduta pode ser obxecto de sanción. 

II.3.3. Departamentos Didácticos. 
 Os Departamentos Didácticos existentes no noso Instituto son os seguintes: 

 Artes Plásticas. 
 Ciencias Naturais. 
 Economía. 
 Educación Física e Deportiva. 
 Filosofía. 
 Física e Química. 
 Francés. 
 Inglés. 
 Latín. 
 Lingua castelá e literatura. 
 Lingua galega e literatura. 
 Matemáticas. 
 Música. 
 Relixión. 
 Tecnoloxía. 
 Xeografía e Historia. 

 
 O funcionamento dos Departamentos Didácticos están regulamentados na lexislación 
vixente. Cómpre salientar o seguinte: 

 A preocupación pola constante formación dos seus membros. 

 Realizar o seguimento das programacións, velando polo seu cumprimento e a correcta 
aplicación dos criterios de avaliación; despois das sesións de avaliación farase unha 
análise e valoración do período correspondente. 

 Recoller na súa memoria, tralas avaliacións finais: a) modificacións realizadas durante 
o curso da programación, b) motivo das modificacións, c) análise dos resultados en 
relación cos cursos anteriores, d) propostas para revisar a programación do curso 
seguinte e os proxectos curriculares. 
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II.3.4. Comisión de Coordinación Pedagóxica. 
 A Comisión de Coordinación Pedagóxica está integrada polo Director/a (presidente), o Xefe 

de estudios, os Xefes de departamento, o Coordinador/a do equipo de normalización 
lingüística, o profesor/a de apoio a alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais 
e o Coordinador/a de formación en centros de traballo. O Secretario/a do Centro levantará 
acta do acordado en cada reunión, con voz e sen voto. 

 De entre as súas funcións saliéntanse as seguintes: 

 Propoñer ó claustro de profesores/as os proxectos curriculares para a súa aprobación. 

 Propoñer ó claustro a planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación e o 
calendario de probas extraordinarias, de acordo coa Xefatura de estudios. 

 Canalizar as necesidades de formación continuada do profesorado. 

 Propoñer ó Director/a os profesores/as titores que han de formar parte do 
Departamento de orientación e do Equipo de Normalización Lingüística. 

 Aprobar e supervisar os investimentos en material docente propostos polos 
Departamentos, con cargo ó presuposto común dos mesmos na porcentaxe e contía que 
se aprobe en Claustro. 

 

II.3.5. Equipo de Normalización Lingüística. 
 O Equipo de Normalización Lingüística está constituído por: a) Tres profesores, por 

proposta da Comisión de Coordinación Pedagóxica, b) tres alumnos, por proposta da xunta 
de delegados, e) un membro do persoal non docente, por proposta dos mesmos. Os 
membros do equipo serán nomeados polo Director/a . 

 É competencia do Equipo de Normalización Lingüística: 
 Presentar a través do claustro, propostas ó equipo directivo para a fixación dos 

obxectivos de normalización lingüística que se incluirán no proxecto educativo de 
centro. 

 Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica, para a súa inclusión no proxecto 
curricular, o plan xeral para o uso do idioma, no cal se deberá especificar, cando 
menos: a) Medidas para potenciar o uso da lingua galega nas actividades do centro, e 
b) proxectos tendentes a lograr unha valoración positiva do uso da lingua propia e a 
mellorar a competencia lingüística dos membros da comunidade educativa. 

 Propoñer  á Comisión de Coordinación Pedagóxica, para a súa inclusión no proxecto 
curricular, o plan específico para potenciar a presencia da realidade galega, cultura, 
historia, xeografía, economía, etnografía, lingua, literatura, arte, folclore, etc. no 
ensino. 

 Elaborar e dinamizar un plan anual de actividades tendentes á consecución dos 
obxectivos     incluídos nos plans anteriores. 

 Presentar para a súa aprobación no Consello Escolar o orzamento de investimento dos 
recursos económicos dispoñibles para estes fins. 

 A coordinación do equipo será desempeñada por un profesor/a do mesmo, preferentemente 
con destino definitivo no centro. O coordinador/a, que será nomeado polo director/a por 
proposta dos compoñentes do equipo, desempeñará as súas funcións durante catro anos 
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 Son competencias do coordinador/a. 
 Colaborar na elaboración dos proxectos curriculares de etapa. 
 Responsabilizarse da redacción dos plans que serán propostos á Comisión de 

Coordinación Pedagóxica. 
 Convocar e presidir as reunións do equipo. Responsabilizarase tamén da redacción das 

actas de reunión, así como da redacción da memoria final de curso, na que se fará unha 
avaliación das actividades realizadas que se incluirá na memoria do centro. 

 Proporcionarlles ós membros da comunidade educativa información sobre as 
actividades do equipo e de todos aqueles actos e institucións culturais relacionados coa 
realidade galega.  
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III. Oferta educativa do Instituto. 
III.1. Ensinanzas que se imparten no Centro. 

No Instituto impártense actualmente as ensinanzas de ESO, os bacharelatos Científico-
Tecnolóxico, de CCSS e de Humanidades. As materias que se ofertan para cada curso e nivel 
detállanse a continuación. 

III.2. Currículo da ESO. 
1º ESO 

Troncais 

Lingua Castelá e Literatura 4h 
Lingua Galega e Literatura 4h 
Lingua Estranxeira (Inglés) 4h 
Matemáticas 5h 
Xeografía e Historia 3h 
Bioloxía e Xeoloxía 4h 

Específicas 

Educación Física 2h 
Relixión 
Valores Éticos 1h 

Educación Plástica Visual e Audiovisual 2h 
2ª Lingua Estranxeira (Francés) 2h 

Libre Configuración Proxecto Aprendizaxe Cooperativa 1h 
 

2º ESO 

Troncais 

Lingua Castelá e Literatura 3h 
Lingua Galega e Literatura 3h 
Lingua Estranxeira (Inglés) 4h 
Matemáticas 5h 
Xeografía e Historia 3h 
Física e Química 3h 

Específicas 

Educación Física 2h 
Relixión 
Valores Éticos 1h 

Tecnoloxía 3h 
2ª Lingua Estranxeira (Francés) 2h 
Música 2h 

Libre Configuración Reforzo de Matemáticas 1h 
 

3º ESO 

Troncais 

Lingua Castelá e Literatura 3h 
Lingua Galega e Literatura 3h 
Lingua Estranxeira (Inglés) 3h 
Física e Química 2h 
Xeografía e Historia 3h 
Bioloxía e Xeoloxía 2h 

Troncais de opción 
(Elixir 1) 

Matemáticas Académicas 
Matemáticas aplicadas 4h 

Específicas Educación Física 2h 
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Relixión 
Valores Éticos 1h 

Tecnoloxía 2h 
2ª Lingua Estranxeira Francés 
2ª Lingua Estranxeira Portugués 
Cultura Clásica 

2h 

Música 2h 
Educación Plástica Visual e Audiovisual 2h 

 
3º ESO – PMAR 

Comúns 

Educación Física 2h 
Educación Plástica Visual e Audiovisual 2h 
Tecnoloxía 2h 
Música 2h 
Relixión 
Valores Éticos 1h 

2ª Lingua Estranxeira Francés 
2ª Lingua Estranxeira Portugués 2h 

Ámbito  
Científico-Matemático 

 8h 

Ámbito  
Lingüístico-Social 

 9h 

Ámbito de  
Lingua Estranxeira 

 3h 

 
 

4º ESO – Ensinanzas Académicas 

Troncais 

Lingua Castelá e Literatura 3h 
Lingua Galega e Literatura 3h 
Lingua Estranxeira (Inglés) 3h 
Xeografía e Historia 3h 
Matemáticas Académicas 4h 

Troncais de opción 
(Elixir 2) 

Bioloxía e Xeoloxía 
Economía 
Física e Química 
Latín 

3h 

Específicas 

Educación Física 2h 
Relixión 
Valores Éticos 1h 

Tecnoloxía 2h 
2ª Lingua Estranxeira (Francés) 
Cultura Clásica 2h 

Música 2h 
Educación Plástica Visual e Audiovisual 2h 

Específicas de opción 
(Elixir 2) 

Cultura Científica 
Educación Plástica Visual  e Audiovisual 
Música  
2ª Lingua Estranxeira Francés 
TIC (3h) 

3h 
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4º ESO – Ensinanzas Aplicadas 

Troncais 

Lingua Castelá e Literatura 3h 
Lingua Galega e Literatura 3h 
Lingua Estranxeira (Inglés) 3h 
Xeografía e Historia 3h 
Matemáticas Aplicadas 4h 

Troncais de opción 
(Elixir 2) 

Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional 
Iniciación á Actividade Empr. e Empresarial 
Tecnoloxía 

3h 

Específicas 

Educación Física 2h 
Relixión 
Valores Éticos 1h 

Tecnoloxía 2h 
2ª Lingua Estranxeira (Francés) 
Cultura Clásica 2h 

Música 2h 
Educación Plástica Visual e Audiovisual 2h 

Específicas de opción 
(Elixir 2) 

Cultura Científica 
Educación Plástica Visual  e Audiovisual 
Música  
2ª Lingua Estranxeira Francés 
TIC 

3h 

 
 
 

III.3. Currículos do Bacharelato. 

III.3.1. Bacharelato de Humanidades. 
1º Bacharelato - Humanidades 

Troncais 

Lingua Castelá e Literatura I 3h 
Lingua Galega e Literatura I 3h 
Lingua Estranxeira (Inglés) I 3h 
Filosofía 3h 
Latín I 4h 

Troncais de opción 
(Elixir 2) 

Economía 
Grego I 
Historia do mundo contemporáneo 
Literatura universal 

4h 

Específicas Educación Física 2h 

Específicas 
(Elixir 2 ou 3 para 
sumar 6 horas) 

Economía 
Grego I 
Historia do mundo contemporáneo 
Literatura universal 
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I 

4h 

Anatomía Aplicada 
Linguaxe e Práctica Musical 3h 

Cultura Científica 
2ª Lingua Estranxeira Francés I 2h 
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2ª Lingua Estranxeira Portugués I 
TIC I 
Relixión  
Teatro 
Obradoiro de Habilidades Orais en Inglés 

1h 

 
2º Bacharelato - Humanidades 

Troncais 

Lingua Castelá e Literatura II 3h 
Lingua Galega e Literatura II 3h 
Lingua Estranxeira (Inglés) II 3h 
Historia de España 3h 
Latín II 4h 

Troncais de opción 
(Elixir 2) 

Economía da Empresa 
Grego II 
Historia da Arte 
Historia da Filosofía 
Xeografía 

4h 

Específicas 
(Elixir 2 ou 3 para 
sumar 8 horas) 

Economía da Empresa 
Grego II 
Historia da Arte 
Historia da Filosofía 
Xeografía  
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II 

4h 

TIC II 
2ª Lingua Estranxeira Francés II 
2ª Lingua Estranxeira Portugués II 
Psicoloxía 

3h 

Ética e Filosofía do Dereito 
Métodos Estatísticos e Numéricos 
Actividade Física e Saúde 

2h 

Relixión  
Astronomía 1h 

 

III.3.2. Bacharelato de Ciencias Sociais. 
1º Bacharelato – Ciencias Sociais 

Troncais 

Lingua Castelá e Literatura 3h 
Lingua Galega e Literatura 3h 
Lingua Estranxeira (Inglés) 3h 
Filosofía 3h 
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I 4h 

Troncais de opción 
(Elixir 2) 

Economía 
Grego I 
Historia do mundo contemporáneo 
Literatura universal 
Latín I 

4h 

Específicas Educación Física 2h 

Específicas de opción 
(Elixir 2 ou 3 para 
sumar 6 horas) 

Economía 
Grego I 
Historia do mundo contemporáneo 
Literatura universal 

4h 
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I 
Anatomía Aplicada 
Linguaxe e Práctica Musical 3h 

Cultura Científica 
2ª Lingua Estranxeira Francés I 
2ª Lingua Estranxeira Portugués I 
TIC I 

2h 

Relixión  
Teatro 
Obradoiro de Habilidades Orais en Inglés 

1h 

 
2º Bacharelato – Ciencias Sociais 

Troncais 

Lingua Castelá e Literatura II 3h 
Lingua Galega e Literatura II 3h 
Lingua Estranxeira (Inglés) II 3h 
Historia de España 3h 
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II 4h 

Troncais de opción 
(Elixir 2) 

Economía da Empresa 
Grego II 
Historia da Arte 
Historia da Filosofía 
Xeografía 

4h 

Específicas 
(Elixir 2 ou 3 para 
sumar 8 horas) 

Economía da Empresa 
Grego II 
Historia da Arte 
Historia da Filosofía 
Xeografía  
Latín II 

4h 

TIC II 
2ª Lingua Estranxeira Francés II 
2ª Lingua Estranxeira Portugués II 
Psicoloxía 

3h 

Ética e Filosofía do Dereito 
Métodos Estatísticos e Numéricos 
Actividade Física e Saúde 

2h 

Relixión  
Astronomía 1h 

 

III.3.3. Bacharelato Científico-Tecnolóxico. 
1º Bacharelato – Científico-Tecnolóxico 

Troncais 

Lingua Castelá e Literatura 3h 
Lingua Galega e Literatura 3h 
Lingua Estranxeira (Inglés) 3h 
Filosofía 3h 
Matemáticas I 4h 

Troncais de opción 
(Elixir 2) 

Bioloxía e Xeoloxía 
Debuxo Técnico I 
Física e Química 

4h 

Específicas Educación Física 2h 
Específicas de opción Bioloxía e Xeoloxía 4h 
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(Elixir 2 ou 3 para 
sumar 6 horas) 

Debuxo Técnico I 
Física e Química 
Tecnoloxía Industrial I 
Anatomía Aplicada 
Linguaxe e Práctica Musical 

3h 

Cultura Científica 
2ª Lingua Estranxeira Francés I 
2ª Lingua Estranxeira Portugués I 
TIC I 

2h 

Relixión  
Teatro 
Obradoiro de Habilidades Orais en Inglés 

1h 

 
2º Bacharelato – Cienctífico-Tecnolóxico 

Troncais 

Lingua Castelá e Literatura II 3h 
Lingua Galega e Literatura II 3h 
Lingua Estranxeira (Inglés) II 3h 
Historia de España 3h 
Matemáticas II 4h 

Troncais de opción 
(Elixir 2) 

Bioloxía 
Debuxo Técnico II 
Física 
Química 
Xeoloxía 

4h 

Específicas 
(Elixir 2 ou 3 para 
sumar 8 horas) 

Bioloxía 
Debuxo Técnico II 
Física 
Química 
Xeoloxía 

4h 

Tecnoloxía Industrial II 
Debuxo Técnico II 
TIC II 
2ª Lingua Estranxeira Francés II 
2ª Lingua Estranxeira Portugués II 
Psicoloxía 

3h 

Ética e Filosofía do Dereito 
Métodos Estatísticos e Numéricos 
Actividade Física e Saúde 

2h 

Electrónica 
Relixión  
Astronomía 

1h 
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IV. Identidade do Centro. 
IV.1. Identidade humana e valores. 

Os principios básicos sobre os que se asenta o noso proxecto educativo en canto a 
identidade humana e transmisión de valores son os que se detallan a continuación. 

IV.1.1. Aconfesionalidade 
 O noso Centro, como colexio público e no marco legal que prescribe a igualdade de 
dereitos de tódolos cidadáns ante a Administración do Estado, declárase aconfesional, así como 
respectuoso coas diversas crenzas e maneiras de pensar.  Nin as familias, nin os alumnos/as, nin 
as persoas que traballen no Centro poderán ser discriminadas por razón da súa confesionalidade 
ou aconfesionalidade relixiosa. Do mesmo xeito seremos respectuosos coas diversas 
concepcións filosóficas do mundo e da vida, así como coas distintas ideoloxías políticas. Neste 
marco de respecto mutuo non poderán ter cabida actitudes de adoutrinamento, proselitismo e/ou 
sectarismo. 

IV.1.2. Coeducación 
O noso Centro aposta pola coeducación baseada na igualdade, deixando á parte calquera 

tipo de discriminación por razóns de sexo. Teremos en conta na nosa liña metodolóxica que non 
existan condutas que apoien os roles sexistas atribuídos a ambos sexos. 

IV.1.3. Integración 
Consideramos que todo alumno/a matriculado no noso Centro debe integrarse 

totalmente no mesmo, con igualdade de dereitos e deberes. Favorecer a integración dos alumnos 
con necesidades educativas especiais implica unha tarefa de socialización que que require a 
colaboración de toda a comunidade educativa. 

IV.1.4. Pluralismo e valores democráticos 
O Centro comprométese a educar ós seus alumnos/as nun exercicio responsable da súa 

liberdade, para que elixan as súas opcións, actúen de acordo con elas e acepten e valoren as súas 
consecuencias. Consideramos que a madurez chega dende a propia autonomía, mediante o 
compromiso e o esforzo persoais, e mediante a crítica e valoración do mundo que nos rodea. 

O Centro comprométese tamén a educar para a tolerancia, a solidariedade e a 
convivencia social, a paz e a igualdade, fomentando nos alumnos/as actitudes de diálogo, de 
respecto mutuo e de respecto a tódolos pobos e culturas. 

As actitudes, valores e normas que procuraremos desenvolver entre os nosos alumnos/as 
serán a actitude de respecto ós dereitos e liberdades fundamentais e o exercicio da tolerancia e 
liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia, potenciando entre outros os 
seguintes valores: 

− Esforzo persoal. 
− Responsabilidade. 
− Coherencia. 
− Solidariedade e cooperación. 
− Espírito activo e creativo. 
− Autonomía. 
− Respecto á identidade cultural. 
− Espírito crítico. 
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IV.1.5. Lingua administrativa e de aprendizaxe 
Segundo a Lei de Normalización Lingüística o galego, lingua propia de Galiza, é a 

lingua oficial da Administración Educativa na nosa comunidade. O Centro, asume o uso do 
galego en tódolos aspectos administrativos e ademais fomentará o seu uso por parte de toda a 
comunidade educativa. 

 

IV.2. Identidade académica. 
Pártese de que a aprendizaxe supón un cambio, relativamente permanente, das 

estruturas ou esquemas cognitivos previos, o que permite abordar novas aprendizaxes, e que se 
dá como resultado dunha experiencia que esixe ó alumno/a prestar atención, estruturar a 
información e integrala axeitadamente para podela aplicar no momento requirido. 

 
A. Experiencia de aprendizaxe. 
Na medida das súas posibilidades e do esforzo conxunto, o Centro proponse como meta 

unha educación de calidade con obxecto de axudar a conseguir o éxito académico do seu 
alumnado; superando un ensino puramente memorístico, de comprensión pasiva ou de simple 
aplicación rutineira. Para isto, os equipos docentes realizarán unha preparación e unha 
planificación axeitadas de tódalas súas tarefas, de xeito que as clases se convertan realmente 
nunha experiencia de aprendizaxe na que os alumnos aprendan a pensar e a aprender, 
desenvolvendo tódalas capacidades intelectuais que lles permitan integrar a aprendizaxe nas 
súas propias estruturas cognitivas. O profesorado terá en conta tanto as deficiencias dos 
alumnos/as menos preparados como as necesidades educativas especiais, con obxecto de chegar 
no posible a un ensino personalizado. 

 
B. Contexto e avaliación. 
O proceso de ensino-aprendizaxe inserirase no contexto familiar, persoal e cultural dos 

alumnos/as, así como no contexto do propio Centro. A avaliación deste proceso de 
ensino-aprendizaxe tratará de valorar, mediante diversas formas e instrumentos de avaliación, 
non só os aspectos puramente intelectuais, senón tamén o nivel de maduración e os dominios 
actitudinais. 
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V. Obxectivos educativos e Modelo de ensino 
V.1. Obxectivos Xerais do Centro 

1. Respectar a pluralidade do alumnado, adaptando a actividade académica á 
diversidade dos mesmos para que, dentro das súas posibilidades e capacidades 
poidan obter os distintos títulos e integrarse na sociedade. 

2. Desenvolver pautas de conduta baseadas no respecto ás persoas e as cousas, e no 
valor do diálogo para resolver os conflitos. 

3. Proporcionar ós alumnos coñecementos nas distintas áreas do saber (humanístico, 
científico, tecnolóxico e artístico), así como os medios humanos e materiais 
necesarios para que se logren os obxectivos marcados polo sistema educativo. 

4. Crear hábitos de estudio e de traballo, educar en habilidades para o 
desenvolvemento intelectual e instruír na planificación do tempo libre e do ocio. 

5. Proporcionar apoio e orientación ó alumnado en aspectos persoais, académicos e 
profesionais. 

6. Fomentar o interese polos problemas medioambientais coa adopción de actitudes 
activas e responsables que contribúan á conservación do medio natural. 

7. Potenciar a comunicación e a convivencia entre os distintos sectores da comunidade 
educativa. 

8. Instruír ó alumnado nun talante reflexivo, baseado na tolerancia e na busca dos 
valores de liberdade e solidariedade, sempre dentro dos principios democráticos de 
convivencia. 

9. Estimular o desenvolvemento das capacidades creativas do alumnado, e educar na 
apreciación dos valores estéticos presentes na natureza e na arte. 

10. Desenvolver no alumnado a idea de pertenza a un contexto social. Estimular o 
coñecemento da realidade do entorno e valorar a cultura e os modos de vida 
propios. 

V.2. Ámbito metodolóxico. 
Hai que ter en conta á hora de establecer os principios marco da nosa metodoloxía que 

calquera situación de aprendizaxe está sometida a un gran número de variables (idade dos 
alumnos/as, homoxeneidade ou heteroxeneidade do grupo-clase, os coñecementos anteriores, o 
grao de motivación, a experiencia do profesorado, os recursos dos que se dispón, etc). Por tanto, 
máis ca establecer unha liña metodolóxica estrita e ríxida buscaremos o equilibrio e a 
complementariedade de métodos diversos. 

Os principios xerais da nosa metodoloxía serán os seguintes: 
 Buscaremos un enfoque metodolóxico INTEGRADOR, que propicie a utilización 

duns métodos ou outros en función das necesidades dos diferentes momentos da 
etapa, das distintas tarefas e situacións, da diversidade do alumnado, dos diferentes 
tipos de agrupamentos, etc. 

 Para a consecución das aprendizaxes significativas é especialmente útil o uso de 
métodos de carácter INDUTIVO que partindo de feitos e realidades concretas 
próximas á experiencia do alumnado, o axuden a formular leis xerais a través da 
constatación e manipulación dos feitos observables; nalgunhas ocasións será tamén 
adecuado o uso de métodos DEDUTIVOS que, seguindo o proceso mental inverso, 
poden favorecer a participación activa do alumnado na construción da propia 
aprendizaxe. 

 En calquera caso a metodoloxía será CONSTRUTIVA, xa que é a actividade 
construtiva do alumno/a o factor decisivo na realización das aprendizaxes escolares. 
É o alumno/a quen en último termo modifica e reelabora os esquemas de 
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coñecemento, construíndo a súa propia aprendizaxe. Neste proceso o profesor/a 
actuará como guía e mediador para facilitar a construción de aprendizaxes 
significativas que permitan relacionar os coñecementos e experiencias previos e os 
novos contidos. 

 A metodoloxía será tamén PARTICIPATIVA, concedéndose especial importancia 
ás actividades grupais, a planificación e execución de tarefas en grupo, a toma de 
decisións en conxunto, etc. En calquera caso o alumno/a debe participar 
activamente no proceso da súa aprendizaxe, e non ser un simple receptor pasivo das 
mensaxes do profesor/a. 

 Procurarase tamén que a metodoloxía teña un carácter ACTIVO, fomentando no 
alumno/a unha actitude curiosa, crítica e investigadora que sirva de base para a 
adquisición das aprendizaxes. 

 

V.3. Acción titorial. 
O Centro, a través da Dirección, da Xefatura de Estudios e da Xefatura do 

Departamento de Orientación, promoverá e procurará a formación na acción titorial, de xeito 
que o titor/a desenvolva e afiance o seu interese e sensibilidade ante as necesidades e problemas 
dos alumnos/as, e poida ser ademais axente esencial na formación destes. 

Os profesores/as titores disporán dun horario específico e da colaboración dun 
especialista no Departamento de Orientación do Centro, con obxecto de poder levar a cabo en 
mellores condicións o seu labor titorial, as entrevistas persoais con alumnos/as e pais/nais, e as 
tarefas de información e orientación persoal, académica e profesional con uns e outros. 
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VI. Relacións do Centro co seu contorno 
VI.1. Relacións con outros Centros de Ensino. 
 

Recibimos para cursar os estudios de E.S.O. ó alumnado procedente do Centro adscrito 
CEIP San Clemente.  

O alumnado de Bacharelato procede basicamente dos CPIs seguintes: D. Aurelio 
(Cuntis),  Domingo Fontán (Portas),  San Fermín (Caldas), Afonso VII (Caldas), Santa Lucía 
(Moraña), Progreso (Catoira) e Amor Ruibal (Barro). 

VI.2. Relacións con outras institucións. 
 

A principal institución que colabora co noso Instituto é o Concello de Caldas de Reis, 
que cede para o seu uso as instalacións do Pavillón de Deportes, subvenciona actividades 
diversas e colabora periodicamente na mellora do entorno. 

O Centro está aberto á colaboración con entidades e institucións alleas a el, pero fará 
unha valoración individualizada das actividades propostas para garantir os dereitos do alumnado 
e das súas familias. 
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