
O artigo 21 da Lei orgánica 8/2013 sinala o que segue en relación cos contidos

do proxecto educativo:

1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de actuación.

Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa

que  corresponde  fijar  y  aprobar  al  Claustro,  así  como  el  tratamiento  transversal  en  las  áreas,

materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas. 

2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural del

centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como el

plan de convivencia, y deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión educativa

como valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 

Coas  indicacións  da  lei,  entenderemos  que  a  plasmación  total  escrita  do

proxecto  educativo  é  a  compilación  de  documentos  diversos  que  recollen,

efectivamente,  a  concreción  dos  currículos  das  materias  e  os  criterios  e  medidas

organizativas para atender as distintas vertentes da acción educativa, sen prexuízo da

necesidade de sucesivas actualizacións. Así, inclúense no Proxecto Educativo do IES As

Lagoas os seguintes documentos aprobados polos órganos do centro:

• Plan de Convivencia

• Plan de Atención á Diversidade

• Plan de Acción Titorial

• Proxecto Lingüístico

• Programación das distintas materias.

En consecuencia, estas páxinas non son en puridade o Proxecto Educativo; o que

sinala o título é, por unha parte, a presentación do centro nos seus aspectos físicos,

humanos  e  xenericamente  organizativos;  por  outra,  a  exposición  dos  principios  e

valores que orientan a súa acción pedagóxica e mais o detalle da oferta educativa, con

precisión das ensinanzas e materias optativas que se imparten nos  diferentes cursos.



PROXECTO EDUCATIVO DO I.E.S. AS LAGOAS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

• Nome do centro: IES AS LAGOAS

• Enderezo: Rúa Eduardo Blanco Amor nº2

• Código  postal: 32004

• Localidade: Ourense

• Provincia: Ourense

• Teléfono: 988 391325

• Fax: 988 392172

• email: ies.aslagoas@edu.xunta.es

• Oferta educativa.

• ESO

• Bacharelato nas tres modalidades:

• Ciencias,

• Humanidades e Ciencias Sociais

• Artes

• FP Básica de Servizos Comerciais, compartido coas ensinanzas profesionais que

reciben no CIFP Portovello, centro do que dependen formalmente os alumnos.

No anexo I expóñense as materias optativas que se ofrecen nos diferentes cursos. É

significativa a orientación da  oferta do bacharelato de Artes cara as áreas relacionadas coa

música e as artes escénicas.

2. SINAIS DE IDENTIDADE

O IES As Lagoas declárase defensor do modelo de Escola Pública e de Calidade que garanta os

dereitos constitucionais e parte dos seguintes principios de actuación:

 Unha escola non dependente de intereses privados.

 Unha escola xestionada participativa e democraticamente

 Unha escola aconfesional.

 Unha  escola  defensora  da  liberdade  de  cátedra,  entendendo  por  tal  o  dereito  dos

ensinantes a expoñer, sen adoutrinamento, proselitismo ou sectarismo, o seu enfoque

persoal  no labor  docente,  dentro  do respecto ás  normas establecidas e ás  opinións
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discrepantes.

 Unha escola que se relacione co seu entorno e promova valores como a igualdade social

e a solidariedade, que non discrimine nin segregue e respecte o medio e as persoas que

nos rodean.

 Unha escola na que as relacións entre os diversos compoñentes estean presididas por

un  enfoque  humanístico,  nas  que  o  diálogo,  a  tolerancia  e  a  disciplina  sexan  as

máximas de actuación.

No centro propóñense como metas a acadar, os seguintes fins:

1. Terá como obxectivos senlleiros a educación na liberdade e no pluralismo, a tolerancia e

o respecto ás diferenzas entre os pobos e os individuos.

2. Desenvolverá o espírito crítico do alumnado, fomentará a súa autonomía e ofreceralle

unha formación útil para a súa incorporación madura á sociedade.

3. Fomentará a adquisición de hábitos intelectuais e coñecementos, e o desenvolvemento

das capacidades individuais para favorecer o progreso persoal e futuro profesional.

4. Facilitará a creación e desenvolvemento da propia organización do alumnado.

5. Estimulará a competencia persoal e a colaboración mutua, fronte á competitividade.

6. Transmitirá coñecementos para tentar conseguir que o alumnado teña unha actitude

aberta e receptiva aos cambios que o progreso e a técnica nos achegan.

7. Fomentará e valorará o interese polo bo funcionamento do centro.

2.1. Confesionalidade.

O centro declárase aconfesional como institución. Será respectuoso coas crenzas individuais

dos seus membros que non vaian en contra dos principios básicos do ensino e da convivencia

propia dunha sociedade democrática.

2.2. Lingua de aprendizaxe.

O  Instituto  manifesta  o  seu  compromiso  de  non  discriminación  por  razóns  lingüísticas.

Sométese,  ademais,  expresamente  ao  lexislado  para  o  uso  das  dúas  linguas  oficiais.

Consciente do distinto grao de uso do castelán e do galego, promoverá a normalización deste

último, entendendo que tal feito implica unha maior riqueza cultural e máis posibilidades de

achegamento á sociedade na que vivimos.

2.3. Liña metodolóxica.

O centro non avoga por propostas metodolóxicas concretas, senón por calquera que teña en

conta os seguintes principios:

 A participación activa dos alumnos e alumnas na súa propia formación.

 O  estímulo  das  capacidades  de  crítica,  autocrítica,  autonomía,  así  como  de

investigación, innovación e comunicación.

 O  estímulo  da  capacidade  creativa  dos  alumnos  para  a  expresión  dos  propios

coñecementos e sensibilidades nas distintas linguaxes en que se forman  (lingüística,



literaria, musical, corporal, etc.)

 A educación integral, que estenda á formación máis alá das aprendizaxes académicas

(hábitos saudables, deporte, respecto pola natureza...)

 A funcionalidade, no senso da transmisión de coñecementos, habilidades e valores que

sirvan para a formación global dos alumnos e a súa incorporación á sociedade.

 A atención á diversidade de capacidades e personalidades do alumnado.

 A avaliación sistemática de todos os procesos implicados na tarefa docente.

2.4. Coeducación.

O centro recoñece que, na sociedade actual, aínda está por acadar totalmente a igualdade

efectiva entre os sexos e márcase como meta a eliminación de todos os comportamentos e

manifestacións de carácter sexista. Favorecerá as condicións materiais axeitadas para mellorar

a convivencia entre os distintos sexos. Revisará o contido das distintas materias á luz dunha

maior igualdade e solidariedade entre sexos.

2.5. A educación, un proceso integral.

O IES As Lagoas ofrecerá ao seu alumnado unha formación que, ademais de suficiente no plano

dos  coñecementos,  lles  permita  formarse  como  persoas  capaces  de  desenvolverse  por  si

mesmas, de acordo con valores éticos e morais.

O centro declara como principios, verbo deste aspecto, os seguintes:

 A apertura do centro ao seu contorno e á sociedade.

 A gran importancia das actividades complementarias e extraescolares na formación das

persoas.

E polo tanto, proponse acadar os seguintes fins:

 Potenciar as devanditas actividades.

 Colaborar, potenciando a cultura da participación, coas diversas institucións do barrio,

provinciais e autonómicas en asuntos relacionados coa educación.

 Promover o respecto e coidado do contorno (centro, barrio, cidade...)

2.6. Pluralismo e valores democráticos.

O  centro  impulsará  e  promoverá  valores  esenciais  recoñecidos  nas  sociedades

democráticas, como: 

 O respecto á  capacidade que todas as persoas teñen de manter e manifestar os seus

puntos de vista individuais.

 A igualdade de grupos e sexos e o respecto pola identidade cultural e lingüística.

 Actitudes  de  tolerancia  e  diálogo  como vías  imprescindibles  para  unha  convivencia

satisfactoria.

 O  comportamento  democrático  como  norma  de  conduta  para  todos  os  seus

compoñentes.

 O debate entre posturas diferentes como instrumento de coñecemento da realidade e



como medio para a toma responsable de decisións.

 Divulgación ampla as normas de comportamento que figuran no Plan de Convivencia.

2.7. Modalidade de xestión institucional

O  Instituto,  en  todos  os  aspectos  de  xestión  (económica,  actividades,  docente...),

participará  dos  principios  enumerados  para  o  funcionamento  do  centro,  e  establece  como

obxectivos:

 Manter unha xestión democrática do centro.

 Promover a participación de todos os estamentos do centro.

 Distribuír axeitadamente as funcións entre todos os estamentos e órganos de goberno.

 Mellorar a comunicación entre os compoñentes do Instituto e a comunicación externa

cara as familias dos alumnos e o contorno.

 Fomentar o interese polo bo funcionamento do centro.

3. OS ALUMNOS E A CONTORNA SOCIOECONÓMICA E CULTURAL

Zonificación e centros adcritos

No esquema deseñado na  Xefatura Territorial, no caso das ensinanzas de ESO, están adcritos

ao centro os seguintes colexios de primaria:  As Mercedes, Curros Enríquez, Manuel Sueiro e

Mestre Vide. Por outra parte, a zona de influencia do Instituto (para os efectos de obtención de

praza) é a que corresponde á suma das áreas de cada un deses centros, que ten os seguintes

límites: polo norte, o río Miño desde a Ponte Nova e zonas periféricas coma Velle; polo sur, a

liña que marcan a rúa san Miguel, praza do Ferro e a estrada da Granxa; polo leste, os límites

do concello de Ourense desde o Montealegre, e, polo oeste, a rúa do Progreso ata o centro

cultural Marcos Valcárcel. En definitiva, o ámbito xeográfico oficial do Instituto esténdese por

unha ampla zona que inclúe a maior parte do centro comercial da cidade e a área periférica do

leste do municipio.

No bacharelato,  ao se adscribir  tamén o veciño colexio integrado  José García de Mende, o

Instituto recolle alumnado dos veciños concellos do Pereiro de Aguiar, Nogueira de Ramuín e

outros. Caso á parte é a zonificación de Artes, xa que todos os alumnos da provincia que opten

por esta modalidade teñen como referencias únicas o noso centro e mais o da IES Universidade

Laboral.

Procendencia dos alumnos

Á marxe desta planificación oficial, o alumnado do Instituto procede destas zonas e de moitas

outras da cidade ou de fóra.  Na ESO oscila nun 15% o número de alumnos que veñen de

centros non adscritos. No bacharelato case o 50% dos que acceden ao primeiro curso proveñen

de fóra do centro, en gran medida dos centros privados. Son poucos os alumnos inmigrantes

matriculados: con datos do curso 2015-16 o alumnado que non naceu en España representa

pouco máis do 1%.



Perfil socioeconómico e cultural

O perfil socioeconómico do alumnado é máis plural e diversa do que aparenta a primeira vista

o territorio oficial que se lle asigna ao Centro. As probas de diagnóstico da LOE colocaron no

seu momento  o  Índice  Socioeconómico e Cultural  (ISEC)  do centro  nun nivel  medio-alto  e

incluso alto.  Máis  que os  ingresos  económicos das  familias,  significaron unha presenza de

intereses e hábitos culturais superior á media de Galicia e revelaron uns niveis de aprendizaxes

significativamente  superiores  nas distintas  competencias.  Estas  satisfactorias  comparacións

tamén  se  veñen  confirmando  todols  os  anos  cos  bos  resultados  das  probas  de  acceso  á

universidade e a frecuencia de alumnos de excelencia, en relación coas ensinanzas académicas

e tamén con outras actividades externas e particulares no campo da música, do deporte, das

artes, etc.

As familias

En consonancia con todo isto, o documento de diagnóstico da convivencia que figura como

anexo no Plan de Convivencia ofrece datos reveladores de alumnos e familias: a perspectiva

case absoluta de procuraren unha formación de nivel universitario e, de forma xeral, o alto

grao de esixencia que estes sectores demandan da organización do Instituto e da actividade

docente.

O centro conta cunha ANPA activa que desenvolve súas propias actividades con autonomía e a

colaboración xeral dos órganos do centro.

4. ESTRUTURA DO CENTRO

a) Estrutura física

Xeral:

• Edificio,  bloque  principal  (aulas,  despachos,  oficinas,  laboratorios,  biblioteca,

salón de actos...): 7000 m2

• Pavillón deportivo cuberto: 1167 m2

• Pistas deportivas descubertas: 4000 m2

• Patios de columnas cubertos 1250 m2 m2

• Zonas de xardín 1000 m2

• Aparcadoiro e beirarrúas interiores 1000  m2

Aulas (datos do curso 2015-16)

32 aulas ordinarias (asignadas a cada un dos grupos) mais 2 para alumnado de apoio, 6 para

desdobramentos, 1 de garda e recepción de alumnos fóra de aulas e 1 de convivencia.

As  seguintes  aulas  específicas asociadas  a  determinadas  materias:  3  de  informática



(incluíndo  a  destinada  a  grupos  pequenos,  con  cinco  ordenadores),  2  de  música,  1  de

tecnoloxía,  1  de  tecnoloxía-informática,  1  multiusos de  grande  dimensión,  5

laboratorios (1  de  física,  1  de  química,  1  de  electricidade,  1  de  ciencias  naturais,  1  de

xeoloxía) e 1 aula de artes escénicas.

Outros espazos:

Unha  biblioteca;  un  pavillón deportivo con  tres  almacéns anexos e vestiarios  e baños,

internos e externos en conexión coas zonas cubertas e descubertas; salón de actos –con 208

persoas sentadas- 1  sala de xuntas, tres  salas de recepción de pais e nais, 1  sala de

profesores,  1  despacho  de  bedelería,  13  despachos para  os  18  departamentos de

coordinación  didáctica  –agrupados  algúns  dos  unipersoais  con  outros  pouco  numerosos-  e

outro para o departamento de orientación, 1 despacho de xefatura de estudos, 1 despacho

de secretaria, 1 despacho de dirección, 1 despacho de vicedirección, 1 local de arquivo, 18

baños repartidos polo centro e 1 espazo de cafetería, habilitado para comedor os luns.

b) Recursos humanos

Número de profesores (datos do curso 2015/16):

• Total: 70 

• Profesores definitivos en exercicio: 52

• Deles 9 do corpo de catedráticos, 38 do corpo de  PES, 1 do corpo de PTFP, 4 do

corpo de mestres (incluíndo unha profesora de PT).

• Profesores con destino provisional: 16

• Deles 15 son do corpo de PES e 1 do corpo de mestres (1 especialista en AL e

PT).

• Profesores de relixión: 2.

Persoal de administración e servizos (datos do curso 2015/16) :

• 3 bedeis

• 2 membros de persoal administrativo

• 5 limpadoras

Outro persoal

O instituto conta ademais con:

• 1  coidadora  específica  asignada  a  un  alumno  con  necesidades  físicas  de

asistencia.

• 2 auxiliares de conversa, de alemán e inglés.



c) Organizativa

Número de grupos de alumnos (datos do curso 2015/16):

Total: 32

• ESO (5+5+4+4+1 PDC), 19

• 6  en 1º de bacharelato, 6

• 6  en 2º de bacharelato, 6

• 1 en 1º FP Básica, 1

Número de alumnos por nivel (datos do curso 2015/16):

1º 2º 3º 4º Alumnos
Mulleres/

homes

Curso

anterior
ESO

114 116 99
105

(PDC 8)
434 226/208

417

(224/193)
Bach.

177 154 331 186/145
334

(192/146)
FP Básica

9 9 5/4 -

Total 774 407/347
755

(416/339)

Relación alumnos/grupo/profesor (datos do curso 2015/16):

A media na ESO está 23,44 alumnos por grupo. Prodúcese esta relación pola organización de 5

grupos en primeiro e outros 5 en segundo para evitar os inconvenientes pedagóxicos de ter as

clases masificadas nestes niveis.

No bacharelato a proporción xeral está en 27,67 aínda que o cunha distribución moi dispar: no

primeiro curso os grupos teñen unha media de 29,5 alumnos e no segundo esta é de 25,83.

No que atinxe á proporción de alumnos por profesor, a cifra exacta é de 11,07. É interesante

sinalar que supera moi claramente a media dos Institutos de Educación Secundaria de Galicia e

que esta vai aumentando cada curso. Cos datos que figuran a continuación podemos ilustrar

como foron as modificacións dos últimos anos:

Curso 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09

Profesores 70 70 72 75 78 76 76 78

Alumnos 775 755 756 740 749 724 726 670

Relación 11,07 10,78 10,50 9,87 9,60 9,52 9.55 8,59



Grupos específicos derivados da atención á diversidade:

• Programas de mellora da aprendizaxe e o rendemento

Concluída a vixencia dos programas de diversificación curricular, nas previsións para o

curso 2016/17, o centro non opta por esta medida especial.

• Seccións bilingües (datos do curso 2015/16)::

Impártense clases en inglés en 3 seccións bilingües, nos seguintes estudos:

• 2º de ESO, Música, 3 grupos (59 alumnos).

• 3º de ESO, Música, 3 grupos (55 alumnos).

• 4º de ESO, Música, 1 grupo

• Para o curso 2016/17 téñense solicitado as seguintes nova sseccións:

• 1º de ESO, Valores éticos.

• 2º de ESO, Valores éticos

• 3º de ESO, Valores éticos

• 4º de ESO, Valores éticos e Filosofía.

• 1º de Bacharelato, Linguaxe e Práctica Musical

Mellora  das  competencias  clave  (contrato-programa):  matemática  e

comunicación lingüística.

O centro espera renovar a súa participación no contrato-programa como continuidade, con

variaións, do plan PROA iniciado no curso 2005/6. As propostas en relación coa organización

para a atención á diversidade teñen que ver con actuacións para a mellora da competencia

clave matemática e a de comunicación lingüística, o que facilita, entre outros obxectivos e

tarefas, a mellora das atencións ao alumnado necesitado. O esquema xeral de organización

destas atencións é o que segue:

a) Grupos  específicos  de  reforzo  nas  materias  de  linguas  e  matemáticas

alternativas á 2ª lingua estranxeira, en 1º (5 grupos) e 2º de ESO (outros 5

grupos). En primeiro supoñen 3 horas á semana debido a que a optativa do centro é

reforzar cunha hora máis a segunda lingua estranxeira e paralelamente os reforzos

nestas áreas

b) Configuración de 5 grupos en 1º e 2º de ESO, que permite distribuír as 120

prazas en aulas de arredor de 24 alumnos e non 30.

c) Configuración de 2 grupos máis polo desdobramento que se organiza en 3º de

ESO nas  materias  instrumentais de  Lingua  Galega,  Lingua  Castelá,  Inglés  e

Matemáticas.

d) Grupos e atencións de apoio nos cursos iniciais de ESO por parte das profesoras

especialistas de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe.



5. ÓRGANOS.

5.1. Equipo directivo

Constituído no inicio do curso 2015/16, despois da aprobación da prórroga do director dos catro

anos anteriores. Os membros son:

Director: Carlos Fernando Varela García

Xefa de Estudos: Elisa Rodríguez Barés

Secretario: Gonzalo Baladrón Senra

Vicedirectora: Mónica Rodríguez Cancio

5.2. Consello Escolar.

O IES conta cun consello escolar coa seguinte representación:

• 7 representantes dos profesores

• 4 representantes dos alumnos

• 3 representantes dos pais e nais (un en representación directa da ANPA)

• 1 representante do persoal administrativo e de servizos

• 1 representante do concello de Ourense

• Director

• Xefa de estudos

• Secretario (con voz pero sen voto)

No seo do Consello Escolar están formalizadas as seguintes comisións:

• De convivencia

• Económica

• Escolarización

• Actividades complementarias e extraescolares

A última renovación parcial deste órgano foi en decembro do ano 2014.

5.3. Claustro de profesores

Con datos do crso 2016/1, son 70 profesores de distintos corpos (catedráticos, profesores de

ensino  secundario,  mestras...)  e  condición  laboral  (profesorado  con  destino  definitivo  ou

provisional, interinos, etc).

É frecuente que algún membro do Claustro comparta docencia parcial con algún outro centro e

que,  da  mesma maneira,  haxa  algún profesor  ou  profesora  que  dea  algunhas  clases  n'As

Lagoas pertenza ao claustro doutro instituto.

Nos  últimos  anos  unha  permanente  reivindicación  de  máis  profesorado,  cando  menos

igualnado o índice medio de relación profesor-alumno que se dá en Galicia, polas razóns que xa

se apuntaron.

O  centro  ten  un  profesorado  de  idade  media  elevada.  A  renovación  do  Claustro  vense



producindo  nos  últimos  anos  de  maneira  moi  acelarada  por  causa  das  xubilacións,  que

indirectamente  veu  ocasionado  a  presenza  dunha  porcentaxe  importante  de  profesorado

interino ou co destino provisional.

5.4. Comisión de Coordinación Pedagóxica

Pertencen á mesma os seguines membros:

• 18 xefes dos departamentos didácticos das diferentes áreas

• 1 xefa do dartamento de orientación

• 1 coordinador do equipo de dinamización lingüística

• 1 coordinadora do equipo da bibloteca

• 1 profesora de apoio

• Director

• Xefa de estudos

5.5. Outros órganos e responsabilidades

Comisión de Convivencia

Coas funcións que se describen no Plan de Convivencia, composta polos seguines membros:

• 4  representantes  do  profesorado  (inclúese  a  xefa  de  estudos  e  a  xefa  do

departamento de orientación)

• 2 representantes dos alumnos

• 1 representante do persoal de administración e servizos

• 1 representante dos pais e nais

• Director

Titorías

De forma xeral,  un  titor  ou  titora  por  cada un  dos  grupos  de  alumnos  escollidos  entre  o

profesorado que lle dá clase. As funcións e actividades especifícanse no Plan de Acción Titorial.

Do profesorado.

Equipos e responsabilidades:

• Equipo de aula de convivencia inclusiva, coas funcións que define o Plan de

Convivencia, incluíndo a coordinación do programa de mediación

• Equipo de biblioteca,  coas funcións de atención ao servizo da biblioteca e

desenvolvemento do plan de mellora e animación á lectura.

• Equipo  de  dinamización  lingüística, con  funcións  e  composición  que  se

detallan no Plan Lingüístico do centro

• Coordinación  de  formación  do  profesorado  (1  responsable  vinculado  aos

proxectos de formación que se desenvolvan)



• Dinamización  de  programas  internacionais  (1  responsable  vinculado  ao

proxecto Comenius que vén desenvolvendo o centro nos últimos anos)

• Atención a TICs (1 responsable de atención aos equipos informáticos)

• Coordinación  do  proxecto  Abalar  (1  responsable  de  atención  aos  equipos

específicos e dinamización do seu uso didáctico)

Do alumnado.

• Delegados e subdelegados de cada grupo elixidos nos termos que indica o

Plan de Convivencia.

• Xunta de delegados, composta polos delegados e membros representantes do

alumnado no Consello Escolar.

• Alumnos mediadores, segundo o programa de mediación que define o Plan de

Convivencia.


