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Actualizado no claustro e no consello escolar do 4 de novembro de 2015

0.    FILOSOFÍA OU IDEARIO DE CENTRO

- Aconfesionalidade.

- Pensamento crítico e/ou participativo.

- Pluralismo e defensa dos valores democráticos.

- Coeducación e educación non sexista.

- Escola participativa e corresponsable da comunidade educativa.

- Relación co contorno xeográfico, sociocultural e institucional.

- Atención á diversidade.

- Lingua/s de aprendizaxe. O galego, lingua maioritaria e vehicular.

- Educación en actitudes: temas transversais.

- Educación integral para formar cidadáns/ás conscientes.

- Valorizar as actividades complementarias e extraescolares.

1. CONTEXTO DO IES DE CACHEIRAS

1.1. O contorno do centro: localización, instalacións.

O centro denomínase Instituto de Ensino Secundario de Cacheiras. Centro de

titularidade pública situado no Concello de Teo.

O IES de Cacheiras sitúase no lugar de Costenla, parroquia de San Simón de

Ons de Cacheiras.  Ao chegar ao km 6 da estrada Santiago/A Estrada,  debe

collerse unha bifurcación que leva ao campo de fútbol, neste punto hai que xirar á

dereita e logo a 200 metros  torcer á esquerda e desde alí a 300 metros está o

instituto.

1.2. O alumnado: procedencia, familia, nivel económico, lingua de relación

Páxina 2 de 449



Os  alumnos  e  as  alumnas  deste  instituto  proceden  do  Concello  de  Teo

configurado  por  unha  serie  de  centros  de  poboación  cunha  idiosincrasia  ben

diferenciada: urbanizacións, vivendas unifamiliares de nivel socioeconómico alto e

núcleos  rurais  ocupados  por  familias  en  que  os  cabezas  de  familia  teñen  unha

profesión variada e, loxicamente, de variada economía.

Exceptuando unha porcentaxe de alumnos e alumnas que vive en pisos de

urbanizacións, a maioría vive en casas illadas ou formando núcleos poboacionais:

aldeas e  urbanizacións.  A inmigración que antes era episódica no centro agora

empeza a ser significativa, en concreto no curso 2012-2013 tivemos un total de

vinte e cinco alumnos/as estranxeiros/as (22 de ESO e 3 de bacharelato).

Os servizos que existen en cada fogar varían co nivel económico. Dáse unha

porcentaxe  baixa  con  vivendas  en  malas  condicións  de  habitabilidade,  o  que

implica que non haxa para os seus membros un mínimo de comodidades para un

bo clima de traballo estudantil. Maioritariamente o alumnado, no seu tempo libre,

dedícase a usar aparellos informáticos ou dixitais, a escoitar música, a estudar e

ver a televisión. 

A  primeira  relación  dun  centro  debe  ser  a  que  manteña  co  medio

físico,  co  seu  contorno  ecolóxico.  No  noso  centro  aproveitaremos  ao

máximo  a  xeoloxía,  a  xeomorfoloxía. Así mesmo a xeoloxía e a xeomorfoloxía

servirannos tamén como referente mítico e lendario para achegarnos á historia

do noso contorno, tanto do próximo como do máis alonxado.

No  Concello  de  Teo  existen  tres  centros  de  ensino  primario  de

titularidade  pública: Calo, A Ramallosa e Os Tilos, adscritos ao IES de Cacheiras.

Ademais hai varias escolas agrupadas no CRA.  Por outra parte, tamén destaca un

centro de ensino privado: o Chester College. Completan  esta relación varias

escolas infantís de iniciativa privada. Canto ao ensino secundario, o concello

conta cun único instituto,  o IES de Cacheiras.  Ademais o concello constitúe

unha única Zona educativa, segundo a zonificación feita pola Consellería de

Educación e Ordenación Universitaria no seu momento.
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2. A IDENTIDADE: IDEARIO DO CENTRO

2.1. Aconfesionalidade

A Lei orgánica 7/1980 de xullo declara a liberdade relixiosa, ideario que o

IES  de  Cacheiras  asume.  No  seu  Artigo  1º,  nos  seus  tres  primeiros  puntos  di

textualmente:

1- O  estado  garante  o  dereito  fundamental  á  liberdade  relixiosa  e  de

culto,  recoñecida  na Constitución,  de acordo co previsto na presente lei

orgánica.

2- As  crenzas  relixiosas  non  constituirán  motivo  de  desigualdade  ou

discriminación  ante  a  lei.  Non  poderán  alegarse  motivos  relixiosos  para

impedir a ninguén o exercicio de  calquera traballo, actividade ou o desempeño

de cargos ou funcións públicas.

3- Ningunha confesión terá carácter estatal.

2.2. Pensamento crítico e/ou participativo

Todo  irá  enfocado  cara  ao  fomento  da  tolerancia  e  do  respecto,  á

defensa  da  diversidade  fronte  ao  pensamento  único  ou  á  "globalización".

Potenciarase un pensamento  crítico  e  participativo que conecte  ao alumnado

co contexto e que incida no respecto á  diferenza de crenza desde o laicismo,

ateísmo, agnosticismo até calquera outro credo, sempre que sexan respectados

os dereitos humanos. Desta maneira educaremos nun dos supremos valores, que

é a convivencia democrática real e o pluralismo ético.

Como metodoloxía primará unha breve información previa, o debate e a

reflexión na aula, actividades de biblioteca, construción ou reparación de obxectos

mediante  talleres  de  reciclaxe,  exposicións  e  o  contacto  directo  coas  diferentes

manifestacións no seu medio natural, o que permitirá coñecer mediante visitas o

contexto do aprendido.

2.3. Pluralismo e defensa dos valores democráticos

Unha  escola  plural  é  aquela  que introduce aos  alumnos e  ás  alumnas  na

realidade  social  desde  a  análise  crítica  e  o  respecto  ás  distintas  filosofías

interpretativas  e  de  actuación,  que  transmite  uns  contidos  e  estimula  a

xeración de conceptos, valores e actitudes propicios para formar persoas.

Defensa dos valores e dereitos fundamentais, nomeadamente:

-Respecto  polo  pluralismo  ideolóxico,  mostrando  vontade  de  non
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adoutrinamento e  rexeitamento de todo tipo de dogmatismo relixioso ou

político.

-Respecto, corrección e sensibilidade cara a persoas e obxectos rexeitando

todo tipo de violencia verbal, xestual, de agresión e practicando o diálogo e a

negociación en todas as situacións e conflitos.

-Tolerancia, respecto e integración  das distintas razas, culturas e  etnias,

sempre mostrando unha vontade integradora.

2.4. Coeducación e educación non sexista

A coeducación promove unha educación non sexista, coeducativa, de loita

activa contra a marxinación e discriminación e violencia cara as mulleres, sexa

esta de carácter verbal, psicolóxico e/ou físico, desde unha achega ao feminismo

como movemento histórico de liberación das mulleres, respectando non só as

diferenzas senón promovendo ademais a valoración das singularidades.

No noso PEC concretase nos seguintes principios básicos:

1- Unha educación libre de sexismo para que alumnos e alumnas realicen  as súas

aspiracións persoais e profesionais en igualdade.

2-  Un currículo escolar  onde teña presenza a perspectiva  de xénero,  formulado

segundo os intereses,  motivacións e necesidades de ambos os dous sexos e que

inclúa actividades  para o desenvolvemento das habilidades  necesarias  para que

alumnas e alumnos poidan manexarse tanto no mundo público coma no privado.

3-Unha orientación escolar e profesional non discriminatoria tratando de romper os

estereotipos tradicionais.

4- Uso dunha linguaxe e uns materiais didácticos non sexistas e inclusivos.

5-  Un  acceso  en  igualdade  de  condicións  por  parte  do  alumnado  aos  recursos

escolares.

6-  O establecemento  de  medidas  de  acción positiva,  sobre  todo  nas  áreas  máis

tradicionais  e  estereotipadas,  como  poden  ser  as  actuacións  temporais

tendentes a compensar as desigualdades de xénero.

7-  Unha  avaliación  que  inclúa  o  sexo/xénero  como  indicador  de  calidade

educativa.

8.-  Unha  educación  para  previr  a  homofobia  e  promover  o  respecto  cara  as

diferentes opción sexuais.

Para poder levar á práctica un modelo de orientación e coeducación cómpre

considerar os seguintes aspectos:

-Coñecementos e análises do contexto desde unha visión non sexista.
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-Coñecementos do nivel de sensibilización do profesorado e do alumnado. É

necesario saber o grao e o nivel de sexismo do que partimos para iniciar calquera

actuación educativa.

-Procura dun marco de comunicación comunitaria axeitado, tanto educativo como de

sectores sociais próximos.

-Consecución  dunha  progresiva  sensibilización  neste  sentido  das  persoas

especialistas en orientación, así como do profesorado implicado.

-Creación dun marco organizativo apropiado a un proxecto non sexista.

Os contidos non sexistas deseñados conforme a esas condicións previas e a

esas necesidades contextualizadas, deberán ir enfocados en tres vertentes:

-Profesorado

-Pais, nais ou as persoas responsables do alumnado.

-Alumnado.

2.5. Escola participativa e corresponsable da comunidade educativa

A escola democrática baséase nunha comunidade escolar participativa, o que

presupón  corresponsabilidade,  cooperación  e  coordinación  de  todos  os

representantes desta comunidade, ademais promoverá o diálogo e a negociación

como vías para acadar un consenso.

Alén  disto,  seguindo  a  pedagoxía  máis  actual  avanzaremos  nunha

intervención educativa con tres direccións complementarias: a personalización do

ensino, a autonomía do alumnado  e estruturar casos de aprendizaxe cooperativa.

Esta  estratexia  cooperativa  procura que o  estudantado se  axude mutuamente  a

aprender e acadar así o máximo desenvolvemento persoal e social do alumnado.

 A  colaboración  e  solidariedade  exercerase  mediante  o  principio  de

"aprendizaxe  entre  iguais"  e  rexeitar  actitudes  que  impliquen  inxustizas  ou

desigualdade. Cando así o considere o profesorado, o alumnado poderá ,en certas

pasaxes dunha materia, formar equipos de traballo para que se axuden e animen na

aprendizaxe ao redor dun tema, traballo ou obxectivo concreto. Nesta estratexia

haberá  unha  interacción  profesorado-alumnado  e  alumnado-alumnado,  que

procurará un eficaz traballo en equipo.

A axuda mutua e a cooperación contraponse ao individualismo e filosofía

competitiva  mal  entendida,  polo  tanto  tamén incide  nunha  eficaz  educación  en

valores. Con todo, para chegar a esa cooperación para aprender deberase adestrar,

aprender tamén os mecanismos para cooperar, é dicir deberase incidir nas normas

básicas para traballar en equipo. O alumnado podería afondar nestas estratexias
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por exemplo na hora de titoría, cun programa básico de “Titoría entre iguais” ou en

calquera materia  coa creación de  grupos  de  traballo  ou de  investigación cunha

finalidade determinada.

2.6. Relación co contorno xeográfico, sociocultural e institucional

O  instituto  manterá  relacións  permanentes  con  todas  as  institucións  do

contorno, tamén serán fluídas e minimamente institucionalizadas coas asociacións

de veciños, ecoloxistas e culturais, así como coas organizacións de pais e nais do

alumnado, sen limitarse á ANPA.

O  instituto  debe  ter  un  diálogo  e  unha  coordinación  permanente  cos

claustros e cos equipos directivos dos colexios públicos de Calo, A Ramallosa e Os

Tilos.

Débese  manter  unha  colaboración  especial  e  permanente  co

concello,  no  entendemento de que, alén dos marcos legais, os representantes da

vontade  popular  e  os  profesores  que  traballamos  nun  mesmo  ámbito

xurídico  e  administrativo  debemos  coordinar  as  respectivas  parcelas  de

autonomía  para  levar  adiante  múltiplas  iniciativas  en  beneficio  da  maioría  da

comunidade.

O  instituto  propiciará  no  alumnado  a  busca  das  especificidades

históricas  deste  concello  tamén  no  mundo  contemporáneo,  motivando  e

guiando  a  investigación  sobre  feitos  ou  personaxes  contemporáneos

relacionados  co  concello,  sobre  múltiplas  manifestacións histórico-culturais,

sobre as relacións de personaxes deste concello con diversos movementos culturais

ou ideolóxicos, así como recuperar a senda da fortísima emigración transoceánica.

O  instituto  debe  recuperar  a  memoria  de  ilustres  veciños  deste  concello

como  referentes  inmediatos  para  explicar  a  realidade  social,  cultural  e  incluso

económica deste século que remata.

Estas  relacións  co  concello  débense  notar  tamén  na

dinamización  das  infraestruturas  e  instalacións  deportivas  e  culturais  do

municipio por parte do instituto e, reciprocamente, no uso das instalacións do

instituto por parte dos veciños de Teo, na apertura do centro aos asistentes

e  ás  asistentas  sociais  do  concello,  e  sobre  todo  na  colaboración

permanente e coordinada coa Concellería de Cultura.

Por último, este instituto de ensino secundario non debe vivir de costas ás

enormes posibilidades educativas e culturais da moi próxima capital  de Galicia,

polo que se deben  procurar  os  medios  necesarios  para  un  maior  e  mellor
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achegamento  dos  alumnos  e  alumnas  á  Universidade  de  Santiago  e  á

permanente e vangardista oferta cultural da cidade.

2.7. Atención á diversidade

A diversidade nas aulas vén configurada, por unha parte, por unha serie de

factores  propios  de  cada  un  dos  alumnos  e  das  alumnas:  capacidade  de

aprendizaxe,  intereses,  motivacións,  autoestima,  coñecementos  previos  que

posúe etc. Por outra, por factores externos ao alumnado pero que van ter moita

incidencia  na  situación  de  ensino/aprendizaxe,  como  a  actitude  do

profesorado, o nivel de currículo esixido,  a organización e a  presentación

dos  contidos,  a  selección  de  actividades  ou a  metodoloxía  empregada. É  nesta

análise onde hai que buscar a raíz do concepto de “necesidades educativas”. Así,

cando  falamos  de  atención á  diversidade  e  de  necesidades  educativas  estamos

sinalando  non  só  suxeitos  que  presentan  deficiencias  senón  que  facemos

referencia tamén a un elevado  número de alumnos e alumnas que ao longo

da  súa  escolaridade  necesitan  axuda  para  superar  diferentes  situacións

persoais.

O noso  centro  buscará  respostas  á  diversidade  do  alumnado  que han de

reunir os principios básicos de normalización, integración, individualización.

Cando  se  di  que  a  resposta  educativa  debe  ser  integradora  e

normalizadora, estamos  facendo referencia á necesidade de que os alumnos e

as  alumnas  participen,  sempre  que  sexa  posible,  dos  servizos  educativos

ordinarios.

Decidiranse  as  medidas  de  flexibilización  curricular  e  as  estratexias  de

atención individualizada. Cando falamos de individualización, queremos dicir que as

respostas educativas han de ser concibidas coma un continuum de actuacións que

van desde as máis ordinarias até as máis específicas e que inclúen tanto axudas

temporais coma servizos específicos e permanentes. As respostas serán:

De carácter curricular

Decidiranse  as  medidas  de  flexibilización  curricular  e  as  estratexias  de

intervención necesarias, relativas aos criterios de avaliación, ás actividades que se

van  realizar,  á  metodoloxía  empregada,  aos  contidos  e  aos  obxectivos,  que

figurarán no Plan xeral de atención á diversidade (PXAD). Entre esas  medidas

está a exención da segunda lingua estranxeira, nos dous primeiros anos da ESO,

para  o  alumnado  que  recibe  reforzo  educativo  a  través  dos  agrupamentos

específicos. Ademais os departamentos elaboran materiais de adaptación curricular
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para este alumnado específico de Adaptación curricular individualizada (ACI), así

como  programacións  e  materiais  específicos  para  Programas  de  diversificación

curricular (PDC).

De carácter organizativo

Utilizaranse  modelos  organizativos,  relativos  a  espazos,  tempos,

niveis e procedementos para clarificar e optimizar a intervención psicopedagóxica

dos alumnos e alumnas que precisen medidas especiais.

Debe incidirse de xeito especial na atención á diversidade e á igualdade de

oportunidades.  Consideramos  que  isto  é  fundamental  nun  ensino  público  de

calidade. Organizarase o profesorado conforme esas necesidades. Así, utilizaranse

profesorado de apoio e haberá clases de reforzo para alumnado exento de Lingua

estranxeira.  Programaranse as materias optativas que se axusten ás necesidades

dos alumnos e alumnas.  Estableceranse Programas de diversificación curricular

(PDC).  Elaboraranse  as  ACI  pertinentes  para  cada  curso  e  estableceranse

Agrupamentos  específicos  e  flexivos  nas  materias  básicas  de  formación do

alumnado co fin de adquirir as competencias básicas.

Debido  ao  elevado  índice  porcentual  de  alumnado  de  ESO  e,

nomeadamente, pola circunstancia de situarse neste concello a clínica

experimental FOLTRA contamos con problemáticas específicas. As máis

dominantes  están  vinculadas  con  discapacidades  físicas  motoras,

discapacidades  intelectuais,  discapacidades  sensoriais,  trastornos

emocionais, de conduta e de personalidade e trastornos xeneralizados

do  desenvolvemento.  Por  outra  parte,  contamos  con  alumnado  con

dificultades especiais de aprendizaxe, outros con incorporación tardía

ao sistema educativo,  o  alumnado con altas  capacidades intelectuais,

con especiais condicións persoais ou historia escolar por etnia ou con

enfermidades crónicas moi específicas. Sen esquecer os, cada vez máis

frecuentes,  casos  con  déficit  de  atención  e  hiperactividade.  Estes

condicionantes  fan que teñamos un pequeno  segmento do alumnado

con  necesidades  educativas  especiais  que  requiren  un  verdadeiro

esforzo en adecuar o sistema educativo ás súas necesidades e atender

esta  diversidade  específica,  chegando  mesmo  a  planificar  unha

escolarización flexible e/ou combinada.

2.8. Lingua/s de aprendizaxe. O galego, lingua maioritaria e vehicular

O ensino debe servir á sociedade, ao medio, ao contexto no que está; debe
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facer  cidadáns libres,  críticos,  sen prexuízos  e  conscientes  da súa identidade.  A

identidade está moi vinculada á nosa lingua e cultura, polo tanto descubrir os seus

devanceiros,  os  costumes  da  zona,  a  importancia  da  lingua  galega,  é  igual  a

descubrir a súa persoa e ser un home ou unha muller máis libre que valora todo o

que posúe e que o/a envolve.

Debido a que estamos nun centro de ámbito eminentemente rural, aínda que

recolle  alumnado  de  urbanizacións  recentes,  predomina  o  idioma  galego  no

alumnado, polo que consideramos que o ensino debe ter como lingua vehicular,

maioritaria e progresiva,  a galega.  Intentarase concienciar de xeito constante ao

profesorado na necesidade de empregar a lingua do contorno social do centro.

Malia que respectamos a actual lexislación lingüística vixente, tamén cómpre

lembrarmos  que  a  Lei  de  Normalización  Lingüística  afirma  que  “o  galego  será

lingua  oficial  no  ensino”,  moito  máis  se  nos  situamos  no  noso  ámbito,  no  que

debemos acentuar máis a nosa sensibilidade cara a este tema.

Ademais de orientármonos cara a un maior uso do galego nas diferentes

materias,  debemos tamén axudar a superar  prexuízos  lingüísticos  e  motivar

co noso exemplo ao alumnado e empregar a lingua galega, sobre todo nos cursos

máis baixos, pois as enquisas indican que a escola, o instituto, é un dos elementos

que condiciona aos galegofalantes a renegar do galego nestes ámbitos.

Por outra banda, dado que cada vez máis se recibe alumnado procedente de

países  estranxeiros  (colombianos,  brasileiros,  venezolanos  etc.)  e  mesmo

marroquís, no centro establécense medidas de reforzo encamiñadas a que  poidan

asentarse na comunicación lingüística tanto en galego coma en castelán.

2.9. Educación en actitudes: temas transversais

Temas transversais neste PEC:

A educación cívica e moral é o eixe arredor do que se articulan o resto dos

temas transversais.

A educación para a paz pretende que os alumnos e as alumnas comprendan

que o concepto de paz se opón ao concepto de violencia, entendida esta como

aquelas situacións en que os seres humanos se desenvolven nunhas condicións

tales que impiden chegar a realizar todas as súas potencialidades.

A  educación para  a  igualdade de oportunidades  de  ambos os sexos  debe

contribuír a que os alumnos e as alumnas sexan quen de identificar situacións

en  que se producen este tipo de discriminacións polo xénero, de analizar as súas

causas e de actuar eles e elas mesmos á súa vez con estes valores igualitarios.

9
Páxina 10 de 449



A educación ambiental  debe contribuír a que o alumnado desenvolva

certas  actitudes  relacionadas  coa  valoración  e  interese  polo  medio

ambiente, coa participación activa na súa conservación e mellora.

A  educación  para  a  saúde,  a  educación  sexual  e  a  educación  vial

concíbense  como orientación sobre o contorno básico,  biolóxico e sociocultural

dos alumnos e das alumnas que lles permita vivir en equilibrio consigo mesmos.

A  educación  do  consumidor  diríxese  a  desenvolver  no  alumnado

capacidades  relativas á comprensión da súa propia condición de consumidor, dos

seus dereitos e deberes, e mais coñecer o funcionamento da propia sociedade de

consumo.

Polo tanto, neste centro fomentarase:

-A participación democrática do profesorado e do alumnado na vida do centro e do

grupo/aula,  de forma que se creen foros de  diálogo onde poidan formularse os

problemas de convivencia e de traballo.

-A educación en valores entendida como unha responsabilidade compartida polo

conxunto do profesorado e que daquela debe formar parte explicitamente das

súas programacións didácticas.

-Actividades  que  consoliden  un  comportamento  de  alumnas  e  alumnos  no

ámbito escolar e fóra del, de acordo cos principios morais e éticos, que libremente

vaian asumindo.

2.10. Educación integral para formar cidadáns/ás conscientes

Educación escolar ten a finalidade básica de contribuír a desenvolver nos

alumnos e nas  alumnas agudas capacidades que se consideran necesarias para

formarse como cidadáns con plenos dereitos e deberes na sociedade na que viven.

Estas  capacidades  teñen  que  ver  cos  coñecementos  das  distintas

disciplinas,  pero  non rematan neles.  Hai  cuestións de gran transcendencia  na

época actual sobre as que a  nosa sociedade reclama unha atención prioritaria: a

violencia, o acoso, a escasa presenza de valores éticos básicos, as discriminacións,

as desigualdades, os hábitos non saudables, o consumismo ou os perigos da mala

utilización das novas tecnoloxías.

A educación debe posibilitar que os alumnos e as alumnas sexan quen de

entender estes problemas cruciais e de elaborar un xuízo critico respecto deles,

sendo  capaces  de  adoitar  actitudes  e  comportamentos  baseados  en  valores

racionais e libremente asumidos.

Este  PEC  propón,  a  través  dos  temas  transversais  do  currículo
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oficial  de ensino  secundario,  o  desenvolvemento  dun modelo  de  persoa

desde  unha  concepción  profundamente  humanista.  Asume  unha  formación

ética e moral, propia dunha sociedade democrática e pluralista, que complemente

unha formación científica.

2.11. Valorizar as actividades complementarias e extraescolares

Considéranse  actividades  complementarias  aquelas  actividades  didácticas

que  se  realizan  co  alumnado  en  horario  lectivo  e  que,  formando  parte  da

programación,  teñen  carácter  diferenciado,  debido  ao  momento,  espazo  ou

recursos que utilizan. Así cabe considerar neste apartado as visitas, os traballos de

campo,  as  viaxes  de  estudos,  as  conmemoracións  ou  outras  semellantes.  Son

actividades  extraescolares  aquelas  que,  sendo  organizadas  polo  centro,  por

entidades sen ánimo de lucro, por asociacións culturais etc., se realicen fóra do

horario escolar.

Neste  centro  considérase  que  as  actividades  complementarias  e  as

extraescolares  son  instrumentos  imprescindibles  para  a  completa  formación

humana e intelectual  dos  alumnos  e  das  alumnas,  polo  que  se  potenciarán

todas  as  actividades  que  desenvolvan  a  capacidade  creativa  e  lúdica  do

alumnado, fomenten o seu interese polo contorno próximo e polo eido científico e

cultural, e todas as que lles permitan o desenvolvemento dun modelo  de persoa

como o proposto a través dunha educación en actitudes (temas transversais,

apartado 2.9.).

Así  mesmo,  fomentaranse as actividades  orientadas  ao mantemento das

tradicións e  das actividades artesanais, sen esquecermos as cientificamente máis

innovadoras, así como ao interese  por outras linguas e culturas.

Por último, considérase importante a conmemoración de días sinalados

como o Nadal, o entroido, a semana das Letras galegas, o día da muller, do deporte,

da árbore e outros significativos que considere a comunidade escolar.

3. ÓRGANOS DE GOBERNO 

O goberno do centro está  representado polos  órganos colexiados e  polos

órganos unipersoais que compoñen o equipo directivo

As funcións xerais e específicas dos órganos de goberno están recollidas no

Decreto 92/1988 do 28 de abril (DOG 81/1988 do 29 de abril), así como no título V,
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capítulos III e IV da LOE.

Os  órganos  colexiados  son  o  claustro  e  o  consello  escolar.  Aquel  está

constituído polo conxunto do profesorado: 56 membros.  Reunirase unha vez

ao trimestre e sempre que o equipo directivo o considere oportuno ou un terzo do

profesorado o solicite.

O  consello escolar está constituído actualmente por 18 membros. Os tres

cargos  directivos  en  representación  do  centro,  sete  representantes  do

profesorado, tres representantes das nais e pais e tres do alumnado, dado que

dos  catro  que  existían  un  dimitiu  desa  representación  despois  da  derradeira

renovación e agora non pode ser cuberto, xa que foi elixido na quenda anterior

de  hai  só  dous  anos.  Completan o organismo un representante do persoal  non

docente e outra do Concello de Teo. 

Normalmente,  as  reunións  do  consello  escolar  estarán  precedidas  de

reunións  do  claustro  para  poder  levar  ao  consello  escolar  as  propostas  do

profesorado sobre os temas que se traten.

O  Observatorio  de  convivencia  está  constituído  e  funciona  de  acordo  co

establecido. Este organismo nomea unha Comisión de convivencia para executar

con  axilidade  as  encomendas  ordinarias  desta  acción.  As  competencias  e

mecanismos de regulación son aprobadas pola comunidade educativa no consello

escolar.

O Observatorio de convivencia, ademais, decidiu as funcións desa comisión,

que serán as seguintes:

1. Divulgar na comunidade educativa o papel e as funcións do Observatorio de

convivencia (OC).

2. Apoiar ao profesorado da Aula de convivencia con experiencias, materiais,

ideas etc.

3. Levar o alumnado da Aula de convivencia a unha “Revisión de reflexión”.

4. Mediar nos conflitos.

5.  O alumnado con problemáticas específicas pasará por esa comisión para

afondar na convivencia.

6. Estudar reforzos positivos (premios….) e executalos no centro.

7. Reunión  da  Comisión  de  convivencia  cos  delegados/as  e  analizar   ou

incorporar ao debate do centro as propostas daqueles/as.

A gradación dos días na Aula de convivencia  correrá a cargo do xefe de

estudos, co asesoramento do Departamento de orientación.

O alumnado irá como máximo dúas veces á Aula de convivencia e logo as
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seguintes medidas de corrección serán as previstas nas NOF.

 Na Aula de convivencia haberá materiais de reflexión, fichas con carácter

xeral e diferentes materiais de reforzo. Este banco de actividades relacionadas coas

competencias básicas serán elaboradas polos diferentes departamentos.

4. LIÑAS METODOLÓXICAS

4.1. Principios metodolóxicos

No  instituto  de  Cacheiras  interésanos  a  educación  das  persoas  e

interésanos tamén axudalas a que aprendan a educarse a si mesmas para que

consigan  unha  aprendizaxe  na  vida  que  contribúa  ao  desenvolvemento  do

individuo  para  a  súa  socialización.  Isto  implica  unha  educación  que  compaxine

ciencia e humanismo, aproximando o que conforma o saber ao aprender a ser.

4.2. Liña metodolóxica xeral

Neste centro seguirase, polo tanto, como liña metodolóxica xeral a baseada

nos  principios  de  actividade  do  alumnado,  de  atención  á  diversidade  e  de

individualización.  Esta  liña  metodolóxica  seguirémola  nas  dúas  vertentes  que

configuran o proceso de ensino/aprendizaxe: o aprender a aprender e o aprender

a  ser.  Asemade,  afondarase  na  aprendizaxe  cooperativa,  na  creatividade  e  no

emprego das TIC como ferramenta educativa.

Aprender a aprender

Probablemente  o  maior  reto  que  tivo  sempre,  e  continúa  a  ter,  a

educación  é  o  de  dotar  o  alumnado  duns  coñecementos  que  transcendan  o

tema,  a  materia,  a  disciplina  de  estudo,  incluso  a  realidade  escolar,  e  que

sexan  aplicables  a  problemas  e  situacións  moi  diversas.  Procurarase  evitar

un  “saber  inerte”,  enquistado  no  contexto  específico  en  que  se  aprendeu.

No noso centro asumimos este reto e consideramos necesario que as alumnas e

os  alumnos  aprendan  a  aprender,  é  dicir,  que  aprendan  formas  de  operar  coa

información  que  reciben  até  acadar  un  grao  de  autonomía  de  aprendizaxe

suficiente  para  adaptarse  ás  continxencias  do  medio  en  que  habitan,  polo  que

cómpre que o traballo educativo se centre no ensino/aprendizaxe de estratexias e

que a aprendizaxe sexa unha aprendizaxe significativa.
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Aprender a ser

Desde  a  concepción  construtivista,  a  escola  fai  accesible  ao  alumnado

aspectos da cultura fundamentais para o seu desenvolvemento persoal, non só no

ámbito  cognitivo  senón  tamén  no  social.  Así,  aprendemos  cando  somos

capaces  de  elaborar  unha  representación  persoal  sobre  un  obxecto  da

realidade  ou  sobre  un  contido.  Ademais,  aprender  de  xeito  significativo

supón  construír  un  significado  propio  e  persoal  para  un  obxecto  de

coñecemento. É neste sentido no que defendemos unha  educación en valores  na

que  o  alumnado  constrúa  os  seus  propios  valores  e  criterios  a  partir  de

experiencias  interesantes  e  coñecementos  previos  que  o  profesorado  lle

proporcionará.

Detrás de cada actividade educativa ou detrás de cada proposta pedagóxica

hai un conxunto de valores que de forma explícita ou implícita transmitimos cando

educamos.  Neste centro asumimos unha educación nos  valores democráticos,

expostos no apartado 2.3., aos que engadimos outros máis propios do individuo:

-Autoestima,  recoñecendo  e  estimulando  o  desenvolvemento  das

capacidades persoais e superando estereotipos ou prexuízos sexistas.

-Autonomía e responsabilidade fomentando a capacidade crítica, favorecendo

a  xestión  participativa  e  posibilitando  procedementos  e  métodos  para  que  o

alumnado acceda pola súa conta aos coñecementos.

Aprendizaxe e  traballo cooperativo

Desenvolver  metodoloxías  de  traballo  colaborador  como  elemento  de

integración  entre  os  alumnos  e  as  alumnas.  O  alumnado  aprende  a  escoitar,

expoñer e dialogar no debate de ideas.  Deste xeito,  promoveranse actitudes de

respecto, tolerancia, cooperación, flexibilidade e desenvolverase  a capacidade de

empatía  para  ter  en  conta  as  opinións  distintas  á  propia  con  sensibilidade  e

espírito  crítico  construtivo.  Este  traballo  cooperativo  impulsa  a  resolución  de

problemas planificando e organizando as actividades e o tempo de forma efectiva.

Potenciar a creatividade

Procurarase potenciar a creatividade no alumnado para que se exprese a

través do descubrimento, a formulación apropiada de problemas, a elaboración de

produtos  orixinais  e  a  xeración  de  ideas  e  respostas  facilitando  o  seu

desenvolvemento persoal e intelectual.

As TIC como ferramenta educativa

As  TIC  debe  ser  un  recurso  metodolóxico  fundamental  na  formación  e

mesmo na paulatina preparación do alumnado cara a súa futura incorporación ao
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mundo laboral.  Deberase flexibilizar e diversificar as propostas metodolóxicas e

explotar  de  xeito  óptimo  as  tecnoloxías  dispoñibles.  Con esta  finalidade,  farase

habitual  e  permanente  o  manexo  dos  medios  informáticos  ou  dixitais  e

procurarase  complementar  o  labor  pedagóxico  coas  progresivas  demandas

propiciadas polos avances informáticos.

Formación continuada

Neste  centro  fomentarase  a  formación continuada  de  todas  as  persoas

que traballan  nel  e  impulsarase  a  actualización  e  o  perfeccionamento

no  ámbito  profesional  correspondente,  apoiando a asistencia a actividades

de formación. Ademais, promoveranse os proxectos  de formación, facilitando o

intercambio de experiencias entre o profesorado ao tempo que se estimulará a

participación en proxectos de innovación.

Negociación

Para que no noso centro a educación sexa efectiva  cómpre que todos os

profesores e  profesoras  que  impartan clases  nun mesmo ciclo  ou nun mesmo

nivel negocien e se poñan  de acordo nos principios  pedagóxicos comúns que

deben  estar  presentes  no  traballo  de  equipo  do  profesorado  ao  decidir  a

selección  e  a  secuencia  de  obxectivos  e  de  contidos,  os  criterios  comúns  de

avaliación e de promoción, así como os aspectos xerais referidos a estratexias e

modelos de aprendizaxe.

Avaliación

A avaliación non debe entenderse como un elemento sancionador, senón

como  un  elemento  máis  do  proceso  do  ensino/aprendizaxe  que  permite  ter

elementos  de  xuízo  rigorosos  para  tomar  decisións  sobre  os  diversos

aspectos do propio proceso.

Estes elementos de xuízo referiranse á consecución de capacidades, en graos

diversos, que  permitan  avanzar  o  alumno  ou alumna  na  súa  aprendizaxe  en

relación co seu punto de partida.

No IES de Cacheiras, os criterios pedagóxicos da avaliación  son coñecer as

aptitudes, dificultades, coñecementos, intereses e as actitudes do alumnado; valorar

o rendemento escolar do alumno ou alumna, en relación aos obxectivos marcados e

tendo  en  conta  o  seu  punto  de  partida;  detectar  os  problemas  que  presenta  o

proceso de ensino/aprendizaxe e poñen os medios para corrixilos;  e  considerar

cando é necesario programar unha avaliación en relación cunha educación flexible

e/ou combinada.

A avaliación terá como referentes os obxectivos didácticos e os criterios de

Páxina 16 de 449



avaliación da  unidade que se traballe, os obxectivos e os criterios de avaliación de

ciclo e  mais os de avaliación de etapa,  as  competencias  básicas  e  os criterios de

promoción.

Nas  programacións  dos  diferentes  departamentos  estarán  reflectidos  os

criterios de avaliación, os contidos mínimos e os mecanismos de recuperación das

diferentes materias en relación coas convocatorias oficiais do ensino impartido.

5. OBXECTIVOS

5.1. Obxectivos xerais

Dos  apartados  anteriores  derívanse  as  intencións  que  deben  marcar  o

camiño  que  ten  que  seguir  o  noso  centro  como  institución.  Estas  intencións

enténdense como obxectivos que deben orientar a vida do centro en todos os seus

ámbitos.

5.1.1. Ámbito académico e curricular

-Defender unha educación que compaxine humanismo e ciencia coa finalidade de

formar cidadáns críticos, obxectivos, equilibrados e cultos.

-Desenvolver  a  aprendizaxe  entre  iguais  practicando  unha  metodoloxía

participativa  que  potencie  a  colaboración,  a  solidariedade  e  as  actitudes  de

respecto, polo tanto non discriminatorias, cara  a  todas as persoas, sexa cal sexa a

súa condición social, sexual, racial ou as súas crenzas.

-Priorizar  a  lingua  galega  como  lingua  vehicular,  maioritaria  e  progresiva

do  ensino;  asemade,  respectar  o  uso  doutras  linguas  favorecendo  así  o

desenvolvemento da convivencia.

-Potenciar  un ensino/aprendizaxe que teña en conta  os tipos  de intelixencia,  a

diversidade de capacidades e destrezas, os intereses e as motivacións de todo tipo

que  posúen  alumnas  e  alumnos,  decidindo  as  estratexias  de  intervención

necesarias tanto de carácter curricular coma organizativo.

-Practicar  unha  metodoloxía  activa  que  posibilite  ás  alumnas  e  aos

alumnos  procedementos,  métodos  e  estratexias  para  que  accedan  pola

súa conta aos  coñecementos e sexan quen de aplicalos a problemas e situacións

moi diversas.

-Valorar  o  rendemento  escolar  de  alumnas  e  alumnos  en  relación  ao  grao  de
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consecución dos obxectivos marcados, tendo en conta o seu punto de partida, o seu

esforzo, a súa actitude cara ao traballo na aula e a súa resposta ás medidas

de reforzo ou ampliación.

-Promover  as  actividades  complementarias  e  extraescolares  como  instrumento

imprescindible para a completa formación humana e intelectual de alumnas

e alumnos.

5.1.2. Ámbito de goberno institucional

-Fomentar  a  participación  democrática  de  todos  os  membros  da  comunidade

escolar ─claustro de profesores, alumnado, pais e nais, persoal non docente ─

na vida do centro de forma que se creen foros de diálogo onde tratar problemas de

traballo e convivencia.

-Potenciar o funcionamento dos equipos docentes, departamentos didácticos,

equipo de dinamización lingüística e  de atención á biblioteca,  departamento de

orientación,  departamento de actividades extraescolares  e  a  súa implicación na

organización e desenvolvemento da vida do centro.

-Dinamizar os órganos de participación escolar, asociacións de alumnos e alumnas,

delegados  e  delegadas  de  curso,  asemblea  de  delegados/as,  ANPA  e  outras

asociacións  de pais e nais─, deste xeito procurarase espertar o seu interese por

participar na actividade do centro.

-Favorecer a creación daqueles equipos, unidades ou comisións necesarias para

dar resposta ás necesidades do centro.

-Establecer  e  manter  relacións  coas  institucións,  tanto  con  aquelas  das  que

depende o centro coma co Concello de Teo. Ademais débese potenciar un diálogo e

unha coordinación permanentes cos claustros e os equipos directivos dos centros

da Ramallosa, Calo e Os Tilos, así como coas asociacións de veciños, ecoloxistas e

culturais do contorno.

5.1.3. Ámbito de recursos humanos

-Fomentar a formación continuada de todas  as persoas  que traballan no centro

potenciando a actualización e perfeccionamento no ámbito  profesional

correspondente.

-Espertar o interese no profesorado e impulsar a participación nos proxectos de

innovación que se leven a cabo no centro.
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6.- PRIORIDADES DE ACTUACIÓN

6.1. Xerais para o centro

- Manter agrupamentos, desdobres e apoios.

- Aumentar a dotación TIC.

- Acadar un novo plan de formación interno.

- Continuar co proxecto de mellora da biblioteca e da mellora do

espazo exterior.

6.2. Prioridades de actuación nas dinamizacións

6.2.1. Actividades complementarias e extraescolares

- Promoción e consolidación da lingua.

- Traballo de conciencia sobre o xénero.

- Educación medioambiental e ecoloxista.

- Potenciación da biblioteca, fonoteca e videoteca.

 - Programa de prevención de drogodependencia e condutas aditivas.

- Actividades propostas polos departamentos didácticos.

6.2.2. Biblioteca

-  Nova  recatalogación  dos  fondos  bibliográficos  do  centro,  segundo  o  sistema

internacional.

- Reparto de carnés de biblioteca para o alumnado.

- Creación dun blog da biblioteca.

- Creación dun logotipo e a sinalización da biblioteca.

-  Asinar  un  nome  á  biblioteca  e  ao  punto  de  lectura  e  mais  aumentar  as

potencialidades pedagóxicas destes dous espazos.

-  Colaboración co Club de lectura na organización dunha ruta literaria por cada

trimestre e fomento da lectura.

- Colaboración con escritores e outros artistas e ademais potenciación de concursos

literarios.
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- Organizar certames literarios e concursos de material de lectura.

- Organizar unha hora de ler semanal para a ESO.

- Mellorar e aumentar as bibliotecas de aula.

- Aumentar os fondos audiovisuais da biblioteca.

6.2.3. Club de lectura

- Posta en funcionamento do intercambio de libros mediante o programa Mochilas

viaxeiras.

- Organizar certames literarios e concursos de material de lectura.

- Encontros con escritores/as e contacontos.

- Representación de obras teatrais con alumnado do Club de lectura.

- Organización dunha saída por trimestre que incorporará unha ruta literaria.

6.2.4. Normalización e dinamización lingüística

- Consolidación dun blog de normalización lingüística.

- Organización de actividades de normalización do idioma.

- Investigación do uso do galego no concello.

- Celebración das festas cíclicas.

- Convocatoria de certames de creación.

- Creación oral en lingua galega.

- Obradoiros de Crea + Acción.

- Colaboración coa biblioteca e club de lectura.

- Axenda cultural mediante un taboleiro temático.

- Activar o proxecto arte e coñecemento.

- Proxección de curtas realizadas polo alumnado.

- Creación e exposicións de certames de deseño e audiovisuais.

- Edición da revista escolar.

6.2.5. Proxecto das TIC

- Dinamizar, impulsar o uso das TIC do centro e optimizar os materiais e mais o uso

da Aula Informática e a Aula TIC.

- Realizar un mantemento básico cotián dos equipamentos informáticos.

- Dar apoio e asesoramento informático á comunidade educativa, nomeadamente
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ao  profesorado  canto  ao  uso  das  TIC  no  aspecto  docente  ou  mellora  da  súa

competencia ao respecto.

- Colaborar na busca, proba e avaliación de materiais que poidan ser usados nas

diferentes  áreas  curriculares,  co  fin  de  mellorar  equipos,  programas  e

infraestrutura técnica.

- Elaborar e/ou asesorar con materiais didácticos interactivos, gravacións de vídeos

e elaboración de presentacións multimedia.

6.2.6. Proxecto lector.

-Continuar coas actividades do Club de Lectura “Raíña Lupa”.    

-Consolidar o Equipo de Biblioteca que axudará a:

a) Recatalogar a maior parte posible dos fondos da biblioteca e do centro,

segundo o sistema de catalogación internacional.

b) Seguir co labor de limpeza, “varrido” de libros obsoletos.

c) Organizar cursos de alfabetización para todo o alumnado, especialmente

1º ESO no uso e aproveitamento da biblioteca e “Punto de Lectura”.

d) Organizar curso de alfabetización do profesorado do equipo da biblioteca

para aprender o programa “Meiga”. 

e)  Asignar  un  nome  ao  Punto  de  Lectura,  cun  logotipo  creado  polo

alumnado de audiovisuais.

-Levar  adiante  o  proxecto  de  dinamización presentado en 2015  pola  profesora

responsable desta, Isabel Mato, tendo como prioridades: 

a) Dinamizar a biblioteca escolar.

b)  Dinamizar  desde  a  biblioteca  escolar  o  mundo  da  información  e  da

aprendizaxe con carácter dinámico e en constante actualización.  

c) Organizar o programa “A hora de ler”.

d) Continuar coa mellora do espazo da biblioteca.

e) Seguir ampliando os fondos bibliográficos, audiovisuais e informáticos da

biblioteca.

f) Seguir mellorando as TIC na biblioteca.

g) Abrir a biblioteca a toda a comunidade educativa (Club de Lectura de nais

e pais).

h) Crear o préstamo “Dous por un”.

i) Mellorar e ampliar as bibliotecas de aula.

Páxina 21 de 449



l) Crear un blog da biblioteca escolar.

-Implicación, desde os diferentes departamentos, do uso da biblioteca.

-Seguir coa proxeccións de films e cinefórum.

-Alfabetización audiovisual  do alumnado  en  colaboración con Aturuxo  Films.  A

alfabetización  no  século  XXI  é  un  concepto  que  integra  tamén  o  dominio  das

linguaxes  audiovisuais  e  tecnolóxicas  e,  xa  que logo,  cómpre desenvolver  unha

alfabetización  global  que  integre  códigos  verbais  e  non  verbais,  de  aí  que  o

proxecto educativo de alfabetización audiovisual Aturuxo Films sexa un elemento

que se integra no Proxecto lector.

-Organizar  obradoiros  de  creación  literaria,  relatorios,  recitais,  encontros  con

escritoras, escritores…

-Realizar a V edición do Festival da Poesía.

-Continuar coas rutas literarias do Club de Lectura.

-Continuar as visitas externas a exposicións,  saídas culturais, asistencia a obras de 

teatro…

-Continuar coas edicións dos concursos literarios anuais. 

7.-   PROXECTO CURRICULAR

7.1. ESO

7.1.1. Adecuación dos obxectivos xerais de etapa ao contexto

1.  Escoitar  e  comprender  información  xeral  e  específica  oral  en  distintas

situacións comunicativas, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación

co falante.

2.  Comunicarse  oralmente  en situacións  habituais  de forma comprensible,

axeitada e con certo nivel de autonomía.

3. Escribir textos sinxelos con fins diversos sobre distintos temas utilizando

recursos axeitados de cohesión e coherencia.

4.  Utilizar  eficazmente  os  compoñentes  fonéticos,  léxicos,  estruturais  e

funcionais básicos das linguas en contextos reais de comunicación.

5.  Desenvolver a autonomía na aprendizaxe,  reflexionando sobre o propio

proceso  de  adquisición  da  lingua  e  transferindo  ás  linguas  autóctonas  e
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estranxeiras  coñecementos  e  estratexias  de  comunicación  adquiridas  noutras

linguas.

6. Valorar as linguas en xeral como instrumento de acceso á información e

como  ferramenta  de  aprendizaxe  de  contidos  diversos,  como  medio  de

comunicación e entendemento entre persoas de procedencias, linguas e culturas

distintas evitando calquera tipo de discriminacións e de estereotipos lingüísticos e

culturais.

7.  Manifestar  unha  actitude  receptiva  e  de  autoconfianza  na  propia

capacidade de aprender a usar os idiomas.

8.  Coñecer os elementos culturais  máis relevantes dos países onde se usa

cada lingua e establecer relación entre aspectos culturais deses países e os propios

rexeitando estereotipos.

9. Desenvolver a lectura e a escritura como maneiras de adquisición de novos

coñecementos, de reflexión, de autoaprendizaxe e de enriquecemento persoal.

10. Aprender a utilizar técnicas sinxelas de manexo da información, busca,

elaboración e presentación, con axuda dos medios tradicionais e a aplicación das

novas tecnoloxías.

11.  Valorar  a  importancia  do asociacionismo como fonte  de  dinamización

social e como medio de sumar esforzos e compartir ideais.

12.  Coñecer  os  trazos  básicos  das  actitudes,  as  calidades  persoais  e  as

capacidades que constitúen a base do espírito emprendedor.

13. Definir os aspectos xerais e os elementos necesarios para levar a cabo un

proxecto emprendedor, tendo sempre respecto polo medio ambiente.

14. Realizar actividades que contribúan a mellorar as capacidades de traballo

en equipo, negociación, resolución de conflitos e planificación.

15. Desenvolver no alumnado a iniciativa persoal, a autoestima e a 

creatividade.

16. Buscar, seleccionar e interpretar a información, utilizala de forma crítica e

responsable  de  acordo  co  fin  perseguido  e  comunicala  de  forma  organizada  e

intelixible aos demais

17. Recoñecer a importancia da imaxe e da expresión plástica nos medios de

comunicación de masas, a súa influencia no pensamento social e actuar de modo

crítico ante as mensaxes visuais.

18.  Recoñecer,  comprender  e  valorar  as  manifestacións  da cultura  galega,

apreciando o patrimonio cultural e contribuíndo á súa conservación e mellora.
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19. Desenvolver o pensamento lóxico e matemático na resolución do proceso

creativo aplicado á representación de formas e espazos mediante o emprego das

proporcións e da perspectiva.

20.  Expresarse  con  creatividade,  utilizando  as  diversas  ferramentas  e

técnicas plásticas e visuais, relacionándoas con outras linguaxes e aplicando nas

súas creacións as tecnoloxías da información e da comunicación máis axeitadas.

21. Establecer unha actitude positiva perante os novos retos, admitindo os

erros e valorando os acertos como parte do proceso de formación do individuo.

22.  Coñecer  os  trazos  que definen unha  actividade  física  saudable  e  os  efectos

beneficiosos que esta ten para a saúde individual e colectiva.

23.  Realizar  actividades  no  medio  natural  que  teñan  baixo  impacto  ambiental,

contribuíndo á súa conservación.

24. Amosar habilidades e actitudes sociais de respecto, de traballo en equipo e de

deportividade na participación en actividades.

25. Practicar e deseñar actividades expresivas con ou sen base musical, utilizando

o corpo como medio de comunicación e expresión creativa.

26. Incorporar á linguaxe e formas habituais de argumentación, as distintas

formas de expresión matemática (numérica, alxébrica, de funcións, xeométrica...),

co fin de mellorar a súa comunicación en precisión e rigor.

27. Ampliar o coñecemento sobre os distintos campos numéricos ata chegar a

toda clase de números reais, co fin de mellorar o seu coñecemento da realidade e

as súas posibilidades de comunicación.

28. Coñecer características xerais das funcións, das súas expresións gráfica e

analítica,  de  modo  que  poidan  formarse  xuízos  de  valor  sobre  as  situacións

representadas.

29. Utilizar regularidades e leis que rexen os fenómenos de estatística para

interpretar  as  mensaxes  sobre  sucesos  de  toda  índole.  Identificar  conceptos

matemáticos  en  situacións  diversas,  analizar  criticamente  as  informacións  que

delas recibimos polos medios de comunicación e atopar ferramentas matemáticas

para unha mellor comprensión deses fenómenos.

30.  Actuar  na  resolución  de  problemas  e  no  resto  das  actividades

matemáticas, de acordo con modos propios de matemáticos, como a exploración

sistemática  de  alternativas,  a  flexibilidade  para  cambiar  de  punto  de  vista,  a

perseveranza  na  busca  de  solucións,  o  recurso  á  particularización  e  á

xeneralización, a sistematización etc.
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31.  Integrar  a  información  procedente  de  diferentes  fontes  (impresa,

audiovisual, internet) comprobando súa coherencia.

32. Utilizar correctamente a linguaxe científica relacionada cos contidos do

libro tanto na expresión escrita como na oral. 

33.  Valorar  positivamente  os  cambios  rexistrados  nos  diferentes  modelos

científicos que se elaboraron para explicar a constitución da materia e dos seres

vivos, e interpretalos como un proceso de construción do saber científico. 

34. Clasificar as fontes de enerxía en renovables e non renovables valorando

os seus inconvenientes e vantaxes e mais o consumo enerxético sostible.

35.  Analizar  como  afectan  as  condicións  ambientais  ao  tipo  e  mais  ao

desenvolvemento dos seres vivos de cada ecosistema. 

36.  Analizar  táboas,  gráficos  e  textos  que  permitan  coñecer  os  diferentes

conceptos introducidos. 

37.  Deseñar,  planificar  e  elaborar  actividades  prácticas  en  equipo  que

permitan estudar os diferentes conceptos introducidos. 

38.  Integrar  a  información  procedente  de  diferentes  fontes  (impresa,

audiovisual, internet), comprobando a súa coherencia. 

39. Elaborar traballos escritos e orais sobre determinados temas científicos

resumindo a información recompilada.

40.  Interpretar  os  contidos  de  tipo  científico  aplicando  os  coñecementos

doutras disciplinas. 

41. Participar activamente no propio proceso de aprendizaxe e na realización

e  planificación  colectiva  de  actividades  como  experiencias  ou  traballos

monográficos.

42.  Razoar  o  impacto  de  determinados hábitos  e  actitudes  sobre  a  nosa

saúde e calidade de vida. 

43. Modificar os hábitos propios para contribuír á conservación e á mellora

do medio natural de Galicia.

44. Valorar os esforzos das diversas áreas de coñecemento que se integran

para mellorar a calidade de vida da humanidade e preservar o medio.

45.  Recoñecer  os  trazos  fundamentais  da  historia  xeolóxica,  biolóxica  e

xeográfica do noso planeta. 

46.  Propor  ou  comprobar  hipóteses  relacionadas  coas  teorías  estudadas

buscando unha coherencia global dos coñecementos.

47.  Argumentar  as  afirmacións  propias  de  forma  obxectiva  valorando  as

opinións diferentes das propias.
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48. Actuar de xeito dialogante, flexible, responsable e voluntario no traballo

en  equipo,  na  procura  de  solucións,  na  toma  de  decisións  e  na  execución  das

tarefas  encomendadas  con  actitude  de  respecto,  cooperación,  tolerancia  e

solidariedade.

49.  Manexar  con  soltura  aplicacións  informáticas  para  buscar,  almacenar,

organizar,  manipular,  recuperar,  presentar,  compartir  e  publicar  información,  e

empregar de forma habitual as redes de comunicación na propia formación,  na

busca  de  emprego  e  para  acceder  a  servizos  electrónicos  administrativos  ou

comerciais.

50.  Interesarse  polos  avances  tecnolóxicos  e  científicos  valorando

criticamente  a  súa  contribución  á  mellora  do  benestar  social  e  individual,  e

incorporándoos ao seu facer cotián.

51.  Asumir  responsablemente  os  seu  deberes,  coñecer  e  exercer  os  seus

dereitos no respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a

solidariedade  entre  as  persoas  e  grupos,  exercitarse  no  diálogo  afianzando  os

dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para

o exercicio da cidadanía democrática.

52.  Desenvolver  a  iniciativa  persoal,  actuar  con  autonomía,  asumindo

responsabilidades individuais e colectivas e practicar formas de convivencia e de

participación baseadas no respecto, utilizando o diálogo e a mediación para evitar

e resolver os conflitos. 

53. Asumir a pluralidade das sociedades actuais recoñecendo a diversidade

como  arrequentadora  da  convivencia  e  defender  a  igualdade  de  dereitos  e

oportunidades  de  todas  as  persoas,  rexeitando  as  situacións  de  inxustiza  e  as

discriminacións existentes  por  razón de sexo,  orixe,  crenzas,  diferenzas  sociais,

orientación afectivo-sexual ou de calquera outro tipo, como unha vulneración da

dignidade humana e causa perturbadora da convivencia. 

54.  Recoñecer  e  asumir  a  igualdade  de  dereitos  e  oportunidades  entre

mulleres  e  homes,  valorar  a  diferenza  de  sexos  rexeitando  os  estereotipos  e

prexuízos que supoñan discriminación e participar activamente na prevención da

violencia de xénero.

55.  Coñecer  as  diversas  formas  de  participación  política,  desenvolver

habilidades  de  diálogo  orientadas  á  participación  democrática  e  valorar  a

importancia da participación cidadá, ben sexa na vida política institucionalizada,

ben noutras formas de participación como a cooperación,  o asociacionismo e o

voluntariado. 
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7.1.2. Competencias básicas e metodoloxía

As  competencias  básicas  aprobadas  no  IES  de  Cacheiras  polos  órganos

competentes, e polo tanto vixentes neste centro resúmense no cadro a seguir. Por

outra  banda,  esta  ficha  será  cuberta  polos  titores/as  ao  remate  do  curso  para

avaliar o grao de desenvolvemento das competencias básicas do alumnado:

COMPETENCIAS BÁSICAS

BAIXA MEDIA ALTA
1.COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA
1. Le e comprende diferentes tipos de texto
2. Expón mensaxes orais e escritas de maneira 

crítica e reflexiva, respectando distintas 

opinións e eliminando estereotipos e 

expresións machistas ou xenófobas
3. Usa de xeito funcional unha lingua 

estranxeira
4. Domina a linguaxe oral e escrita en múltiples

contextos
2. COMPETENCIA MATEMÁTICA
1. Coñece e manexa os elementos matemáticos 

básicos (distintos tipos de números, 

operacións, medidas, símbolos etc.)
2. Aplica o razoamento lóxico e hipotético-

dedutivo na resolución de problemas en 

situacións reais ou simuladas da vida cotiá
3. Emprega o coñecemento e estratexias 

matemáticas noutros contextos e situacións
4. Comprende unha argumentación 

matemática e exprésase e comunícase na 

linguaxe matemática
3. COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A 

INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO
1. Aplica o pensamento científico-técnico para 

interpretar a información e tomar decisións
2. Valora de xeito ético, critico e responsable o 

desenvolvemento tecnolóxico e os avances da 

ciencia
3. Uso responsable dos recursos, coidado do 

Páxina 27 de 449



medio ambiente e protección da saúde
4. TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E 

COMPETENCIA DIXITAL
1. Fai uso habitual dos recursos tecnolóxicos 

para resolver problemas reais
2. Avalía, selecciona e usa de xeito autónomo, 

responsable e reflexivo as novas fontes de 

información e innovación tecnolóxica
3. Respecta a regulación social acordada sobre 

o uso da información e as súas fontes, nos 

distintos soportes
5. COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ
1. Comprende a realidade social existente
2. Afronta a convivencia e os conflitos 

empregando o xuízo crítico baseado nos 

valores e prácticas democráticas
3. Sabe comunicarse en diferentes contextos 

respectando puntos de vista diferentes do 

propio
6. COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA
1. Comprende, aprende e goza da arte no seu 

conxunto
2. Desenvolve a capacidade estética e creadora 

empregando recursos propios da expresión 

artística
3. Interésase por participar na vida cultural e 

por contribuír á conservación do patrimonio 

cultural e artístico na súa diversidade
7. COMPETENCIA PARA APRENDER A 

APRENDER
1. Manexa de xeito eficiente os recursos e 

técnicas de traballo intelectual
2. É capaz de autoavaliarse, administrar o 

esforzo, aceptar os erros e aprender de e cos 

demais
3. Relaciona e integra a nova información cos 

coñecementos previos
8. COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E 

INICIATIVA PERSOAL
1. Ten o hábito de traballar individualmente e 

solucionar problemas autonomamente
2. É capaz de relacionarse, cooperar e traballar 
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en equipo
3. Ten capacidade para avaliar accións e/ou 

proxectos de forma crítica e construtiva

METODOLOXÍA

A metodoloxía empregada debe:

1. Xerar o traballo en equipo para potenciar a comunicación e o intercambio de

experiencias

2. Favorecer a aprendizaxe por descubrimento das distintas habilidades coas que

relacionarse  con  contornas  naturais  ou  artificiais  empregando  diversos

instrumentos técnicos

3. Motivar o alumnado, o que constitúe  un  elemento  esencial  da  aprendizaxe

resaltando a relación que este mantén cos súa contorna

4. Canalizar os procesos de aprendizaxe partindo das experiencias e coñecementos

previos da vida do alumnado e a súa aplicación á contorna social e vital deste.

5.  Facilitar  a  autonomía  gradual  do  alumnado  para  evitar  que  este  dependa

continuamente do profesorado ou da familia á hora de afrontar a aprendizaxe

6. Ensinar a pensar e a secuenciar os procesos de aprendizaxe, para que esta se

conciba  non  como  mera  acumulación  de  información  senón  remodelando

conceptos previos e observando a relación con outras disciplinas ou contidos.

Para isto empezarase por realizar unha avaliación inicial que lle permita ao

profesorado coñecer o nivel do que parte o seu alumnado. 

Fomentarase e dirixirase a información contida no libro de texto e mais nas

noticias  ou  artigos  extraídos  de  xornais,  revistas,  internet  (co  emprego  dos

recursos informáticos do centro, como o ordenador ou o proxector de láser), que

se  comentarán  na  aula  polo  profesorado  e  con  intervencións  reguladas  do

alumnado, o que incentivará a oralidade.

Tamén se empregará a escrita no taboleiro e nos cadernos (fomentando a

toma  de  apuntamentos)  e  a  exposición,  en  grupos  ou  individualmente,  dos

contidos adquiridos a modo de exposición na aula e nos exteriores (corredores,

blogs, páxinas web).

Faranse exercicios prácticos na aula e na casa (dende o libro de texto e por

achega persoal do profesorado), cuxos resultados se irán expoñendo na aula e nos

materiais  persoais,  sendo  corrixidos  polo  profesorado  na  mesma  aula  e

particularmente  se  é  o  caso.  A  creación  persoal  ou  recreación  de  información
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previa centrarase nas materias de idiomas para que o alumnado dea de si todo o

seu potencial persoal.

Finalmente, a realización frecuente de tests, controis ou exames apoiará o

esforzo  por  aprender  ao  tempo  que  se  usará  como  medio  de  avaliación

complementada polo traballo persoal cotián do alumnado.

7.1.3. Educación en valores a través das distintas áreas e materias

O proceso educativo do IES de Cacheiras terácomo referencia o currículo

oficial e asemade incidirá nos valores transversais que procurarán unha formación

integral  do  alumnado.  Nomeadamente,  atenderanse  os  acordados  pola

comunidade escolar como ideario básico do centro, que se resumen nos puntos

seguintes :

- Aconfesionalidade

- Pensamento crítico e/ou participativo

- Pluralismo e defensa dos valores democráticos

- Coeducación e educación non sexista

- Escola participativa e corresponsable da comunidade educativa

- Relación co contorno xeográfico, sociocultural e institucional

- Atención á diversidade

- Lingua/s de aprendizaxe. O galego lingua maioritaria e vehicular.

- Educación en actitudes: temas transversais

- Educación integral para formar cidadáns/ás conscientes

- Valorizar as actividades complementarias e extraescolares

7.1.4. Criterios xerais sobre a avaliación e promoción do alumnado

CRITERIOS DE EXCEPCIONALIDADE PARA A PROMOCIÓN AO CURSO SEGUINTE

DO ALUMNADO CON TRES MATERIAS PENDENTES:

 Ter desenvolvida a maioría das competencias básicas.

 Non  ter  recibido  ao  longo  do  curso  informes  de  actitude  negativa  ou  de

abandono en ningunha desas materias.

 Non ter en ningunha das tres materias unha nota inferior a 4.

CRITERIOS DE TITULACIÓN PARA ALUMNADO DE 4º DE ESO:
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 Ter  aprobadas  todas  as  materias  e  ten  desenvolvidas  a  maioría  das

competencias básicas.

 No  caso  de  ter  unha  ou  dúas  materias  con  cualificación  negativa,  ter

desenvolvida a maioría das competencias básicas e non ter recibido informes

de abandono ou de actitude negativa.

 Excepcionalmente, no caso de ter tres materias con cualificación negativa, ter

adquirido a maioría das competencias básicas e non ter recibido informes de

abandono  ou de  actitude  negativa;  ademais,  en  ningunha  das  tres  materias

pode ter unha nota inferior a 4.

CRITERIOS DE TITULACIÓN PARA O ALUMNADO DE DIVERSIFACIÓN DE 4º DE

ESO:

 Superar  todos  os  ámbitos  e  materias  que  integran  o  programa  e  ter

desenvolvida a maioría das competencias básicas.

  No  caso  de  ter  superados  os  dous  ámbitos  e  desenvolvida  a  maioría  das

competencias básicas, ter avaliación negativa só nunha ou dúas materias e non

ter recibido informes de abandono ou de actitude negativa.

 Excepcionalmente,  no caso de superar os dous ámbitos e ter desenvolvida a

maioría das competencias básicas, ter avaliación negativa en tres materias sen

recibir  informes  de  abandono  ou  de  actitude  negativa,  e  sempre  que  en

ningunha destas tres materias teña unha nota inferior a 4.

7.2. Bacharelato

7.2.1. Adecuación dos obxectivos xerais de etapa  ao contexto

1.  Escoitar  e  comprender  información  xeral  e  específica  oral  en  distintas

situacións comunicativas, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación

co falante.

2.  Comunicarse  oralmente  en situacións  habituais  de forma comprensible,

axeitada e con certo nivel de autonomía.

3. Escribir textos sinxelos con fins diversos sobre distintos temas utilizando

recursos axeitados de cohesión e coherencia.

4.  Utilizar  eficazmente  os  compoñentes   fonéticos,  léxicos,  estruturais  e

funcionais básicos das linguas en contextos reais de comunicación.
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5.  Desenvolver a autonomía na aprendizaxe,  reflexionando sobre o propio

proceso  de  adquisición  da  lingua  e  transferindo  ás  linguas  autóctonas  e

estranxeiras  coñecementos  e  estratexias  de  comunicación  adquiridas  noutras

linguas.

6. Valorar as linguas en xeral como instrumento de acceso á información e

como  ferramenta  de  aprendizaxe  de  contidos  diversos,  como  medio  de

comunicación e entendemento entre persoas de procedencias, linguas e culturas

distintas evitando calquera tipo de discriminacións e de estereotipos lingüísticos e

culturais.

7.  Manifestar  unha  actitude  receptiva  e  de  autoconfianza  na  propia

capacidade de aprender a usar os idiomas.

8.  Coñecer os elementos culturais  máis relevantes dos países onde se usa

cada lingua e establecer relación entre aspectos culturais deses países e os propios

rexeitando estereotipos.

9.  Adquirir  coñecementos  gramaticais,  sociolingüísticos  e  discursivos  para

empregalos na comprensión, a análise e o comentario de textos e na planificación,

a composición e a corrección das propias producións.

10.  Analizar  os  diferentes  usos  sociais  das  linguas  e  os  estereotipos

lingüísticos que supoñen xuízos de valor e prexuízos, en especial os referidos ás

mulleres, para os evitar.

11. Coñecer as características xerais dos períodos culturais.

12.  Asumir  responsablemente  os  seu  deberes,  coñecer  e  exercer  os  seus

dereitos no respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a

solidariedade  entre  as  persoas  e  grupos,  exercitarse  no  diálogo  afianzando  os

dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para

o exercicio da cidadanía democrática.

13.  Identificar  o  ciclo  da  actividade  económica.  Distinguir  sistemas

económicos e formar un xuízo persoal acerca das vantaxes e inconvenientes de

cada un deles.

14.  Manifestar  interese  por  coñecer  e  interpretar  con  sentido  crítico  e

solidario os grandes problemas económicos actuais, en especial as desigualdades

económicas e a sobreexplotación de recursos naturais, así como os derivados da

globalización da actividade económica.

15.  Formular  xuízos  persoais  acerca  de  problemas  económicos  de

actualidade. Comunicar opinións argumentando con precisión e rigor a partir de
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conceptos e principios económicos elementais. Aceptar a discrepancia e os puntos

de vista distintos como vía de enriquecemento persoal.

16.  Abordar  de  maneira  autónoma  e  razoada  problemas  económicos  do

contorno,  utilizando  os  procedementos  de  indagación  das  ciencias  sociais  e

diversas fontes e medios de información, en especial as tecnoloxías da información

e comunicación. Trasladar esta reflexión ás situacións cotiás do contorno.

17.  Coñecer e  comprender,  dunha maneira crítica,  o  uso e significado das

principais magnitudes macroeconómicas como indicadores da situación económica

dun país.

18.  Desenvolver  a  visión  espacial  para  ser  quen  de  relacionar,  situar  e

comparar as formas tanto no espazo real como a súa correspondencia no espazo

do debuxo.

19. Aceptar a normalización como convencionalismo universal que simplifica

e  facilita  o  entendemento  da representación ou racionaliza  a  produción dunha

determinada realidade.

20. Coñecer e valorar os efectos positivos da práctica regular de actividade física

no desenvolvemento persoal e social, facilitando a mellora da saúde e da calidade

de vida.

21.  Practicar e  deseñar actividades expresivas en grupos pequenos,  con ou sen

base musical, como medio de expresión e comunicación.

22.  Coñecer  e  practicar  actividades  físicas  no  medio  natural,  favorecendo  e

demostrando actitudes que contribúan á súa conservación.

23. Adoptar unha actitude crítica fronte a prácticas sociais con efectos negativos

para a saúde individual e colectiva.

24.  Resolver,  mediante  o  estudo  directo  da  función  e  da  súa  gráfica,

problemas de optimización e tendencia, extraendo conclusións, a partir do estudo

da función.

25. Relacionar as gráficas que representan fenómenos económicos e sociais

coas funcións que se axustan a elas, realizando unha interpretación cualitativa e

cuantitativa .

26.  Estudar  situacións  empíricas  relacionadas  con  fenómenos  sociais

mediante  táboas  gráficas  utilizando  medios  tecnolóxicos  e  obter  información

suplementaria mediante técnicas numéricas e diferentes canles de información. 

27.  Determinar  o  tipo  de  relación  existente  entre  os  elementos  dun

conxunto de  datos  dunha distribución bidimensional,  extraendo conclusións  de

tipo cuantitativo a partir da súa representación gráfica.

Páxina 33 de 449



28.  Utilizar  a  reflexión  lóxico-dedutiva,  os  modelos  de  argumentación

propios  das  matemáticas  e  os  procedementos  matemáticos  adquiridos  para  a

realización de investigacións. 

29. Resolver problemas e situacións extraídas da realidade social e da vida

cotiá,  utilizando  as  técnicas  matemáticas  apropiadas  para  resolver  problemas,

interpretando as solucións obtidas.

30. Comprende-los conceptos da ciencia e a súa articulación en leis, teorías e

modelos, valorando o papel que estes desempeñan no seu desenvolvemento para

aproximarse a unha interpretación científica da vida.

31. Utilizar os coñecementos de ciencia para explicar e propoñer solucións a

fenómenos, situacións e problemas da realidade diaria.

32.  Utilizar  con  certa  autonomía  as  estratexias  características  da

investigación  científica  (considerar  problemas,  formular  e  contrastar  hipóteses,

planificar deseños experimentais etc.), e os procedementos propios da ciencia, para

realizar pequenas investigacións e, en xeral, explorar situacións e fenómenos que

lles sexan descoñecidos.

33. Comprender a natureza da ciencia e as súas limitacións, así como as súas

complexas interaccións coa tecnoloxía e a sociedade, valorando algúns aspectos da

investigación científica como un medio para lograr unha mellora nas condicións de

vida actuais.

34. Valorar a vantaxe de confrontar diferentes fontes de información para

formarse  unha  opinión  propia  e  crítica  sobre  distintos  problemas  actuais

relacionados coa ciencia.

35. Comprender o proceso cambiante e dinámico que está detrás de calquera

ciencia e a importancia neste proceso de actitudes abertas e flexibles.

36. Valorar a necesidade de revisión das leis, teorías e os modelos científicos

para o progreso da ciencia.

37. Comprender o papel da enerxía nos procesos tecnolóxicos, explicando as

súas  distintas  transformacións  e  aplicacións,  e  adoptar  actitudes  de  aforro  e

valoración  da  eficiencia  enerxética  de  cara  a  conseguir  un  desenvolvemento

sustentable.

38. Comprender e explicar como se organizan e desenvolven os procesos

tecnolóxicos e científicos, e mais identificar e describir as técnicas e os factores

económicos e sociais que concorren en cada caso.
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39.  Planificar  e  desenvolver  proxectos  técnicos  ou  científicos  en  equipo,

achegando  ideas  e  opinións,  responsabilizándose  de  tarefas  e  cumprindo  os

obxectivos dun plan de traballo.

40.  Valorar  a  importancia  da  investigación  e  do  desenvolvemento  na

creación de novos produtos e sistemas.

41.  Coñecer  e  valorar  o  patrimonio  cultural,  natural  e  histórico,

contribuíndo á súa conservación e mellora.

42. Entender a diversidade lingüística e cultural como un dereito e un valor

dos pobos e dos individuos.

43. Analizar e xulgar criticamente as realidades do mundo contemporáneo e

os antecedentes e factores que inflúen nel. Posibilitar e consolidar unha madureza

persoal, social e moral que permita actuar responsable e autonomamente.

44.  Identificar  as  posicións  morais  que  están  na  orixe  dos  principais

problemas e conflitos do mundo actual, valorar a importancia da análise ética na

orientación da súa resolución e desenvolver unha actitude crítica ante os modelos

que se transmiten a través dos medios de comunicación, mediante a adquisición de

destrezas básicas na utilización das fontes de información. 

45.  Adquirir  un  pensamento  crítico,  desenvolver  un  criterio  propio  e

adquirir  habilidades  para  comunicar  as  propias  ideas  e  defender  as  propias

posicións en debates, a través da argumentación documentada e razoada, así como

para escoitar e valorar as razóns e argumentos dos outros. 

46.  Utilizar  estratexias básicas no traballo  intelectual  tales  como análise,

síntese e crítica dos temas propostos.

47.  Valorar  a  capacidade  racional  como  principal  medio  de  entender,

confrontar e discutir os diversos problemas e situacións que o ser humano ten que

resolver ó longo da súa vida.

48. Desenvolver unha conciencia cívica, crítica e autónoma, inspirada nos

dereitos humanos e comprometida coa construción dunha sociedade democrática,

xusta  e  equitativa  e  coa  defensa  da  natureza,  desenvolvendo  actitudes  de

solidariedade e participación na vida comunitaria.

7.2.2. Decisións sobre a metodoloxía

A metodoloxía empregada debe:

1. Xerar o traballo en equipo para potenciar a comunicación e o intercambio de

experiencias
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2. Favorecer a aprendizaxe por descubrimento das distintas habilidades coas que

relacionarse  con  contornas  naturais  ou  artificiais  empregando  diversos

instrumentos técnicos

3. Motivar o alumnado, o que constitúe  un  elemento  esencial  da  aprendizaxe

resaltando a relación que este mantén cos súa contorna

4. Canalizar os procesos de aprendizaxe partindo das experiencias e coñecementos

previos da vida do alumnado e a súa aplicación á contorna social e vital deste.

5.  Facilitar  a  autonomía  gradual  do  alumnado  para  evitar  que  este  dependa

continuamente do profesorado ou da familia á hora de afrontar a aprendizaxe

6. Ensinar a pensar e a secuenciar os procesos de aprendizaxe, para que esta se

conciba  non  como  mera  acumulación  de  información  senón  remodelando

conceptos previos e observando a relación con outras disciplinas ou contidos.

Fomentarase e dirixirase a información contida no libro de texto e mais nas

noticias  ou  artigos  extraídos  de  xornais,  revistas,  internet  (co  emprego  dos

recursos informáticos do centro, como o ordenador ou o proxector de láser), que

se  comentarán  na  aula  polo  profesorado  e  con  intervencións  reguladas  do

alumnado, o que incentivará a oralidade.

Tamén se empregará a escrita no taboleiro e nos cadernos (fomentando a

toma  de  apuntamentos)  e  a  exposición,  en  grupos  ou  individualmente,  dos

contidos adquiridos a modo de exposición na aula e nos exteriores (corredores,

blogs, páxinas web), o que inclúe a creación de traballos de campo.

Faranse exercicios prácticos na aula e na casa (dende o libro de texto e por

achega persoal do profesorado), cuxos resultados se irán expoñendo na aula e nos

materiais  persoais,  sendo  corrixidos  polo  profesorado  na  mesma  aula  e

particularmente  se  é  o  caso.  A  creación  persoal  ou  recreación  de  información

previa centrarase nas materias de idiomas para que o alumnado dea de si todo o

seu potencial persoal, amosando opinións reflexionadas e xuízos racionais propios

dunha sociedade moderna.

7.2.3. Educación en valores a través das distintas áreas e materias

O proceso educativo do IES de Cacheiras terán como referencia o currículo

oficial e asemade incidirá nos valores transversais que procurarán unha formación

integral  do  alumnado.  Nomeadamente,  atenderanse  os  acordados  pola

comunidade escolar como ideario básico do centro, que se resumen nos puntos

seguintes :
- Aconfesionalidade
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- Pensamento crítico e/ou participativo

- Pluralismo e defensa dos valores democráticos

- Coeducación e educación non sexista

- Escola participativa e corresponsable da comunidade educativa

- Relación co contorno xeográfico, sociocultural e institucional

- Atención á diversidade

- Lingua/s de aprendizaxe. O galego lingua maioritaria e vehicular.

- Educación en actitudes: temas transversais

- Educación integral para formar cidadáns/ás conscientes

- Valorizar as actividades complementarias e extraescolares

7.2.4. Criterios xerais sobre a avaliación e promoción do alumnado

Aplicarase  a  Orde  de  5  de  maio  do  2011  para  bacharelato.  En  caso  de

solicitude do alumnado repetidor de 2º de bacharelato, a este conservaráselle, nas

materias  que  xa  teña  superadas,  a  cualificación  obtida  na  nova  convocatoria,

sempre que esta cualificación sexa superior á anterior. 

7.2.5. Criterios para outorgar a matrícula de honra

Nota media de 2º de bacharelato sen contabilizar a materia de Relixión.

DESEMPATE: 

Maior media de 1º de bacharelato con todas as cifras decimais.

7.3. Aspectos xerais para a elaboración das programacións 

Segundo  a  Orde  do  8  de  xuño  de  2015  o  centro  debe  establecer  un

procedemento  para  garantir  a  publicidade  das  programacións  didácticas.  Así

mesmo  o profesorado informará ao alumnado das programacións docentes da súa

área ou materia. Esta información básica ou extracto da programación incluirá os

obxectivos, contidos e criterios de avaliación do ciclo ou curso correspondente, os

mínimos esixibles para obter unha valoración positiva, os criterios de cualificación

e os procedementos de avaliación da aprendizaxe que se vaian utilizar.

Por  outra  parte,  os  criterios  de cualificación  deben  ser  obxectivos  e

documentados,  os  apartados como actitude  na clase,  presentación de  traballos,

exposicións orais, que impliquen observación sistemática, precisan determinar as

técnicas  ou  instrumentos  que  garanticen  a  obxectividade  da  observación  e

valoración. Con esta mesma finalidade de procurar obxectividade todas as probas

e/ou traballos que se utilicen co alumnado deben levar incluída a cualificació (o

valor numérico) de cada apartado.

Os criterios de cualificación deben establecer de xeito inequívoco o valor de

cada apartado ou de cada estándar de aprendizaxe, sen que quede a criterio de
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cada profesor a súa ponderación. No caso de contemplarse traballos do alumnado

ou  aspectos  como  actitude,  puntualidade,  caderno  de  clase  etc.,  debe  estar

cuantificado e acreditado ese apartado.

Existen casos, como os descontos por faltas de ortografía ou os libros de

lectura  que  establecen  algunhas  materias  de  linguas,  de  deben  estar  ligadas  a

determinados criterios de avaliación ou estándares de aprendizaxe polo que debe

especificarse a valoración que terán na nota global.

A programación didáctica debe estar paxinada, separando cada materia do

curso correspondente e cun pé de páxina identificando ao centro, curso escolar e

departamento,  para  permitir  a  fragmentación  do  mesmo,  se  fora  preciso.  Co

mesmo fin, cada materia debera contar dos respectivos criterios de cualificación.

No redondeo de notas o o criterio a aplicar será o que se ven utilizando na

normativa:  a nota media será a media aritmética das cualificacións de todas as

cualificacións, arredondada á centésima máis próxima e, en caso de equidistancia,

á superior.

Canto ás programacións de linguas, débese seguir o artigo 27.5 do Decreto

86/2015, polo que establece o currículo de ESO e bacharelato que establece que os

centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas da

súa oferta educativa. 

ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
1- Índice paxinado.

2- Introdución e contextualización.

3-  Contribución  ao  desenvolvemento  das  competencias  clave,  concreción  que  recolla  os  estándares  de  aprendizaxe

avaliables.

4- Concreción de obxectivos por curso.

5- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable: temporalización, grao mínimo de consecución para superar a

materia, procedementos e instrumentos de avaliación

6- Concrecións metodolóxicas da materia.

7- Materiais e recursos.

8- Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado.

9- Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente.

10-  Organización de actividades de seguimento e avaliación das materias pendentes.

11-  Organización de procedementos para acreditar coñecementos previos (bacharelato).

12-  Deseño de avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados.

13-   Medidas de atención á diversidade.

14-  Concreción dos elementos transversais en cada curso.

15-  Actividades complementarias e extraescolares do departamento.

16-  Participación no Proxecto lector.

17- Participación no Plan de incorporación das TIC.

18-  Procedemento para informar ao alumnado sobre a programación.

19-  Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica en función dos resultados académicos e

procesos de mellora.

7.4. Tratamento transversal para a educación en valores
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Temas transversais neste PEC:

A educación cívica e moral.

A educación para a paz.

A educación para a igualdade de oportunidades de ambos os sexos.

A educación ambiental.

A educación para a saúde, a educación sexual e a educación vial .

A educación do consumidor.

Lembramos que o ensino debe servir á sociedade, ao medio concreto en que

está inserido. Debe facer cidadáns libres, críticos, sen prexuízos.  Polo tanto,

neste centro fomentarase:

-A participación democrática do profesorado e do alumnado na vida do centro e do

grupo/aula,  de forma que se creen foros de  diálogo onde poidan formularse os

problemas de convivencia e de traballo.

-A educación en valores entendida como unha responsabilidade compartida polo

conxunto do profesorado e que daquela debe formar parte explicitamente das

súas programacións didácticas.

-Actividades  que  consoliden  un  comportamento  de  alumnas  e  alumnos  no

ámbito escolar e fóra del, de acordo cos principios morais e éticos, que libremente

vaian asumindo.

7.5. Programacións didácticas dos distintos departamentos

(Para visualizalas en pdf, premer en Programación 2015-2016)

7.5.1. Departamento de Bioloxía e xeoloxía

Programación 2015-2016

7.5.2. Departamento de Debuxo

Programación 2015-2016

7.5.3. Departamento de Economía

Programación 2015-2016

7.5.4. Departamento de Educación física

Programación 2015-2016

9
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7.5.5. Departamento de Filosofía

Programación 2015-2016

7.5.6. Departamento de Física e química

Programación 2015-2016

7.5.7. Departamento de Francés

Programación 2015-2016

7.5.8. Departamento de Grego

Programación 2015-2016

7.5.9. Departamento de Inglés

Programación 2015-2016

7.5.10. Departamento de Latín

Programación 2015-2016

7.5.11. Departamento de Lingua castelá e literatura

Programación 2015-2016

7.5.12. Departamento de Lingua galega e literatura

Programación 2015-2016

7.5.13. Departamento de Matemáticas

Programación 2015-2016

7.5.14. Departamento de Música

Programación 2015-2016

7.5.15. Departamento de Tecnoloxía

Programación 2015-2016
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7.5.16. Departamento de Xeografía e historia

Programación 2015-2016

7.5.17. Departamento de Orientación

Programación 2015-2016

8. DINAMIZACIÓNS

8.1.  Equipo de dinamización e normalización lingüística

Proxecto de fomento do uso do galego do IES CACHEIRAS

(Curso escolar 2015- 2016)

1) Breve estudo sociolingüístico:

O IES de Cacheiras no concello de Teo,(con oferta educativa de ESO e dúas 

modalidades de Bacharelato: o de Ciencias e Tecnoloxía e o de Humanidades e Ciencias 

Sociais) recolle alumnado dos Concello Ames (Milladoiro) e Teo, En 1º de ESO o 

alumnado procede de varios colexios de referencia: 

No resto da ESO e en bacharelato hai escasas incorporacions, normalmente por 

cambio de domicilio familiar.

O concello está configurado por unha serie de centros de poboación cunha 

idiosincrasia ben diferenciada: urbanizacións, vivendas unifamiliares de nivel socio-

económico alto e núcleos rurais ocupados por familias en que os cabezas de familia teñen

unha profesión variada e, lóxicamente, de variada economía. O nivel socio-económico 

medio das familias do alumnado do centro, segundo os datos recollidos nunha enquisa 

recente, é de grao medio, medio-alto e baixo tendo en conta as profesións dos pais e das 

nais.
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No nivel de Bacharelato, os cursos son de entre 28 e 32 alumnos e alumnas 

repartidos en dous grupos, con alumnado procedente da ESO do propio centro.

O número total de alumnas/os é de 642, repartidos entre Educación Secundaria 

Obrigatoria –de 1º a 4º curso- e Bacharelato -1º e 2º cursos-.

Cadros:

ESO

CURSO ALUMNADO

1º 121

2º 137

3º 116

4º 113

PROGRAMA DE
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

CURSO ALUMNADO

1º ANO- 3º ESO 7

2º ANO- 4º ESO 11

AGRUPAMENTOS ESPECÍFICOS

CURSO ALUMNADO

1º ESO 10
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2º ESO 10

3º ESO 10

BACHARELATO

CIENCIAS E TECNOLOXÍA HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

CURSO ALUMNADO GRUPOS CURSO ALUMNADO

1º BCH 59 2 1º 29

2º BCH 34 1 2º 26

1.1.- Contorno sociolingüístico do centro. Teo : un concello de 18.100 

habitantes.

O alumnado deste instituto procede dos Concello Ames (Milladoiro) e Teo, configurado

este por unha serie de centros de poboación cunha idiosincrasia ben diferenciada: 

urbanizacións, vivendas unifamiliares de nivel socio-económico alto e núcleos rurais 

ocupados por familias en que os cabezas de familia teñen unha profesión variada e, 

loxicamente, de variada economía. O nivel socio-económico medio das familias do 

alumnado do centro, segundo os datos recollidos nunha enquisa recente, é de grao 

medio, medio-alto e baixo tendo en conta as profesións dos pais e das nais. 

A poboación teense presenta un dos máis elevados niveis de uso espontáneo do noso 

idioma. Nos patios das escolas ou dos institutos, nos parques e nos locais de ocio 

frecuentados pola mocidade, o galego é a lingua ambiental imperante. 
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Dende o propio concello de Teo faise unha labor moi importante de normalización e 

dinamización do galego, con diversas actividades orientadas a diferentes grupos de 

edade.

En canto ao perfil de uso lingüístico das familias, o 81% do alumnado procede dun 

contorno familiar con uso lingüístico espontáneo e homoxéneo en galego. Con 

independencia de que os proxenitores tivesen ou non recibido ensino-aprendizaxe da 

lingua galega na súa etapa escolar, o habitual é que pertenzan ao grupo de pseudo-

bilingües diglósicos (A0 // 0B), ademais da minoría privilexiada con competencia 

bilingüe

O centro atópase inserido nun marco integramente rural onde predomina a lingua 

galega como vehículo de relación, aínda que hai un número importante do alumnado 

ten como lingua de relación o castelán procedendo na súa maioría de urbanizacións 

ubicadas en Teo con familias procedentes dun entorno urbano.

O curso pasado realizouse unha enquisa de uso do galego entre o alumnado de 1º ciclo 

de secundaria, dando como resultado unha perda significativa de falantes a nivel 

xeracional. Os resultados foron dun 45% de alumnado galegofalante, fronte a pais (un

62%) e avós (un 82%).

Este ano centrarémonos en concienciar á comunidade educativa do preocupante da 

situación e na necesidade de por freno a disminución de galegofalantes.

1.2.- Perfil do uso lingüístico do profesorado

O número total de profesoras/-es ascende a 56 –distribuídos en 18 

Departamentos didácticos-: 53 son profesores de ensino secundario, 4 son mestres 

habilitados para 1º e 2º da ESO, 1 é a profesora de Pedagoxía Terapéutica, de apoio ás 

necesidades educativas especiais (NEE), e hai ademais 1 profesora Orientadora. 

O cadro de profesorado do IES Cacheiras presenta os seguintes grupos, en función 

do uso lingüístico de cada un deles:
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a) monolingües en castelán . Pertencen a este grupo, profesores e profesoras 

procedentes doutras comunidades españolas así como docentes galegos provenientes de 

ambientes desgaleguizados en xeracións anteriores.

b) pseudo-bilingües diglósicos . Adscríbense a este grupo, docentes procedentes de

grupos sociais con lingua funcional en galego e que por diversas razóns non completaron 

o coñecemento da súa lingua espontánea coa formación no código escrito.

c) pseudo-bilingües aditivos . Son os docentes procedentes de grupos sociais 

desgaleguizados en xeracións anteriores, que non teñen o galego como lingua funcional 

espontánea, mais que recuperan o seu uso por vía culta. Traballan con textos en galego e 

transmiten actitudes positivas en favor do idioma e do seu proceso de recuperación.

d. bilingües primarios ou secundarios.

1.3.- Perfil do uso lingüístico do alumnado

En función do seu uso lingüístico habitual, o alumnado do IES Cacheiras pode ser 

clasificado en tres grupos:

a) Uso maioritario do castelán.

É un colectivo próximo ao monolingüismo. O seu uso da lingua galega redúcese ás 

actividades académicas na materia de lingua e literatura galegas e naquelas outras con 

docencia e material de apoio no noso idioma. Representan un 55% do total do alumnado. 

Socioloxicamente proceden en xeral de urbanizacións cercanas a Santiago, de vivendas 

unifamiliares de nivel medio alto, e de inmigración dende países sudamericanos de fala 

hispana. 

En xeral o seu posicionamento respecto ao galego é negativo atopando posturasde 

rexeitamento e discriminación, asociando o idioma galego a un nivel sociocultural baixo e

a un entorno rural.
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b) Uso maioritario do galego (Case de xeito exclusivo na expresión espontánea). É un 

colectivo bilingüe, con uso maioritario do galego por motivación contextual. Representan 

un 45% do total. Consideramos relevante indicar que, alén do segmento de alumnado que

representa a continuidade na transmisión interxeneracional (41%), neste grupo 

incluímos un 4% de alumnos e alumnas que no ambiente escolar se socializan en galego 

mais que teñen outro idioma para o uso familiar.

1.4.- Persoal non docente.

Dentro deste apartado, persoal de limpeza, secretaría e conserxería atopamos un 

uso maioritario do galego como lingua de relación .

1.5.- Situación lingüística do centro

Exposta a situación lingüística dos sectores anteriores é posible afirmar que a 

situación do centro é preocupante pola perda significativa de galego falantes a nivel 

xeracional, asímesmo tamén preocupa o posicionamento do alumnado dunha 

procedencia mais urbana respecto ao idioma.

As actuacións do departamento de normalización lingüística irán encamiñadas a 

cambiar a percepción do noso idioma por unha parte do alumnado, e a mellorar o 

emprego na escrita potenciando a creatividade do noso alumnado.

2. Obxectivos 

O Equipo de Dinamización Lingüística do IES Cacheiras propón un proxecto de 

fomento do uso da lingua galega incluíndo unha serie de actividades para conseguir e 

ampliar, na medida do posíbel, os obxectivos que a normativa legal sinala e que foron 

incluídas no Proxecto Educativo de Centro, tras seren aprobadas con anterioridade no 

Claustro de profesores e no Consello Escolar. As actividades normalizadoras e 

dinamizadoras tenderán a conseguir un cambio de imaxe que permita acadar cotas 

máis altas de prestixio para a lingua tendo en conta os seguintes obxectivos xerais e 

particulares: 
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2.1.- Obxectivos xerais

• Coñecer e valorar a creación actual en Galiza, coñecendo ás autoras e aos autores 

máis representativos do momento actual nos ámbitos literario, audiovisual, teatral e 

musical.

• Valorar a lingua galega como propia de Galiza, comprendendo as circunstancias 

históricas que condicionaron a súa evolución.

• Analizar a realidade sociolingüística de Galiza, interpretando criticamente os 

factores que interveñen nela.

• Utilizar a lingua galega, oralmente e por escrito, como instrumento para a 

comunicación interpersoal e para a comprensión, análise e organización de feitos e 

saberes de calquera tipo.

• Utilizar a lingua galega para a comprensión, e para a elaboración, de 

informacións orais e escritas, atendendo ás características formais de cada unha delas.

2.2.- Obxectivos particulares adecuados aos distintos sectores: 

 Implicar activamente a todos os membros da comunidade educativa 

(pais/nais, profesorado de todos os departamentos, alumnado e persoal de 

administración).

 Potenciar as competencias activas sobre as pasivas. 

 Participar en actividades plurianuais.

 Utilizar as novas tecnoloxías. 

 Colaborar con outros centros educativos na planificación lingüística e na 

realización de actividades.

 Conseguir propostas orixinais para incidir nos usos reais, orais e escritos da

comunidade educativa.

3.- Descrición detallada das actividades de dinamización lingüística para 

cada un dos obxectivos propostos.
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Considérase que todas actividades que se propoñen contribúen a conseguir os 

obxectivos xerais xa que son tan amplos que abranguen cada unha das actuacións 

dinamizadoras que se levarán a cabo.

O Equipo de Dinamización e Normalización Lingüística e mais a Vicedirección do 

IES Cacheiras, en estreita colaboración, realizaron e presentaron –ao comezo deste curso 

académico- as súas propostas de actividades extraescolares e complementarias, 

nomeadamente das encamiñadas a levar a cabo os preceptos da Lei de Normalización 

lingüística no tocante ao ensino: reforzar a dimensión comunicativa do galego en relación

con contextos vivos e facilitarlle ao alumnado unha oferta educativa que o axude a 

percibir a utilidade, beleza e modernidade da nosa lingua e que o capacite para o seu uso 

correcto e eficaz, afastado de usos sexistas e respectuoso coa situación sociolingüística en

que se enmarca o noso centro. 

O EDNL do centro proponse programar e coordinar durante este novo curso 

académico aquelas actuacións que respondan á razón de ser do propio equipo: executar 

un proceso de promoción da lingua que se leve a cabo mediante o emprego integrado de 

todas as actividades que faciliten este proceso (formación, asesoramento, elaboración do 

corpus, sensibilización lingüística e extensión do uso), co obxectivo de incrementar a 

presenza social e mais o prestixio da lingua galega. Tamén colaborará nas actividades

que os diferentes departamentos queiran levar a cabo e participará naquelas 

convocatorias que vaian facendo públicas a Administración, outros centros públicos de 

ensino de Galicia, a Coordinadora de Equipos de Dinamización e Normalización 

Lingüística, os organismos públicos ou privados e mais as diferentes asociacións que 

traballan a prol da lingua galega. Ademais, colaborará en todas as actividades 

presentadas pola Vicedirección en materia de xénero e igualdade, dous dos eixes centrais 

do seu labor, no que se refire a organización de actividades.

En canto aos obxectivos particulares, proponse o seguinte: 
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a) Implicar activamente a todos os membros da comunidade educativa 

(pais/nais, profesorado de todos os departamentos, alumnado e persoal de 

administración): as actividades que fundamentalmente implican a toda a comunidade 

educativa son a revista do centro, os concurso literarios anuais, as distintas celebracións 

de festas de tradición no concello e as actividades de conmemoración do día contra a 

violencia de xénero en colaboración co concello de Teo.

b).- Potenciar as competencias activas sobre as pasivas. Nas actividades 

anteriores preténdese optimizar o uso das competencias activas, tanto na revista, como 

nos concursos, nas celebracións... No resto das actividades programadas poténciase 

fundamentalmente a creatividade do alumnado, mediante a creación artística con 

diferentes instalacións no centro e con audiovisuais: curtas de animación e creación 

O EDNL traballará nas seguintes direccións:

I. Creación e consolidación do blog de normalización : IES CACHEIRAS EN 

GALEGO@ blogspot.com, plataforma que terá como obxectivos: que o profesorado 

interesado publique e comparta materiais didácticos, que o alumnado poida realizar as 

consultas que precise e participar nas actividades programadas, que o propio equipo 

conte cun espazo desde onde:

Divulgue tanto as actuacións que vaia poñer en marcha como as que se organicen 

desde fóra do centro. 

Publique os traballos realizados polo alumnado do centro.

Informe sobre novas procedentes da Consellería de Educación, da Secretaría de 

Política Lingüística e das asociacións que traballan pola normalización da lingua.

Amplíe as ligazóns que toda a comunidade escolar poida necesitar para traballar 

con, en, desde, para e polo galego (materiais de lingua e literatura galega online, blogs, 

wikis, bibliotecas escolares, clubs de lectura, dicionarios, tradutores, prensa, 

audiovisuais, música, banda deseñada, noticias dos concellos etc.).
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Sirva como memoria ou depósito de información, o máis completo posible de todo

o que se faga no centro, para a elaboración final da revista do centro.

Neste caso, o equipo pensa que o gran reto será conseguir que este blog sexa un 

instrumento vivo, útil, activo e interdisciplinar.

 II. Promoción e organización de actividades de diferente tipo, encamiñadas

a que toda a comunidade escolar participe de maneira activa no proxecto de 

normalización e dinamización da lingua.

 Campaña de sensibilización : “ Sinte en galego “. (Instalación artística nos 

corredores do centro). Autoras e autores : alumnado de 1º e 3º de ESO, 

destinatarios : toda a comunidade educativa. Organizan os departamentos de 

Lingua Galega e Debuxo. Esta exposición acompañarase cun audiovisual 

realizado por alumnado de 4º de ESO titulado para min o galego é.

 Campaña de igualdade xénero: Proxección de traballos audiovisuais, 

anuncios e curtas. Exposición de carteis sobre igualdade. Estes proxectos serán 

realizados polo alumnado de 4º de ESO coa colaboración do departamento de 

Debuxo.

 Proxecto de investigación sobre o uso do galego no concello de Teo: 

Elaboración dun documental e dunha enquisa sobre o uso da lingua galega 

en Teo. Enquisa sobre papel para repartir entre profesorado, persoal non 

docente, alumnado e familias, destinada a actualizar os datos sobre 

utilización do noso idioma na comunidade escolar. O curso pasado 

realizouse entre alumnado de 1º ciclo da ESO, este ano farase entre 

profesorado e alumnado de bacharelato. Os datos serán presentados en 

formato audiovisual, acompañados de entrevistas gravadas aos 

participantes na enquisa.
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 As festas cíclicas. Actividades relacionadas con estas festas, tan arraigadas e 

vivas aínda no concello en que se encontra o centro, destinadas a todo o 

alumnado: Samaín, Magosto, Entroido, Maios, San Xoán. Para elas contarase coa

colaboración, entre outros, dos Dptos. de Educación Física, Música, Debuxo e 

Tecnoloxía.

 Así escribe e crea o noso alumnado. Convocatoria de certames de creación 

literaria dirixidos cíclica e progresivamente a todos os cursos do centro. 

Concursos: II Concurso de conto de medo: “Tes un conto… que mete medo” 

(relatos de temática concreta: o medo, o terror, a intriga…),IV Concurso de 

relato: “Un Abrente de Palabras”, “III Concurso de Poesía”…, creación de 

atranques para o Entroido: “Non te atranques”… Contarase coa colaboración 

especial de todos os departamentos didácticos de linguas.

 Creación oral en lingua galega. Organización de sesións de contacontos. Para 

esta actividade contaremos coa participación de coñecidos autoras/-es,actores-

actrices. Destinatarios: ata un total de 150 alumnas/-os en cada sesión, por mor

do espazo e a cabida do Salón de actos.

 Obradoiros Crea- Acción. Realización de exposicións de temática variada 

(traballos realizados a partir do coñecemento e estudo da obra de autoras e 

autores galegos, creación do lema que o IES de Cacheiras propoñerá para a 

defensa e uso da nosa lingua, poemas ilustrados –poesía de muller escrita en 

galego- etc.). Neste caso contarase coa participación activa e coa coordinación 

do profesorado dos Dptos. de Debuxo e de Música. As obras de ilustración 

crearanse por medios informáticos nos cursos de 4º de ESO, na materia de 

Educación Plástica e Visual.

 Lingua e literatura de noso. Traballo con obras de creación literaria escritas 

en galego e charlas cos autores e as autoras que vaian participar. 

Preferentemente, este equipo buscará que todo o alumnado poida achegarse 
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aos autores e autoras das obras de lectura deste curso académico, contando 

tamén coa colaboración do Dpto. de Lingua galega e literatura e mais do Club de

lectura “Raíña Lupa”.

 Recreos de cinema. Organización de proxeccións dos traballos realizados polo 

alumnado de Debuxo e Linguaxe Audiovisual, e mais de curtametraxes, 

pequenas reportaxes, documentais etc. que amenicen os recreos do noso 

alumnado. Neste caso contarase de novo coa participación activa e coa 

coordinación do profesorado do Dpto. de Debuxo. Tamén se organizarán 

proxeccións de filmes en galego (actividades extraescolares) , podendo mesmo 

contar coa presenza dalgúns dos protagonistas. Destinatarios: todo o alumnado

do centro.

 Axenda Cultural. Mantemento do taboleiro temático –a cargo dunha das 

profesoras integrantes do Equipo, Inés Lastres Rubinos (Dpto. de Xeografía e 

Historia)- onde toda a comunidade escolar encontre información completa das 

exposicións, presentacións de libros e demais actividades culturais organizadas

por diferentes organismos e institucións do noso concello e dos máis próximos 

ao centro. 

 Letras Galegas 2014: Elaboración de materiais relacionados co autor 

homenaxeado. Traballo realizado en colaboración co profesorado dos Dptos. de

Lingua galega e literatura, Francés, Debuxo e Xeografía e Historia. Autores: 

alumnado de 4º da ESO. Destinatarios: todo o alumnado do centro.

 Lembrando as mulleres e homes de Galicia. Actividades relacionadas coas 

creadoras e creadores galegos que homenaxearemos durante este ano. 

Aniversarios, centenarios etc.

 Edición da revista escolar: Na lingua que eu falo (número 2) que se distribuirá

nos meses de xuño e setembro entre profesorado, persoal non docente e 

alumnado.

Páxina 52 de 449



 Elaboración de Spots en animación stop-motion sobre o fomento do uso 

do galego na xuventude. Estes traballos realizaranse en colaboración co 

Departamento de Debuxo na materia de Educación Plástica e Visual en 3º e 4º 

de ESO. Estes Spots proxectaranse no centro e publicaranse no blogue de 

normalización.

 Arte e coñecemento. Este proxecto trata de relacionar as diferentes áreas de 

coñecemento entre elas e coa lingua galega como nexo, ofrecendo unha visión 

do saber como un todo. A idea é ofrecer unha visión de conxunto das diferentes 

materias nas que o alumnado ten dividido o currículo. 

Partes expositivas do proxecto:

1. Fotografía: arte e natureza. Buscando a beleza da nosa paisaxe: Exposición 

de fotografías sobre a paisaxe do concello realizadas polo alumnado de 4º 

de ESO. 

2. Debuxo artístico: instalación con ilustracións e textos do alumnado.

3. Debuxo técnico: os fractais, os fractais na natureza. A proporción áurea.

4. Volume: a permanencia da materia.

5. Deseño gráfico: carteis sobre a protección da natureza e o medio ambiente.

6. Audiovisual: proxección de spots de animación en stop-motion con temática 

medioambiental feitos polo alumnado de plástica.

7. Proxección de curtas con temática medioambiental realizadas polo 

alumnado de audiovisual. No proxecto educativo ATURUXO FILMS 

foméntase o uso do galego na creación dos guións promovéndose a 

presenza desta lingua nos medios audiovisuais.
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Esta actividade, promovida pola profesora Montserrat Amigo (Dpto. de Debuxo) 

contará coa colaboración dos departamentos de Física e Química, Bioloxía e Lingua

Galega.

 Participación nas actividades organizadas pola Vicedirección destacando, 

especialmente, o II Festival de Poesía: Palabras tecen redes e os IV Cantos na 

Maré.

 Fomento da lectura en galego e mais do uso cotián da Biblioteca escolar a 

través do Club de Lectura “Raíña Lupa”, formado polo alumnado inscrito -25 

alumnas/ -os- e coordinado polas profesoras Sabela Álvarez, Margarita Parrado

e Purificación Cabido.

En cada actividade ou acción do centro amosaremos unha gran sensibilidade en 

todo o referente ao xénero, á loita pola erradicación da violencia contra as mulleres, e 

tentaremos implicar activamente a toda a comunidade educativa. Como principio, o 

centro impulsará todas as actividades necesarias para educar na igualdade.

Consideramos que todo o relacionado coa coeducación e a educación en xénero é

tamén educación para a saúde, e máis concretamente incluímos neste apartado os 

obradoiros de educación afectivo-emocional e sexual dos que xa falamos.

Participación en actividades organizadas desde fóra do centro.

 Visitas a museos de Compostela, Pontevedra, Vigo e da Coruña.

 Participación na convocatoria anual do “Correlingua”. Contando coa 

colaboración do profesorado do Departamento de Educación física, todo o 

alumnado de 1º da ESO participará neste día de festa. Aproveitando a 

convocatoria, as rapazas e rapaces do noso instituto presentarán publicamente 
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o lema para o fomento, uso e protección do noso idioma (creado polo propio 

alumnado do centro).

 Certame Intercentros de Teatro Escolar. Participación do alumnado do 

centro neste certame.

 “Club de Debate”, concellos de Teo, Ames, Rois e Santiago. O Club do Debate é 

unha idea impulsada o curso pasado dende os Servizos de Normalización 

Lingüística dos concellos na que participan outros municipios de fóra desta 

Comarca coma Betanzos, Ferrol, Carballo, As Pontes, Carral, Pontevedra, A 

Coruña, Oleiros, Vigo e Ourense. De feito, esta iniciativa recolle a proposta das 

cidades de Pontevedra ou A Coruña, que levaban tempo desenvolvendo 

proxectos similares. O Concello de Teo incorporouse mediante a sinatura dun 

protocolo de colaboración cos de Ames, Rois e Santiago. 

8.2. Proxecto de dinamización das TIC

Período bianual: 2015-2017.

I. INTRODUCIÓN

"As Administracións Públicas deben asegurar o acceso á Educación de todos
os cidadáns e evitar que o acceso ás redes leve consigo un novo tipo de 
discriminación xeradora dunha nova forma de analfabetismo"

“En Internet existe o maior encontro multicultural e a maior coincidencia 
tecnolóxica de todos os tempos" (C. Alonso, D. Galego, 2003)

Nos centros educativos poderá designarse unha persoa encargada dás 
tecnoloxías da información e dá comunicación, que terá como obxectivo o 
mantemento cotián dos equipamentos informáticos do centro, así como o soporte 
no seu uso didáctico ao resto dos profesores do claustro” (Orde 17 de xullo C. ED. E
Ord. Univ.)

Na sociedade estanse estendendo os esforzos por ofrecer formación virtual 
aos cidadáns. Desde as administracións públicas vemos un protagonismo das 
universidades que intensificaron as súas dotacións a nivel tecnolóxico e están 
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preparando aos seus docentes para ofrecer unha formación virtual unida á 
presencial.

No privado, as empresas tamén optaron por xestionar a súa formación 
continua con contornas virtuais que permiten ampliar a formación. No ámbito 
político a estratexia europea para o emprego e as estratexias nacionais en materia 
de educación e formación permanente tamén potencian a utilización das TIC para o
desenvolvemento de contidos, servizos e contornas de aprendizaxe avanzados e 
pertinentes no plano pedagóxico.

As iniciativas de formación virtual que potenciaron as TIC noutros 
contextos, como o estadounidense, non responderon as expectativas en moitos 
casos. Desde un primeiro momento de revolución co xurdir de numerosas 
empresas dedicadas a esta formación e de centros universitarios creados 
exclusivamente para iso, pasouse a un momento de análise e estudo sobre as 
experiencias de fracaso que afectou a empresas de renome e a un sector 
empresarial que se desenvolveu para ofrecer formación continua á carta.

Os problemas expuxéronse a pesar dun gran investimento nos avances 
tecnolóxicos e na elaboración de contidos dixitais e multimedia de alta calidade 
técnica.

Hoxe en día o camiño de mellora céntrase en factores máis relacionados coa
formación que coa tecnoloxía, sobre todo no ámbito da utilización pedagóxica da 
tecnoloxía e da xestión do cambio. Os avances nas tecnoloxías permítennos unha 
comunicación sen distancias, a presenza a través de videoconferencia, a 
interacción coa información, o coñecemento compartido. o traballo en grupo e a 
colaboración, a distribución de información en tempo real, e estes avances 
transforman a práctica educativa.

As tecnoloxías das que dispomos permiten as clases en directo e diferido, as 
comunicacións entre o profesor e o alumno; o labor de titorías, a elaboración de 
material didáctico moi diverso e a participación do alumno en múltiples 
actividades, así como o seguimento e avaliación continua e final de todo o proceso. 
Pero o ensino cambia nos seus distintos elementos ao integrar as TIC en todos eles.
Temos que centrarnos en aplicar eses cambios as propostas de formación:

 as posibilidades de comunicación que permiten un fluxo constante, con 
tempos menos ríxidos e establecidos e entre máis interlocutores.

 ensino baseado no descubrimento, na procura de nova información, da 
moita (case inesgotable) que teremos dispoñible na rede favorece a 
aprendizaxe máis activa para o alumno.

 combinación multimedia con alta calidade en audio, vídeo, gráficos 
animados. simulacións e textos permitirá un ensino rico sensorialmente, e 
interactiva entre os distintos tipos de información.

 xerar actividades que propoñan procesos diferentes para facilitar a 
aprendizaxe máis adecuada ao progreso individual.

 o traballo co computador permítenos un rexistro constante das actividades 
formativas que cada alumno realiza e así propor itinerarios distintos 
segundo as súas características.

 o traballo en equipo favorece un proceso de aprender diferente que pon en 
práctica destrezas de organización, negociación, debate, regulación de 
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tarefas, etc. e ao dispor de conexión en rede non interfire cos tempos e 
localización dispoñibles de cada alumno, etc.

Para que as propostas de formación virtual exploten de forma adecuada esas 
posibilidades e cheguen a ter máis eficacia necesitase traballar varios aspectos dos 
que. destacamos neste breve artigo os seguintes:

1. A formación dos docentes que traballan en accións formativas 
virtuais. En moitas ocasións eliminouse o papel docente e limitouse a
unha tarefa de titorización. No proceso de ensino non se pode obviar 
a necesaria intervención do profesor para presentar, propor as 
actividades, explicar as dúbidas, estimular a implicación dos 
alumnos. adecuar a practica a cada un dos alumnos, abrir novos 
camiños para resolver dificultades, etc.

2. A intervención do docente non pode separarse da creación dos 
materiais didácticos e isto deuse en moitas ocasións. Os materiais 
didácticos teñen que adaptarse aos alumnos e basearse máis no 
deseño pedagóxico que permite aprender. O profesor pode traballar 
con outros profesionais especializados en deseño, pero é o seu 
coñecemento sobre a forma de traballar con esa información o que 
os converte. en materiais didácticos. 

3. As destrezas transversais en TIC dos que utilizan propostas 
formativas virtuais. Tanto os alumnos como os profesores teñen que 
formarse primeiro nas novas ferramentas de comunicación e 
manexo da información para utilízalas deforma correcta e que 
exploten todas as posibilidades. En moitas ocasións as posibilidades 
de uso desas ferramentas quedan reducidas por un coñecemento das
mesmas baseadas nunha aprendizaxe mínima ou ata na súa 
dimensión de lecer como ocorre cos chat.

A investigación sobre os usos das TIC en todos os procesos formativos e as 
necesidades que se expón indícannos que hai que:

 Diversificar as propostas metodolóxicas.
 Flexibilizar os itinerarios de aprendizaxe e enriquecelos con materiais e 

actividades de complexidade diferentes.
 Apoiar a interacción e a comunicación cun clima máis dinamizador dentro 

das contornas formativas.
 Se a proposta a formativa diríxese a un traballador que sexa recoñecida na 

súa empresa cun tempo de dedicación non como unha carga.
 Explotar as tecnoloxías dispoñibles.

O IMPACTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN NO MUNDO EDUCATIVO

Esta emerxente sociedade da información, impulsada por un vertixinoso avance 
científico nun marco socioeconómico neoliberal-globalizador e sustentada polo 
uso xeneralizado das potentes e versátiles tecnoloxías da información e a 
comunicación (TIC), leva consigo cambios que alcanzan todos os ámbitos da 
actividade humana. Os seus efectos maniféstanse de xeito moi especial nas 
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actividades laborais e no mundo educativo, onde todo debe ser revisado: dende a 
razón de ser da escola e demais institucións educativas, ata a formación básica que 
precisamos as persoas, a forma de ensinar e de aprender, as infraestructuras e os 
medios que utilizamos para ¡so, a estructura organizativa dos centros e a súa 
cultura...

Neste marco, Aviram (2002) identifica tres posibles reaccións dos centros 
docentes para adaptarse As TIC e ao novo contexto cultural:

 Escenario tecnócrata. As escotas adáptanse realizando simplemente 
pequenos axustes: en primeiro lugar a introducción da "alfabetización 
dixital" dos estudiantes no curriculum para que utilicen as TIC como 
instrumento para mellorar a productividade no proceso da información 
(aprender SOBRE as TIC) e logo progresivamente a utilización as TIC como 
fonte de información e provedor de materiais didácticos (aprender de as 
TIC)..

 Escenario reformista. Danse os tres niveis de integración das TIC que 
apuntan Xosé María Martín Patiño, Xesús Beltrán Llera e Luz Pérez (2003): 
os anteriores (aprender sobre as TIC e aprender de as TIC) e ademais 
introdúcense nas prácticas docentes novos métodos de ensino/aprendizaxe
constructivistas que contemplan o uso das TIC como instrumento cognitivo 
(aprender CON as TIC) e para a realización de actividades 
interdisciplinarias. "Para que as TIC desenvolvan todo o seu potencial de 
transformación (..,) deben integrarse na aula e con verterse nun 
instrumento cognitivo capaz de me//orar a intelixencia e potenciar a 
aventura de aprender" (Beltrán Llera)

 Escenario holístico. Os centros levan a cabo unha profunda 
reestructuración de todos os seus elementos. Como indica Joan Majó (2003)
"a escala e o sistema educativo non soamente teñen que ensinar as novas 
tecnoloxías, non só teñen que seguir ensinando materias a través das novas 
tecnoloxías, senón que estas novas tecnoloxías á parte de producir uns 
cambios na escola producen un cambio no ámbito e, como a escola o que 
pretende é preparar a xente para este ámbito, se este cambia, a actividade 
da escola ten que cambiar". 

En calquera caso, e cando xa se cumpriron máis de 20 anos dende a entrada das 
ordenadores nos centros docentes e máis de 10 dende a chegada do ciberespacio, 
podemos falar, así do seu impacto no mundo educativo:

 Importancia crecente da educación informal das persoas. Como 
destacamos no apartado anterior, coa omnipresencia dos medios de 
comunicación social, as aprendizaxes que as persoas realizarnos 
informalmente a través das nasas relacións sociais, da televisión e os 
demais medios de comunicación social, das TIC e especialmente de Internet,
cada vez teñen máis relevancia na nosa bagaxe cultural. Ademais. 
institucións culturais como museos, bibliotecas e centros de recursos cada 
vez utilizan máis estas tecnoloxías para difundir os seus materiais (vídeos, 
programas de televisión, páxinas web... ) entre toda a poboación. E os 
portais de contido educativo multiplícanse en Internet. Os mozos cada vez 
saben máis (aínda que non necesariamente do "currículo oficial") e 
aprenden máis cousas fóra da escola. Por iso, un dos retos que teñen 
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actualmente as institucións educativas consiste en integrar as achegas 
destas poderosas canles formativas nos procesos de ensino e aprendizaxe, 
facilitando aos estudiantes a estructuración e valoración destes 
coñecementos dispersos que obteñen a través de os "mass media" e 
Internet. <http.-lidewev.uab.es/pmarques/eparaiethtm>

 Novos contidos curriculares. Necesitamos novas competencias. Os 
profundos cambios que en todos os ámbitos da sociedade se produciron nos
últimos anos esixen unha nova formación de base para os mozos e unha 
formación continua ao longo da vida para todos os cidadáns. Así, ademais 
da consideración a todos os niveis dos cambios socioeconómicos que 
orixinan o posibilitan os novos instrumentos tecnolóxicos e a globalización 
económica e cultural, nos plans de estudios vanse incorporando a 
alfabetización dixital básica (cada vez máis imprescindible para todo 
cidadán) e diversos contidos relacionados co aproveitamento específico das
TIC en cada materia. Por outra banda, determinadas capacidades e 
competencias adquiren un papel relevante nos curriculuns: a busca e 
selección de información, a análise crítica (considerando perspectivas 
científicas, humanistas, éticas, ...) e a resolución de problemas, a elaboración
persoal de coñecementos funcionais, a argumentación das propias opinións 
e a negociación de significados, o equilibrio afectivo e o talante constructivo
(non pesimista), o traballo en equipo, os idiomas, a capacidade de 
autoaprendizaxe e adaptación ao cambio, a actitude creativa e innovadora, a
iniciativa e a perseveranza... 
<http://dewey.uab.es/pmarques/competen.htm>.

 Novos instrumentos TIC para a educación. Como nos demais ámbitos de 
actividade humana, as TIC convértense nun instrumento cada vez máis 
indispensable nas institucións educativas 

<http://dewey.uab.es/pmarques/siyedu.htm>, onde poden realizar múltiples 
funcionalidades: 

 Fonte de información (hipermedial). 
 Canle de comunicación interpersoal e para o traballo colaborativo e para o 

intercambio de información e ideas (e-mail, foros telemáticos)
 Medio de expresión e para a creación (procesadores de textos e gráficos, 

editores de páxinas web e presentacións multimedia, cámara de vídeo)
 Instrumento cognitivo e para procesar a información: follas de cálculo, 

xestores de bases de datos...
 Instrumento para a xestión, xa que automatizan diversos traballos da 

xestión dos centros: secretaría, acción titorial, asistencias, bibliotecas...
 Recurso interactivo para a aprendizaxe. Os materiais didácticos multimedia 

informan, adestran, simulan guían aprendizaxes, motivan...
 Medio lúdico e para o desenvolvemento psicomotor e cognitivo.

 Crecente oferta de formación permanente e dos sistemas de 
teleformación. Como se destaca no Libro Branco da Comisión Europea 
sobre Educación "Cara a unha sociedade do coñecemento" (1995) e o 
informe da OCDE sobre "Aprendizaxe continua" (1996), a aprendizaxe é un 
proceso que debe realizarse toda a vida. Así, ante as crecentes demandas 
dunha formación continua, ás veces ata "a medida", que permita aos 
cidadáns afrontar as esixencias da cambiante sociedade actual, institucións 
formativas diversas e universidades multiplícanse as ofertas (presenciais e 
"on-line") de cursos xerais sobre novas tecnoloxías e de cursos 
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especializados de actualización profesional. Por outra banda, ademais das 
empresas (que se encargan en boa medida de proporcionar aos seus 
traballadores os coñecementos que precisan para o desempeño da súa 
actividade laboral) e da potente educación informal que proporcionan os 
mass media e os novos ámbitos de Internet, cada vez vai sendo máis 
habitual que as institucións educativas que tradicionalmente 
proporcionaban a formación inicial das persoas (escolas e institutos) tamén
se impliquen, conxuntamente coas bibliotecas e os municipios, na 
actualización e renovación dos coñecementos dos cidadáns. A integración 
das persoas en grupos (presenciais e virtuais) tamén facilitará a súa 
formación continua.

 Novos ámbitos virtuais (on-line) de aprendizaxe (EVA) que, 
aproveitando as funcionalidades das TIC, ofrecen novos ámbitos para o 
ensino e a aprendizaxe libres das restriccións que impoñen o tempo e o 
espazo no ensino presencial e capaces de asegurar unha continua 
comunicación (virtual) entre estudiantes e profesores. Estes ámbitos 
(cunha ampla implantación na formación universitaria, profesional e 
ocupacional) tamén permiten complementar o ensino presencial con 
actividades virtuais e créditos on-line que poden desenvolverse na casa, nos
centros docentes o en calquera lugar que teña un punto de conexión a 
Internet.

 Necesidade dunha formación didáctico-tecnolóxica do profesorado. 
Sexa cal sexa o nivel de integración das TIC nos centros docentes, o 
profesorado necesita tamén unha "alfabetización dixital" e unha 
actualización didáctica que o axude a coñecer, dominar e integrar os 
instrumentos tecnolóxicos e os novos elementos culturais en xeral na súa 
práctica docente

http://dewey.uab.es/pmaeques/docentes.htm

 Labor compensatorio fronte á "brecha dixital". Os centros docentes 
poden contribuír coas súas instalacións e as súas accións educativas 
(cursos, talleres,...) a achegar as TIC a colectivos que doutra forma poderían 
quedar marxinados. Para iso, ademais de asegurar a necesaria 
alfabetización dixital de todos os seus alumnos, facilitarán o acceso aos 
equipos informáticos en horario extraescolar nos estudiantes que non 
dispoñan de ordenador na casa e o requiran. Tamén conviría que, co apoio 
municipal e outras institucións, ao rematar as clases se realizasen nos 
centros cursos de alfabetización dixital para as familias dos estudiantes e os
cidadáns en xeral, contribuíndo deste xeito a achegar a formación continua 
a toda a poboación.

 Maior transparencia, que leva consigo unha maior calidade nos 
servizos que ofrecen os centros docentes. Sen dúbida a necesaria presenza 
de todas as institucións educativas no ciberespacio permite que a sociedade
poida coñecer mellor as características de cada centro e as actividades que 
se desenvolven nel. Esta transparencia, que ademais permite a todos 
coñecer e reproducir as boas prácticas (organizativas, didácticas,...) que se 
realizan nos algúns centros, redunda nunha mellora progresiva da calidade.

En liña con estas formulacións tamén está Xavier Echeverría (2001) para quen o 
auxe das novas tecnoloxías, e en especial a chegada do "terceiro ámbito" (o mundo 
virtual) ten importantes incidencias en educación. De entre elas destaca:
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 Esixe novas destrezas. O "terceiro ámbito" é un espazo de interacción 
social no que se poden facer cousas, e para iso son necesarios novos 
coñecementos e destrezas. Ademais de aprender a buscar e transmitir 
información e coñecementos a través de as TIC (construír e difundir 
mensaxes audiovisuais), hai que capacitar as persoas para que tamén podan
intervir e desenvolverse nos novos escenarios virtuais.

1.- FUNCIÓNS DAS TIC EN EDUCACIÓN 

A "sociedade da información" en xeral e as novas tecnoloxías en particular 
inciden de xeito significativo en todos os niveis do mundo educativo. As novas 
xeracións van asimilando de xeito natural esta nova cultura que se vai 
conformando e que para nós leva consigo moitas veces importantes esforzos de 
formación, de adaptación e de "desaprender" moitas cousas que agora "se fan 
doutra forma" o que simplemente xa non serven. Os máis novos non teñen o poso 
experiencial de vivir nunha sociedade "máis estática" (como nós coñecemos en 
décadas anteriores), de maneira que para eles o cambio e a aprendizaxe continua 
para coñecer as novidades que van xurdindo cada día é o normal.

Precisamente para favorecer este proceso que se empeza a desenvolver 
dende os ámbitos educativos informais (familia, ocio....), a escola debe integrar 
tamén a nova cultura: alfabetización dixital, fonte de información, instrumento de 
productividade para realizar traballos, material didáctico, instrumento cognitivo.... 
Obviamente a escola debe achegar aos estudiantes a cultura de hoxe, non a cultura 
de onte, Por iso, é importante a presenza en clase do ordenador (e da cámara de 
vídeo, e da televisión...) dende os primeiros cursos, como un instrumento máis, que
se utilizará con finalidades diversas: lúdicas, informativas, comunicativas. 
instructivas... Como tamén é importante que estea presente nos fogares e que os 
máis pequenos podan achegarse e gozar con estas tecnoloxías da man dos seus 
pais.

Pero ademais deste uso e desfrute dos medios tecnolóxicos (en clase, na 
casa,...), que permitirá realizar actividades educativas dirixidas ao seu 
desenvolvemento psicomotor cognitivo, emocional e social, as novas tecnoloxías 
tamén poden contribuír a aumentar o contacto coas familias. Un exemplo: a 
elaboración dunha web da clase (dentro da web da escola) permitirá achegar aos 
pais a programación do curso, as actividades que se van facendo. permitirá 
publicar algúns dos traballos dos nenos e nenas, as súas fotos,... Os alumnos 
(especialmente os mais novos) encantaralles e estarán supermotivados con iso. E 
tamén os pais e o profesorado, ¿Por que non o facer? É doado, mesmo se poden 
facer páxinas web sinxelas co programa Word de Microsoft.

As principais funcionalidades das TIC nos centros están relacionadas con:

 Alfabetización dixital dos estudiantes (e profesores... e familias...)
 Uso persoal (profesores, alumnos,...): acceso á información, comunicación, 

xestión e proceso de datos.
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 Xestión do centro: secretaria, biblioteca, xestión da titoría de alumnos.
 Uso didáctico para facilitar os procesos de ensino e aprendizaxe.
 Comunicación coas familias (a través da web de centro...)
 Comunicación co ámbito.
 Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes e 

comunidades virtuais): compartir recursos e experiencias, pasar 
informacións, preguntas...

Así teriamos as principais funcións das TIC nos ámbitos educativos actuais, 
poderían ser:

o Medio de expresión (SOFTWARE): escribir, debuxar, presentacións,
webs..

o Fonte aberta de información (WWW-INTERNET, PLATAFORMAS 
e-CENTRO, DVDs, TV...). A información é a materia prima para a 
construcción de coñecementos.

o Instrumento para procesar a información (SOFTWARE): más 
productividade, instrumento cognitivo... Hai que procesar a 
información para construír novos coñecementos-aprendizaxes.

o Canle de comunicación presencial (TABLET DIXITAL)_ Os 
alumnos poden participar máis en clase. 

o Canle de comunicación virtual (MENSAXERÍA, FOROS, WEBLOG, 
WIKIS, PLATAFORMAS e-CENTRO...), que facilita: traballos en 
colaboración. intercambios, titorías, compartir, poñer en común, 
negociar significados, informar... 

o Medio didáctico (SOFTWARE): informa. adestra, guía aprendizaxe, 
avalía, motiva. Hai moitos materiais interactivos autocorrectivos.

o Ferramenta para a avaliación, diagnóstico e rehabilitación 
(SOFTWARE)

o Xerador/Espazo de novos escenarios formativos (SOFTWARE. 
PLATAFORMAS DE e-CENTRO), Multiplican os ámbitos e as 
oportunidades de aprendizaxe contribuíndo á formación continua en
todo momento e lugar.

o Adoitan resultar motivadoras (imaxes, vídeo, son, 
interactividade, ...). E a motivación é un dos motores da aprendizaxe.

o Poden facilitar o labor docente: máis recursos para o tratamento 
da diversidade, facilidades para o seguimento e avaliación (materiais
autocorrectivos, plataformas,...), titorías e contacto coas familias.

o Permiten a realización de novas actividades de aprendizaxe de 
alto potencial didáctico.

o Supoñen a aprendizaxe de novos coñecementos e competencias 
que inciden no desenvolvemento cognitivo e son necesarias para 
desenvolverse na actual Sociedade da Información. 

o Instrumento para a xestión administrativa e titorial facilitando o
traballo dos titores e os xestores do centro 

o Facilita a comunicación coas familias (e-MAIL, WEB DE CENTRO, 
PLATAFORMA e-CENTRO). Pódense realizar consultas sobre as 
actividades do centro e xestións on-line. contactar cos titores, recibir
avisos urxentes e orientacións dos titores, coñecer o que fixeron os 
fillos na escola, axudalos nos deberes,.. e tamén recibir formación 
diversa de interese para os país 
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FUNCIÓNS EDUCATIVAS DAS TIC E OS "MAS MEDIA"

FUNCIONS INSTRUMENTOS

Medio de expresión e creación multimedia, para 
escribir, debuxar realizar presentacións 
multimedia, elaborar páxinas web.

 Procesadores de textos, editores de imaxe e
vídeo, editores de son programas de 
presentacións, editores, de paxinas N.veb

 Linguaxes de autor para crear materiais 
didácticos interactivos

 Cámara fotográfica, vídeo

 Sistemas de edición videográfica, dixital e 
analóxica

Canle de comunicación, qué facilita a 
comunicación interpersoal, o intercambio de 
ideas e materiais e o traballo colabourativo.

 Correo electrónico, chat, videoconferencias,
listas de discusión, forums...

Instrumento de productividade para o proceso da 
información: crear bases de datos.., preparar 
informes, realizar cálculos...

 Follas de cálculo, xestores de bases de 
datos.

 Programas para o tratamento dixital da 
imaxe e o son

Fonte aberta de información e de recursos 
(lúdicos, formativos, profesionais,...). No caso de 
Internet hai "buscadores" especializados para 
axudarnos a localizar a información que 
buscamos. 

 CD-ROM, videos DVD, páxinas web de 
interese educativo en Internet...

 Prensa, radio, televisión 

Instrumento cognitivo que pode apoiar 
determinados procesos mentais dos estudantes 
asumindo aspectos dunha tarefa: memoria que Ile
proporciona datos para comparar diversos 
puntos de vista, simulador onde probar hipótese, 
ámbito-social para colaborar con outros, 
provedor de ferramentas que facilitan a 
articulación e representación de coñecementos„

 Todos os instrumentos anterior 
considerados dende esta perspectiva, como
instrumentos de apoio aos- procesos 
cognitivos do estudante

 Xerador de mapas conceptuais

Instrumento para a xestión administrativa e 
titorial

 Programas específicos para a xestión de 
centros e seguimento de titorias.

 Web do centro con formularios para 
facilitar a realización de trámites on-line

Ferrarnenta para a orientación, o diagnóstico e a 
rehabilitación de estudantes

 Programas específicos de orientación 
diagnóstico e rehabilitación

 Webs específicos de información para a 
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orientación escolar e profesional.

Medio didáctico e para a avaliación: informa, 
exercita habilidades, fai preguntas, guía a 
aprendiz.axe, motiva, avalía…

 Materiais didácticos multimedia (soporte 
disco o en Internet).

 Simulacións.

 Programas educativos de radio, video e 
televisión. Materiais didácticos na prensa.

Instrumento para a avaliación, que proporciona: 
corrección rápida e retroacción inmediata, 
redución de tempos e custos, posibilidade de 
seguir o "rastro" do alumno, uso en calquera 
ordenador (se é on-line)

 Programas e páxinas web interactivas para 
avaliar coñecementos e habilidades

Soporte de novos escenarios formativos  Eidos virtuais de ensino 

Medio lúdico e para o desenvolvemento cognitivo  Videoxogos

 Prensa, radio, televisión...

2.- OBXETIVACIÓN

O principal obxectivo para este período bianual é tentar lograr un maior 
nivel de incorporación dás TIC nas distintas áreas curriculares, tanto na Educación 
Secundaria e Bachalerato sempre en función das dotacións dispoñibles e dos 
horarios organizativos. asi como mellorar a competencia no uso, destas 
tecnoloxías, a cantas persoas do Claustro o desexen, xunto coa potenciación dá 
biblioteca do centro, na esfera dá adecuación multimedia (como centro de 
documentación escolar e área de desenrolo, de consulta e integración de proxectos 
educativos), añadíndose a isto o apoio ao departamento de normalización 
lingüística e asemade órganos de acción, tanto titorial, como pedagóxica e 
administrativa do centro, para conseguir un espazo de comunicación e integración 
escolar onde a propia información e vos canles de comunicación sexan vía no 
complemento da formación e xestión integral, tanto do alumno/a como do propio 
centro e a súa infraestructura.

No proxecto ATURUXO FILMS as ferramentas TIC son medios 
indispensables para o desenvolvemento dos procesos creativos na produción 
audiovisual. O alumnado emprega a tecnoloxía e as ferramentas de comunicación 
para acceder, xestionar, avaliar, crear e comunicar, ética e legalmente, co fin de 
poder participar activamente na sociedade do coñecemento (cámaras de vídeo 
dixital, software de captación de imaxe e de edición, tratamento dixital de imaxes, 
deseño gráfico, maquetación e edición, Internet, blogs...). Aprenden tamén a 
empregar internet na busca de información e documentación de fontes 
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contrastadas na preparación dos temas dos proxectos audiovisuais. Para o 
desenvolvemento da produción audiovisual traballan en espazos de traballo 
colaborativos virtuais como o Teambox.

3. - TAREFAS DA COORDINACIÓN DAS TIC

Tomando como referencia a Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula 
a percepción da compoñente singular do complemento especifico por función 
titorial e outras funcións docentes (DOG do 24 xullo) teriamos: 

"Artigo 14º. -Funcións dá dinamización dás tecnoloxías dá información e a 
comunicación”. En colaboración co profesorado de apoio, serán ás seguintes:

 Dinamizar e impulsar o uso das TIC do centro.
 Mantemento cotián dos equipamentos informáticos do centro, constituíndo 

o primeiro nivel de soporte destes, contando co apoio, nesta tarefa, do 
asesor o asesora TIC dá zona, sempre que ás circunstancias así o requiran.

 Dar soporte, no uso didáctico, do equipamento informático do centro, ao 
resto do claustro, contando co apoio, nesta tarefa, do asesor ou asesora TIC 
dá zona, sempre que ás circunstancias así o requiran.

 Elaborará, por requirimento do equipo directivo e dás liñas directoras dá 
Comisión de Coordinación Pedagóxica, o proxecto TIC e a organización e 
xestión dos medios e recursos tecnolóxicos do centro. 

 Asesorar, de ser o caso. no mantemento do sitio web do centro.
 Aquelas outras funcións que a Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria estableza na súa normativa específica ".

A partir das infraestructuras tecnolóxicas a disposición dos profesores e os 
estudiantes, consideramos os seguintes ámbitos tecnolóxicos para o 
desenvolvemento das actividades de ensino e aprendizaxe que fundamentan, máis 
se cabe estas funcións:

 Ámbito TABLET dixital. A dispoñibilidade dunha TABLET dixitaI na aula de 
clase, salas multiúso, aula de informática...,permite compartir información, 
comentala e debatela con todo o grupo de alumnos e o profesor.

 Ámbito de traballo con algúns ordenadores de apoio. Permite que varios 
alumnos o grupos traballen simultaneamente cos ordenadores. Podemos 
atopar diversas posibilidades que van dende:

 Dispoñer en clase dun ordenador, o cargo do profesor. Permite que algún 
alumno realice traballos puntuais (exercicios interactivos, busca de 
información en Internet, redactar e compoñer un traballo) mentres o grupo 
clase fai outro traballo.

 Dispoñer dun ordenador para cada 3 ou 4 alumnos (na clase, laboratorio, 
biblioteca, aula informática,...). Ademais de facilitar o desenvolvemento de 
actividades individualizadas para o tratamento da diversidade, permite 
dividir a clase en grupos para que realicen traballos colabourativos.
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 Ámbito de traballo individual ou por parellas. Tamén aquí podemos atopar 
diversas posibilidades:

 Dispoñer de ordenadores fixos na aula de clase, un por alumno por pupitre.

 Dispoñer de ordenadores portátiles na aula de clase. Permiten que sexan 
compartidos entre varias clases.

 Desprazar os alumnos á aula informática.

 Ámbito de traballo extraescolar do estudante (no centro ou na casa se 
dispón de ordenador e Internet). Máis alá do horario escolar, convén que os 
estudiantes dispoñan dun ámbito de traballo onde realizar as tarefas de 
aprendizaxe que requiran o uso do ordenador. 

 Ámbito de traballo persoal do profesor (no seu despacho, na casa), para 
preparar clases e materiais didácticos, corrixir traballos...

Conseguindo por exemplo:

 Elaboración de presentacións multimedia con imaxes capturadas co lector 
de documentos o doutros materiais dixitais. Utilización o lector de 
documentos para capturar imaxes (e por suposto calquera material dixital) 
e logo utilizalas para elaborar unha presentación multimedia sobre o tema, 
que se poderán presentar en clase coa tablet dixital ó publicar en Internet 
para que os alumnos o consulten on-line dende o seu ordenador na casa o 
no centro. Os alumnos tamén poden utilizar o lector de documentos para 
dixitalizar imaxes coas que elaborar presentacións multimedia e as 
presentar máis tarde en clase para comentalas e corrixilas entre todos.

 Gravación de vídeos didácticos. Se tamén se dispón do software de 
gravación de secuencias didácticas que adoita acompañar ás tablets dixitais 
interactivas, o profesor pode gravar pequenos vídeos coas súas explicacións
relacionadas coas imaxes que proxecta na PD, que logo se pode publicar en 
Internet para que os estudiantes os poidan repasar cando Iles conveña.

 Exercicios "á medida" de ampliación, reforzo a avaliación (tratamento da 
diversidade). Das plataformas de contidos o de Internet: programas titoriais
e de exercitación para avaliar e reforzar aprendizaxes, revisión de 
determinadas páxinas web para ampliar coñecementos... Algúns destes 
exercicios poden ser autocorrectivos e o propio alumno (O a mesma 
plataforma) informará o profesor dos seus resultados. Outros requirirán a 
entrega dun traballo por parte do estudante e a súa posterior corrección 
por parte do profesor. Se o cre oportuno mostrará primeiro a toda a clase 
coa PD os recursos que logo deberán utilizar os estudantes.

 Elaboración de materiais didácticos interactivos. Coa axuda dos recursos 
das plataformas de contidos en rede o coas ferramentas de autor (clic, 
multixestor Windows, hot potatoes...), o profesorado pode preparar ou 
modificar recursos didácticos para utilizar cos seus alumnos.

 0 xornal de clase... 
 Debates e foros virtuais...
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Insistimos nas tarefas que pretende levar a cabo a Coordinación das TIC, para o 
este período bianual, intentando ser realistas e efectivos:

o Optimizar o uso das dúas salas de ordenadores a todos Os niveis e 
materias posibles.

o Asesorar aos distintos Departamentos no uso das TIC a nivel 
docente.

o Supervisar a estado das instalacións correspondentes e realizar 
mantemento básico dos equipos.

o Facilitar e actualizar as informacións que, relacionadas co uso das 
TIC a nivel docente, vaian aparecendo. 

o Colaborar na busca, proba e avaliación de materiais que poidan ser 
usados nas distintas areas curriculares (programas educativos, 
proxectos institucionais,...)

o Colaborar có claustro de profesores e o equipo directivo naquelas 
cuestións relacionadas coa introducción, uso e afondamento do uso 
das TIC, facilitando información e asesoramento básico.

o Intentar resolver cantos problemas poidan xurdir no uso das TIC.
o Estudar a viabilidade de posibles ampliacións e melloras de equipos, 

programas e infraestrutura técnica.
o Recoller cantas ideas e suxestións poidan formular os membros do 

Claustro, os Departamentos, relacionadas coas TIC, e intentar darlles 
resposta. 

o Asesorar calquera persoa do Claustro que desexe mellorar a seu 
nivel de competencia no uso das TIC.

Tomando como referencia estas fases:

 Fase pre activa: planificación, creación de materiais didácticos...
 Fase de execución e avaliación das actividades de ensino e aprendizaxe cos 

alumnos: explicacións, autonomía de traballo do alumno, interaccións...
 Fase post-activa: titoría, xestións administrativas.
 Formación continuada: lecturas, cursos, xornadas, colaboración en 

investigacións.

4 .- AVALIACION DO DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO:

Periodicamente o responsable da Coordinación das TIC, solicitará 
información, tanto dos membros do Claustro coma do Equipo Directivo, para ir 
detectando e emendando, na medida do posible, cantas incidencias xurdan, así 
como recoller suxestións a esta Coordinación co fin de ir mellorando, corrixindo e 
optimizando o desenvolvemento deste proxecto. A final de curso, en na memoria 
correspondente, se reflectiran cantas actuacións se levaran a cabo, así como o grao 
de consecución das diversas tarefas de Coordinación expostas neste proxecto.

A era internet esixe cambios no mundo educativo. E os profesionais da 
educación teñen múltiples razóns para aproveitar as novas posibilidades que 
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proporcionan as TIC para impulsar este cambio cara a un novo paradigma 
educativo mais personalizado e centrado na actividade dos estudantes. Ademais da
necesaria alfabetización dixital dos alumnos e do aproveitamento das TIC para a 
mellora da productividade en xeral, a alto índice de fracaso escolar (insuficientes 
habilidades lingüísticas, matemáticas....) e a crecente multiculturalidade da 
sociedade co conseguinte aumento da diversidade do alumnado nas aulas (dos que
unha boa parte non dominan inicialmente a lingua utilizada no ensino), constitúen 
poderosas razóns para aproveitar as posibilidades de innovación metodolóxica 
que ofrecen as TIC para lograr unha escola mais eficaz e inclusiva.

8.3. Proxecto lector de centro.
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PROXECTO LECTOR E PLAN ANUAL DE LECTURA 2015-2016.

IES Cacheiras.

1. Introdución.

Todo proxecto lector  ten a  finalidade de facilitar  a  consecución dos

obxectivos  que  a  Lei  Orgánica  de  Educación  e  a  Comunidade

Autónoma de Galicia sinala para as etapas de ensino obrigatorio nos

decretos 130/2007 e 133/2007, polos que se establecen os currículos de

Educación  Primaria  e  Secundaria,  respectivamente  (DOG 13/07/07).

Este ha de axudar á consecución dos obxectivos pedagóxicos referidos

á adquisición da competencia lingüística e das habilidades no uso da

información,  así  como  a  adquisición  e  consolidación  do  hábito  da

lectura.

Dentro  do  currículo  da  educación  secundaria  obrigatoria,  a  lectura  e  a

comprensión lectora constitúe un factor primordial para o desenvolvemento das

competencias básicas. Os centros docentes teñen  a responsabilidade de garantir

un tempo dedicado á lectura en todos os cursos da etapa e en todas as materias, o

que  se  fará  de  acordo  co  Proxecto  Lector  do  centro.  De  aí  que  o  proxecto

educativo de cada centro teña que contar co seu Proxecto Lector.

O  noso  proxecto  lector  deséñase  para  desenvolver,  articular  e  integrar

todas as intervencións que se van realizar no centro en relación coa lectura, a

escritura  e  as  habilidades  informativas,  coa  participación  do profesorado das

distintas  áreas,  materias  e  ciclos  e  incorporando  a  biblioteca  escolar  e  as

bibliotecas de aula como recursos fundamentais para a súa posta en marcha.

Este proxecto será a referencia para a elaboración de programas ou plans

anuais de lectura, que se incluirán na Programación xeral anual. O seu deseño e

posta  en  marcha  son  competencia  de  todo  o  equipo  docente  e  estarán

coordinados pola persoa responsable da biblioteca escolar.
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Para  a  consecución  deses  obxectivos,  o  centro  educativo  debe  tomar

decisións consensuadas que permitan:

-A  existencia  da  biblioteca  escolar  como  centro  de  recursos  da

información,  da  lectura  e  da  aprendizaxe,  e  de  dinamización  da  actividade

educativa  e  da  vida  cultural  do  centro.  A  biblioteca  escolar  será,  pois,  un

instrumento imprescindible para que a comunidade escolar organice e dinamice

o mundo da lectura, da información e da aprendizaxe con carácter dinámico e en

constante actualización. 

-A integración das fontes informativas, en calquera soporte –impreso ou

electrónico- no tratamento dos contidos curriculares.

-A formación de persoas lectoras competentes e a creación e consolidación

do hábito da lectura, desenvolvemento de actitudes favorables á lectura mediante

a creación de ambientes que conviden á lectura, entre outras estratexias.

-Funcionamento da biblioteca escolar como factor de compensación social,

dando resposta ás necesidades do alumnado menos favorecido  a nivel social,

económico e cultural.

2. Fundamentos do Proxecto Lector de Centro (PLC).

O  proxecto  lector  e  o  plan  anual  de  lectura  garantirán  a  paulatina

capacitación do alumnado nas competencias básicas que se pretenden  cara á súa

formación como persoas competentes, activas e solidarias. 

Con esta  finalidade  empregaranse,  cun enfoque funcional,  as  diferentes

tecnoloxías  da comunicación e da información ao alcance do alumnado,  para

incidir  en  aspectos  específicos  destes  soportes  e  linguaxes,  de  cara  a  unha

utilización eficaz, comprensiva e ética destes.

A  formación  da  lectura  comprensiva  esixe  un  traballo  progresivo  e

continuado. Traballarase, dende as distintas áreas e materias, todo tipo de textos:

literarios, expositivos, xornalísticos, publicitarios, gráficos… en calquera soporte

–impreso ou electrónico-. Incidirase na identificación da finalidade da lectura e

na forma de axustar a lectura ao obxectivo en cada ocasión. 

Practicaranse  e  ensinaranse  estratexias  de  comprensión  lectora.  O

profesorado de  todas  as  áreas  e  materias  incluirá  nas  súas  programacións  as

actividades previstas no proxecto, segundo a temporalización que nel se acorde,

determinando a dedicación real dun tempo mínimo para a lectura e a inclusión

de prácticas de comprensión e fomento da lectura e da escritura.
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3. Seguimento e avaliación do Proxecto Lector de Centro.

Realizarase  unha  avaliación  continuada  dos  avances  ou  dificultades  da

posta en marcha do proxecto e das súas concrecións nos plans anuais de lectura.

Para a avaliación de aspectos relacionados co hábito lector teranse en conta

non  só  os  índices  de  lectura,  senón  tamén  a  capacidade  do  alumnado  para

avanzar na súa competencia literaria e ser quen de se enfrontar a textos cada vez

máis complexos, así como a súa actitude diante da lectura como medio para a

aprendizaxe,  fonte  de  pracer  e  recurso  para  o  desenvolvemento  e

enriquecemento persoal.

4. Obxectivos 

4.1. Obxectivos xerais.

Estes son os que recolle o plan LÍA 2010/2015 de Bibliotecas Escolares

para a Lectura, a Información e a Aprendizaxe.

-Adaptar os recursos informativos dos centros  ás novas necesidades da

sociedade da información do século XXI.

-Promover  cambios  no  profesorado  que  faciliten  a  integración  das

tecnoloxías emerxentes, a mellora da calidade e a renovación  das prácticas

educativas.

-Favorecer  a  adquisición  das  competencias  básicas  do  alumnado  e

contribuír ao seu éxito escolar.

-Mellorar a lectura comprensiva, a escritura e as habilidades no uso da

información da poboación escolar.

-Incentivar  o  uso  da  biblioteca  escolar  por  parte  das  comunidades

educativas,  aproveitando  os  seus  recursos  para  unha  mellor  atención  á

diversidade e unha máis óptima atención á multiculturalidade,  ás necesidades

educativas específicas e ao plurilingüismo.

-Estimular  a  experiencia  lectora  entre  os  distintos  sectores  da

comunidade educativa.
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4.2. Obxectivos propios.

-Axudar á normalización da lingua galega e da literatura galega, xa que

pensamos que a  lectura  en galego como un acto habitual  é  necesaria  para o

proceso de normalización da nosa lingua e literatura.

-Axudar a ter presente a perspectiva de xénero, pois o profesorado temos a

responsabilidade  de  exercer  unha  acción  contra  a  discriminación  sexual,

dende e  na  comunidade  escolar  para  destruír  o  modelo  androcéntrico  da

sociedade  patriarcal.  O profesorado temos  a  responsabilidade  de xerar  novos

valores para que rapazas e rapaces poidan desenvolver todas as súas capacidades

individuais e gustos persoais, con independencia do sexo ao que pertencen.

5. Liñas estratéxicas de actuación.

-Afianzar  a  colaboración  con  outros   axentes  sociais  que  poidan

contribuír  á  construción  da  sociedade  lectora  e  que  teñen  incidencia  na

poboación  escolar,  como  encontros  con  escritoras  e  escritores,  ilustradoras,

ilustradores,  contacontos;  obradoiros  de  creación  liteararia;  recitais  poéticos;

asistencia a mostras teatrais; asistencia a exposicións, concertos, relatorios, con

outros clubs de lectura (ANPA, Concello)…

-Realizar  actividades  arredor  de   celebracións  significativas  (Día  da

Biblioteca Escolar, Día da Non Violencia cara ás Mulleres Día do Libro, Día da

Paz, Día Internacional das Mulleres, Día das Letras Galegas, Día do Ambiente...

-Ampliar a visibilidade das boas prácticas que se están a levar a cabo a

través das bibliotecas escolares nos centros. 

-Dinamizar  dende  a  biblioteca  escolar o  mundo  da  lectura,  da

información e da aprendizaxe con carácter dinámico e en constante actualización

(ver Proxecto do noso centro: “Plan de dinamización da biblioteca escolar”).

-Acadar maiores cotas de implicación das familias   na formación das

novas persoas lectoras. 

-Potenciar os diferentes concursos literarios, con gran tradición no noso

centro: concursos de terror no Samaín; concurso do 17 de maio,  concurso de

poesía, concurso de guión audiovisual e teatral.

-Potenciar a colaboración co grupo de teatro do alumnado do centro.

-Continuar co programa “Hora de Ler”,  da Consellería de Educación e

Ordenación  Universitaria  para  o  fomento  da  lectura.  Este  programa  está
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dirixido  a  todas  as  etapas  da  educación  obrigatoria.  Consiste  en  facer  unha

lectura silenciosa de unha hora semanal e en horario lectivo. Todo o alumnado

da ESO,  á mesma hora, estará lendo o libro que cadaquén escolla.

Cadaquén elixirá libremente o seu  libro para ler, que pode traer da casa ou

collelo previamente na biblioteca. 

-Programa “Hora de ler”

Primeiro trimestre curso 2015-2016

Outubro:

Luns 5 1ª hora

Luns 19 2ª hora

Luns 26 3ª hora

Novembro:

Luns 9 4ª hora

Luns 16 5ª hora

Luns 23 6ª hora

Decembro:

Martes 1 1ª hora

Martes 15 2ª hora

-Promover e continuar coas actividades do Club de lectura, que conta

coa participación dun grupo de alumnado que comparte  as súas  experiencias

lectoras.  O  profesorado  coordinador  do  club  realizan  un  intercambio  de

experiencias e reflexións co alumnado pertencente a este, en horario non lectivo.

Este intercambio realízase no Punto de Lectura ou na Biblioteca. Dentro do Club

de Lectura organízanse tamén diversas actividades e saídas escolares que teñen

que ver co mundo da creatividade, como, por exemplo, as rutas literarias. Aquí o

alumnado  sensibilízase  co  gusto  literario,  aprende  a  reflexionar,  debater  e,

mesmo, a ser persoas dinamizadoras para outra parte do alumnado. Seguirase co

intercambio das  “mochilas viaxeiras”,  con material que o alumnado leva para

compartir en familia no tempo de lecer (libros, revistas, vídeos, filmes, CD d

música..) e que axuden a reforzar o vínculo entre familia e escola no seu labor

común de formación das persoas lectoras máis novas.

-Potenciar  a  proxección  de  filmes,  adaptación  de  obras  literarias,  así

como de documentais.
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-Potenciar o préstamo do material  audiovisual  –filmes,  documentais-

para que o alumnado o poida compartir e gozar en familia, especialmente as fins

de semana.

6. Plan Anual de Lectura (PAL). Curso 2015-2016.

O Proxecto Lector ha de ser a referencia para a elaboración do Plan Anual

de Lectura (PAL), un documento que concreta obxectivos e liñas estratéxicas de

acción para o desenvolvemento do Proxecto Lector de Centro (PLC) nun curso

escolar concreto, e que estará incluído na Programación Xeral Anual do Centro.

6.1. Obxectivos. Fundamentos. 

 Seguimos  as  directrices  do  Proxecto  Lector  e  enmarcamos  o  plan  no

contexto  do  curso  correspondente:  necesidades  máis  urxentes  que  cómpre

atallar,  resultados  da avaliación  diagnóstica  máis  recente,  programas  nos que

está inmerso o centro.

-Organización de espazos e tempos para a lectura.

-Liñas de actuación prioritarias en relación co papel da biblioteca escolar

no  centro.  A  biblioteca  escolar  será  o  recurso  de  referencia  para  todas  as

actuacións  que  pretendan  a  mellora  das  competencias  da  lectura,  escritura  e

habilidades  para o uso da produción e  información,  o lugar  privilexiado que

ofrece oportunidades de aprendizaxe, de colaboración e de convivencia, e que

reforza todos e cada un dos programas e proxectos do centro.

-Seccións (bibliotecas de aula ou departamento).

-Rutinas de lectura. Actividades sistemáticas:

-A Hora de ler.

-Actividades de lectura compartida (lectura en parella...).

-Recursos humanos que interveñen nas actividades do fomento da lectura.

-Itinerarios lectores.

-Actividades programadas e temporizadas:

-Proxectos documentais integrados, programas de formación de

persoal usuario, campañas de lectura..

-Actividades  puntuais:  obradoiros,  exposicións,  concursos,

encontros  con  escritoras,  escritores;  celebracións  (Día  da

Biblioteca Escolar, Día da Non Violencia cara ás Mulleres, Día da
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Paz, Día Internacional das Mulleres, Día do Libro,  Día das Letras

Galegas, Día do Ambiente...

-Ler  en  familia.  Realización  de  actividades  para  a  implicación  das

familias no fomento da lectura dos seus fillos e fillas.

-Seguimento e avaliación.

6.2.- O noso compromiso.

A  lectura  é  unha  das  principais  fontes  de  coñecemento,  que  nos  axuda  a

comprender o mundo, a comunicármonos e a pensar de xeito crítico e creativo. Non é

unha materia, senón unha actividade transversal necesaria que no ámbito escolar non

sempre hai que entender como unha obriga. Neste sentido tentaremos potenciar o hábito

lector  no  alumnado,  dende  as  aulas  e  dende  as  actividades  complementarias  e

extraescolares: teatro, club de lectura, festivais de poesía, performances, relatorios,

obradoiros  de  creación,  contacontos,  intervencións  artísticas  e  concertos,

instalacións, concursos e rutas literarias, encontros con escritoras, escritores….

 Atendendo aos resultados da avaliación de diagnose, somos conscientes dunha

realidade  pouco  positiva no  noso  centro.  O  noso  alumnado  ten  dificultades de

comprensión e non ten hábito lector, circunstancias tamén ligadas a non disposición

dun tempo determinado para a lectura e da falta de espazos propios. 

A nosa biblioteca é moi pequena para un número moi alto de alumnado (case

700). A precariedade de medios audiovisuais e humanos, a ausencia dun programa de

animación á lectura, a pouca implicación das familias e da sociedade en xeral, e a baixa

extracción social dunha boa parte do alumnado, determina un baixo hábito lector.

Fronte a esta situación, nós cremos nun Plan de Lectura que procure buscar un

sentido ao que o alumnado le, que promocione a lectura libre,  creativa,  espontánea,

literaria, utilizando todos os recursos, medios e formatos, con especial fincapé no uso

das novas tecnoloxías como fontes de coñecemento, creatividade e investigación, que

conte cun  equipo educativo comprometido que estimule o interese e desenvolva a 

sensibilidade  literaria  do  alumnado  transmitíndolles  e  facéndolle  descubrir  as  súas

propias emocións e impresións como persoas lectoras, sendo sempre protagonistas da

súa propia aprendizaxe.   

Como  docentes  somos  conscientes  das  nosas  limitacións  nestes  momentos

difíciles en que  nos  enfrontamos a moitos temas complexos, conscientes da sobrecarga

de  traballo  debido  ao  aumento  de  horas  lectivas  e  aos  recortes  de  persoal,  da

desmotivación do profesorado, da falta de recursos e do  grave deterioro do ensino

público en xeral. Non obstante  cremos firmemente na importancia de desenvolver
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este Plan Lector en beneficio do noso alumnado, mulleres e homes do futuro, que tal

vez sexan capaces  de reconstruír  un mundo,  máis  xusto e humano do que  nós lles

legamos. 

Contemplaremos  distintos  tipos  de  lectura:  a  lectura  comprensiva,  a  lectura

como instrumento de aprendizaxe (para informarse e comunicarse), a lectura expresiva,

a  lectura  lúdica,  a  lectura  creativa,  a  lectura  reflexiva,  as  TIC… e  atenderemos  ás

seguintes demandas: literatura infantil e xuvenil,  literatura clásica e moderna, poesía,

teatro,  banda deseñada,  libros informativos,  prensa,  revistas,  filmes e  música,  tendo

sempre  presente  a  perspectiva  de  xénero  e  a  normalización  e  dinamización

lingüística. Neste sentido incidiremos tamén na lingua galega como unha porta aberta á

cultura  lusa,  aproveitando  ademais  que  este  é  o  terceiro  curso  que  se  imparte

portugués  no centro.  O Plan  de  Lectura  está  integrado  no Proxecto  Educativo  do

Centro, polo que se require a participación de todo o profesorado, a colaboración da

Administración  e  a implicación das  familias  e do alumnado.  O noso compromiso  é

continuar a desenvolver este plan iniciado hai dous anos, coa perspectiva de melloralo,

dinamizalo e profundar no mesmo. 

6. 3. Obxectivos acadados. Actividades realizadas. Memoria plambe

6.3.1..- Intervencións realizadas no noso centro educativo durante os cursos

2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 para o  fomento da lectura e

potenciación e dinamización da biblioteca.

 Creación  dun  espazo  propio  para  a  lectura  no  segundo  andar  (“Punto  de

Lectura”) que convida á lectura creativa.

 Creación dun punto de intercambio de libros (“Libros viaxeiros”),  no que

calquera persoa podía levar un libro a cambio de deixar outro no seu lugar. Hai

que comprobar que o libro que leva teña o selo co debuxo dun libro mais o lema

“Libro viaxeiro”. Debe poñerlle tamén o selo ao libro que deixa. Este punto

está colocado fóra da biblioteca escolar, de forma visible ao entrar no centro e

rodeado duns asentos.

 Taboleiro á entrada da biblioteca escolar con este lema “Recomendo este libro

por”, onde o alumnado escribe comentarios sobre libros que lle gustaron.

 Andel  expositor  colocado  á  entrada  da  biblioteca  onde  se  colocan  últimas

novidades, libros interesantes...

 Caixa de suxestións para todo o referente ao mundo da lectura e da biblioteca

escolar, colocada á entrada da biblioteca escolar. (Pendente de colocar).
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 Mellora do espazo real e visual da biblioteca. 

-Reordenación das mesas, agrupándoas de dúas en dúas, o que permite  o

traballo en grupo. 

- Nova estantería con expositor de libros, dvd, e cd. 

- Parede pintada de verde.

-Colocación, sobre as mesas, de cristais que melloran o aspecto destas, e

xa  que  logo,  da  biblioteca,  o  que  nos  permite,  ademais,  realizar

exposicións –literarias, traballos do alumnado...-. (Dúas exposicións no

curso 2013-2014, e unha no curso 2014-2015). 

-Creación  dun  espazo  propio  de  lectura  na  Biblioteca,  que  tenta

convidar á lectura literaria e, mesmo, compartida, con sofás e prensa, moi

ben acollido por parte do alumnado.

-Creación e ampliación da  “Columna Malva”,  libros maioritariamente

de ensaio e todos cunha perspectiva de xénero.

-Creación dun espazo, dentro da biblioteca escolar, co lema  “Premios”

“Actividades culturais”,  para anunciar os premios literarios, internos e

externos ao centro, e actividades de interese para o alumnado.

-Creación  de  andeis  que  permiten  a  visibilización  da  videoteca  e

fonoteca.

-Creación de andeis que permiten a visibilización dos libros de banda

deseñada.

-Reordenación  de  todos  os  libros  e   andeis,  con  indicadores

enumeradores en cada andel, o que mellora a visibilidade dos libros e

permite o acceso rápido a estes.

- Creación dun novo  equipo de biblioteca cunha  reunión mensual na

tarde dos martes, en  colaboración co ENL e co Club de Lectura. Este

equipo realizou o traballo relatado nos puntos anteriores. E continúa  a

traballar en:

 a)  Iniciación  da  recatalogación  de  todos  os  fondos  da  biblioteca  e  do

centro, segundo o sistema de catalogación internacional. Isto é importante

para alfabetizar o alumnado no sistema de todas as bibliotecas do mundo.

Este é un obxectivo ambicioso e laborioso, levamos dous cursos e contamos

rematar este ano no primeiro trimestre.

 b) Limpeza, “varrido” de libros obsoletos.

 c)  Cursos de alfabetización para todo o  alumnado de 1º ESO, no uso e
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aproveitamento da biblioteca e do “Punto de Lectura”.

 d) Curso de alfabetización do profesorado do equipo de biblioteca para o

manexo do programa “Meiga”. Curso de edición de videos en relación coa

biblioteca. Cursos de formación do profesorado do CAFI.

 e) Acrecentamento de fondos bibliográficos novos, con especial atención a

libros de banda deseñada, audiovisuais (fundamentalmente DVD, CD…).

Tamén  libros  de  ensaio  para  a  columna  malva  –libros  todos  coa

perspectiva de xénero-  e de carácter literario.

 Creación dun espazo TIC na Biblioteca:

a) Instalación de catro monitores.

b)  Compra  de  6  NOTE  BOOK,  miniordenadores  portátiles a

disposición  do  alumnado  para  a  realización  dos  seus  traballos  na  biblioteca

escolar e dun imac para a edición de videos.

 Actividades relacionadas co Club de Lectura “Raíña Lupa”. (Ver anexo).

 Realización de tres exposicicións na biblioteca escolar, expostas nas mesas por

debaixo dos cristais, o que permite a súa permanencia no tempo (dúas no curso

2013-2014 e unha no curso 2014-2015):

1ª exposición (1º trimestre):  co gallo da inauguración do curso escolar

2013-2014 e exposta durante  todo o trimestre. Consta de tres apartados:

-  “Galicia solidariedade” de ilustradoras e ilustradores galegos realizada

no  seu  momento  por  GALIX no  ano  1994,  arredor  do  tema  da  paz.

Acompáñase dunha imaxe e dun texto literario, mais ten a novidade de

que  é  a  obra  plástica  a  que  ten  a  primacía.  Será  o  texto  literario  de

escritoras e escritores quen “ilustre”, coa palabra, esa imaxe. 

-  Traballos  realizados  polo  alumnado  do  centro  no  Día  da  Paz,

durante o curso 2011-2012.  A exposición recolle o conto de Gianni

Rodari “Un e sete”, traducido a diferentes idiomas polo alumnado, dende

diferentes departamentos. A lectura deste texto serviu para as ilustración

do  tema  da  paz  e  para  recoller  textos  sobre  a  paz  de  personaxes

importantes (Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Lev Tolstoi...).

-  Exposición  de  citas  literarias  que  teñen  que  ver  co  mundo  da

lectura creativa e que van acompañadas de imaxes de ilustradoras,

ilustradores  da  literatura  infantil  e  xuvenil. Estas  son  citas  que
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convidan ao soño, á fantasía, a facérmonos máis libres interiormente e a

descubrir  esa  actividade  case  contemplativa  que  encerra  o  mundo  da

lectura.

 2ª exposición (2º trimestre):

“Modelos  masculinos e  femininos na literatura infantil-xuvenil.  Un

percorrido pola historia”. 

Esta exposición presentouse e inaugurouse o 18 de decembro 2013 con

cuncas de chocolate  e linguas  de gato.  Foi presentada ao alumnado e

profesorado do centro  por  nenas  e  nenos  do  Club de  Lectura  que  se

converteron  nos  verdadeiros  dinamizadores  e  protagonistas  da

exposición.

Fixemos unha segunda inauguración, na tarde do martes 28 de xaneiro

2014, dirixida ás nais e pais do alumnado, tamén con chocolate e linguas

de gato presentada de novo polo alumnado do Club de Lectura

Esta exposición repártese en 10 expositores (mesas dobres numeradas). É unha

mostra dos modelos que a literatura universal infantil  veu transmitindo, dende o seu

nacemento ata hoxe, uns modelos ligados ao didactismo, moralismo e sexismo. 

3ª  exposición Literatura  e  cinema:  intertextualidade.  Curso  2014-2015.

Inaugurada en decembro de 2014, esta exposición mostrou as obras literarias

da literatura galega, española e universal que foron levadas a gran pantalla,

en máis de 200 fichas.

 Obradoiros  Literarios: contamos  coa  presenza  da  poeta  María  Lado  que

realizou un obradoiro co alumnado do Club de Lectura en abril do 2013.

 Festival da Poesía do IES de Cacheiras.

 O Iª  festival  de poesía tivo lugar  no ano 2012 e contou coa presenza de

recoñecidas poetas galegas: Ana Romaní, Andrea Nunes, María Rosendo, e

coa participación activa do noso alumnado. 

 O II Festival contou coa presenza do xornalista, actor e poeta Antón Lopo

(2013).

 III Festival da poesía (2014)  Desamor de Ricardo de Barreiro.

 IV Festival da poesía (2015) Lucía Aldao e María Lado.

 Relatorios, recitais e encontros con escritoras, escritores. Yolanda Castaño:

relatorio  curso  inaugural  2013-2014.  Ana  Romaní,  Andrea  Nunes,  María

Rosendo, Antón Lopo foron  outros dos artistas creadores que compartiron arte e
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experiencias co alumnado.

 Rutas  literarias  dos  cursos  2012-2015  (Rosalía  de  Castro,  Manuel  Curros

Enríquez,  Manuel Antonio,  A Esmorga),  realizadas  co alumnado do Club de

Lectura.

 Visitas a diferentes exposicións e saídas culturais a Compostela realizadas co

alumnado do Club de Lectura (ver anexo)

 Concursos literarios anuais:  contos de terror,  de narración,  de poesía…, de

gran tradición no noso centro.

 Proxección de filmes con cinefórum,  arredor de temas e datas significativas:

25 de novembro, 8 de marzo,  30 de xaneiro.. Tamén de  filmes, adaptacións de

obras literarias.

 Posta en Marcha de “As Mochilas Viaxeiras”,  para o alumnado do Club de

Lectura,  con  materiais  para  toda  a  familia,  libros,  revistas,  vídeos,  discos  e

filmes relacionados con obras literarias, así coma un caderno para que pais e nais

contén a súa experiencia e opinión sobre o material seleccionado.

 Grupo de Teatro do IES Cacheiras: creado no ano 2011, que ten no seu haber

varias representacións públicas: 

-Adaptación do conto  A moza tecelá  de Marina Colasantti. O grupo de

teatro fixo unha lectura dramatizada, representada o 25 de novembro de

2011, no concello de Teo, dentro dos actos do Día da  Non Violencia

para as Mulleres.

-Luces Fóra de Manjula Padmanabhan, obra representada no auditorio

da Ramallosa, en novembro de 2012.  

-Personne, obra escrita en francés polo alumno do  noso centro Rafael

Rey Domech, estreada no Théâtre National de Marseille, o 23 de maio de

2013, dentro dun programa Comenius.  Esta foi tamén representada no

noso centro para todo o alumnado.

-Promesas de Amor, de Clara Gayo, obra representada no auditorio da

Ramallosa en novembro do 2013.

- Un día como outro calquera  e Prohibido Pensar obras representadas

no auditorio da Ramallosa en novembro do 2014 e no IES de Cacheiras a

en xuño de 2015 respectivamente.

 Celebración  do día  da  Ciencia,  coa  realización  de  traballos  na  biblioteca

relacionados con determinados temas científicos.

 Traballo coa prensa realizado polo alumnado de ciencias.
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 Creación de material audiovisual: proxección de curtametraxes, animacións e

videopoemas  creados  polo  alumnado:  libdups  (cinema  e  literatura),  en

colaboración  cos  departamentos  de  Plástica,  Audiovisuais  e  Normalización

Lingüística.

 Exposicións e  instalacións realizadas coa colaboración dos departamentos de

Plástica,  Educación  Física,  e  Normalización  Lingüística.  Salientamos  a

exposición de poemas pendurados formando debuxos: “Palabras tecen redes”. 

 Exposición  de  traballos  do  alumnado,  realizado  dende  o  departamento  de

Plástica e Normalización Lingüística arredor destes tres temas: lingua, ecoloxía,

e  denuncia  da  violencia  de  xénero.  Entre  os  lemas  da  lingua:  “Móllate  co

Galego”.

6.3.2..-  Memoria de actividades do PLAMBE (Plan de Mellora da Biblioteca

2014-2015) 

6.3.2.1. Grao de cumprimento dos obxectivos propostos.

1.- Obxectivo:  centralizar os  fondos e  catalogalos  atendendo ao  sistema universal.

Realizamos acatalogación, fichado e etiquetado (programa Meiga) de 6307 libros, mais

aínda  nos  quedan  por  ficharuns  cantos  libros  almacenados  e  todo  o  material  dos

departamentos didácticos. Esperamos rematar no que queda de trimestre e no primeiro

trimestre do curso 2015-16. Ѵ

2.- Obxectivo: realizar en cada departamento un ou varios  traballos de investigación

na biblioteca  que teña como resultado final  un produto en formato audiovisual  e a

ser posible con perspectiva de xénero. Fixéronse traballos audiovisuais na biblioteca que

adxuntamos á parte  nos que participaron os departamentos de lingua galega,  ENL,

lingua  española,  debuxo,  francés,  portugués,  inglés,  educación  física,  orientación,

ciencias naturais e física e química, historia, matemáticas e tecnoloxía. Ѵ

3.- Obxectivo: realizar programas e actividades de fomento da lectura que integren o

audiovisual e o libro impreso, por exemplo coa realización de vídeo poemas. Ѵ

Crearonse varios video-poemas no departamento de debuxo en colaboración co ENL, e

varios  vídeos  de  animación,  e  un  vídeo  de  recitado  poético  no  departameto  de

Matemáticas (Poesía e Matemática). Resultounos moi interesante a actividade realizada

polo  departameto  de  historia  -que  adxuntamos  á  parte,  un  programa  novidoso  de

utilización de internet e móbil, coa elaboración de videos por parte do alumnado. En

preparación están varios vídeo- poemas do departamento de debuxo, Educació Física e

audiovisuais, que se proxectarán no festival de fin de curso.
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4.-  Obxectivo:  promover  cambios  no  profesorado  que  faciliten  a  integración  das

tecnoloxías emerxentes, a mellora da calidade e a renovación das prácticas educativas.

Para  isto,  reforzarase  a  formación  do  profesorado  para  un  maior  uso  dos  amplos

recursos que as bibliotecas escolares poñen á súa disposición. Ѵ

Realizamos  un  curso  de  formación  para  profesorado  (PFPP S  1405012)  no  propio

instituto,  Creación  de  vídeos  no  ámbito  da  biblioteca  escolar,  dentro  da  liña

Integración didáctica das TIC e no uso para o traballo cooperativo en rede a través

de espacios virtuais. Educación dixital, creando un grupo de traballo coordinado polo

profesor Sergio Clavero.

Este curso inscríbese dentro das actuacións do plan de alfabetización mediática que se

está a elaborar no ámbito da bilbioteca escolar. Participaron 9 profesoras e profesores,

cun total de 20 horas de formación acreditadas pola Consellaría de Educación.

Ademais, Sabela Álvarez, responsable da biblioteca e profesora de lingua e literatura

galegas, asistiu tamén aos seguintes cursos de formación:

Encontros Encontros dos centros do Plan de mellora de bibliotecas escolares 2014/2015

CAFI 15h 12/03/2015 13/03/2015

Xornadas  V  Xornadas  de  bibliotecas  escolares  de  Galicia  CAFI  12h  07/11/2014

08/11/2014

Un  grupo  de  catro  profesoras  do  IES,  Sabela  Álvarez  (xa  comentado  supra),

Purificación Cabido, Pilar Blanco, Anxela Mariño asistiron ás Xornadas:

Xornadas  V  Xornadas  de  bibliotecas  escolares  de  Galicia  CAFI  12  07/11/2014

08/11/2014

e a profesora responsable do club de lectura, Anxela Mariño, asistiu ademais á xornada

de formación de Club de Lectura do día 5 de xuño en Compostela.

De todos xeitos, a pesar de valorar moi positivamente o esforzo realizado por parte do

profesorado  na  súa  propia  formación,-  dada  a  sobrecarga  de  traballo  desde  que  se

iniciaron  os  recortes  no  ámbito  educativo,  reduciuse  o  profesorado  no centros,  e  e

aumentaron as horas docentes así como a ratio de alumnado-, entendemos que esta debe

ser permanente e actualizarse ano tras ano, para mellorar a calidade docente.

5.- Obxectivo: mellorar a comunicación con toda a comunidade educativa, a través do

blog  da biblioteca, da  páxina web  do IES, de e-mail, do blog do ENL, do Club de

Lectura. Ѵ

O  novo  blog  da  biblioteca  e  do  Club  de  Lectura  está  na  ligazón

http://rainhalupa.blogspot.com.es/ e asimesmo puxemos un enlace co mesmo na páxina

web do centro. Leva 740 entradas neste curso, non é moito tendo en conta o número de

alumnado e profesorado (656 alumnado, 56 profesorado), mais esperamos dinamizalo
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máis o próximo curso, pensamos que lle fixemos pouca publicidade nas aulas. Subimos

practicamente  todas  as  actividades  ao  blog.  Pensamos  que  nos  falta  implicar  ao

alumnado neste, e subir as novidades que mercamos para a biblioteca.

A comunicación a través de e-mail funcionou ben co claustro e a prensa en canto a todas

as  actividades  realizadas,  nas  que  participou  como  espectador  unha  boa  parte  do

claustro, e tamén no que se refire ao envío de notas de prensa sobre as actividades ou

premios  recibidos  (adxuntamos  recortes  de  prensa  e  premios).  Non fomos  quen de

comunicar as compras de novidades a todo claustro, enfrascados como estabamos co

laborioso e tedioso proceso de fichado. Este aspecto debemos melloralo.

6.-  Obxectivo:  ampliar  e  remodelar  o  espazo  da  biblioteca,  obra  de  reforma  xa

xestionada  polo  Equipo  Directivo  e  aprobada  pola  Delegación  Territorial  para  ser

realizada no curso próximo.

Non foi realizada a ampliación prometida pola Delegación, a pesar das nosas dilixencias

e as da Anpa, seguimos agardando.

Fixemos unha remodelación do espazo, reubicamos as mesas, pintamos a biblioteca de

branco,  e  unha parede  de  verde,  puxemos  unha nova  estantería  con expositores  de

libros, CD e DVD; e reorganizamos o punto de lectura informal. Mercamos un carro

para os ordenadores portátiles. Agora a nosa biblioteca parece máis ampla e permite a

entrada a unha persoa con cadeira de rodas (antes non era posible). Ѵ

7.- Obxectivo: reforzar o programa Hora de ler.  Empezamos en outubro e rematamos

en xuño. Unha hora de lectura semanal. Funcionou moi ben, segundo a avaliación que

adxuntamos. Ѵ

8.- Obxectivo: reforzar o programa Mochilas Viaxeiras. A nosa avaliación neste punto

é negativa. Este curso, a diferenza do curso pasado, non funcionou, tivemos as mochilas

paradas desde xaneiro. O problema foi a falta de tempo do profesorado para poñela en

marcha.  Retomaremos  o  próximo  curso,  implicando  a  alumnado  na  xestión  da

actividade. Tentaremos que o equipo directivo destine unha hora de redución á persoa

responsable do club de lectura.

9.- Obxectivo: colaborar cos proxectos e programas do centro, Aturuxo films, Festival

da Poesía, Club de Lectura, Grupo de Teatro, Comenius. Ѵ

Realizamos o festival da poesía en decembro, coa presenza de Ricardo de Barreiro e a

presentación do seu libro  Desamor.  O noso grupo de teatro realizou varias obras de

teatro, no local da Asociación Cultural Rosalía de Castro, no IES e na Ramallosa, no

concello  de  Teo.  Aturuxo  films,  a  produtora  audiovisual  do  IES,  colaborou

intensamente  coa biblioteca,  tanto  na elaboración de vídeos,  como na formación do

profesorado e alumnado. Neste curso xa non formamos parte do programa Comenius de
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teatro, aínda que fixemos, tal e como indicamos máis arriba, varias representacións no

centro e fóra deste co noso grupo de teatro.

10.- Obxectivo: continuar e afianzar a colaboración coa Anpa, o Concello de Teo e a

Biblioteca do Concello, así como con outras entidades, bibliotecas e Clubs de lectura. Ѵ

Colaboramos ao longo de todo o curso de maneira estreita coa Anpa e o concello. A

Anpa fixo varias xestións, perante a Delegación Territorial, en colaboración co Equipo

Directivo,  para solicitar  a  ampliación da biblioteca.  Participamos  nos actos  contra  a

violencia de xénero que organizou o concello no local social da Ramallosa, o día 25 de

novembro, (fóra de horario lectivo), cunha representación dunha obra de teatro, Un día

como outro calquera. Colaboramos tamén coa asociación cultural Rosalía de Castro,

de Teo, que nos prestou o seu local para a representación de varias obras de teatro ao

longo do curso e quen impartiu ademais un obradoiro de música tradicional no noso

instituto.  Colaboramos  co  concello  e  a  anpa  nun  proxecto  interdisciplinar  en  que

participaron o departamento de Orientación, a Biblioteca, a vicedireción e o concello,

destinado a alumnado con necesidades educativas especiais e que deu como resultado a

posta en marcha dun horto ecolóxico e a adecuación do espazo exterior do instituto

con  perspectiva  de  xénero.  Adxuntamos  proxecto,  vídeo  e  fotos.  Este  curso  non

colaboramos coa biblioteca de Teo nin con bilbiotecas de Compostela ou outros clubs

de lectura, temos este tema pendente para o curso próximo.

11.-  Obxectivo:  continuar  e  afianzar  a  colaboración  con outros  axentes  sociais  que

poidan  contribuír  á  construción  da  sociedade  lectora  e  que  teñen  incidencia  na

poboación  escolar,  como  encontros  con  escritoras,  escritores;  con  ilustradoras,

ilustradores, sesións de contacontos. Ѵ

Encontro  con  Paula  Carballeira.  Obradoiro  de  contos  en  novembro,  en  relación  co

Samaín.

Conferencia coloquio poético de Nasjla Shami, cantante galego- palestina que ofreceu

versións de poemas de Rosalía de Castro.

Encontro  con Raquel  Rei,  directora  e  guionista.  Proxeción do seu documental:  Dez

centímetros máis perto do ceo.

Festival de Poesía, encontro con Ricardo de Barreiro.

12.- Obxectivo: ampliar a visibilidade das boas prácticas que se poidan levar a través

da nosa biblioteca escolar. Ѵ

Tivemos xuntanzas formativas para alumnado dos 1º cursos de ESO no referente ao

respeto aos demais, ao silencio na biblioteca, ao traballo cooperativo e en grupos neseta,

ao coidado do material e respecto do público. Tivemos momentos de convivencia que

reforzaron o vínculo afectivo e emocional entre o alumnado e co profesorado (comidas
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do Club de lectura o derradeiro martes de cada mes,  e do grupo de teatro todos os

martes  do  1º  e  2º  trimestres;  inauguramos  a  exposición  Literatura  e  cinema  coa

cooperación  do  alumnado,  que  fixo  unha  magnífica  intervención  oral  sobre  a

exposición, actividade que acompañamos cun convite na biblioteca para 70 alumnas e

alumnos, profesorado e outros membros da comunidade educativa, con chocolate quente

e  linguas  de  gato.  Traballamos  na  integración  do  alumnado  con  discapacidade  e

necesidades educativas especiais remodelando a ubicación das mesas de tal xeito que

agora  permite  a  entrada  a  bilbioteca  a  alumnado  en  cadeira  de  rodas  (antes  era

imposíbel),  e  a  través  dun  proxecto  de  integración  en  relación  co  departamento  de

orientación: O Horto Ecolóxico (adxuntamos material e vídeo).

13.-  Obxectivo:  acadar  maiores  cotas  de  implicación  das  familias  na formación  de

novas persoas lectoras.  Convidamos á Anpa a varias das nosas actividades, e tivemos

reunións  periódicas  coa  directiva  para  falar  das  mesmas.  Algunhas  familias

participación no entroido no noso instituto coa actividade dos Atranques, vestindo aos

seus fillos/as co traxe tradiccional,  e estando presentes durante a representación dos

mesmos.  Foi  decisiva  a  colaboracíón  de  labregos  do  entorno  na  actividade  horto

ecolóxico,  Manuel Sánchez Quintáns, labrego xubilado que nos axudou a traballar a

terra, e Dolores Lea Santiso, agricultora que ten unha pequena explotación ecolóxica á

beira do noso centro educativo. Ѵ

Porén, temos pendente a participación de nais e pais na biblioteca, como usuarias/os,

esperamos organizalo para o próximo curso.

14.- Obxectivo: favorecer a adquisición das competencias básicas do noso alumnado e

contribuír ao éxito escolar. mellorar a lectura comprensiva, a escritura e as habilidades

no uso da información do noso alumnado. Ѵ

Todas  as  nosas  actividades  de  dinamización  estiveron dirixidas  a  acadar  estes  dous

obxectivos que pensamos que foron plenamente conseguidos na medida agardada.

15.  Obxectivo:  incentivar  o  uso  da  biblioteca  escolar  por  parte  da  comunidade

educativa, aproveitando os seus recursos para unha mellor atención á diversidade e unha

máis óptima atención á multiculturalidade, ás necesidades educativas específicas e ao

plurilingüismo. Ѵ

Iniciamos o curso con xornadas de formación de usuarios para os cursos de 1º de ESO.

Entregamos  un  carnet  de  usuaria/o  a  todo  o  alumnado.  Fixemos  actividades  de

dinamización e publicidade das mesmas por todos os medios posibles (televisión da

entrada, email, blog, prensa) Convidamos a alumnado e profesorado á inauguración das

nosas exposicións.
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Fixemos  un  proxecto  de  horto  ecolóxico  vinculado  coa  biblioteca  para  ANEE

(alumnado  con  necesidades  educativas  especiais),  no  que  participou  alumnado  con

problemáticas  moi  diversas.  Ademais,  realizaron tarxetas  en varios idiomas  (galego,

español, portugués, francés e ingés) co nome de cada planta e colocaronas á beira de

cada unha delas, o que permitiu un aproveitamento interdisciplinar da actividade.

Creamos  un  video  titulado  Poesía  e  Matemática  no  que  están  presentes  todas  as

linguas do centro (galego, castelán, francés, portugués, inglés)

16.-  Obxectivo:  contribuír  á  normalización  da lingua galega  e  da literatura  galega.

Todas as nosas actividades foron realizadas en lingua galega, agás unha actividade en

varios idiomas de Poesía e Matemáticas, unha actividade sobre O Quixote en español, e

unha actividade científica sobre a clonación.

O ENL traballou intensamente de forma coordinada con nós, ao longo de todo o curso.

Ѵ

17.-  Obxectivo:  axudar  a  transversalizar  a  perspectiva  de  xénero,  desde  a  nosa

responsabilidade para exercer unha acción contra a discriminación sexual. En case todas

as  nosas  actividades  tivemos  presente  a  perspectiva  de  xénero,  e  algunhas  xiraron

especificamente  en  torno  ao  tema  da  muller  (Exposición  Mulleres  Premio  Nobel,

Exposición Mulleres Matemáticas, charla con Raquel Rei, directora de curtametraxes e

activista feminista, obra de teatro 25 novembro, adquisición de material non sexista) Ѵ

18.-  Obxectivo:  atender  á  diversidade  e  dar  resposta  ás  necesidades  do  alumnado

menos favorecido a nivel social, económico e cultural. Ѵ

Remodelamos o espazo para permitir o paso ás persoas en cadeiras de rodas. Fixemos

un proxecto  de  horto  ecolóxico  destinado ao  alumnado  con necesidades  específicas

especiais. Fixemos actividades inclusivas de persoas con orientación sexuais diversas.

Traballamos  a  perspectiva  de  xénero  de  forma  transversal  en  case  todas  as  nosas

actividades.

6.3.2.2. Actividades desenvolvidas.

6.3.2.2.1. En relación coa xestión técnica

• Organización do horario.

Cubrimos practicamente todo o horario lectivo con profesorado de apoio á biblioteca

escolar, agás a primeira e última horas. O servizo de préstamo ao alumnado realizouse

no recreo.

• Catalogación.

Rematamos co expurgo dos fondos. Xa conseguimos ter case todos os fondos pasados

ao Meiga e
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catalogados e fichados segundo o sistema universal, agás o material dos departamentos.

Ѵ

• Elaboración das normas da biblioteca. Ѵ

• Reunións periódicas fóra de horario lectivo. Martes tarde e recreos. Ѵ

• Carnés Ѵ

Repartimos a todo o alumnado, profesorado e persoal non docente o carné da biblioteca,

co  seu  correspondente  número  de  socio/a.  Queremos  extendelo  aos  membros  do

Consello Escolar e as familias que o soliciten.

•  Renovación da biblioteca a nivel estético (expositores, pintura). Fixemos unha nova

disposición dos libros nos andeis. Ѵ

• Reorganización da columna malva, cd, dvd Ѵ

•  Xestión  orzamentaria.  Elaboración  de  orzamento  e  plan  de  adquisición  de

fondos. Deseños, compra de material. Ѵ

• Programación traballo para o curso. Avaliación. Ѵ

• Creación da comisión de biblioteca no consello escolar. Ѵ

6.3.2.2.2. En relación co omento da lectura

• Encontro con autores/as Ѵ

Najsla Shami Setembro 2014

Paula Carballeira Novembro 2014

Raquel Rei Xaneiro 2015

Ricardo de Barreiro Decembro 2014

• Exposicións: Ѵ

– Literatura e cinema, Intertextualidade. Exposición de obras literarias e películas que

se basearon nas mesmas. De xaneiro a marzo 2015 Ѵ

– Mulleres premio nobel. De outubro a xaneiro 2015. Ѵ

https://www.youtube.com/watch?v=e4xCdw_Eqeo

Esta  exposición  realizada  en  parte  no  curso  pasado,  foi  seleccionada  para  ser

exposta  nun  estand  propio  en  Galiciencia  (Ourense,  novembro  2014),  e  foi

solicitada tamén para ser exposta por un centro público (IES do Milladoiro, abril

2015), e un local de ocio e deporte privado (Composela, febreiro 2015). Seguirmos

a facela circular polos centros de ensino.

– Mulleres matemáticas. De marzo a xuño 2015. Ѵ

– El Quijote. Fóra da biblioteca, a carón da porta, expuxemos un libro xigante que tivo

moi boa aceptación entre o alumnado e os/as docentes. Día da biblioteca escolar Ѵ

– Día das Letras Galegas. Exposición dos cartaces. Ѵ
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– Exposicións e mostra de imaxes e fotos feitas polo alumnado: poesía visual Ѵ

–  Taboleiro científico:  todo o curso (traballo  coa prensa da biblioteca  sobre artigos

relacionados co mundo das ciencias) Ѵ

– Taboleiro cultural na cafetaría: información cultural da contorna. Todo o curso Ѵ

-  Club de Lectura.  O club  de lectura  Rainha  Lupa continuou co seu programa de

actividades  anual.  Lecturas  e  reunións  periódicas  ao  longo  do curso,  e  xantares  de

convivencia  e  aprendizaxe.  Programáronse  tres  roteiros  literarios.  Realizouse  o  da

Esmorga a Ourense no mes de outubro.  O roteiro de de Manuel Antonio a Rianxo,

realizouse o día 17 de xuño, e o das sete portas de Compostela,  o día 19 de xuño.

Ademais,  o  alumnado  de  4º  ESO asistiu  á  representación  da  Esmorga  no cine  das

Cancelas Ѵ

- Concursos literarios:  Concurso de guións de teatro.  Concurso de relatos  de terror.

Concurso de Atranques. Gañadore/as: David Blanco Peña, Alba Pérez Barcala. Ѵ

- Exposición libros de terror na biblioteca. Non a fixemos.

- Grupo de teatro . Dúas obras representadas. Ѵ

- Realización dunha curta sobre a obra de teatro (linguaxe cinematográfica). En proceso

de elaboración.

- Hora de ler. Ѵ

- Carro de libros con rodas, biblioteca ambulante. Feito polo alumnado de tecnoloxía. Ѵ

- Mochilas viaxeiras. Repatímoslas só en outubro. Paramos a actividade en xaneiro.

-  Publicación  dun  folleto  informativo  coas  Normas  básicas  de  funcionamento  da

biblioteca. Non o fixemos. Retomaremos a idea o curso próximo.

- Educación Física e Biblioteca: a criatividade do alumnado. Adxuntamos material.Ѵ

- Visita guiada a unha biblioteca en Compostela. Non o fixemos.

- Actividades de dinamización e proxectos dos departamentos. Actividades pedagóxicas

ligadas  a  diferentes  departamentos  ou  de  carácter  interdisciplinar  que  tiveron  como

resultado  final  a  elaboración  dun  documento  audiovisual.  documental,  videopoema,

power point, etc Resultou impresionante a implicación de case todos os departamentos.

Adxuntamos materiais creados, unidades didácticas e materiais elaborados. ѴѴ

- Obradoiro literario e audiovisual. Sergio Clavero impartiu un obradoiro de audiovisual

relacionado coa biblioteca no que participou alumnado. Paula Carballeira realizou unha

contada e unha intervención sobre a creación literaria. Ѵ

- IV edición do festival da poesía de cacheiras. Ricardo de Barreiro, Desamor. Ѵ

- Imaxes, deseño sobre poesía. EDL e Plástica. Adxuntamos material á parte. Ѵ

- Música especifica para a poesia. Non o fixemos, engadimos aos videopoemas música

xa feita, non creada polo noso alumnado.
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- Creación de videopoemasѴ

- Creación de vídeos científicos de información ou literarios nos que o punto de partida

para a documentación e recollida de información foi a biblioteca. Adxuntamos material.

Ѵ

-  Creación  dun  libro  de  Poemas  Matemáticos  con  ilustracións,  en  cinco  idiomas

diferentes. Fixemos a escolma e un video recitado dalgúns dos poemas, fáltanos o libro

impreso.

-  Proxección  de  filmes  relacionados  con  obras  literarias,  un  por  trimestre.

Proxectáronse en varios departamentos e en varios idiomas (francés, portugués, galego,

español) Ѵ

- Potenciamos o préstamo do material audiovisual Ѵ

- Actividade Libros viaxeiros. Non a fixemos.

-  Bibliotecas de aula. Non as milloramos. Todos os nosos esforzos foron para a

biblioteca. Queda pendente para o próximo curso.

-  Conmemoración  de  datas  importantes:1º  trimestre,  25  de  outubro,  Día  da

Biblioteca; 1 de novembro, Samaín; 25 de novembro, Día da Non Violencia para as

Mulleres.Ѵ

- Elaboración de pequenas curtametraxes relacionadas co mundo da biblioteca. Ѵ

- Asistencia a obras de teatro:  Smoke City, en outubro, no propio centro;  Le Malade

Imaginaire, en marzo, no teatro principal de Compostela, Chévere, As fillas bravas, en

maio, no propio centro,

Teatro en inglés  en maio, no local da asociación Cultural Rosalía,  Teatro clásico  en

xaneiro en Ourense, Eurozone de Chévere, en febreiro, na Ramallosa, Nabiza Girl por

Isabel Risco en xuño no propio centro. Ѵ

-  Asistencia  á  xornada  científica  Superheróes,  de  Ceo  Aberto,  conferencia  teatro

realizada no propio centro educativo que pon en relación o mundo da Banda Deseñada,

os cómics de Supermán, Batman, Thor, etc e outros superehores de banda deseñada co

mundo científico.Ѵ

-  Educación física e creatividade.  Xúntase proxecto, os videos están en elaboración,

estarán rematados para a derradeira semana do curso.

- Concurso artístico: vinilo para a porta de entrada da biblioteca. Adxuntamos todo o

material e o deseño gañador.Ѵ

-  Concurso:  logo  da  biblioteca  do  IES  de  Cacheiras  Luísa  Villalta.  Adxuntamos

materiais de todo o proceso de elaboración e o logo gañador.Ѵ

- Proxecto Horto ecolóxico, vídeo, e horto. Adxuntamos material á parte. Ѵ
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http://www.lavozdegalicia.eswww.vtelevision.es/noticia/santiago/teo/2015/04/11/ies-

teo-estrenahuerta- nuevos-espacios-ocio/0003_201504S11C7993.htm

6.3.2.2.3. En relación coa educación para a competencia en información e outras:

 Accións  para  a  integración  da  cultura  impresa/cultura  dixital.  Elaboración  de

videopoemas por parte do alumnado, power points de investigación científica, vídeos

relacionados  co  curriculo  escolar  (ver  materiais  por  departamentos),  proxección  de

filmes relacionados con obras literarias.Ѵ

 En relación coa formación de usuarios e adquisición da competencia informacional,

curso  do  CAFI  de  creación  de  videos  na  contorna  da  biblioteca  escolar,  cursos  de

formación en bibliotecas do profesorado e xornada do club de lectura e autoformación

dos/as  usuarios/as  fundamentalmente  o  alumnado  de  1º  ESO.  Parte  do  profesorado

responsable da Biblioteca escolar e do Club de Lectura, asistimos aos Encontros do Plan

de Mellora de Bibliotecas Escolares e ás Xornadas dos Clubs de Lectura, celebrados en

Compostela todos os anos.Ѵ

 Repetimos o traballo realizado en cursos anteriores sobre a formación de usuarios

para o alumnado de novo ingreso no centro. Realizáronse as actividades de visita guiada

á biblioteca escolar,  presentación da biblioteca  e formación en canto á búsqueda de

libros e material audiovisual, e servizo de préstamo en todos os cursos de 1º de ESO.

Nas reunións periódicas iniciais incidimos na formación do profesorado que forma parte

do equipo, e explicamos o funcionamento do programa Meiga, e puxémonos ao día co

sistema universal de fichado e catalogación. Puxemos videos informativos das normas

para alumnado na televisión da entrada.

Non editamos un folleto informativo coas normas, esperamos facelo o próximo curso.Ѵ

 Cada departamento  didáctico  incidiu  na formación  do alumnado  no referente  ao

acceso  a  información,  ao  tratamento  da  información  e  competiencia  dixital  e  a

competencia informacional  mediante a utilización da biblioteca como recurso para a

realización de traballos de investigación ou de traballos creativos (teatro, recital poético,

video  poemas,  deseño  gráfico  en  relación  cos  textos,  animación  audiovisual).  En

concreto, no referente a creación de videopoemas, documentos audiovisuais e obras de

teatro realizouse un traballo moi interesante do que adxuntamos material.

Dende a biblioteca escolar potenciouse a elaboración de materiais para a educación e

información en formato audiovisual en todas as áreas. Ѵ

Outras:

 Difusión  dos  recursos  dispoñibles  na  biblioteca.  envío  por  e-mail  á  comunidade

educativa carta presentación da biblioteca escolar, horario e forma de funcionamento.
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Anuncio no blog das diferentes ofertas (audiovisual, literaturas especificas : columna

malva  (xénero),  banda  deseñada,  subida  ao  blog  das  actividades  de  fomento  da

lectura.Ѵ

 Difusión na prensa local das actividades de fomento da lectura levadas a cabo.

Revista

Teovivo (ver artigo). As novas de Teo. La voz de Galicia (ver artigo). Lindeiros.Ѵ

http://www.asnovasdeteo.com/#!O-IES-Cacheiras-recolle-unha-mostra-sobre-

obrasliterarias-levadas-%C3%A1-pantallagrande/cjds/54f0852c0cf22ca020357a4e

http://galego.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/teo/2015/03/03/cine-literatura-salir-

iescacheiras/0003_201503S3C7997.htm

http://www.concellodeteo.com/actualidade/nova.php?id=1482&lg=cas

http://www.lindeiros.es/2015/02/teo-o-ies-de-cacheiras-realiza-unha.html

http://www.lavozdegalicia.eswww.vtelevision.es/noticia/santiago/teo/2015/04/11/ies-

teoestrena-huerta-nuevos-espacios-ocio/0003_201504S11C7993.htm

 Elaboramos o Plan Lector e o Plan anual de Lectura Ѵ

 Tivemos unha estreita relación con outras entidades (Concello, biblioteca municipal,

anpa)... Ѵ

 Coordinamonos todo o curso co ENL e co Club de Lectura Ѵ

6.3.2.3.. Grao de implicación do centro e da comunidade educativa. Uso que

se fai da biblioteca escolar.

O Equipo Directivo a inicios de curso facilitou a constitución do Equipo da Biblioteca.

Puxo profesorado de Garda que puidera abrir  a biblioteca durante o horario lectivo.

Desde xeito a biblioteca permaneceu aberta de 2ª a 5ª horas, incluídos os recreos. Na

maioría  das  horas  de  garda  de  bibioteca  había  dous  profesores/as,  o  que  permitiu

avanzar no fichado e catalogación dos máis de 7000 volumes. A profesora encargada da

biblioteca, ademais das gardas, tivo un horario de atención a biblioteca de 5 horas de

reducción máis tres horas de garda de biblioteca.

O Equipo  de  Biblioteca  traballo  arreo  na  mesma,  en  horario  lectivo  e  non lectivo.

Reunímonos sempre fóra de horario lectivo (martes tarde, ás 18.30, e varios recreos).

Tivemos un total de 8 reunións formais ao longo do curso, e moitas reunións breves e

informais  (sen  convocatoria  previa)  en  pequenos  grupos  para  asuntos  puntuais

relacionados coa biblioteca.
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Na  Comisión  de  Coordinación  Pedagóxica,  a  responsable  da  biblioteca  informou

sobre  as  actividades  realizadas  e  solicitou  propostas  por  parte  dos  departamentos

didácticos, e tamén no Consello escolar.

Creouse a comisión de biblioteca no seo do mesmo.

Na práctica cotiá da vida pedagóxica, os docentes coñecen a situación da biblioteca e

uns  cantos  empregan  os  recursos  documentais  ofertados.  Neste  curso  comezouse  a

utilizar a biblioteca como aula de xeito bastante habitual, grazas fundamentalmente á

existencia de 10 ordenadores á disposición de alumnado e profesorado, o que permitiu

combinar  fontes de información impresas e dixitais  de maneira  óptima.  De todos os

xeitos, somos conscientes de que un dos labores máis importante para o futuro ten que

ser que todo o profesorado sexa un usuario habitual deste servizo.

O alumnado, coma sempre, é o principal usuario da biblioteca. Así, en todos os recreos

a presenza de alumnos e alumnas é moi salientable (unha media de 30 persoas), tamén

son  os  principais  usuarios  das  publicacións  periódicas  e  do  préstamo.  No  resto  do

horario úsase dependendo do profesorado.

6.3.2.4..  Grao  de  integración  dos  recursos  da biblioteca  nos  procesos  de

ensinanza e aprendizaxe das diversas áreas do currículo•

Constatamos que son cada vez máis os docentes que empregan os recursos documentais

da biblioteca relacionados cos seus contidos curriculares. Cando realizan traballos de

investigación,  utilizan  sobre  todo  os  ordenadores  portátiles  e  os  diccionarios  e

enciclopedias.  Aumentou  considerablemente  o  uso  de  material  audiovisual.  Para  a

realización  de  traballos  académicos,  o  noso  alumnado  ten  tendencia  a  empregar  os

recursos de Internet mais que consultar os fondos ubicados na nosa biblioteca.

Somos  conscientes  de  que  o  feito  de  empregar  a  biblioteca  conleva  un  cambio  na

práctica  docente,  cambio  que non depende de nós unicamente,  senón tamén da boa

vontade e receptividade do resto do profesorado.

Damos por feito que a biblioteca debe ser unha ferramenta imprescindible para preparar

o noso alumnado na adquisición das competencias básicas.

As  achegas  da  biblioteca  ao  desenvolvemento  do  Proxecto  Lector  son  salientables,

expresamente  na  Hora  de Ler,  onde cada alumno colle  libros  da nosa colección  na

biblioteca.

6.3.2.5.. As actividades de formación do ámbito da biblioteca escolar en que

participou o profesorado.

Como  xa  indicamos,  realizamos  un  curso  de  formación  para  profesorado  (PFPP  S

1405012) no  propio  instituto,  Creación  de vídeos  no ámbito  da  biblioteca  escolar,

dentro da liña Integración didáctica das TIC e no uso para o traballo cooperativo en
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rede a través de espacios virtuais.  Educación dixital, creando un grupo de traballo

coordinado polo profesor Sergio Clavero.  Adxuntamos memoria e exemplo de vídeo

realizado.  Este  curso  inscríbese  dentro  das  actuacións  do  plan  de  alfabetización

mediática  que  se  está  a  elaborar  no  ámbito  da  bilbioteca  escolar.  Participaron  9

profesoras e profesores, cun total de 20 horas de formación acreditadas pola Consellaría

de Educación. Ademais, Sabela Álvarez, responsable da biblioteca e profesora de lingua

e literatura galegas, asistiu tamén aos seguintes cursos de formación:

Encontros Encontros dos centros do Plan de mellora de bibliotecas escolares 2014/2015

CAFI 15h 12/03/2015 13/03/2015

Xornadas  V  Xornadas  de  bibliotecas  escolares  de  Galicia  CAFI  12h  07/11/2014

08/11/2014

Un  grupo  de  catro  profesoras  do  IES,  Sabela  Álvarez,  Purificación  Cabido,  Pilar

Blanco, Anxela Mariño asistiron as Xornadas:

Xornadas  V  Xornadas  de  bibliotecas  escolares  de  Galicia  CAFI  12  07/11/2014

08/11/2014

e a profesora responsable do club de lectura, Anxela Mariño, acudirá ademais á xornada

de formación de Club de Lectura do día 5 de xuño en Compostela. De todos xeitos, a

pesar de valorar moi positivamente o esforzo realizado por parte do profesorado na súa

propia formación,- dada a sobrecarga de traballo desde que se iniciaron os recortes no

ámbito educativo, reduciuse o profesorado no centros, e e aumentaron as horas docentes

así como a ratio de alumnado-, entendemos que esta debe ser permanente e actualizarse

ano tras ano, para mellorar a calidade docente.

6.3.2.6. A producción de materiais.

- Videos realizados no entorno da biblioteca. Destacamos os tres videos de animación e

videopoemas do ENL, coordinado pola profesora Monterrat Amigo. Tamén o vídeo que

relata a aventura do Horto ecolóxico. E o vídeo resultado do curso de edición feito por

profesorado e alumnado, Para que serve un libro. Ou o de Mulleres premio nobel, do

que  xa  adxuntamos  a  ligazón  de  youtube;  e  o  de  Poesía matemática.  Todos  estes

materiais xúntase á parte.

-  Material  do  departamento  de  historia.  Información  escrita  e  vídeos  anexos.

Adxuntamos ficha á parte.

- Biblioteca ambulante: carro con rodas para a biblioteca.

-  Revista  escolar.  En proceso de elaboración (sempre a entregamos ao alumnado na

derradeira semana do curso escolar)
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-  Exposicións  (enviamos  o  material  coa  idea  de  recuperalo,  posto  que  as  nosas

exposicións está rodando por outros institutos).  Da exposición  Cinema e literatura,

intertextualidade, enviamos só o material da exposición que non son fondos.

- Elaboración dun vinilo para a porta. Enviamos todos os deseños realizados e o deseño

gañador.

- Elaboración dun Logo. Enviamos o proceso creativo realizado na biblioteca e o logo

gañador

- Libro de Poemas Matemáticos en proceso de elaboración (adxuntamos escolma).

6.3.2.7. A avaliación realizada

A avaliación foise realizando ao longo do curso escolar e fíxose unha avaliación final a

través de dúas enquisas ao alumnado e unha ao profesorado. Escollemos 4 cursos da

ESO (un de 1º, un de 2º un de 3º e un de 4º) ao azar, para facer unha valoración da

actividade Hora de Ler. E unha enquisa xeral sobre a biblioteca (modelo que aparece na

páxina de bibliotecas escolares) para alumnado e profesorado.

A avaliación do proxecto foi permanente ao longo de todo o proceso, introducíndose as

modificacións pertinentes co fin de garantir o mellor funcionamento posible de todas as

actividades.

Procedimos da seguinte maneira:

· Ao longo do curso, realizamos xuntanzas periódicas para :

- Analizarmos se as iniciativas previstas no proxecto se ían desenvolvendo da forma

desexada, que obxectivos foron conseguidos e cales non, que dificultades xurdiron e

cales eran as posibilidades de mellora. Estudamos tamén os materiais emprestados, e

adecuación dos mesmos ás actividades programadas. Avaliamos de forma continuada os

avances  ou  dificultades  da  posta  en  marcha  do  proxecto  (alumnado  participante,

profesorado  involucrado,  interese  das  familias...).  Recollimos  as  suxestións  dos

diferentes departamentos á hora de mercar material, e do alumnado a través do buzón de

suxestións.

· Cuestionarios:

Cuestionario para avaliar a actividade hora de ler.

Cuestionario para profesorado (20 enquisas ao azar)

Cuestionario para alumnado (un curso ao azar de 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO)

Adxuntamos resultados da enquisa hora de ler a alumnado e da enquisa ao profesorado.

Non  adxuntamos  resultados  da  enquisa  xeral  ao  alumnado  por  non  ter  tido  tempo

material  para  procesar  os  datos  recollidos  en  máis  de  100  enquisas.  As  principais
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conclusións da enquisa do alumnado, entón, figuran como obxectivos para o vindeiro

ano.

En xeral, no equipo directivo e no profesorado implicado valoramos moi positivamente

o  PLAMBE,  pensamos  que  o  noso  proxecto  incide  fundamentalmente  no

desenvolvemento da capacidade creativa do alumnado e no fomento da lectura. Como

única modificación para o futuro consideramos que ha de ser o alumnado quen asuma

maiores responsabilidades no funcionamento da biblioteca..

6.3.2.8. As previsións de futuro para o curso 2015-2016

Como previsión de futuro achégase a documentación presentada como solicitude  do

Plan de Mellora para o vindeiro curso escolar 2015-2016:

6.3.2.8.1.- Actuacións en relación coa organización e xestión:

• Propoñer o equipo directivo que o equipo de biblioteca poida contar con horas lectivas

para a súa dedicación á biblioteca.

•  Implicar  a  novo profesorado no Equipo de  Biblioteca  que  colabore  co equipo xa

consolidado,  e  na  elaboración  do Plan  Lector  e  Plan Anual  de  Lectura.  Mellorar  a

formación de todo o profesorado.

• Mellorar  a  comunicación  con todo o equipo de bibliotecas e o traballo  en grupo,

mediante  reunións  periódicas  e  a  través  de  whatsApps,  e-mail,  e  coa comisión da

biblioteca do consello escolar.

•  Finalizar  coa  centralización  de  fondos  e  a  catalogación  atendendo  ao  sistema

universal  no primeiro  trimestre,  aportando diferentes  cores  ás  estanterías  e  ás

etiquetas, para chegarmos a formar parte da Rede de bibliotecas de Galicia e co fin de

que poidan ser consultados online.

• Extender o uso do carnet de usuario de biblioteca. Este curso entregamos carnets de

usuario a todo o alumnado, profesorado e persoal non docente. Queremos extendelo a

nais e pais interesadas/os e resto da comunidade educativa, e axilizar o préstamo coa

lectura dixital do carnet.

•  Implicar  ao  alumnado.  Formar  un  grupo  de  voluntariado  de  biblioteca,

preferentemente  co  alumnado  do  Club  de  Lectura,  que  se  ocupará  do  servizo  de

préstamo nalgún recreo, e asimesmo participará na medida do posible nas reunións para

a programación de actividades de dinamización da biblioteca, e para a formación dos/as

usuarios mais novos/as.

•  Publicación  dun  folleto  informativo  coas  Normas  básicas  de  funcionamento  da

biblioteca.

• Mellorar o punto de lectura informal dentro da biblioteca
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•  Ampliar e remodelar o espazo  da biblioteca,  obra de reforma xestionada Equipo

Directivo e aprobada pola Delegación Territorial para ser realizada no curso pasado e

aínda sen realizar.

• Aumentar o número de andeis expositores.

•  Clasificación,  catalogación  e  fichado  dos  novos  fondos  adquiridos.  Apoio  ás

actividades de dinamización.

•  Continuar  ampliando  fondos  de  material  audiovisual  e  aumentando  o  número  de

ordenadores que permitan a realización de videos, con tarxetas gráficas de alta gama.

• Manter  a  perspectiva  de xénero e a  coordinación co ENDL, así  como con toda a

comunidade educativa.

6.3.2.8.2. En relación coa dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, a

súa integración no tratamento do currículo e a súa contribución á alfabetización

múltiple e ao desenvolvemento das competencias básicas do alumnado.

Informar ás xefaturas de departamento e procurar a súa colaboración, planificando e

incluíndo  no  currículo  actividades  de  dinamización  e  de  alfabetización  múltiple

utilizando  os  recursos  audiovisuais  e  impresos  da  biblioteca,  indicando  a  súa

contribución ao desenvolvemento das competencias básicas.

Mellorar a lectura comprensiva, a escritura e as habilidades no uso da información do

noso alumnado para transmitir a todo o profesorado do departamento a necesidade e

conveniencia do uso da biblioteca neste sentido.

Mellorar  a  comunicación  con  toda  a  comunidade  educativa,  para  a  promoción  dos

recursos a través do blog da biblioteca, da páxina web do IES, de e-mail, do blog do

ENL, do Club de Lectura. Nomear a un equipo formado por alumnado e profesorado

para tal fin. Implicar ao alumnado.

Anunciar  todo  o  relacionado  coa  biblioteca  (actividades,  compra  de  novidades,

reformas, exposicións) na televisión da entrada.

Mobiliario adaptado aos materiais audiovisuais novos (expositores de CD, DVD)

Libros electronicos

6.3.2.8.3.  En  relación  coa  formación  de  usuarios  e  adquisición  da  competencia

informacional (competencia para o tratamento da información incluída na actual

«competencia dixital»).

Continuar coa formación do profesorado iniciada este curso (curso do CAFI de creación

de videos na contorna da biblioteca escolar), e coa formación e autoformación dos/as

usuarios/as fundamentalmente o alumando de 1º ESO.
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En canto ao profesorado responsable da Biblioteca escolar e do Club de Lectura, asistirá

aos Encontros do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares e ás Xornadas dos Clubs de

Lectura, celebrados en Compostela todos os anos.

O alumnado de 1º ESO asistirá ás horas de formación impartidas a principio de curso na

actividade  Visita  guiada  á  biblioteca  escolar.  Ademais,  irá  adquirindo formación  na

competencia informacional nas aulas das diferentes materias do currículo, impartida por

profesorado cada vez mais formado, e na biblioteca.

Ao  longo  de  todo  o  curso,  cada  departamento  didáctico  incidiría  na  formación  do

alumnado  no  referente  ao  acceso  a  información,  ao  tratamento  da  información  e

competiencia dixital e a competencia informacional mediante a utilización da biblioteca

como recurso para a realización de traballos de investigación ou de traballos creativos

(teatro, recital poético, video poemas, deseño gráfico en relación

cos  textos,  animación  audiovisual).  En  concreto,  no  referente  a  creación  de

videopoemas, documentos audiovisuais e obras de teatro realizaríamos preferentemente

no terceiro trimestre.  O proxecto anual  de biblioteca contemplará actividades  para a

alfabetización  informacional  do  alumnado  do  centro.  -  Dende  a  biblioteca  escolar

potenciarase  a  elaboración  de  materiais  para  a  educación  e  información  en  formato

audiovisual  en  todas  as  áreas.  Unha  persoa  levará  a  actualización  do  blog  da

biblioteca, introducindo todas as novidades ao respecto.

6.3.2.8.4.-Actividades en relación co fomento da lectura e co desenvolvemento do

Proxecto Lector do Centro.

o Continuar  cos  programas  Hora  de  Ler,  Mochilas  Viaxeiras.  Retomar  o  programa

Libros viaxeiros

o Club de Lectura

o Grupo de teatro.

o V Edición do Festival da poesía.

o Carnés novos lectores.

o Roteiros literarios para o alumnado do Club de Lectura

o Cineforum: continuaremos coa proxección de películas trimestrialmente

o  Concurso  Literario:  seguiremos  convocando  os  concursos  de  creación  literaria,

relatos de terror,

Atranques, e Poesía.

o  Publicación  da  Revista  Eu  tamén  navegar,  en  colaboración  co  EDNL:

colaboraremos co EDNL nos contidos da revista e na súa maquetación.
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o  Realizaremos  en  cada  departamento  un  ou  varios  traballos  de  investigación  na

biblioteca que teña como resultado final  un produto en formato audiovisual  e a ser

posible con perspectiva de xénero.

o Realizar tres exposicións anuais na biblioteca.

o Visita guiada a unha biblioteca en compostela

o Obradoiro literario e audiovisual

o Imaxes, deseño sobre poesía

o Creación de videopoemas

o Creación de  vídeos científicos  de información ou literarios tal como vimos facento

este ano, de tal

xeito que o punto de partida para a documentación e recollida de información sexa a

biblioteca

6.3.2.8.5. Outras actuacións.

Mellorar a iluminación.

Tentar  na  medida  do posible  habilitar  o  espazo para  que poida  moverse  libremente

alumnado en cadeira de rodas ou con discapacidade (a finais deste curso remodelamos o

espazo e conseguimos que este alumnado poida entrar e ir até a mesa do profesorado,

mais non podería consultar os libros do fondo por non ter acceso libre a eles)

Coordinar a biblioteca co proxecto Horto Ecolóxico. Facer unha pequena biblioteca na

árbore que está a carón das mesas instaladas fóra.

Contribuír á normalización da lingua galega incorporando ao ENDL ao noso proxecto.

Axudar a transversalizar a perspectiva de xénero. Tentar implicar ao alumnado máis

desfavorecido económicamente na biblioteca.

Ao redor das seguintes datas desenvolveranse diferentes actividades: 25 de outubro, Día

da  Biblioteca  25  de  novembro,  Día  da  Non  Violencia  para  as  Mulleres;  25  de

outubro, Día da Biblioteca; 20 de novembro, Día universal dos dereitos da Infancia;

25 de novembro, Día da Non Violencia para as Mulleres; 30 de xaneiro, Día Mundial

da Paz; 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres; 2 de abril, Día Internacional do

Libro Infantil e Xuvenil; do 23 de abril, Día Mundial do Libro; do 17 de maio, Día

das Letras Galegas…

Colaborar cos  proxectos  e  programas  do centro, Aturuxo films,  Festival da Poesía,

Club de Lectura,

Grupo de Teatro, Comenius.

Implicar a nais e pais na biblioteca. Continuar e afianzar a  colaboración coa Anpa, o

Concello de Teo e a Biblioteca do Concello, así como con outras entidades, bibliotecas

e clubs de lectura.
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Continuar e afianzar a colaboración con outros axentes sociais que poidan contribuír á

construción da sociedade lectora e que teñen incidencia na poboación escolar, como

encontros  con  escritoras,  escritores;  con  ilustradoras,  ilustradores,  sesións  de

contacontos.  Incentivar  o  uso  da  biblioteca  escolar  por  parte  da  comunidade

educativa, aproveitando os seus recursos para unha mellor atención á diversidade e unha

máis óptima atención á multiculturalidade, ás necesidades educativas específicas e ao

plurilingüismo.

A biblioteca estará atendida por profesorado e alumnado voluntario de luns a venres de

segunda a quinta (ambas incluídas), e o martes pola tarde, e todos os recreos.

O horario será de oito horas de dedicación para a profesora coordinadora,  e o resto

repartiranse entre o equipo de bibliotecas e o voluntariado da biblioteca ate cubrir o

tempo de dedicación específico previsto,  que será de 25 horas semanais (de 2ª  a 5ª

ambas incluídas e dous recreos) Este horario fixarase a principio de curso.

6.4.  Obxectivos  para o curso 2015-16.

-Continuar coas actividades do Club de Lectura “Raíña Lupa”. (Ver ANEXO).    

-Consolidar o Equipo de Biblioteca que axudará a:

a) Continuar coa recatalogación da maior parte posible dos fondos da biblioteca

e  do  centro,  iniciada  no  curso  anterior,  segundo  o  sistema  de  catalogación

internacional.

b) Seguir co labor de limpeza, “varrido” de libros obsoletos.

c) Organizar cursos de alfabetización para todo o alumnado, especialmente

1º ESO no uso e aproveitamento da biblioteca e “Punto de Lectura”.

d) Organizar curso de alfabetización do profesorado do equipo da biblioteca

para aprender o programa “Meiga”. 

e)  Curso  de  Formación  do  Profesorado en  materia  Audiovisual, titulado

“Creación de vídeos dende a Biblioteca ao ámbito escolar”,  para a  maior

parte do equipo que conforma a biblioteca escolar. Este curso será impartido

polo profesor do centro de Audiovisuais don Sergio Clavero, e forma parte do

proxecto de centro de Formación do Profesorado (CAFI).

f) Asignar  un nome á biblioteca escolar. O elixido foi “Luísa Villalta”. 

g)  Creación  dun  logotipo  para  o  nome  da  biblioteca  escolar.   Este  farao  o

alumnado de Audiovisuais, dirixindo este traballo o profesor,  Sergio Clavero. 
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h) Colocar un vinilo na porta da biblioteca que teña que ver co mundo lúdico dos

libros e da literatura ou co propio nome da biblioteca.

-Continuar  co  proxecto  de  dinamización presentado  en  xuño  2015  pola  profesora

responsable  da  mesma,  Isabel  Maro,  (Ver  Proxecto  “Plan  de  dinamización  da

biblioteca escolar”), tendo como prioridades: 

a) Dinamizar desde a biblioteca escolar o mundo da lectura, con actividades

de fomento  da lectura,  tal  como se vén facendo no curso anterior,  con ,  por

exemplo, exposicións que xiran arredor do mundo da lectura e da literatura; a

poder ser, unha exposición por  trimestre). 

b)  Dinamizar  desde  a  biblioteca  escolar o  mundo  da información  e  da

aprendizaxe con carácter dinámico e en constante actualización.  

c) Continuar  co programa  “A hora de ler”,  da Consellería  de Educación e

Ordenación Universitaria para o  fomento da lectura. para o que precisamos a

colaboración de todo o profesorado (Ver apartado 5).

d) Continuar coa mellora  do  espazo  da  biblioteca (acondicionamento,

estética…).

e)  Seguir ampliando os fondos bibliográficos, audiovisuais e informáticos da

biblioteca.

f) Seguir mellorando as TIC na biblioteca.

g) Abrir a biblioteca a toda a comunidade educativa (Club de Lectura de nais e

pais).

h) Crear o préstamo “Dous por un”, consistente nun lote de libro literario+

DVD dun filme de adaptación desa obra literaria).

i) Mellorar e ampliar as bibliotecas de aula.

l)  Crear  un  blog  da  biblioteca  escolar,  onde  se  farán  recomendacións  de

lectura, comentarios de obras literarias… información de todo o relacionado co

Club de Lectura...

-Implicación,  dende  os  diferentes  departamentos,  do  uso  da  biblioteca   para  a

utilización desta como fonte de información, aprendizaxe e realización de  traballos do

alumnado.

-Representar dúas novas obras de teatro,  unha co gallo do Día da Non Violencia para

as Mulleres,  representada na Aula de Cultura do concello de Teo  e outra, no  noso

centro, co motivo do remate do curso.
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-Seguir coa proxeccións de filmes e cinefórum.

-Organizar  obradoiros de  creación  literaria,  relatorios,  recitais,  encontros  con

escritoras, escritores…

-Realizar a IVª edición do Festival da Poesía do noso IES de Cacheiras. Na II edición

do Festival  de poesía contamos coa presenza do xornalista, actor e poeta Antón Lopo.

Na III contouse coas escritoras Lucía Aldán e María Lopo. 

- Continuar coas rutas literarias do Club de Lectura.

-Continuar as visitas externas a exposicións,  saídas culturais, asistencia a obras de

teatro…

-Continuar  coas  edicións  dos  concursos  literarios  anuais:  contos  de  terror,  de

narración, de poesía…

6.5 Actividades de fomento da lectura

As actividades de fomento da lectura previstas son aquelas que aparecen no aanexo

Plan de dinamización da biblioteca escolar, tendo como obxectivos prioritarios os que

aparecen na anterior a esta (páxina 35)

6.6.  Actividades  de  Fomento  da  Lectura  programadas  nos  distintos

departamentos para o curso 2015-2016. Libros de lectura por departamentos.

- DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA

Planificamos unha estratexia que motive ao alumnado para  que intime coa lectura de

xeito  amable  e  que  o  anime  a  ler  en  galego.  Nomeadamente  profundizaremos  nas

lecturas obrigatorias deste curso, que son tres por ano académico nos diferentes cursos,

a excepción do Programa de Diversificación Curricular e de 2º de Bacharelato. 

Alén  disto,  con  motivo  do  Día  das  Letras  Galegas,  profundizaremos  no  escritor

homenaxeado,  tanto  dentro  da  aula  como  na  dinamización  con  textos  e  noutras

actividades  interdiciplinares  do Centro que axuden na motivación do alumnado para

achegarse á lectura comprensiva e crítica de textos e libros.

LECTURAS OBRIGATORIAS

. Primeiro da ESO

1ª AVALIACIÓN

-CASTRO, F.: Chamádeme Simbad, Vigo:Editorial Galaxia.

2ª AVALIACIÓN

-DOCAMPO, X.: Cando petan na porta pola noite, Vigo: E. Xerais. 
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3ª AVALIACIÓN

-FERNÁNDEZ PAZ, A.: Rapazas, Vigo: E. Xerais. 

. Segundo da ESO

1ª AVALIACIÓN

-FERNÁNDEZ PAZ, A.: Contos por palabras,Vigo: E. Xerais.

2ª AVALIACIÓN

-CASARES, C.: Vento ferido,Vigo: E. Galaxia.

3ª AVALIACIÓN

-MAYORAL, M.: Tristes armas, Vigo: E. Xerais. 

. Terceiro da ESO

1ª AVALIACIÓN

-CASTELAO: Cousas, Vigo: Ed. Galaxia.

2ª AVALIACIÓN

-FERNÁNDEZ PAZ, A.: O único que queda é o amor, Vigo: E. Xerais.

3ª AVALIACIÓN

-COSTAS, L.: Unha estrela no vento, Vigo: Ed. Galaxia.

. Cuarto de ESO

1ª AVALIACIÓN

-CUNQUEIRO, Á.: Os outros feirantes, Vigo: E. Galaxia.

2ª AVALIACIÓN

-TOBARUELA, P.: Viaxes dun can de palleiro, Santiago: E. Sotelo Blanco.

-FERNÁNDEZ, M. A.: Un nicho para Marilyn, Vigo: E. Galaxia.

3ª AVALIACIÓN

-NAVAZA, G.: Erros e Tánatos, Vigo: E. Xerais.

-SUÁREZ ABEL, M.: Sabor a ti, Vigo: E. Xerais. 

(Exceptuando a obra cunqueiriana proposta como obrigatoria, o alumnado dos diversos

cursos de 4º ESO pode ter nas outras avaliacións obras idénticas ou diferentes). 

. Primeiro de Bacharelato:

1ª AVALIACIÓN

-BLANCO AMOR, E. : A Esmorga, Vigo: Ed. Galaxia.

2ª AVALIACIÓN

-VILLAR, D.: Ollos de auga, Vigo: Ed. Galaxia.

3ª AVALIACIÓN

-PORTAS, M.: Amor en alpargatas, Vigo: E. Xerais /

-REIGOSA, C.: Crime en Compostela, Vigo: E.Xerais. 

(Dependendo do profesor, o alumnado lerá unha ou outra
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PORTUGUÉS

Na materia de portugués sempre se dedica un tempo á lectura, dado que é unha parte

importante da materia. A través da lectura o alumnado practica a pronunciación, a boa

entoación  e  a  comprensión.  Dependendo  dos  cursos  os  textos  de  lectura  son  mais

complexos o mais sinxelos. En todo caso, en cada curso aplicaranse as competencias

lectoras seguindo a Orde do DOG 13 de xullo de 2007. 

DEPARTAMENTO LINGUA ESPAÑOLA

 PROGRAMA DE LECTURAS.  CONSIDERACIÓNS XERAIS 

Somos conscientes da importancia que tiene este apartado dentro de la metodología,

pues  nuestra  experiencia  docente  nos  viene  ilustrando  sobre  la  escasa  relación  de

nuestro alumnado con la lectura y los pocos casos de alumnos/as con hábitos lectores

consolidados.  Son muchas  las  razones  que influyen  en este  hecho,  pero no cabe  la

menor duda de que la inexistencia  de modelos  lectores adultos entre las familias de

nuestros alumnos, puede ser una explicación a tener en cuenta. 

El  gusto  por  la  lectura,  la  lectura  como  fuente  de  placer,  solo  se  podrá  estimular

estableciendo una vinculación entre  el  lector adolescente y el  libro que lee.  En este

sentido, entendemos que serán los libros juveniles los que cumplan mejor este objetivo

por resultar  más motivadores  al  concordar  con el  mundo subjetivo del  joven lector.

Además, a través de ellos podremos trabajar mejor la transversalidad porque estos libros

suelen  presentar  valores  que  el  adolescente  puede  tomar  como  modelo  o  al  menos

puedan ser objeto de reflexión crítica. 

Para encarar esta situación nos proponemos establecer un Plan de Lectura que atienda a

los siguientes criterios: 

• fomentar la lectura como una actividad placentera, a través de lecturas atractivas y

adecuadas (literatura juvenil, principalmente). 

• utilizar lecturas para comentario, construyendo el significado de manera compartida. 

• facilitar el acceso directo a los textos. 

• interrelacionar recepción y creación, fomentando la creatividad propia. 

• secuenciar la progresión de las dificultades (uso de ediciones adaptadas sobre todo si

seleccionamos textos clásicos). 

•  familiarizar  al  alumnado  con  el  circuito  social  del  fenómeno  literario:  visitas  a

bibliotecas, representaciones teatrales, librerías, hacer rutas literarias, etc. 

• lectura de todo tipo de géneros. 
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• uso del cine como recurso complementario. 

En el programa de lecturas distinguiremos tres tipos: 

• lecturas obligatorias fijadas por organismos superiores como ocurre con la CIUG en el

caso de 2º BACH. 

•  lecturas comunes para todo el alumnado y cuyos títulos fija el Departamento. A lo

largo del curso académico y en cada nivel se fijarán tres obras de lectura obligatoria,

una por cada evaluación. La selección de los títulos obedecerá a unos criterios en los

que prevalecerá la intención de crear hábitos autónomos de lectura a través del gusto por

la  lectura.  La  realización  de  estas  lecturas  y  de  las  actividades  subsiguientes  será

condición  indispensable  para  la  obtención  de  una  evaluación  positiva.  Para  la

evaluación de estas lecturas se optará por dos fórmulas: la presentación de una ficha de

seguimiento  que  suministrará  el  profesor/a  y/o  la  realización  de  una  prueba  con

preguntas cortas referidas fundamentalmente a la comprensión lectora de los textos. 

•  lecturas voluntarias:  se propondrá a los alumnos/as la realización de otras lecturas a

mayores de las establecidas como obligatorias en la programación. Serán títulos de libre

elección  del  alumnado,  previa  autorización  del  profesor/a.  De  ellas  cada  alumno/a

elaborará y presentará la correspondiente ficha de seguimiento lector que le facilitará el

profesor/a.  Naturalmente,  la  efectivización  de  estas  lecturas  y  de  las  actividades

consiguientes,  repercutirán  favorablemente  en  la  calificación  trimestral  y  final  del

alumno/a.

 PLAN DE LECTURAS COMUNES PARA TODO EL ALUMNADO 

1º ESO 

1ª evaluación: El sueño de Berlín de A. ALONSO y Javier PELEGRÍN 

2ª evaluación: El enigma del scriptorium de Pedro RUIZ GARCÍA 

3ª evaluación: Muerte en el priorato de Toti MARTÍNEZ DE LEZEA 

2º ESO 

1ª evaluación: La vuelta al mundo en 80 días de Julio VERNE 

2ª evaluación: El valle de los lobos de Laura GALLEGO 

3ª evaluación: El intercambio con un inglés de Christine NÖSTINGLER 

AGRUPAMIENTO 1º ESO 
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1ª evaluación: El jardín secreto de Frances HODGSON BURNETT 

2ª evaluación: El ojo de cristal. Charlie saldrá esta noche de Cornell WOOLRICH 

3 ESO 

1ª evaluación: Matar a un ruiseñor de HARPER LEE 

2ª evaluación: Wonder. La lección de August de R. J. PALACIO 

3ª evaluación: Antología poética (selección profesores) 

PMAR 3º ESO 

1ª evaluación: Una luz en la marisma de Javier ALFAYA 

2ª evaluación: O segredo de Marco Polo de Francisco CASTRO 

3ª evaluación: Antología poética 

4º ESO 

1ª evaluación: El guardián entre el centeno de J. SALINGER. 

2ª evaluación: Réquiem por un campesino español de Ramón J. SENDER 

3ª evaluación: La estanquera de Vallecas de José L. ALONSO DE SANTOS. 

1º BACH 

1ª evaluación: El sí de las niñas de L. Fdez. DE MORATÍN 

2ª evaluación: Rimas de BÉCQUER 

3ª evaluación: El coronel Chabbert de H. de BALZAC 

2º BACH 

1ª evaluación:  Campos de Castilla  de Antonio MACHADO+Crónica de una muerte

anunciada de Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ 

2ª evaluación: Plenilunio de Antonio MUÑOZ MOLINA 

3ª evaluación: La fundación de A. BUERO VALLEJO 

DEPARTAMENTOS DE LATIN E GREGO

Borrell, J.: La esclava de azul. Barcelona, Montesinos, 1992.

Broch, H. La muerte de Virgilio. Madrid, Alianza, 1989.

Caldwell, T.: La columna del hierro. El gran tributo, Barcelona, Grijalbo, 1983.
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Davis, N.: La planta de Britania. Barcelona, EDHASA 1991. Etc.

Eco, U.: El nombre de la rosa. Barcelona, Lumen, 1983.

Graves, R.: Yo, Claudio;   Claudio, el dios.  Madrid, Alianza 1981; 1982.

Grimal, P.: Memorias de Agripina. Barcelona, EDHASA 1993.

Horia, V.: Dios ha nacido en el exilio. Barcelona, Espasa Calpe, 1968.

MacCullough, C.: El primer hombre de Roma. Barcelona, Planeta. 1990. Etc.

Monteilhet, H.: Nerópolis. Barcelona. Tusquets 1985.

Mujica  Laínez, M.: Bomarzo. Barcelona. Seix-Barral 1986.

Rouland, N.: Laureles de ceniza. Barcelona, EDHASA, 1990.

Priante, A.: Lesbia mía. Barcelona, Seix-Barral 1992.

Stern, H.: El hombre de Apulia. Barcelona, Seix-Barral, 1987.

Vidal, Gore: Juliano el apóstata. Barcelona, EDHASA, 1983.

Wilder, Th.: Los idus de marzo. Madrid. EDHASA 1990.

Yurcenar, Margueritte: Memorias de Adriano. Barcelona. EDHASA. 1974.

CLUB DE LECTURA RAINHA LUPA

Esta é unha proposta que se poderá variar ao longo do ano escolar.

- O principiño, Antoine de Saint-Exupéry

- Cobertor de estrelas

-Dorwell, G. A revolta dos animais

-Carballeira, P.: Alicia&alicia

-Fernández paz, A.: O único que queda é o amor
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-Lienas, g.: O diario violeta de Carlota, O diario vermello de Carlota, O diario vermello

de Flanagan.

- Castelao: Cousas, 

- Colasantti, M. : O labirinto do vento, A moza tecelá

- DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

Desde esta materia, e tendo en conta o plan lector do centro, intentaranse levar a cabo

propostas de traballo onde xurdan procesos implicados na competencia lectora como os

seguintes:

· Comprender globalmente (capacidade para identificar a idea principal do texto).

· Obter información (capacidade para extraer información do texto).

·  Elaborar  unha  interpretación  (capacidade  para  extraer  o  significado  e  realizar

inferencias a partires do lido).

· Reflexionar sobre o contido do texto (capacidade para relacionar o contido do texto

cos coñecementos previos).

· Reflexionar sobre a estrutura dun texto (capacidade de relacionar a forma do texto coa

súa utilidade e función).

Por tanto,  no desenvolvemento da materia  ó longo do curso requirirase a lectura de

diverso  tipo  de  información.  A  continuación  amósanse  as  fontes  de  lectura  máis

importantes na materia:

· Artigos nos que se amosan as ideas emprendedoras de diferentes persoas con ánimo de

fomentar o interese polas iniciativas emprendedoras.

· Textos legais do ámbito do dereito mercantil, fiscal e laboral.

· Noticias de prensa relacionadas co mundo dos emprendedores.

· Información de páxinas web con temática específica sobre o mundo da empresa e dos

emprendedores.

Páxina 107 de 449



· Dicionarios específicos de economía, empresa e comercio para a consulta de termos

que se usan en relación coa materia na linguaxe cotiá na aula.

·  Consulta  de  certo  material  en  lingua  inglesa  (dicionarios,  artigos,  documentos)

relacionado co mundo da empresa.

· Plans de empresa xa elaborados por outras persoas.

· Textos de actividade relacionadas coa materia.

Algunhas das actividades propostas poden ser:

· Lectura en voz alta por parte do alumnado de textos de actividades. Posteriormente

pódese pedir ao alumnado que interprete o texto e que faga un resumen do lido,

· Lectura en voz alta ou individualmente por parte do alumnado de contidos teóricos

seguidos  coa  posterior  explicación  parte  do  profesor/a.  Posteriormente,  o  alumnado

podería sacar conclusións, elaborar esquemas que lle axudasen a estruturar ese contidos,

etc.

·  Actividades  de  busca  de  información  en  Internet,  dicionarios,  prensa,  etc.  Por

exemplo:  busca  de  ideas  emprendedoras  consultando  bancos  de  ideas  en  internet;

consulta  de  termos  propios  da  materia  en  dicionarios;  busca  e  análise  de  artigos

relacionados co mundo de emprendemento; etc.

· Realización de traballos de investigación acerca dos distintos contidos da materia.

· Elaboración dun vocabulario específico da materia, anotando nun caderno os termos

específicos e novos que vaian xurdindo ao longo do curso. 

- DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA.

 En tódalas  materias  procederase  á  lectura  e  comentario  de  textos  para  fomentar  a

comprensión  lectora  do  alumnado.  Procederase  tamén  á  realización  de  exercicios

escritos e orais nos que o alumnado poida manifestar a súa competencia na expresión

oral e escrita. Para a realización dos exercicios da clase instarase o alumnado á recollida

de datos, tanto de internet coma dos distintos medios de comunicación.

-DEPARTAMENTO DE INGLÉS.
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 Consideramos de gran importancia que o alumno adquira o gusto pola lectura na lingua

que a nós nos atinxe: o inglés. Para acadar isto, o departamento establece unha serie de

lecturas obrigatorias que formarán parte dos contidos a avaliar. Cremos que o alumno

debe adquirir  o costume de ler  libros en inglés dunha maneira  natural,  insistindo en

eliminar o proceso natural de tradución que eles fan cando se confrontan con un libro

nunha lingua que no é a lingua nai. Co fin de evitar este proceso os libros de lectura

obrigatoria elixidos para cada nivel serán escollidos dun nivel axeitado ós coñecementos

do alumno, sempre tentando que a lectura do mesmo lles resulte mais fácil que difícil.

 No  referente  á  lectura  comprensiva  e  autónoma  de  textos  de  temática  xeral  e/ou

adecuados  aos  seus  intereses,  o  alumnado  utilizará  técnicas  de  aprendizaxe  que

desenvolvan  a  súa  autonomía  na  lectura  comprensiva  e  no  uso  dos  procedementos

adquiridos de modo sistemático. 

 Os tipos de texto máis usuais son artigos de revistas, textos informativos e narrativos,

diarios  e  historias  breves.  As  estratexias  de  lectura  centradas  en  desenvolver  a  súa

autonomía, tales como a utilización de dicionarios (seleccionar o adecuado, detectar e

buscar as palabras esenciais para a comprensión, identificar a acepción apropiada, etc.),

o uso de gramáticas e libros de referencia, e o uso de recursos lingüísticos tales como a

formación de palabras, as categorías gramaticais, a identificación de true e false friends,

sinónimos, etc., requiren unha práctica sistemática para alcanzar a automatización no

desenvolvemento da lecturacomprensiva. 

Os textos iranse especializando pouco a pouco, con temas de interese e actividades de

dificultade adecuada ao seu nivel, co obxectivo de fomentar nos alumnos/as o aprecio

da lectura como fonte de información, pracer, lecer e acceso a outras culturas e formas

de vida. Tamén se pretende fomentar unha actitude receptiva e respectuosa, e ao mesmo

tempo crítica, cara á información que transmiten os devanditos textos. 

LIBROS DE LECTURA CURSO 2015-2016

TRIMESTRE

1

CURSO TÍTULO COLECCIÓN NIVEL EDITORIAL
1º ESO Taxi of Terror OXFORD BOOKWORMS STARTER OXFORD
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2º ESO The Phantom of the Opera OXFORD BOOKWORMS STAGE 1 OXFORD

3º ESO The Canterville Ghost OXFORD BOOKWORMS STAGE 2 OXFORD

4º ESO A Christmas Carol OXFORD BOOKWORMS STAGE 3 OXFORD

4º  ESO

DIVER

A  choice  from the  school

library
1º BACH The secret Diary of Adrian

Mole

BURLINGTON READERS 1 BACH

2º BACH Brat Farrar OXFORD BOOKWORMS STAGE 5 OXFORD

TRIMESTRE

2
CURSO TÍTULO COLECCION NIVEL EDITORIAL
1º ESO A Little Princess OXFORD BOOKWORMS STAGE 1 OXFORD

2º ESO White Death OXFORD BOOKWORMS STAGE 1 OXFORD

3º ESO Dead Man´s Island OXFORD BOOKWORMS STAGE 2 OXFORD

4º ESO The Innocent Victim BURLINGTON  ORIGINAL

READERS

4 ESO BURLINGTON

4º  ESO

DIVER

A  choice  from the  school

library
1º BACH David Copperfield OXFORD BOOKWORMS STAGE 5 OXFORD

2º BACH Pride and Prejudice OXFORD BOOKWORMS STAGE 6 OXFORD

TRIMESTRE

3

CURSO TÍTULO NIVEL EDITORIAL
1º ESO* Goodbye Mr Hollywood OXFORD BOOKWORMS STAGE 1 OXFORD

2º ESO* Romeo and Juliet OXFORD BOOKWORMS STAGE 2 OXFORD

3º ESO The Picture of Dorian Gray BURLINGTON  ORIGINAL

READERS

ESO 3 BURLINGTON

4º ESO Black Beauty OXFORD BOOKWORMS STAGE 4 OXFORD
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4º  ESO

DIVER*

A  choice  from the  school

library
1º BACH Dr Jeckyll ad Mr Hyde OXFORD BOOKWORMS STAGE 4 OXFORD

*Nos  cursos  de  Diversificación,  así  como  nos  agrupamentos  ,  se  se  considerase

necesario, escolleranse libros adaptados ós niveis do alumnado contando co material da

Biblioteca do centro

- DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Co fin de facilitar a consecución dos obxectivos que a Lei orgánica de educación e a

Comunidade Autónoma de Galicia  sinalan,  os centros educativos  deberán elaborar  e

incluír nos seus proxectos educativos de centro, proxectos lectores que integren todas as

actuacións do centro destinadas ao fomento da lectura .

Na materia de francés sempre   dedicamos un tempo a lectura, dado que é unha parte

importante da nosa materia. A través da lectura  o alumnado practica a pronunciación,a

boa entoación  e a comprensión.

Dependendo dos cursos os textos de lectura son mais complexos o mais sinxelos. En

neste centro a nosa materia se imparte en :

En BAC só hai 2ª lingua, o que nos permite ser moito mais flexibles(non temos que

preparar a selectividade  e por outra banda temos 4 horas semanais) e nos deixa tempo

para  traballar  no  so  a  lectura  do  libro  de  texto  senón  tamén  revistas  xornais  de

actualidade de interese para  eles e lecturas propostas polos propios alumnos.

-DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

O Departamento de Matemáticas colabora co plan lector da seguinte forma: En cada

unidade didáctica, especial dedicación á lectura e análise dos enunciados dos problemas.

Lectura dos textos iniciais e finais do libro do alumnado en cada unidade didáctica. De

maneira  complementaria  mediante  a  recomendación  de  libros  de  divulgación

matemática existentes na biblioteca do centro.

-DEPARTAMENTO DE GREGO
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 Cada semana proporemos, para subir nota, a lectura de textos de todo tipo: literarios,

expositivos, xornalísticos, publicitarios, gráficos; en soporte impreso ou electrónico e

cunha extensión máxima de 10 liñas. Non consideramos aconsellable máis, posto que

neste nivel teñen lecturas dabondo nas outras materias.

- XEOGRAFIA E HISTORIA CIENCIAS SOCIAIS

Ao  longo  da  etapa  e  pola  especifidade  desta  área,  en  todos  os  ciclos  darase  unha

especial  relevancia  á  lectura  e  comprensión  de  textos,  así  como  á  interpretación  e

composición  daqueles,  tanto  na  escrita  coma  oralmente.  Consideramos  como  un

obxectivo  fundamental  a  capacitación  do  alumno  igualmente  na  utilización  das

tecnoloxías  da  información  e  na  comunicación  audiovisual,  por  iso  a  búsqueda  de

información en INTERNET, o uso racional da aula TIC, así como o uso de imaxes e a

súa  interpretación  serán  fundamentais  no  desenvolvemento  dos  contidos  e

procedementos da área.

-DEPARTAMENTO DE BIOLOXIA E XEOLOXIA.

Ao longo de todo o curso realizaremos exercicios de lectura comprensiva, acudindo a

lectura  pública  por  parte  dos  alumnos  de  fragmento  sacados do  libro  de  texto.  Así

mesmo mediante a análise de noticias dos xornais, revistas que os alumnos van traendo

para confeccionar o Xornal Científico, estas noticias  unha vez comentadas permanecen

nun recanto reservado na cortiza do fondo da aula. Con esta actividade así como cos

debates que xorden en determinados temas tamén se fomenta a capacidade de emitir

opinións orais cun discurso coherente.

En  todas  as  probas  escritas  se  corrixirá  a  expresión  coa  finalidade  de  mellorar  a

capacidade redactora dos alumnos.

O uso das novas tecnoloxías da información e comunicación tamén será potenciado coa

búsqueda de datos en internet,  a orientación na consulta de páxinas web, realizando

posts para blog científicos, etc. 

- DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA

Leer  é  unha  das  principais  ferramentas  de  construcción  do  coñecemento.  Entre  os

instrumentos de divulgación do coñecemento ocupa un lugar relevante a prensa.

Os  periódicos  ofrecen  noticias  ,  imaxes  do  mundo  contemporáneo  :  o  ensino,  as

catástrofes naturais  , os descobrementos médicos,  as dietas nutricionais,  as cuestións
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medioambientais ,….son asuntos de interés. Por iso podemos utilizar a prensa como 

recurso pedagóxico no ensino . Axuda a desenvolver unha competencia importante: a da

lectura comprensiva  ,  ademáis  da motivación xa que os problemas percibidos  como

reais estimulan o interés dos alumnos.

Por iso o departamento de Física e Química utiliza un Taboeiro Científico (situado ao

lado da cafetería do centro) onde se expoñen as noticias científicas máis relevantes ou

de maior interés, seleccionadas polos profesores do departamento e os alumnos. 

É de destacar a colaboración de “La Voz de Galicia  “  que envía cada mércores 20

exemplares para o departamento.

Á  hora  de  traballar  cos  textos  periodísticos  na  aula  propóñense  unha  serie  de

actividades: 

-  De  comprensión  do  texto:  Que  di  o  texto  en  liñas  xerais  ?,  Que  é  o  que  non

entendemos?  buscar no diccionario as palabras máis complexas

- Definir algún concepto científico que aparece no texto

- Que relación ten o texto co tema que estamos estudando

- Comentar os posibles gráficos, táboas e esquemas que acompañan a noticia

- Realizar un debate en torno a algún aspecto da noticia.

- Ampliar a información do periódico utilizando internet etc

Á  hora  de  traballar  cos  textos  periodísticos  na  aula  propóñense  unha  serie  de

actividades: 

-  De  comprensión  do  texto:  Que  di  o  texto  en  liñas  xerais  ?,  Que  é  o  que  non

entendemos? , buscar no diccionario as palabras máis complexas

- Definir algún concepto científico que aparece no texto

- Que relación ten o texto co tema que estamos estudando

- Comentar os posibles gráficos, táboas e esquemas que acompañan a noticia

- Realizar un debate en torno a algún aspecto da noticia.
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- Ampliar a información do periódico utilizando internet etc

 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

Durante  o  curso  realizaranse  actividades  orientadas  a  lectura  de  textos  propios  da

asignatura, seguidas de comentarios e preguntas  onde se aprecie a comprensión que o

alumnado  tivo  de  devandito  texto.  Realizarase  un  glosario  que  conteña  términos

específicos da materia descoñecidos polo alumnado en xeral. Incentivarase a lectura de

libros e xornais relacionados coa materia. Disporase dunha pequena biblioteca de aula

para o uso do alumnado en tecnoloxía.

6.7. Libros de lectura por Departamentos

Ver supra.

ANEXO 1: PROXECTO CLUB LECTURA RAINHA LUPA 2015-2016

Nome: Club de Lectura do IES de Cacheiras: “Raíña Lupa”

1. Breve  historia.  Nace  no  ano  2009.  Este  será,  por  tanto,  o  sétimo  ano

ininterrompido  de  funcionamento  cun  número  estable  de  alumnado  e

profesorado  implicado  que  participa  activamente  e  con  outras  múltiples

colaboracións puntuais nas nosas actividades.

Este é un pequeño resumo das nosas actividades nestes anos:

 Lectura de novidades literarias relacionadas con diferentes campos, ampliación

dos fondos da biblioteca.

 “Columna  Malva” de  literatura  contra  a  violencia  de  xénero,  e  non  sexista,

vinculada ao Club, con DVD e libros, ampliada ano tras ano.

 Visitas a bibliotecas de Compostela e de Galiza.

 Concursos de relatos de terror (Samaín), de poesía, e guións de teatro, anuais.

 1º, 2º , 3º e 4º Festival da Poesía do IES Cacheiras. 

 Contacontos e contacto con escritores e escritoras.

 Elaboración de cantigas de Entroido, e atranques, coa participación do Concello

e dos Xenerais da Ulla.

 Proxección de películas relacionadas coas lecturas realizadas, e documentais.
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 Lecturas  dramatizadas  con  música  creada  e  interpretada  polo  alumnado.

Recollido  en  DVD.  Esta  actividade  realizouse  todos  os  anos  no  IES  e  no

concello nos actos do 25 de novembro en contra da Violencia de Xénero; e no

día das Letras Galegas, coa presenza de nais e pais, alumnado e autoridades.

 Cartaces  e  frases sobre  as  persoas  homenaxeadas  no  Días  Letras  Galegas.

Exposición de deseños para a biblioteca escolar. Exposicións sobre fomento da

lectura e libros.

 Representacións teatrais do  grupo de teatro do IES:  Morir cuerdo, vivir loco,

Luces fóra, Proibido Pensar,  Promesas de amor,  Un día como outro calquera,

representadas  estes  tres  últimos  anos  no  IES  e  no  Concello,  e Le  choix,  e

Personne,  representadas no concello, no Instituto, e en Hamburgo e Marsella,

respectivamente, dentro dun programa Comenius. 

 Representacións teatrais no IES de grupos como o Premio Nacional de Teatro

2014  Chévere (Ultranoite  no país  dos ananos,  As fillas  bravas),  Malasombra

(Smoke City) e Isabel Risco (Nabiza Guirl) (2014-2015), entre outros.

 Difusión das  actividades  no  blog  do  Club  de  lectura:

http://rainhalupa.blogspot.com.es/ ,  creado  no  curso,  2013-2014.  Os  cursos

anteriores aproveitamos tamén o  Blog do EDNL. para rendibilizar o traballo,

dada  a  estreita  colaboración  entre  o  Club  de  Lectura  e  o  EDNL:

http://normalizach.wordpress.com/

 Saídas  culturais.  2012-2013:  Fundación  Nova  Caixa  Galicia,  As  paisaxes

nórdicas no Prado; ás cubertas da Catedral, á Fundación Granell;  Como naceu

Compostela iconográfica? Descubrindo o proceso creador no Pazo Xelmírez, no

curso pasado.  2013-2014, Pazo de Xelmírez, Biblioteca de América, Facultade

de  Xeografía  e  Historia  (biblioteca  e  cubertas).  Exposición:  «MASIDE  EN

COMPOSTELA. O testamento pictórico do mestre». Maio 2013. Rota rosaliana.

Contamos con Manuel Lorenzo Baleirón como guía. Xuño 2014. Excursión a

Celanova. (Curros- Celso Emilio Ferreiro). Mosteiro de S. Rosendo, biblioteca

do  IES,  Vilanova  dos  Infantes  e  castro  de  Castromao.  Abril  de  2014.  Ruta

pondaliana. Museo do xoguete en Ponteceso. Xantar na Praia de Balarés. Monte

Branco, e esteiro do Anllóns. Dolmen de Dombate e castro. 2014-2015, Roteiros

literarios:  A Esmorga (Ourense), Manuel Antonio (Rianxo), As sete portas de

Compostela

 Participación en xornadas de blibliotecas.
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 Visitas guiadas polo alumnado ás 3 exposicións realizadas na Biblioteca,  con

presenza de nais e pais e que foron recollidas en audiovisuais. (cursos 2013-

2014/ 2014-2015)

 Chocolate lector. Recreo de libros e chocolate feito polo profesorado e alumnado

do Club de Lectura. Curso 2013-2014 e 2014-2015.

 Incorporación  ao  arquivo  audiovisual  de  abundantes  imaxes  e  videos  do

alumnado na realización das distintas actividades. 

2. Finalidades do club de lectura. Obxectivos: 

 Fomentar  o  hábito  da lectura.  Ler  por  pracer.  Descubrir  a  lectura  como una

actividade para o tempo libre e, polo tanto, agradable e divertida.

 Mellorar as competencias básicas, lingüística e dixital, así como a artística.

 Favorecer o diálogo, o intercambio de opinións e a aprendizaxe de actitudes de

respecto mutuo: saber escoitar e falar, respectar as opinións do resto do grupo.

 Promover o uso da biblioteca como un equipamento cultural e crear un punto de

encontro para os membros do club,  rompendo coa imaxe da biblioteca seria,

silenciosa,  por  un  lugar  onde  xente  con  intereses  diferentes  se  encontra  e

comparte o gusto pola lectura e participa nas actividades. Melloramos moito o

espazo estes dous últimos anos, cun 2 espazos informais de lectura na biblioteca,

e no 1º andar.

 Colaborar  cos  demais  membros  da  comunidade  educativa.  Xa  contamos  co

apoio  de  diferentes  departamentos  (Francés,  Inglés,  Castelán,  Galego,

Matemáticas,  Bioloxía,  Orientación,  EDL, Plástica),  e xa fixemos actividades

coa ANPA e co Concello. Queremos seguir traballando nesta liña.

 Establecer relacións con outros Clubs. 

 Dar a coñecer outras manifestacións artísticas: cine, música, etc.

 Promover a perspectiva de xénero así como incidir na normalización lingüística.

3. Actividades previstas:

Queremos dar continuidade ás actividades que xa están funcionando de cursos

anteriores e engadir algunhas propostas polos participantes. En resumo:

 Bibliotecas de aula: Aumentar fondos con libros prestados pola Biblioteca do

Centro, libros traídos polo alumnado da aula, polo profesorado.

 Certame de Relatos de Medo: Certame de Relatos de Medo con motivo do Día

dos Defuntos, segundo a tradición do Samaín.
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 Exposicións  na  biblioteca  e  fóra  dela  (Día  do  libro,  Día  das  bibliotecas

escolares, Manuel María e as irmandades da fala, o Principiño  e outras que se

poidan realizar ao longo do curso.)

 Mochilas viaxeiras. Para alumnado de 1º, 2º e 3º de ESO: libros, revistas, vídeos

e discos para toda a familia, para que poidan compartir xuntos os seus tempos de

lecer. Caderno para que nais e pais conten a súa experiencia e opinión 

 Saídas.  Temos previsto realizar tres saídas, unha por trimestre:  visitar a Casa

Museo Manuel  María  en Outeiro  de Rei,  por  ser  o  autor  do Día das  Letras

Galegas 2016; facer unha ruta literaria por Rianxo, que tivo moi boa acollida

entre o alumnado participante e unha visita a algunha biblioteca de Compostela

(Ánxel Casal, Couceiro,...).

 Concursos literarios, de guión teatral e de poesía. 

 Exposición de logotipos,  imaxes,  marcas  e  obxectos que personalicen  a nosa

relación cos libros e coa lectura. en colaboración co Departamento de Plástica.

 Encontros con escritores/as. Serán sesións abertas, non só para os membros do

club de lectura.  Nos tres últimos cursos estiveron no IES María Lado, Lucía

Aldao, Paula Carballeira, Elena Gallego, Francisco Castro, Fran Alonso, Marcos

Calveiro, Ana Romaní, Andrea Nunes, Léo, Antón Lopo entre outros.

 Café - lector: Funciona un espazo relaxado para a lectura na cafetaría.

 Blog. "http://www.rainalupa.wordpress.com" www.rainalupa.wordpress.com

 Conta contos. Samaín con Paula Carballeira, e tamén co o noso alumnado.

 Semana das letras galegas, organizaremos a semana da cultura adicado a Manuel

María e as irmandades da fala.

 Teatro:  Faremos unha representación teatral no instituto, e se é posible fóra do

mesmo, e tentaremos transformar esa obra de teatro nunha curtametraxe,  nun

proceso semellante ao realizado coa obra de teatro Personne, e que unha vez

transformada na curta Persoas, obtivo o 1º premio de Audiovisual estatal e que

foi realizada polo alumnado de audiovisuais. 

 Encontro con outros clubs de lectura, tanto de outros colexios como o club de

Lectura Senior da Universidade de Compostela ou o Club da Anpa.

4. Composición  e  número  de  participantes.  Implicación  doutro  profesorado  do

centro. Nestes anos participan arredor de 20 alumnos/-as de 1º, 2º, 3º e 4º ESO.

Colaboran:  Isabel  Mato,  prof.  de  matemáticas  e  responsable  da  biblioteca,

Sabela Álvarez, prof. de lingua e literatura, Marieta Fandiño, prof. de Física e
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Química, Purificación Cabido, prof. de francés e vicedirectora, Ramón Cruces,

xefe de estudos e prof. de lingua e literatura, Juliana Pérez, prof. de lingua e

literatura, Marisol Castellanos, prof. e xefa do departamento de Francés, Pilar

Blanco, prof. de relixión,  Raúl Gómez Varo prof de música e coordinador do

EDL, Montserrat  Amigo, prof de plástica.  Coordina Carmen García,  prof. de

pedagoxía terapéutica. 

5. Formas  de  organización  e  funcionamento:  O  alumnado  dividirase  en  dous

grupos. Criterio de agrupamento: a idade. Cada grupo contará coa presenza de

un ou dous profesores/as coordinadores. O funcionamento no desenvolvemento

do club procurará ser asembleario na toma de decisións, aínda que o profesorado

deberá  asumir  un  rol  de  guía.  Aconsellaranse  lecturas,  presentaranse  as

actividades previstas en relación coas mesmas, todos/as aportarán ideas, libros,

reseñas,  etc.  Todas  as  actividades  se  realizaran  fóra  de  horario  lectivo.

Contaremos coa colaboración de nais e pais para actividades no Instituto e na

cidade de Compostela.

6. Horario  e  calendario  previsto  para  as  reunións  de  carácter  presencial:  As

reunións serán cada dúas semanas, coa posibilidade de modificar a periodicidade

en función das características e necesidades do grupo, nos recreos. Unha vez ao

mes reunirémonos os martes ao mediodía, de 2.30 a 4.30, quedando a comer no

centro, facendo xornada de encontro con nais e pais, e outros clubs de lectura.

Procuraremos implicar máis ao alumnado nas distintas tarefas que se levan a

cabo: levar rexistro das lecturas, elaboración de recensións e ilustracións sobre

as  lecturas  para  colocalas  nas  mesas  da  biblioteca,  e  dalas  a  coñecer,

presentación das exposicións etc.

7. Persoa responsable/coordenadora: Carmen García Castro

8. Medios previstos para a súa difusión entre a comunidade escolar:

 A través do noso blog, e do blog de Normalización lingüística. 

 E- mails a toda a comunidade educativa

 Utilizando a pantalla enviada polo Concello e que está situada na entrada.

 Visitas polas aulas e charlas en titorías. 

 Carteis impresos ou confeccionados manualmente situados en lugares visibles.
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 Anuncios no espazo particular do Club de Lectura no corredor principal. 

 A través de redes sociais (facebook, twitter e twenty). 

 Transmisión a pais/nais e persoal non docente: a través do Consello Escolar, do

blog e da comunicación coa ANPA. 

 A través das mochilas viaxeiras.

ANEXO  II:  ORGANIZACIÓN  E  FUNCIONAMENTO  DA  BIBLIOTECA:

PROXECTO DE DINAMIZACIÓN PLAMBE 2015-2016

1.-Título do proxecto PLAMBE:  A transversalidade da alfabetización mediática e a

creatividade en todas as áreas na biblioteca escolar curso 2015- 2016.

1. Introdución

A importancia  cultural  da lectura  ninguén a pon en dúbida,  tanto a  nivel individual

como colectivo,  aínda que este non sexa un acto habitual  e normalizado na vida de

moitas persoas. Por iso, dende a biblioteca escolar, debe fomentarse a lectura para o

alumnado,  ademais  de  que  este  acceda  á  información  e  a  outros  recursos  para  a

aprendizaxe  para  as  demais  áreas  e  materias  e  sempre,  formándose  dende  unha

perspectiva crítica, tal como recolle a Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio de educación

no seu artigo 113 (artigo consolidado a 10 de decembro de 2013).

Tamén debemos lembrar que os decretos 13/2007, do 28 de xuño, e 13/2007 do 5 de

xullo,  que  regulan  as  ensinanzas  de  Educación  Primaria  e  Educación  Secundaria

Obrigatoria da Comunidade Autónoma de Galicia, inclúen unha serie de competencias

básicas que o alumnado debe adquirir de forma progresiva. A utilización dos recursos

da  biblioteca  escolar  supón  un  importante  factor  para  o  logro  da  competencia  en

comunicación lingüística, para aprender a aprender, para o tratamento da información e

a  competencia  dixital,  para  a  competencia  cultural  e  artística  e  para  as  demais

competencias  básicas.  Estes  mesmos  decretos  recollen  a  obrigatoriedade  de  que  os

centros elaboren cadanseu  Proxecto lector para axudar á consecución dos obxectivos

pedagóxicos referidos á adquisición da competencia lingüística e das habilidades no uso

da información, así como a adquisición e consolidación do hábito da lectura.

Para  a  posta  en  práctica  do  Proxecto  lector  a  biblioteca  escolar  convértese  nun

instrumento  imprescindible  para  que  a  comunidade  escolar  organice  e  dinamice  o

mundo  da  lectura,  da  información  e  da  aprendizaxe,  con  carácter  dinámico  e  en

constante actualización.

Este  plan  de  dinamización  da  biblioteca  escolar  pretende  continuar  as  accións

comezadas en cursos anteriores e que tiveron como resultado a inclusión do noso centro
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no PLAMBE. Tamén pretende engadir aqueles obxectivos que consideramos necesarios

para continuar nesta liña de

2. Pasos previos necesarios para a organización e dinamización da nosa biblioteca

e para adaptala ao novo modelo de biblioteca escolar.

-Renovar o espazo e  mobiliario. Ter en conta:

-Retirar as mesas altas e substituír por mesas baixas-

-Colocar  algúns  novos  andeis  baixos,  onde  os  libros  estean  ao  alcance  do

alumnado. Por exemplo:

-andel coas últimas novidades; 

-andel con cómics e novela gráfica; 

-andel con revistas e publicacións periódicas; 

-andel con vídeos, filmes…;

-andel, como hai, pero remodelado, cos libros de xénero.

-andel  ou espazo de  literatura xuvenil para darlle maior  protagonismo e para

facilitar a súa selección.

-Pórlle unha nota de color, que se podería conseguir, quizais, cos novos andeis pintados,

mesmo, de cores diferentes para cadanseu tema.

-Asignarlle un nome ao Punto de Lectura que poden ser elixidos polo alumnado do Club

de lectura. 

3. Obxectivos Xerais:

Os obxectivos deben adecuarse ás liñas prioritarias de actuación na biblioteca escolar

para o curso 2015/16 (centros xa integrados no PLAMBE), e que son as seguintes:

1. En relación coa organización e xestión. 

- Implicar a novo profesorado no Equipo de Biblioteca que colabore co equipo xa

consolidado, e na elaboración do Plan Lector e Plan Anual de Lectura

- Mellorar a comunicación, e o traballo en grupo, mediante reunións periódicas e a

través ferramentas de comunicación (mensaxería, correo,..), e coa comisión da

biblioteca do consello escolar.

- Finalizar  a  centralización  de  fondos  dos  departamentos  e  a  catalogación

atendendo ao sistema universal no primeiro trimestre, aportando diferentes cores

aos  estantes  e  ás  etiquetas,   para  chegarmos  a  formar  parte  da  Rede  de

bibliotecas de Galicia e co fin de que poidan ser consultados online.

- Estender o uso do carné de usuario de biblioteca. Este curso entregamos carnés

de usuario a todo o alumnado, profesorado e persoal non docente.  Queremos
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estendelo a nais e pais interesadas/os e resto da comunidade educativa, e axilizar

o préstamo coa lectura dixital do carné. 

- Implicar  ao  alumnado.  Formar  un  grupo  de  voluntariado  de  biblioteca,

preferentemente co alumnado do Club de Lectura, que se ocupará do servizo de

préstamo  nalgún  recreo,  e  así  mesmo  participará  na  medida  do  posible  nas

reunións para a programación de actividades de dinamización da biblioteca, e

para a formación dos/as usuarios mais novos/as.

- Publicar un folleto informativo coas normas básicas de funcionamento.

- Remodelar o Punto de lectura informal,  máis moderno e cómodo,  con novos

expositores e andeis.

- Ampliar  e remodelar o espazo da biblioteca, reforma xestionada polo Equipo

Directivo  e  aprobada pola  Delegación  Territorial  para  ser  realizada  no curso

pasado.

- Clasificar, catalogar e fichar dos novos fondos adquiridos. 

2. En relación coa dinamización e promoción dos recursos da biblioteca.

- Informar  ás  xefaturas  de  departamento  en  xuño  (CCP)  procurando  a  súa

colaboración,  para  planificar  e  incluír  no  currículo  programado  en  setembro

actividades de dinamización e de alfabetización múltiple utilizando os recursos

audiovisuais  e  impresos  da  biblioteca,  indicando  a  súa  contribución  ao

desenvolvemento das competencias básicas, a lectura comprensiva, a escritura e

as  habilidades  no  uso  da  información  do  noso  alumnado,  para  á  súa  vez

transmitir a todo o profesorado do departamento a necesidade e conveniencia do

uso da biblioteca.

- Adquirir o compromiso de máis departamentos para a realización de material en

soporte informático relacionado coa biblioteca (videopoemas, curtas, animación

etc)

- Mellorar a comunicación con toda a comunidade educativa, para a promoción

dos recursos a través do blog, da páxina web do IES, de e-mail, do blog do ENL,

do Club  de Lectura. Nomear a un equipo formado por alumnado e profesorado

para tal fin. Implicar ao alumnado.

- Anunciar todo o relacionado coa biblioteca (actividades,  novidades, reformas,

exposicións) na televisión da entrada.

- Enviar  á  prensa  local  e  autonómica  notas  sobre  as  actividades  e  programas

relacionados coa biblioteca.

3. En relación coa formación e adquisición da competencia informacional 
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- Continuar co curso de formación do profesorado iniciado este ano (CAFI) de

creación de vídeos na contorna da biblioteca escolar, e coas aulas de formación e

autoformación dos/as usuarios/as fundamentalmente o alumnado de 1º ESO.

- Asistir aos Encontros do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares e ás Xornadas

dos Clubs de Lectura (profesorado da Biblioteca e do Club de Lectura)

- Continuar ampliando fondos de material audiovisual e aumentando o número de

ordenadores que permitan a realización de videos, con tarxetas gráficas de alta

gama.

- Mercar libros electrónicos para contribuír á alfabetización múltiple. 

- Ao longo do curso, cada departamento incidiría na formación do alumnado no

referente ao acceso a información, ao tratamento da información e competencia

dixital e informacional mediante a utilización da biblioteca como recurso para a

realización de traballos de investigación ou de traballos creativos (teatro, recital

poético,  vídeo  poemas,  deseño  gráfico  en  relación  cos  textos,  animación

audiovisual).

4. En relación co fomento da lectura e co desenvolvemento do proxecto lector de

centro. 

- Continuar cos programas Hora de Ler, Mochilas Viaxeiras. Retomar o programa

Libros viaxeiros. 

- Continuar co grupo de teatro e o club de lectura: Rotas literarias, encontros con

escritores/as, funcións teatrais, etc.

- Realizar  en  cada  departamento  un  ou  varios  traballos  de  investigación  na

biblioteca que teña como resultado final un produto en formato audiovisual e a

ser posible con perspectiva de xénero.

- Convocar novas edicións dos concursos literarios, como todos os anos (relatos

de terror, poesía, guión de teatro, videopoemas, videocreacións). 

- Realizar tres exposicións anuais na biblioteca.

- Visita guiada a unha biblioteca en Compostela e a biblioteca do concello.

- Obradoiro literario e audiovisual.

- IV edición do festival da poesía de cacheiras.

- Imaxes, deseños e expresión plástica relacionadas coa biblioteca.

- Música especifica para poemas, teatro.

- Creación de videopoemas

- Creación  de  vídeos  científicos  de  información  ou  literarios  tal  como  vimos

facendo este ano, de tal xeito que o punto de partida para a documentación e

recollida de información sexa a biblioteca. 
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- Proxeccións de filmes en relación coa literatura.

5. Outras actuacións. 

- Mellorar a iluminación. 

- Tentar, na medida do posible, habilitar o espazo para que poida entrar alumnado

en cadeira de rodas ou con discapacidade (talvez teñamos que eliminar algunha

mesa).

- Coordinar  a  biblioteca  co  proxecto  Horto  Ecolóxico.  Facer  unha  pequena

biblioteca na árbore que está a carón das mesas instaladas fóra.

- Contribuír  á  normalización  da  lingua  galega  incorporando  o  EDL  ao  noso

proxecto. Axudar a transversalizar a perspectiva de xénero. Tentar implicar ao

alumnado máis desfavorecido economicamente na biblioteca.

- Conmemoración de datas importantes: 25 de outubro, Día da Biblioteca ; 1 de

novembro, Samaín ; 25 de novembro, Día da Non Violencia para  as Mulleres;

20 de novembro,  Día universal  dos dereitos  da Infancia;  30 de xaneiro,  Día

Mundial da Paz; 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres;  2 de abril,  Día

Internacional do Libro Infantil e Xuvenil; do 23 de abril, Día Mundial do Libro;

do 17 de maio, Día das Letras Galegas…

- Colaborar  cos  proxectos  e  programas  do  centro,  Aturuxo  films,  Festival  da

Poesía, Club de Lectura, Grupo de Teatro, Comenius. 

- Implicar  a nais e pais  na biblioteca.  Continuar e afianzar  a colaboración coa

Anpa, así como con outras entidades, bibliotecas e clubs de lectura.

- Incentivar  o  uso  da  biblioteca  escolar  por  parte  da  comunidade  educativa,

aproveitando os seus recursos para unha mellor atención á diversidade e unha

máis óptima atención á multiculturalidade, ás NEE e ao plurilingüismo.

A estas liñas prioritarias dentro do PLAMBE, hai que engadir estes 

OBXECTIVOS PROPIOS:

 Axudar á normalización da lingua galega e da literatura galega, xa que pensamos

que a lectura en galego como un acto habitual é necesaria para o proceso de

normalización da nosa lingua e literatura. 

 Tamén se potenciará o plurilingüismo, coa lectura de obras noutros idiomas.

 Axudar  a  ter  presente  a  perspectiva  de  xénero, pois  o  profesorado  temos  a

responsabilidade de exercer unha acción contra a discriminación sexual, dende e

na  comunidade  escolar para  destruír  o  modelo  androcéntrico da  sociedade

patriarcal.  Dende  a  comunidade  e  biblioteca  escolar  debemos  xerar  novos
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valores para que rapaces e rapazas poidan desenvolver todas as súas capacidades

individuais e gustos persoais, con independencia do sexo ao que pertencen.

 Dar  resposta  ás  necesidades  do  alumnado  menos  favorecido  a  nivel  social,

económico e cultural.

4. Conclusión.

Todos estes obxectivos e actuacións só poderán ser acadados coa formación dun Equipo

de  profesorado  dos  distintos  departamentos  que  se  implique  no  proxecto  de

dinamización da biblioteca escolar, así como a propia Dirección do centro. 

A biblioteca tería un horario real, que sería deseñado pola Dirección do centro, asignado

á persoa responsable da biblioteca  e ás persoas do equipo.  Así,  a biblioteca  escolar

estaría aberta a maior parte posible das horas lectivas, sendo o ideal poder cubrir todas

as horas lectivas e mesmo algunhas non lectivas, fóra de horario escolar.

O fomento da lectura, tanto a nivel individual como colectivo, como fonte de pracer e

coñecemento, o acceso á información e a outros recursos para a aprendizaxe en todas as

áreas e materias, a formación con perspectiva crítica, tal como recolle a Lei orgánica

2/2006, de 3 de maio de educación no seu artigo 113, e a educación como garante da

igualdade de oportunidades e axente de compensación social son prioridades do noso

centro educativo das que a Biblioteca Escolar é o espazo privilexiado de dinamización e

transmisión. Por outra parte, os decretos 13/2007, do 28 de xuño, e 13/2007 do 5 de

xullo,  que  regulan  as  ensinanzas  de  Educación  Primaria  e  Educación  Secundaria

Obrigatoria da Comunidade Autónoma de Galicia, inclúen unha serie de competencias

básicas que o alumnado debe adquirir de forma progresiva. A utilización dos recursos

da  biblioteca  escolar  supón  un  importante  factor  para  o  logro  da  competencia  en

comunicación lingüística, para aprender a aprender, para o tratamento da información e

a  competencia  dixital,  para  a  competencia  cultural  e  artística  e  para  as  demais

competencias  básicas.   Estes mesmos  decretos  recollen  a  obrigatoriedade de que os

centros elaboren cadanseu Proxecto lector para axudar á consecución dos obxectivos

pedagóxicos referidos á adquisición da competencia lingüística e das habilidades no uso

da información, así como a adquisición e consolidación do hábito da lectura.  Para a

posta en práctica do Proxecto lector a biblioteca escolar convértese nun instrumento

imprescindible para que a comunidade escolar organice e dinamice o mundo da lectura,

da información e da aprendizaxe, con carácter dinámico e en constante actualización. 

Por  outra  parte,  observamos  que  no  noso  centro  existe  un  interese  crecente  do

profesorado de  diferentes  áreas  por  todo o  referente  ás  novas  tecnoloxías,  tanto  no
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ámbito  do  coñecemento  lingüístico  como  científico,  e  un  entusiasmo  frutífero  na

produción de materiais -tanto por parte do profesorado como do alumnado- de carácter

divulgativo e/ou artístico, en modernos formatos audiovisuais, co obxectivo de acadar

os coñecementos e conceptos, destrezas e valores programados en cada materia,  dun

xeito  creativo,  lúdico  e  estético  (enviamos  á  parte  unha  selección  dos  traballos

realizados nos dous últimos cursos polo noso alumnado- coordinados polos diferentes

departamentos  e  en  colaboración  co  equipo  de  biblioteca-,  en  diferentes  formatos:

power-point,  DVD  e  CD,  traballos  que  recollen  vídeos  divulgativos  de  carácter

científico, lingüístico ou artístico, vídeo poemas, lecturas dramatizadas, curtametraxes,

obras de teatro,  teatro e ciencia,  teatro en idiomas estranxeiros etc).  Unha boa parte

deste  material  é  resultado  dun  traballo  previo  de  investigación  e  información  na

biblioteca,  e a posterior montaxe na aula de audiovisuais ou na propia biblioteca.  A

adquisición dos obxectivos pedagóxicos a través de proxectos artísticos cobra así unha

especial  dimensión,  conseguindo  unir  coñecemento  e  creatividade,  e  integrando  as

tecnoloxías  comunicación  e  a  lectura  de  textos  literarios  e/ou  informativos.  Dous

factores  máis  nos  levan  a  traballar  neste  sentido:  a  interdisciplinaridade  destes

proxectos, algúns xa realizados, outros en marcha, en que información, texto, música,

deseño gráfico, maquetación, montaxe etc implican a unha boa parte dos departamentos

didácticos; e o feito de contarmos coa experiencia e asesoramento do profesorado de

plástica  e  audiovisuais,  materia  específica  do  centro  e  cuxos  excelentes  resultados

(Aturuxo films) xa foron premiados en diferentes certames e concursos. Neste sentido, a

biblioteca e o equipo de biblioteca sería o motor que dinamizaría e coordinaría estas

actividades dos departamentos, poñendo a disposición do profesorado os seus recursos

informativos  e tecnolóxicos  así  como a colaboración do profesorado con dedicación

específica. Lograríamos así a integración da cultura impresa e da cultura dixital, sendo a

alfabetización  múltiple  –  incluíndo  por  suposto  a  alfabetización  mediática  -  unha

ferramenta  transversal  en  todas  ou  case  todas  as  materias,  poñendo  en  xogo  a

imaxinación  e  a  creatividade  mesmo  naquelas  áreas  como  as  matemáticas  ou  as

ciencias, en que ás veces a música, a poesía, a creatividade parecen erroneamente tan

afastadas. 

Para finalizar, e tendo en conta que un dos valores que conforman o ideario do noso

centro educativo e do noso proxecto de biblioteca é a perspectiva de xénero, e tendo en

conta que a nosa biblioteca leva dous anos tentando especializarse nesta temática, coa

adquisición de novos fondos para a Columna Malva (literatura feminista, non sexista,

contra a homofobia etc), o profesorado implicado fomentaría este valor nos traballos a

realizar, con iniciativas propias, dinamizacións, ideas, suxestións aos departamentos etc.
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Para realizar este proxecto necesitamos material caro. O noso centro caracterízase por

ter material audiovisual anticuado ou pouco eficiente, que crea moitos problemas á hora

de editar vídeos ou de traballar o deseño gráfico. A necesidade do PLAMBE viría dada

por unha acuciante necesidade de ampliar e modernizar os nosos recursos, de adaptalos

ás novas necesidades da información do século XXI, potenciando o uso dos recursos e

dos equipos informáticos.

3 Breve descrición das necesidades máis urxentes en materia de equipamentos.

Novos ordenadores  con tarxetas  gráficas  que permitan  a  edición  de  vídeo e  deseño

gráfico semi profesional (potentes tarxetas gráficas) 

Mobiliario adaptado aos materiais audiovisuais novos (expositores de CD, DVD)

Material  audiovisual (películas en DVD, CD de música,  documentales etc). Material

audiovisual con perspectiva de xénero. Libros electrónicos.

Literatura ilustrada e banda deseñada. Literatura científica. Literatura con perspectiva de

xénero.

Retirar as mesas altas e substituír por mesas baixas

Colocar algúns novos andeis baixos, onde os libros estean ao alcance do alumnado. Un

exemplo: 

-andel coas últimas novidades; 

-andel con cómics e novela gráfica; 

-andel con revistas e publicacións periódicas; 

-andel con vídeos, filmes…;

-andel cos libros de xénero.

-andel ou espazo de literatura xuvenil 

Ampliar e remodelar o espazo dedicado aos equipos informáticos.

4 Obxectivos realistas e concretos.

Formar  parte  do  Plan  de  mellora  de  bibliotecas  escolares  (PLAMBE)  (obxectivo

acadado)

Finalizar a centralización de fondos e a catalogación atendendo ao sistema universal.

Realizar en cada departamento un ou varios traballos de investigación na biblioteca que

teña  como  resultado  final  un  produto  en  formato  audiovisual  e  a  ser  posible  con

perspectiva de xénero. (Este ano xa comezamos a traballar deste xeito)

Realizar programas e actividades de fomento da lectura que integren o audiovisual e o

libro impreso, por exemplo coa realización de vídeo poemas.

Promover  cambios  no  profesorado  que  faciliten  a  integración  das  tecnoloxías

emerxentes, a mellora da calidade e a renovación das prácticas educativas. Para isto,
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reforzarase a formación do profesorado para un maior uso dos amplos recursos que as

bibliotecas escolares poñen á súa disposición.

Mellorar  a  comunicación  con  toda  a  comunidade  educativa,  a  través  do  blog  da

biblioteca, da páxina web do IES, de e-mail, do blog do ENL, do Club  de Lectura.

Ampliar   e  remodelar  o  espazo  da  biblioteca,  obra  de  reforma  xa  xestionada  polo

Equipo Directivo e aprobada pola Delegación Territorial  para ser realizada no curso

próximo.

Reforzar o programa Hora de ler, e o programa Mochilas Viaxeiras.

Colaborar cos proxectos e programas do centro, Aturuxo films, Festival da Poesía, Club

de Lectura, Grupo de Teatro, Comenius.

Continuar e afianzar a colaboración coa Anpa, o Concello de Teo e a Biblioteca do

Concello, así como con outras entidades, bibliotecas e clubs de lectura.

Continuar e afianzar a colaboración con outros axentes sociais que poidan contribuír á

construción da sociedade lectora e que teñen incidencia na poboación escolar, como

encontros  con  escritoras,  escritores;  con  ilustradoras,  ilustradores,  sesións  de

contacontos.

Ampliar a visibilidade das boas prácticas que se poidan levar a través da nosa biblioteca

escolar.

Acadar  maiores  cotas  de  implicación  das  familias  na  formación  de  novas  persoas

lectoras.

Favorecer a adquisición das competencias básicas do noso alumnado e contribuír  ao

éxito escolar.

Mellorar a lectura comprensiva, a escritura e as habilidades no uso da información do

noso alumnado.

Incentivar o uso da biblioteca escolar por parte da comunidade educativa, aproveitando

os seus recursos para unha mellor atención á diversidade e unha máis óptima atención á

multiculturalidade, ás necesidades educativas específicas e ao plurilingüismo.

Estimular a experiencia lectora entre os distintos sectores da comunidade educativa.

Contribuír á normalización da lingua galega e da literatura galega.

Axudar a transversalizar a perspectiva de xénero, desde a nosa responsabilidade para

exercer unha acción contra a discriminación sexual. 

-Atender a diversidade e dar resposta ás necesidades do alumnado menos favorecido a

nivel social, económico e cultural.

-  Fomentar  o  traballo  en equipo,  a  educación  inclusiva,  a  cooperación e  os  valores

dunha educación para a cidadanía.

5 Organización da biblioteca. Funcionamento previsto.
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A  organización  e  funcionamento  da  biblioteca  estableceuse  a  principio  de  curso  e

inclúese  na  PXA.  Formouse  un  equipo  de  profesorado  específico  que  lle  da

continuidade  ao  de  cursos  pasados  e  que  incorpora  dous  profesores  novos,  con

representantes de todos os ciclos que realizará reunións periódicas coa vicedirección e a

persoa responsable da mesma, a profesora Isabel Mato, coa finalidade de levar a cabo as

actividades  programadas;  este  equipo  encargarase  tamén  do  servizo  de  préstamo.

Dirixido pola profesora coordinadora, o equipo de biblioteca marcará unhas reunións

periódicas  quincenais  para  elaborar  o  plan  de  traballo  a  seguir.  Nestas  reunións

estableceranse as liñas prioritarias de actuación e a programación de actividades,  así

como o reparto de tarefas; decidiranse as novidades a mercar de lectura e de fondos

audiovisuais  (documentais,  filmes,  CD),   atendendo  as  peticións  dos  diferentes

departamentos.  Realizaránse  tamén  actividades  de  formación  e  de  autoformación,  e

programaranse actividades de dinamización e proxectos en que a biblioteca se implicará

e  aquelas  que  o  propio  equipo  porá  en  marcha.  Informarase  periodicamente  ao

profesorado do claustro e ao consello escolar do funcionamento, organización e plan de

traballo da biblioteca,  e das novidades a mercar,   a través das reunións de Claustro,

Consello Escolar, boletíns informativos ou e-mails, e a toda a comunidade educativa a

través  do blog  da  biblioteca  e  da  páxina  web do centro.  Haberá  unha comisión  da

biblioteca dentro do consello escolar e atenderase as súas suxestións e as da comunidade

educativa en xeral para contribuir á mellora da biblioteca. 

Horario específico de atención a biblioteca. 

BIB PLAMBE
Luns Martes Mércores Xoves Venres

9:35

10:25

G.PALMOU/

PARDO

LÓPEZ P.

VIÑA/

CAMBEIRO

PARDO/

FANDIÑO

ALVAREZ S.

VIÑA

G.PALMOU

GÓMEZ RGZ

LÓPEZP.       

ALVAREZ  

VIÑA

CAMBEIRO

GÓMEZ RG

VIÑA
REC GÓMEZ RGZ GÓMEZ R. CASTRO VIÑA VIÑA
10:45

11:35

LÓPEZP.

PÉREZ J.

PARDO/FANDIÑO

VARELA

G.PALMOU/

GÓMEZ RGZ

FANDIÑO  /

CASTRO

ALVAREZ

VIÑA

GOMEZ V.

GOMEZ RGZ

GÓMEZ  R.

VIÑA

CASTRO

MARIÑO D
REC

12:45

PALMOU 

 VIDAL 

GÓMEZ V

PALMOU

VARELA

CAMBEIRO

VIDAL M.

CASTRO

ΑLVAREZ 

VARELA

CAMBEIRO

FANDIÑO

GÓMEZ GZ
REC CAMBEIRO FANDIÑO VARELA GÓMEZ ROD GÓMEZ

ROD
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12:45

13:35

AMIGO  PO

VIÑA

VIDAL PARDO GóMEZ ROD VIÑA

A biblioteca abrese ao público todos os días ao longo de toda a mañá, con profesorado

especificamente dedicado a ela de 2ª hora a 5ª hora, ambas incluídas, así como os dous

recreos.  O horario da profesora profesora coordinadora é de sete horas de dedicación

específica,  e  o resto repártense entre  o equipo de bibliotecas  até  cubrir  o tempo de

dedicación específico previsto, que é de 26 horas semanais, 20 horas lectivas e todos os

recreos.  A  novidade  este  curso  é  a  apertura  da  biblioteca  para  nais  e  pais  e

comunidade educativa e mesmo ao pobo de Teo, unha hora pola tarde, de 17.20 a

18.10, con carnet lector e servizo de préstamo.

Dada a ubicación do noso centro, nas aforas, non vemos factible nin práctico abrila fóra

de horario escolar, a non ser en momentos puntuais para a realización de actividades

como obradoiros literarios, xornadas de fomento da lectura, encontros coa Anpa, nais e

pais e Club de Lectura para a presentación de exposicións e outras actividades. 

Nas horas de garda, o profesorado do equipo dedicarase a diferentes tarefas, como son:

 Entrega e recollida de libros, mediante o programa Meiga

 Autoformación  e  formación  de  usuarias/os  da  biblioteca,  de  profesorado,

alumnado e resto da comunidade educativa. Programa Meiga

 Catalogación, clasificación e fichado de fondos

 Nova disposición dos libros nos andeis

 Renovación da Biblioteca a nivel estético.

 Rexistro novo segundo o sistema internacional de fichado

 Barrido de fondos inservíbeis, obsoletos, en mal estado.

 Ideas para o fomento da lectura

 Traballos de investigación na biblioteca, dinamización do espazo

 Elaboración do Plan Lector

 Reorganización da columna malva, cd, dvd

 Relación con outras entidades (Concello, biblioteca municipal, anpa)... 

 Coordinación co ENL e co Club de Lectura

 Exposicións e mostra de libros e imaxes

 Celebración do día das Bibliotecas escolares, Día do libro etc

 Actividades de dinamización e proxectos. 

O alumnado e os/as usuarios/as en xeral dispoñen dun carné de Biblioteca e un nº de

socio/a.

Xestión.
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O equipo de biblioteca coordenado pola profesora encargada da mesma elaborará un

orzamento e un plan de adquisición de fondos para o curso adecuado ao mesmo e ás

necesidades da biblioteca,  aos proxectos dos departamentos,  do club de lectura e do

ENL;  levará  a  cabo  as  actividades  programadas  no  proxecto  anual  de  biblioteca

Organizará  o  horario,  as  normas  de  uso  e  de  préstamo,  en  coordinación  coa

vicedirección e establecerá as liñas e orientacións para as intervencións nas reunións de

inicio de curso coas familias, co claustro, co consello escolar e co alumnado en relación

coa biblioteca. Elaborará as orientacións en relación Plan Lector, e ao Plan Anual de

Lectura e aplicará  instrumentos  de avaliación sobre o funcionamento da Biblioteca

analizando  os  resultados  dos  mesmos  e  establecendo  comparativas  cos  cursos

anteriores. Deseñará o proxecto anual de biblioteca e realizará a memoria de actividades

ao final do curso e a memoria económica.

6 Actuación nos seguintes campos con detalle da distribución por trimestres.

a) Xestión técnica e organización

Primeiro trimestre : 

a) Xestión técnica e organización:  

1º TRIMESTRE: 

(este programa tívose que variar debido á prometida reforma da biblioteca, reforma que

non se levou a cabo)

- Horario de biblioteca, calendario de reunións e reparto de tarefas.

-  Formación  de  usuarios  e  ampliación  de  coñecementos.  Alumnado  e  profesorado.

Programa MEIGA. Resolución de dúbidas. 

- Plan Anual de Lectura, elaboración.

- Reunións quincenais de coordinación do equipo de bibliotecas coa vicedirección para

establecer  as  directrices  dos  proxectos  pedagóxicos  e  de  dinamización  dos

departamentos  que  se  realizarán  na  biblioteca  e  que  terán  como  resultado  produtos

audiovisuais.

- Realización dun plan de adquisición de fondos atendendo ao orzamento

- Establecemento das liñas prioritarias de actuación.

- Rematar coa catalogación dos fondos da biblioteca segundo o sistema internacional

para chegarmos a formar parte da Rede de bibliotecas de Galicia e co fin de que poidan

ser consultados online.

- Centralización informática de todos os fondos dos departamentos

- Reparto dos Carnés de Biblioteca para o alumnado.
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-  Dinamización do blog da biblioteca.  A través  deste blog recomendaranse lecturas,

tanto para o alumnado como para as súas familias. Será tamén un medio de información

de todas as actividades relacionadas coa dinamización da lectura.

2º  TRIMESTRE: 

Avaliación do primeiro trimestre. Coordinación e axustes necesarios. Reparto de tarefas.

Clasificación,  catalogación e  fichado dos  novos fondos adquiridos.  Coordinación co

ENL, co Club de Lectura e cos Departamentos. Apoio ás actividades de dinamización.

Ampliar e remodelar o espazo dedicado aos equipos informáticos.

- Reunións quincenais de coordinación do equipo de bibliotecas coa vicedirección para

avaliar os proxectos realizados, iniciar novos proxectos ou cooperar cos que están en

marcha, e resolver dúbidas.

- Formación do profesorado en audiovisuais e novas tecnoloxías

- Seguir catalogando, a través do programa MEIGA, os fondos da biblioteca así coma as

novidades.

-Seguir traballando no blog completándoo en todos os campos arriba anunciados.

- Reunión coa comisión de bibliotecas do consello escolar para analizar a consecución

de obxectivos, posta en común de propostas de mellora e colaboración, e suxestións.

3º TRIMESTRE

-  Reunións quincenais.

-  Posta  en  común  dos  traballos  realizados,  e  visionado  do  material  audiovisual

producido para toda a comunidade educativa.

- Avaliación dos resultados obtidos,  dos obxectivos  acadados dos erros cometidos  e

propostas de mellora para o curso seguinte.

- Realización dunha memoria de actividades e unha memoria económica.

-  En canto  ao profesorado responsable  da Biblioteca  escolar  e  do Club de  Lectura,

asistirá aos Encontros do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares e ás Xornadas dos

Clubs de Lectura, celebrados en Compostela todos os anos. 

-  Clasificación,  catalogación  e  fichado  dos  novos  fondos  adquiridos.  Apoio  ás

actividades de dinamización. 

B) Dinamización

Primeiro trimestre

Concurso relatos de terror. Exposición libros de terror na biblioteca. Samaín.

Grupo de teatro : primeiras reunións e lecturas, escolla da obra a representar.

Club de lectura : primeiras reunións, reparto de libros

Hora de ler. 

Mochilas viaxeiras
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Publicación  dun  folleto  informativo  coas  Normas  básicas  de  funcionamento  da

biblioteca.

Visita guiada a unha biblioteca en compostela

Inicio  de  traballos  didácticos  dos  departamentos  que  terán  como  resultado  material

audiovisual : documental, videopoema, power point, etc

Segundo trimestre

Obradoiro literario e audiovisual

IV edición do festival da poesía de cacheiras

Imaxes, deseño sobre poesía

Música especifica para a poesia

Creación de videopoemas

Roteiro literario club de lectura

Hora de ler

Mochilas viaxeiras

Terceiro trimestre

Representación da obra de teatro

Realización dunha curta sobre a mesma (linguaxe cinematográfica)

Hora de ler

Mochilas viaxeiras

Fomento da lectura. Actividades.

1º ,  2º,  3º TRIMESTRE:  

-Colaboración co Club de Lectura na organización dunha Rota literaria, unha por cada

trimestre, tal como veu facendo o Club de Lectura deste curso. Arredor de cada rota o

alumnado, guiado polo profesorado coordinador, organiza un estudo previo a cada rota e

fai diversas actividades literarias e formativas con grande implicación deste alumnado.

O  Club  de  Lectura,  vén  promovendo  a  participación  dun  grupo  de  alumnado  que

comparten  as  súas  experiencias  lectoras.  Aquí  o  alumnado  sensibilízase  co  gusto

literario  e  aprende  a  reflexionar,  debater  e,  mesmo,  a  ser  persoas  dinamizadoras  e

creadoras. 

-  Creación  de  videopoemas,  un  por  trimestre,  selección  de  textos  na  biblioteca  e

montaxe na biblioteca ou en audiovisuais.

- Creación de vídeos científicos de información ou literarios tal como vimos facento

este  ano,  de  tal  xeito  que  o  punto  de  partida  para  a  documentación  e  recollida  de

información sexa a biblioteca
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-Posta en marcha por segundo ano o programa Hora de ler da Consellería de Cultura,

Educación e Ordenación Universitaria, para o fomento da lectura nos centros de ensino

-Proxección de filmes relacionados con obras literarias, un por trimestre

-Potenciar o préstamo do material audiovisual

-Realizar  Encontros  con  escritoras/escritores,  con  ilustradoras  /  ilustradores…,  con

contacontos,  cos  recitais  poéticos… habendo un encontro,  como mínimo,   por  cada

trimestre.

-Potenciar  os  diferentes  concursos  literarios,  con  gran  tradición  xa   noso  centro:

concursos de relatos de terror, no Samaín -1º trimestre-; concurso do 17 de maio en

relación ao autor ou autora á que se lle dedique o Día das Letras Galegas -2º trimestre-.

Concurso de Poesía, terceiro trimestre. Concurso guión teatro: primeiro trimestre

-Potenciar a colaboración  co Grupo de teatro do centro. Ensaios ao longo de todo o

curso, representacións no último trimestre.

- Actividade Libros viaxeiros ao longo de todo o curso

- Actividades Mochilas viaxeiras, con material que o alumnado leva ás súas familias

(libros, revistas, vídeos, CD…) para que a familia comparta no tempo de lecer.

-  Actividades  pedagóxicas  ligadas  a  diferentes  departamentos  ou  de  carácter

interdisciplinar  e  que  tivesen  como  resultado  final  a  elaboración  dun  documento

audiovisual.

- Conmemoración de datas importantes:

1º  trimestre,  25  de  outubro,  Día  da  Biblioteca;   1  de  novembro,   Samaín;  25  de

novembro, Día da Non Violencia para  as Mulleres.

2º trimestre,  30 de xaneiro,  Día Mundial da Paz; 8 de marzo,  Día Internacional das

Mulleres. 

3º trimestre, 2 de abril, Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil; 23 de abril, Día

Mundial do Libro; 17 de maio, Día das Letras Galegas…

Apoio ao desenvolvemento do Proxecto Lector do centro.

O Proxecto Lector de centro será un documento  e a referencia para a elaboración  do

Plan  Anual  de  Lectura  (PAL)  coa  función  de  conseguir   persoas  ben  formadas,

competentes, activas e solidarias, a través de todo tipo de textos (literarios, expositivos,

xornalísticos,  publicitarios,  gráficos…).  O  PAL  pensará  en  actividades  como,  por

exemplo, ler en familia,  para lograr a implicación da familia; obradoiros, concursos,

encontros con escritoras/escritores…

-Dende a biblioteca promocionarase:  OUTROS PROGRAMAS E PROXECTOS DE

AULA/CENTRO, facilitando ao alumnado a lectura de textos informativos, a procura
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de  información  para  a  realización  de  actividades  escolares,  tendo  o  seu  espazo  de

traballo  para  a  consulta,  para  as  lecturas  formativas,  para  a  preparación  de  temas,

exames…

-Dende a biblioteca axudarase a dar resposta ás NECESIDADES DO ALUMNADO

MENOS favorecido a nivel social, económico e cultural, prestándolles o máximo apoio,

isto é,  facilitándolles o material necesario, servíndolles de guía…

-Dende  a  biblioteca  promocionaranse  actividades  para  a  INTEGRACIÓN  DO

ALUMNADO na cultura IMPRESA e na cultura DIXITAL. Pediremos a colaboración

aos  departamentos  de  Debuxo  e  Audiovisuais,  para  a  elaboración  de  pequenas

curtametraxes relacionadas co mundo da biblioteca.

-Por último, dicir que dende a biblioteca potenciarase o gusto pola lectura e o interese

do alumnado polos textos literarios,  xa que a escola e as bibliotecas do século XXI

debería ter acadada a responsabilidade de darlle á crianza a arte literaria, sensibilizándoa

co gusto literario e potenciando lecturas creadoras. E sería interesante ao respecto e

como xa dixemos antes, ter no espazo da biblioteca, un recuncho para a lectura literaria,

ademais dese Punto de Lectura, que xa temos no corredor do primeiro andar. E tamén

tentar potenciar o hábito do alumnado á utilización da biblioteca,  a través do programa

de formación de persoas usuarias.

Pensamos  que  entre  OUTROS  PROGRAMAS  de  dinamización,   podería  estar  a

organización dunhas “Xornadas interculturais”. Nestas, o alumnado procedente doutros

países  ou  autonomías,  mostraría  aos  seus  compañeiros  e  compañeiras  a  vida  e

características do seu país, para que aprendan a vivir dende a diferenza e diversidade.

Ao redor das seguintes datas desenvolveranse diferentes actividades: 25 de outubro, Día

da Biblioteca 25 de novembro, Día da Non Violencia para  as Mulleres; 25 de outubro,

Día da Biblioteca;   20 de novembro,  Día universal dos dereitos da Infancia;   25 de

novembro, Día da Non Violencia para  as Mulleres; 30 de xaneiro, Día Mundial da Paz;

8 de marzo,  Día Internacional  das  Mulleres;  2  de abril,  Día Internacional  do Libro

Infantil e Xuvenil; do 23 de abril, Día Mundial do Libro; do 17 de maio, Día das Letras

Galegas…

– Formación de usuari@s.

No primeiro trimestre:  Cursos de formación para o alumnado de 1º e 2º de ESO en

canto a búsqueda de libros e material audiovisual e servizo de préstamo. Visitas guiadas

á  biblioteca  escolar.  Primeira  e  segunda  semana  do  curso.  Charla  informativa  para

profesorado no mes de setembro.  Reunións periódicas do equipo de Bibliotecar para

formación  inicial  (setembro)  e  posta  ao  día  das  novidades  ao  longo  do  curso
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(reunímonos unha vez ao mes) Vídeos informativos (normas da biblioteca) na televisión

da entrada. Folletos informativos

Segundo  trimestre :  visita  guiada  á  biblioteca  municipal  de  Teo  e  as  principais

bibliotecas  de  compostela.  Visitas  on-line  a  bibliotecas  (uso  do  catálogo  das

bibliotecas). Uso de enciclopedias e dicionarios físicos e on-line.

Tercero trimestre : Elaboración de webquest e de proxectos de investigación por niveis

atendendo ás diferentes áreas do curriculum.

– Educación  para  o  acceso  á  información  (tratamento  da  información  e

competencia dixital ou competencia informacional)

Ao longo de todo o curso, cada departamento didáctico incidiría na formación do

alumnado no referente ao acceso a información, ao tratamento da información e

competiencia dixital  e a competencia informacional  mediante a utilización da

biblioteca como recurso para a realización de traballos de investigación ou de

traballos  creativos  (teatro,  recital  poético,  video  poemas,  deseño  gráfico  en

relación cos textos, animación audiovisual). En concreto, no referente a creación

de  videopoemas,  documentos  audiovisuais  e  obras  de  teatro  realizaríamos

preferentemente  no  terceiro  trimestre.  O  proxecto  anual  de  biblioteca

contemplará  actividades  para  a  alfabetización  informacional  do  alumnado  do

centro. - Dende a biblioteca escolar potenciarase a elaboración de materiais para

a  educación  e  información  en  formato  audiovisual  en  todas  as  áreas.  Unha

persoa  levará  a  actualización  do  blog  da  biblioteca,  introducindo  todas  as

novidades ao respecto. Realizaranse cursos de formación para profesorado coa

coalboración do profesorado de audiovisuais.

– Actividades  de  fomento  da  lectura  e  apoio  ao  desenvolvemento  do  proxecto

lector de centro

-   Apoio a outros programas e proxectos de aula e/ou de centro.

-   Elaboración  de  videopoemas  por  parte  do  alumnado,  a  proxección  de  filmes

relacionados con obras literarias.

– Difusión dos recursos dispoñibles na biblioteca.

Primeiro trimestre : envío por e-mail á comunidade educativa carta presentación da

biblioteca escolar, horario e forma de funcionamento. Anuncio no blog das diferentes

ofertas  (audiovisual,  literaturas  especificas :  columna  malva  (xénero),  banda

deseñada)
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Segundo e terceiro trimestres : envio de novidades subida ao blog das actividades de

fomento da lectura.

– Outros.  Difusión na prensa local das actividades de fomento da lectura levadas a

cabo.

8. Criterios e procedementos de avaliación. Indicadores que se terán en conta e instru-

mentos que se van utilizar.

Criterios de avaliación:

Número de visitas á biblioteca e cantidade de préstamos realizados.

Preferencias en canto aos materiais levados en préstamos. Adecuación das mesmas ás

liñas de traballo e ás novas adquisicións.

Adecuación  das  actividades  programadas  para  o fomento  de lectura  e  formación  de

usuarios e de educación para o acceso á información.

Número e tipoloxía das actividades programadas polos titores.

Procedementos de avaliación:

Recollida das suxerencias do claustro, do alumnado e das familias.

Rexistro do número de préstamos global e por titorías,

Rexistro das preferencias dos usuarios/as.

Rexistros da finalidade das visitas realizadas polo profesorado coseu alumnado.

Ficha  de  avaliación  das  actividades  programadas  para  as  familias,  o  claustro  e  o  e

alumnado.

Gráfica comparativa con cursos anteriores.

Os instrumentos de avaliación

Cuestionario para os membros do club lector e para as familias deste alumnado

Cuestionario para avaliar a actividade das mochilas viaxeiras e actividade Hora de Ler.

Cuestionario para recoller a tipoloxía das visitas á biblioteca das titorías

Cuestionario para avaliar a biblioteca escolar por parte do claustro.

Cuestionario para avaliar o funcionamento da B.E. por parte do alumando.

Cuestionario para avaliar o funcionamento da B.E. por parte das familias.

8.4. Plan de Actividades complementarias e extraescolares

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E

EXTRAESCOLARES 
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dos departamentos, EDNL, anpa, concello, alumnado e vicedirección do I.E.S

Cacheiras. Curso 2015/2016

1.- Conmemoración. DOG Núm. 113 Mércores, 17 de xuño de 2015 Páx. 24081

(ORDE do 8 de xuño de 2015 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 

2015/16, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma 

de Galicia.. Artigo 8. Conmemoracións)

 Durante o curso escolar celebraranse, como mínimo, as seguintes 
conmemoracións

– 25 de novembro de 2015: Día Internacional contra a Violencia de Xénero.

– Do 1 ao 11 de decembro: Constitución e Estatuto de autonomía de Galiza.

– 10 de decembro de 2015: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

– 30 de xaneiro de 2016: Día escolar da non Violencia e da Paz.

– 8 de marzo de 2016: Día Internacional das Mulleres.

– 15 de marzo de 2016: Día Mundial dos Dereitos dos/as Consumidores/as.

– Do 7 ao 11 de marzo de 2016: Semana da Prensa. Un día desta semana 
traballarase na aula con xornais.

– 7 de abril de 2016: Día Mundial da Saúde.

– Entre o 18 e o 22 de abril de 2016: Día do libro.

– 9 de maio de 2016: Día de Europa.

– Do 9 ao 17 de maio de 2016: Semana das Letras Galegas.

– 5 de xuño de 2016: Día Mundial do Medio Ambiente.

De conformidade co establecido no artigo 26.2 da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola 
igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e 
intersexuais en Galiza, para favorecer a visibilidade e integrar de forma transversal a 
diversidade afectivo-sexual, os centros docentes sostidos con fondos públicos poderán 
realizar actividades específicas próximas a datas de celebracións internacionais 
relacionadas co recoñecemento efectivo do dereito destas persoas.

Páxina 137 de 449



Cando algunha das datas a que se refiren os puntos anteriores sexa sábado, domingo, 
festividade local ou estea incluída nalgún dos períodos de vacacións establecidos no 
artigo 6 desta orde, a correspondente conmemoración celebrarase o día lectivo 
inmediatamente anterior ou posterior, segundo estableza a programación xeral anual 
de cada centro.

As datas a que se refiren os puntos 1 e 2 son lectivas para todos os efectos e nelas os 
centros deberán organizar actividades diversas, tendentes a salientar a importancia das 
referidas conmemoracións.

2.- Actividades complementarias e extraescolares propostas e/ou coordinadas pola 

vicedirección.

A nosa proposta de actividades extraescolares e complementares, estruturada en torno 

a catro eixos básicos de actuación en consonancia co ideario do centro, é a seguinte: 

2.1.- Promoción e consolidación da lingua:

 Inauguración do curso escolar. Relatorio concerto coa presenza da cantante Alba

María.

 Coordinación co xefe de normalización lingüística do centro para impulsar 

actividades propostas polo equipo e a revista do centro. Faranse distintas 

campañas de normalización, leranse libros en galego no Club de Lectura, e 

fomentarase a creatividade na nosa lingua. 

 Coordinación coa persoa responsable da Biblioteca para realizar actividades de 

fomento da lectura e de dinamización, dentro do proxecto PLAMBE.

 Coordinación coa persoa responsable do Club de Lectura para realizar roteiros 

literarios, lecturas en galego, recitais, contacontos e todo tipo de actividades de 

promoción da lingua e a cultura.

 Asistencia á representación de obras teatrais. As obras serán aquelas que estean

programadas nos distintos foros e teatros de Teo e Compostela, así como 

representacións no propio instituto. Todo o alumnado poderá gozar desta 

actividade como mínimo unha vez ao ano.

 Xornada pola ciencia en galego co obxectivo de fomentar o uso da nosa lingua 

nas actividades de carácter científico. En coordinación coa anpa e os 

departamentos de ciencias.
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 Concursos literarios: Relatos de Terror, Certame de Poesía e creación audiovisual

e guión de Teatro. 

 Colaboración co Departamento de Música para a selección de música galega 

actual, coa elaboración dun CD (traballo a realizar co alumnado). 

 Celebración da Semana das Letras Galegas con varias de actividades, entre elas a

V Edición de Cantos na maré na escola, o galego e a lusofonía (coa posibilidade de

contar con algúns dos grupos ou cantantes de actualidade como Mercedes 

Peón, Guadi Galego, Narf, Batuco Tabanca, Aline Frazao, Sacha na Horta, 

Habelas Hainas,), coordinándonos co profesorado responsable da sección 

bilingüe de portugués.

 Celebración do día do libro coa V Edición do Festival Da Poesía do IES de 

Cacheiras, con recital poético de alumnado e escritoras/es e proxección das 

curtametraxes do alumnado, así como cancións en galego relacionadas coa obra 

de Manuel María, en coordinación co departamento de orientación, 

departamento de relixión e club de lectura.

 Encontro con escritores/as, como con Séchu Sende, Yolanda Castaño, Xulia 

Alonso, María Lado en coordinación co Club de Lectura, ademais de actividades 

vinculadas ao cinema e a ciencia en galego.

 Grupo de teatro do Instituto, nacido hai catro anos e que xa ten unha traxectoria

importante (representación de A moza tecelá e Luces fóra, no Auditorio da 

Ramallosa, Personne en Marseille, Promesas de Amor, Prohibido Pensar na 

Ramallosa etc…)

 Proxeccion novamente do documental A memória da Lingua coa presenza das 

súas directoras e realizadoras, As Candongas do Quirombo.

 Proxección de curtas e películas en galego, entre elas A Esmorga, ademais das 

curtas realizadas no propio instituto.

 Elaboración de curtas e material audiovisual e artístico en colaboración co 

profesorado de plástica e cultura audiovisual, así como graffitis e lemas de 

promoción da lingua.

 Exposicións en colaboración co ENL (Palabras tecen redes)

 Celebración das festas tradicionais:

 Samaín: concurso de cabazas para 1º e 2º ESO, e relatos de terror.

 Magosto: Degustación de castañas asadas e xogos populares (ariños, chave) e 

actuacións por parte de alumnado do instituto. 1º e 2º ESO.
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 Nadal. Festival de nadal a cargo de alumnado do centro para despedir o primeiro

trimestre do curso.

 Entroido.

 Festa da comunidade escolar: festa de fin de curso.

2.2.- Traballo de conciencia sobre o feminismo, a igualdade ou o xénero:

 Obradoiros “A igualdade desde a escola”, xornadas de coeducación, para todos 

os cursos de 1º ESO, en Colaboración coa Concellaría de Igualdade e Benestar do

Concello, e o Departamento de Orientación.

 Representación da obra de Teatro Trinta e tantos ósos, polo grupo de teatro 

APORÍA ESCÉNICA, no Local social da Asociación Cultural Rosalía de Castro.

 Exposicións artísticas, proxeccións, curtas, longametraxes feitas polo alumnado 

en colaboración co departamento de debuxo e audiovisual.

 Charla sobre micromachismos e sexualidade impartida por algunha asociación 

ou relator/a feminista.

 Proxección do documental Dez Centímetros máis perto do ceo, coa presenza da 

directora e realizadora Raquel Rei.

 Conmemoración da semana da igualdade, arredor do oito de marzo.

 Conmemoración do 17 de maio non só como dia das letras, senón tamén como 

Día Mundial contra a Homofobia en colaboración coa Concellaría de Igualdade e 

Benestar. Proxección dalgunha película de temática LGBTQI.

 Continuación da Columna Malva na biblioteca do centro con novos fondos co 

obxectivo de que alumnado e profesorado adquira formación en xénero, 

igualdade e educación afectivo emocional e sexual, con materiais escritos e 

audiovisuais para utilizarmos nas aulas.

 Exposicións variadas sobre a temática.

 Elaboración de curtas e material audiovisual e artístico en colaboración co 

profesorado de plástica e cultura audiovisual.

 Obradoiro de sexualidade e intervencións socioeducativas na aula. Obradoiros 

de 2 horas destinados ao alumnado de 1º de Bacharelato. Formación centrada 

en métodos anticonceptivos, e a interrupción do embarazo, para alumnado de 

entre 15 e 18 anos, e no respecto ás diferentes opcións sexuais. Obradoiro de 

sexualidade: aprendendo dos sexos (3º ESO) A actividade está programada para 

o mes de xaneiro.
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 Continuar a nomear as aulas con nomes de mulleres da contorna ou que tivesen 

un papel importante na loita polos dereitos das mulleres. Xa o fixemos coa aula 

de francés, que leva o nome de Olympe de Gouges, e coa biblioteca, que se 

chama Luísa Villalta.

En cada actividade ou acción do centro amosaremos unha grande sensibilidade 

entorno ao xénero, na loita pola erradicación da violencia contra as mulleres, e 

tentaremos implicar a toda a comunidade educativa. O centro impulsará todas 

as actividades necesarias para educar na igualdade e contra a violencia de 

xénero.

2.3.- Educación medioambiental e ecoloxista: relación do centro coa contorna e o 

concello: 

 Actividades en colaboración co Concello de Teo e o departamento de E.F. con 

respecto ao medioambiente: Roteiros culturaie e ecolóxicos para 1º ESO e 1º 

Bacharelato.

 Acondicionamento do patio escolar e espazos exteriores con perspectiva de 
xénero en relación co horto ecolóxico.

Os patios escolares polo seu diseño e modo en que son xestionados, transmiten ao 

alumnado mensaxes e significados que influencian os seus comportamentos e 

actitudes. Os momentos de recreo no patio constitúen unha actividade lúdica 

significativa para nenas e nenos, sendo o patio o espazo en que teñen lugar as relacións 

afectivas e de amizade mais tamén o maior número de agresións, e en que mellor se 

visibilizan as relacións de poder entre iguais, e o sexismo entre nenos e nenas; porén, o 

patio escolar é un espazo privilexiado para a convivencia e a socialización, para a 

resolución pacífica de conflitos, para o goce do ocio e para a amizade. 

 O noso espazo exterior posúe altas potencialidades para convertelo nun espazo 

de convivencia, a través dun proxecto coeducativo iniciado o curso pasado que 

está a combinar enfoques diferentes como o ambiental, o deportivo, o artístico, 
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e o educativo en xeral. Nestes momentos, existe un espazo para deportes 

maiormente utilizado polos rapaces, ocupando as nenas maioritariamente un 

espazo verde aínda mal acondicionado. O curso pasado puxemos dúas mesas 

con bancos que permiten a un número pequeno de alumnado (uns 16) realizar 

tarefas académicas no espazo exterior en días de bo tempo, e que son 

maiormente utilizados nos recreos por nenos e nenas. O noso patio, ademais, 

está rodeado por un antiestético muro de ladrillo que podería converterse nun 

espazo de creatividade artística (grafittis traballados na aula de plástica, poemas

etc) Precisaríamos polo tanto a colaboración do concello para a realización deste

proxecto e a modificación do noso patio, o que redundaría no beneficio de toda 

a comunidade educativa. Esta colaboración podería concretarse nestes ou 

nalgún destes proxectos que precisan dunha achega económica que nós non 

podemos afrontar :

 Máis mesas e bancos de exterior fixos(nun espazo ao ar libre e posibilidade a 

estudar, un espazo semicuberto tipo carpa)

 Continuidade co espazo para horto ecolóxico (ver proxecto)

 Habilitación dun espazo para xogos cooperativos.

 Habilitación dun espazo para xogos tradicionais (petanca, rá, chave, billarda)

 Cartaces con nomes das árbores e plantas, e explicación. Poderíase facer en 

colaboración co departamento de ciencias e de tecnoloxía.

 Habilitación dun roteiro de sendeirismo á beira do río.

 Pasarela para cruzar o regato

Iniciamos este proxecto o curso pasado, e nel colabora o departamento de 

orientación, a vicedirección, a concellaría de asuntos sociais, a concellaría de 

educación e tamén a ANPA.
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 Continuaremos no Proxecto Ríos, do departamento de Ciencias Naturais.

 En colaboración co departamento de Educación plástica e visual, procurar o 

xeito de decorar de forma atractiva os espazos do centro (graffitis)

 Charlas de grupos ecoloxistas e presencia de stands con información.

 Un pouco de historia: Nunca Máis e o movemento ecoloxista galego, videos e 

charlas sobre o tema.

2. 4.- Fomento da lectura: PLAMBE, potenciación da biblioteca, da fonoteca, e da 

videoteca: 

A través da renovación e promoción das mesmas e da accesibilidade do alumnado á 

información sobre os fondos. Continuaremos na mesma liña de traballo na Biblioteca 

que deu moi bo resultado os cursos pasado, levando adiante o Plambe e o proxecto 

presentado polo equipo de Bibliotecas, e aprobado en claustro en xuño do 2014, 

consolidando o traballo xa realizado sobre todo a través do Club de lectura, e dos 

diferentes departamentos que colaboraron para a consecución do plambe. 

Consolidación do equipo de Biblioteca que axuda na dinamización, e potenciación da 

mesma, cunhas funcións específicas de garda, fichar e colocar libros e tomar decisións 

sobre a Biblioteca, así como de colaborar no plan lector e de dinamización da lectura no

centro. (O programa de actividades do proxecto Plambe aprobado en xuño e está a vosa

disposición na biblioteca, na sala de profesorado e na vicedirección). Lembramos que 

somos un dos tres centros galegos que recibiu a máxima dotación orzamentaria pola 

valoración do seu traballo.

2.5.- Viaxes: posibilidade de realizar viaxe de fin de etapa en 4º ESO e 2º BAC, 

ademáis de diversas saídas culturais dun día para todos os niveis.

O resto das viaxes e programas internacionais describense nos departamentos 

correspondentes.

Todos estes proxectos só serán posibeis cunha grande implicación por parte do 

profesorado do centro, posto que requiren dunha equipa que realmente aposte pola 

actividades extraescolares como fonte de aprendizaxe, formación e desenvolvemento 

da creatividade, que contribuirán á formación integral do alumnado como persoa 

entendendo a educación nun sentido amplo e non como mera transmisora de contidos.
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Ademais, as propostas de actividades do alumnado serán tidas en conta e levadas a 

cabo na medida das nosas posibilidades.

3.- Proposta de actividades complementarias e extraescolares dos Departamentos 

Didácticos.

3.1. Departamento de Orientación-PT

O horto ecolóxico, xustificación:

Este curso daremos continuidade o horto ecolóxico para seguir dando un enfoque 
metodolóxico, na aprendizaxe das distintas áreas do currículo, máis práctico e lúdico, e 
poder adaptalas ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo como 
instrumento para a atención desta diversidade .

Segundo podemos comprobar axuda a desenvolver diferentes habilidades que lles 
permiten enfrontarse a vida no futuro, melloran a comprensión da linguaxe e as 
matemáticas, os coñecementos científicos, as relacións sociais, o estado e habilidades 
físicas, a conduta e o sentido da responsabilidade o que contribúe ao desenvolvemento 
das competencias básicas establecidas para a Educación Secundaria Obrigatoria.

A actividade pedagóxica en torno o horto ecolóxico , fai desta unha ferramenta que nos 
permite o traballo en grupo, un acercamento a cultura rural e agrícola, para unha 
educación ambiental, dirixida a un desenvolvemento sostible, en que a agricultura de 
autoabastecemento e ecolóxico representa piares básicos do noso futuro. 

É tamén unha fórmula para vincular a actual e futuras xeracións co lugar en que viven, 
recuperando o acervo histórico e cultural dun pobo enraizado coa súa terra.

Obxectivos:

a. Desenvolver a sensibilización ante as distintas situacións ambientais.

b. Adquirir conciencia sobre a incidencia das nosas actividades sobre o equilibrio 
do medio, valorando con opinións propias os cambios e impactos que causamos.

O noso alumnado poderá comprobar e comprender a necesidade de buscar 
modos de uso sostible dos recursos como a auga o solo, contaminación, e a 
importancia de preservar a biodiversidade e de actuar de maneira responsábel e 
respectuosa co medio natural. 

c. Desenvolver capacidades de planificación resolución de problemas , prevención 
de consecuencias , aplicando na súas actividades procedementos diversos. 
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A tarefa de organizar e poñer en marcha un horto escolar esixirá ao noso 
alumnado un traballo de organización , de tomas de decisión , de procura de 
solucións de problemas.

d. Fomentar a iniciativa e responsabilidade , o traballo en equipo e as relacións 
coas persoas do entorno máis preto. 

Este traballo suporá moitas veces ter que buscar información para solucionar 
temas concretos, planificar sesión de traballo etc.

e. Traballar valores e actitudes como a convivencia, a autonomía,a solidarizade, o 
traballo cooperativo.

f. Desenvolver actitudes positivas cara ao consumo responsábel.

g. Difundir os produtos ecolóxicos , de calidade e destacados da zona. Estas tarefas
farán que o noso alumnado sexa partícipe e protagonista do proceso de ensino/ 
aprendizaxe

Actividades a realizar no entorno:

O curso pasado deseñamos e delimitamos espazos, aprendemos a facer un compost 
biodinámico, purín de ortigas e a asociar cultivos da maneira máis favorable.

Este curso volveremos a realizar compost biodinámico e purín de ortigas.

Aprenderemos a rotación de cultivos, e introduciremos unha sección de plantas 
medicinais , mediante a cal o alumnado pode tomar conciencia da importancia que 
teñen moitas das plantas que nos rodean para nosa saúde.

Ademais da plantación de cultivos tamén seguiremos coa plantación de plantas 
ornamentais , rodearnos destas axúdanos a manter o noso equilibrio emocional , feito 
que teremos moi presente dado o perfil de alumnado co cal estamos a traballar. 

O horto escolar como núcleo temático de múltiples disciplinas:

Dende o horto escolar traballaremos diversos contidos do currículo.

Área de ciencias naturais:

A auga, o solo, o aire; os seres vivos e a súa diversidade, nutrición autótrofa e 
heterótrofa, nutrición humana, ecosistemas, pragas cambios naturais en ecosistemas, 
contaminación, degradación do solo….

Área de ciencias sociais, xeografía e historia:

A paisaxe rural en Galicia. Cambios producidos pola acción humana, agricultura 
ecolóxica, asociación e rotación de cultivos. Recursos renovables e non renovables, 
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países produtores e consumidores, o esgotamento dos recursos, niveis de 
desenvolvemento económico, desigualdades, comercio e consumo…

Área de educación física:

Realización de actividades e xogos ao aire libre. Adaptación ao medio natural, 
utilización de instrumentos .Elaboración de dietas adecuadas ao tipo de actividade…

Área de educación plástica e visual:

Representación do medio. Deseño de slogans , etiquetas, composicións de 
carteis , murais…

Área de lingua galega e castelá e linguas estranxeiras:

Conversacións, entrevistas, debates, contos, refráns, historias locais, 
exposicións, mensaxes publicitarios, preparación de fichas de observación e 
seguimentos dos cultivos, vocabulario….

Área de matemáticas:

Plano do terreo e parcelamento, cálculo de superficies, medidas, estimación e 
cálculo de magnitudes, organización da información, gráficas, control económico do 
horto…

Área de música:

Instrumentos musicais galegos e a súa relación co medio rural. Cantos de oficio , 
cantos populares de tema rural …

Área de tecnoloxía:

Deseño e aplicación de diferentes técnicas de cultivo, condución de auga, 
reciclaxe de materiais, realización dunha caseta para gardar os utensilios do horto…

Metodoloxía

Preténdese que o alumnado faga observacións, formule dúbidas, propoña 
hipóteses e realice comprobacións , que conecten as súas ideas e coñecementos con 
novas fontes de información para poder ir reelaborando as devanditas informacións e 
sacando as súas propias conclusións. 

O alumnado organizará o seu traballo en grupo rotando as actividades, 
intercambiando información e tratando de chegar a acordos .

Criterios e procedementos para a avaliación e revisión do proxecto:
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O progreso e o grao de satisfacción experimentado polo alumnado conforme aos 
obxectivos propostos.

O profesorado xunto co alumnado utilizará: 

 Escalas de observación

 Rexistros anecdóticos

 Diarios de clase

 Debates e postas en común

Outras actividades organizadas e coordinadas polo Departamento de Orientación:

PROGRAMAS CURSO DATA ENTIDADE COLABOR

Programa de prevención
de condutas infractoras 
Ktorce18

2º ESO decembro Asociación Arela/ 
Fundación Barrié

Programa de prevención
de drogodependencias 
“Saber...... drogas”

2º ESO Xaneiro/ 
Febreiro

Técnicas do Progr de 
prevención do 
consumo de subst. 
dosConcellos de Teo,
Touro e Boqueixón

Programa de educación 3º ESO Xaneiro Concello de Teo / 
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sexual “Aprender dos 
sexos e sobre os sexos”

Vencellos, Sexoloxía

Obradoiro de igualdade 1º ESO Xaneiro/ 
Febreiro

Concello de Teo/ 
Centro Información 
da Muller -CIM

Programa “Aprende 
Emprende”

4ºESO, alumnado 
“Obradoiro de 
iniciativas 
emprendedoras”

Xaneiro/ 
Febreiro

Concello de Teo, 
Deputación da 
Coruña

Programa “A Ponte 
entre o ensino medio e a
USC”

2º Bach Febreiro Universidade de 
Santiago de 
Compostela (USC)

Programa de prevención
de drogodependencias 
“Non pasa nada ¿pasa 
algo?”

4º ESO Febreiro/ 
Marzo

Técnicas do Progr. de
prevención do 
consumo de subst. 
dos Concellos Teo, 
Touro e Boqueixón

Sesións de Orientación 
Académica e Profesional

1º,2º,3º,4º ESO 
1º,2º BACH Anpa

Febreiro/ 
Marzo Maio

IES Cacheiras/ Dep. 
de Orientación

3.2. Departamento de Física e Química 

Palestras:

-Seguindo as trazas dos quarks no LHC por Bernardo Aleva Andany, Catedrático de Física 

de Partículas na Facultade de Física da USC , 13 novembro 2015.

- Xenética por¨Ángel Carracedo, Catedrático Medicina Legal na Facultade de Medicina 

da USC (12 Xaneiro 2016)

- Nonomedicina, Becaria CIMUS (Centro de Investigación Médica USC).

Saídas:
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. Museos de Ciencias da Coruña

. Depuradora e potabilizadora de augas de TEO

3.3. Departamento de Bioloxía e Xeoloxía

Para este curso o departamento ten programadas as seguintes actividades. A SÚA 

REALIZACIÓN DEPENDERÁ DE SI É POSIBLE REALIZALAS DEBIDO AO NÚMERO TAN 

ELEVADO DE ALUMNOS POR NIVEL.

-Visita ao Museo de Ciencias Naturais, en Santiago para alumnado de 1º da ESO

-Viaxe didáctica para alumnos de 3º ou 4º por algún punto de interese natural galego, 

outros anos téñense visitado as Fragas do Eume, o parque de Corrubedo … este ano 

deixamos aberta esa posibilidade dependendo das dispoñibilidades dos diferentes 

parques.

-Viaxe didáctica a algunha serra galega para alumnos de 2º de Bacharelato. Esta saída 

faise igual que en cursos anteriores en colaboración co departamento de Xeografía e 

Historia polo que se completará os puntos de interese natural con algúns de interese 

histórico ou xeográfico. Tamén pretendemos estender o interese a outros 

departamentos para completar o tratamento interdisciplinar dos recursos didácticos 

que se nos presenten (antropoloxía, variantes dialectais, autores locais…).

-Para alumnos de Ciencias da Terra e para aqueles matriculados en Ciencias para o 

Mundo Contemporáneo propomos algunhas das seguintes saídas: visita a unha 

depuradora de augas residuais, a unha planta de tratamento de residuos urbanos, a 

unha central térmica , eólica ou hidroeléctrica, a un centro de investigación, etc.

-Saídas concretas ao entorno do instituto para estudar aspectos relacionados con 

diferentes apartados do currículo (estudos de rochas e solos, recollida de plantas, 

cogumelos, etc…)

Tamén é do nosos interese a programación dalgunha conferencia ou coloquio con 

algunha persoa que aborden temas que non son tratados coa suficiente profundidade 

na programación de aula ou que poden ser expostos de forma diferente por persoas 

alleas a comunidade escolar (certas problemáticas ambientais, biotecnoloxía, etc…).
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3.4. Educación Física

1º Trimestre:

 Liga interna de fútbol-sala nos recreos. A partir de Novembro, para xogar a final 

o último día antes das vacacións de Nadal. Todos os niveis.

 Conferencia e charla/coloquio coa campiona discapacitada de Duatlon e 

Triatlon. Fecha por determinar no mes de decembro.

 Micro curso de primeiros auxilios. Datas e cursos por determinar.

 Curso de bailes de salón. 1º e 2º de ESO. 

2º Trimestre:

 Semana branca. 1ª semana posterior a Nadal. A partir de 3º de E.S.O.

 Liga interna de Bádminton. A partir de febreiro, para xogar a final o último día 

antes das vacacións de Pascua. Todos os niveis.

 Liga interna de Baloncesto. Todos os niveis.

 Algún mini-torneo que xurda cos proxectos do alumando de 1º de Bac.

3º Trimestre:

 Liga interna de Voleibol. A partir de abril, para xogar a final o último día do 

curso. Todos os niveis.

 Carreira de orientación. Lugar por determinar. Maio/Xuño.

 Escalada e rápel. 4º de E.S.O. Datas e lugar por determinar.

 Rafting coa empresa Amextrem. Lugar: río Ulla, tramo Barcala – Herbón. 

Data por determinar. Cursos: 1º de bacharelato, pero só alumnado que saiba nadar. 
Maio.

 Surf na praia de Bastiagueiro, Miño o Sabón. Datas por determinar. 1º ESO.

 ROCÓDROMO (escalada) 4º ESO.

3.5 Departamento de Francés
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- Ademais de lle ofertar ao alumnado a posibilidade de acceder a aspectos específicos 

do francés relacionados co seu futuro profesional, e como un elemento que 

complementa o anterior, trataranse outros aspectos que forman parte da formación da 

persoa. Neste senso intentarase fomentar o hábito da lectura, tanto de obras sinxelas 

na linguaxe e na estrutura e curtas na extensión para o alumnado dos niveis iniciais, 

como doutras máis complexas para o alumnado de maior idade e cun nivel de lingua 

máis avanzado. As obras serán escollidas por elas en función dos seus gustos e 

intereses. 

- Favorecerase a proxección de filmes en francés tanto con subtítulos en francés como 

sen eles (subtítulos para persoas xordas).

- Proxectos internacionais, estadías en Francia.

O departamento de francés ten en marcha estadías individuais de alumnado a través de

dous convenios internacionais con dous centros educativos franceses, un en ,Annency e 

outro en Marsella. Esta actividade preparouse a finais do curso pasado, durante o verán 

e a comezos deste curso. O alumnado está durante un mes en familias e asistindo ao 

curso en Francia e á volta será o alumnado francés o que pase un mes no IES Cacheiras.

ALUMNADO EN ANNENCY 

ALUMNADO GALEGO ESTADIA EN FRANCIA ALUMNADO 
FRANCÉS

ESTADIA EN GALICIA

AMENAL PARADA 05/09/ A 05/10/2015 PILLAR LEA 05/10 A 05/11/2015

ARES REY MARIA 05/09/ A 05/10/2015 CHARLOTTE CARLU 05/10 A 05/11/2015

GARCIA VILLAVERDE 
ROCIO

05/09/ A 05/10/2015 SANTI MAUDE 05/10 A 05/11/2015

SEIJAS SANTOS ROSANA 05/09/ A 05/10/2015 LAORA LOUAZON 05/10 A 05/11/2015

VICENTE GALAN 
HELENA/ 

05/09/ A 05/10/2015 POULLENOT ZOÉ 05/10 A 05/11/2015

MARSEILLE 
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ALUMNADO GALEGO ESTADIA EN FRANCIA CURSO ALUMNADO 
FRANCÉS

ESTADIA EN 
GALICIA

PAMPIN GARCIA 
MIGUEL

17/09-A 18/10/2015 2º BAC ADAM BURGOS 18/10 A 
18/11/2015

CAMERÓN VAZQUEZ 
ICIA

17/09-A 18/10/2015 1º BAC RANDA 
MERZOUGUI

18/10 A 
18/11/2015

SEOANE MIRAS 
SONIA

17/09-A 18/10/2015 1ª BAC MEHDI BENYAHIA 18/10 A 
18/11/2015

BOUZON GONZALEZ 
LAURA

17/09-A 18/10/2015 4º ESO LISA FANTATI 18/10 A 
18/11/2015

GARCIA PIÑEIRO 
IAGO

17/09-A 18/10/2015 4º ESO 18/10 A 
18/11/2015

MONDRAGÓN 
RIVADULLA MARTIN

17/09-A 18/10/2015 4º ESO PERRINE NABET 18/10 A 
18/11/2015

DELF B 1 e B2

Preparamos ao alumnado para a consecución destes diplomas. Agora todo estudante 

ao terminar o grao debe ter un diploma dunha lingua nivel B2, no centro se pretende 

que aqueles/as alumnos/as que fagan a materia dunha forma continuada podan 

presentarse o diploma B1 e B2 da Alliance Française de Santiago de Compostela o que 

lles permitiría chegar a universidade co dito titulo recoñecido e ademais de convalidalo 

por materias de libre configuración. 

DELF B2 para o alumnado de 2º de BAC- DELF B1 para o alumnado de 1º de Bac

Aínda que este curso vai ser mais difícil que podan facelo en 1º de BAC posto que 

reduciron o número de horas en francés, pasamos de 4 a 2.

Teatro: Unha obra de teatro o dia 15 de marzo no teatro de Santiago, LE MALADE 

INMAGINAIRE, MOLIÈRE
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Cine: Ven de abrir en Santiago NUMAX, sala de cine alternativo que proxecta películas 

en V.O, estamos en conversas con eles para ver se fose posible levar ao alumnado no 

segundo trimestre

Xornadas gastronómicas: unhas xornadas onde o alumnado faga receitas de distintas 

zonas francófonas, e un pequeno concurso, nesta actividade gustaríanos que 

participaran tamén o alumnado de PT para que se sinta mais integrado.

Viaxe: Aínda esta por determinar se no segundo trimestre, ou a finais de xuño 

(rematada a actividade lectiva) fariamos unha viaxe a París de 4 días.

Por último, o alumnado terá información das actividades culturais organizadas en 

Santiago e relacionadas coa materia: cine, teatro. exposicións, etc., para que poida 

asistir se o considera interesante. No caso de producirse, ao longo de curso, un evento 

cultural que se considere interesante para o alumnado, o departamento está aberto a 

organizar a participación ou asistencia. 

3.6 Departamento de Inglés

Teatro en inglés:

1. O alumnado terá a oportunidade de mellorar o seu coñecemento da língua 
inglesa a través do teatro dunha maneira lúdica e interesante.

2. O alumnado terá a oportunidade de escoitar distintos acentos xa que os actores 
son nativos ingleses.

3. Haberá dúas representacións adaptadas aos diversos niveis do alumnado

4. A compañía representará unha obra de Shakespeare, o que significa un 
acercamento a literatura clásica inglesa.

Actividade de storytelling (contacontos):

1. O alumnado terá a oportunidade de mellorar o seu coñecemento da língua 
inglesa, sobre todo a destreza da escoita, a través do teatro dunha maneira 
divertida, interesante e participativa.

Proxecto viaxe a Londres:

Os obxectivos da viaxe son principalmente tres:
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1. Darlle ao alumnado a oportunidade de por en práctica toda a aprendizaxe da 
lingua que adquiriron durante os cursos anteriores. 

Un aspecto importante da viaxe é que o alumnado supere o seu medo a falar en 
inglés e descubra que co seu nivel pódese manexar nun país de fala inglesa. Sen 
dubida algunha, o contacto directo co idioma é esencial para fomentar o gusto 
de aprendelo e a súa práctica.

2. Visitar os principais museos, os sitios máis emblemáticos e os barrios máis 
importantes da cidade.

3. Familiarizarse coas costumes e tradicións británicas incluída a experiencia de 
vivir nunha cidade multicultural, como é Londres.

Proxección no salón de actos de películas en inglés subtituladas: 

1. Ó longo do ano, e para os distintos niveis proxectaranse no salón de actos do 
centro películas en inglés V.O. subtituladas 

2. O alumnado terá a oportunidade de mellorar o seu coñecemento da lingua 
inglesa a través do cine.

3. Esta actividade estará tamén relacionada ca destreza de “reading”, xa que se 
procurarán proxectar -na medida do posible- películas baseadas nos libros de 
lectura obrigatorios dos distintos niveis, agás doutras que se consideren 
axeitadas, sempre procurando que garden conexión coa temática tratada en 
cada nivel.

3.7. Departamento de matemáticas

 Preparación do alumnado de segundo de ESO interesado en participar na “XIII 
Olimpiada Matemática Galega 2º ESO, 2015-2016.

 Preparación do alumnado de Bacharelato interesado en participar nas 
Olimpiadas Matemáticas, 2015-2016.

 Participar, se é posible, co alumnado de ESO en diversos concursos matemáticos
“Rallye Matemático sen Fronteiras 2014”, Etadística ,…..

 Asistencia a charlas ou conferencias científicas sempre que sexa posible.
 Excursión a Portugal para os alumnos da sección bilingüe de portugués. 

3.8. Departamento de debuxo

3.8.1. Educación plástica e visual
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1. Visitas a museos e a exposicións puntuais que sexan do interese do grupo, 

especialmente aquelas dirixidas ós alumnos de secundaria con visitas guiadas e talleres 

didácticos.

2. Exposicións periódicas dos traballos dos alumnos e exposición de fin de curso cunha 

selección das obras mais interesantes. Cando sexa posible esta exposición terá carácter 

didáctico co apoio de paneis explicativos sobre os contidos traballados e os 

procedementos e técnicas utilizadas.

3. Participación na revista do centro con ilustracións e outros materiais que se soliciten. 

4.Participación co Departamento de Normalización Lingüística nas actividades do 

mesmo.

5.Visitas a empresas do sector audiovisual da comarca.

3.8.2. Linguaxe audiovisual e medios dixitais

1. Visitas a empresas do sector audiovisual da comarca.

2. Visitas a exposicións relativas aos contidos da materia.

3. Actividades organizadas por diversas entidades relacionadas coa materia.

4. Participación en concursos e festivais de cine. Ademáis acudiremos a aqueles 

festivais, nos que estando seleccionados como finalistas, sexamos invitados a acudir co 

alumnado como, por exemplo:

OUFF ESCOLA en Ourense.

CINEMA JOVE en Valencia.

TIMELINE FILM FESTIVAL en Carate Brianza (Italia).

5. Proxeccións de cine no propio centro para toda a comunidade educativa 

e nos locais do Concello para a veciñanza e familias dos/as autores/as.

3.9 Departamento de filosofía.
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1.-- Visitas ó Parlamento de Galicia, ó Valedor do Pobo, para os alumnos de 1º de 
bacharelato que cursan “Antropoloxía”.

Os obxectivos didácticos de esta actividade son:

1.- Coñecer directamente a organización e funcións de algunhas das principais 
institucións galegas.

2.- Valorar a importante función que as distintas institucións desempeñan nos sistemas 
democráticos

3.- Concienciar os alumnos da importancia da colaboración cidadán no xogo 
democrático

4.- Propiciar o achegamento entre o cidadán e as institucións

2.-- Visita ó Museo do Pobo Galego, para os alumnos de 1º de bacharelato que cursan 
“Antropoloxía”

Os obxectivos didácticos de esta actividade son:

1.- Coñecer a especificidade dos estudos antropolóxicos, familiarizarse cos seus 
métodos de traballo específicos e aplicalos ao estudo do contorno próximo.

2.- Valorar o patrimonio cultural de Galicia.

3.- Fomentar actitudes de tolerancia que faciliten o diálogo entre as culturas.

4.- Adquirir unha comprensión global do humano a partir das achegas dos distintos 
campos da antropoloxía, das distintas ciencias humanas, sociais e naturais.

3- Posibilidade de participar na Olimpiada de Filosofía organizada pola Facultade de 
Filosofía. Por determinar.

4- Participación nos clubs de debate que no seu momento se organizen. Por

determinar.

3.10 Departamento de xeografía e historia e ciencias sociais
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Ao longo do curso poderanse realizar diferentes actividades complementarias e 
extraescolares. Como por causa da especificidade da materia non dispoñemos aínda 
dun calendario para os próximos 10 meses, limitarémonos a citar só algunhas; o total 
delas quedarán recollidas na Memoria final do curso, a posteriori da súa realización, en 
caso de ser posible. En principio e agora temos previsto realizar, sempre e cando as 
disponibilidades de orzamento, horarias, etc o fagan posible, as seguintes actividades. 

1. Visita á Catedral de Santiago (interior e cubertas da Catedral) e Parlamento de 
Galicia. En principio con alumnos de Hª da Arte e Xeografía de 2º Bach. 

2. Saída a Campo Lameiro para coñecer os petróglifos e participar en diversos 
obradoiros. Con alumnado de 1º ou 2º da ESO. 

3. Saída a Lugo para facer un xogo de pistas de Historia. Actividade a facer con 
alumnado de 1º ou 2º ESO. 

4. Participación co alumnado de Xeografía de 2º de Bach. na Olimpiada de Xeografía de 
Galicia. 

5. Realización no centro da actividade “A vida cotiá na antiga Roma” 

3. 11 Departamento de Economía.

Visión e traballo sobre as películas recomendadas en bicgaliciacampus virtual.

3.12 Departamento de cultura clásica, latín e grego.

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS
E EXTRAESCOLARES 
DOS 
DEPARTAMENTOS 
DE LATÍN E GREGO.

ACTIVIDADE DATAS LUGAR

DIRIXIDO AO ALUMNADO 
DE

2º 
BACH

1º BACH4º ESO

VIAXE Á ROMA
15-20 de 
xaneiro de 
2016

ROMA LATÍN LATÍN E 
GREGO LATÍN

XVI FESTIVAL DE TEATRO 
GREOLATIN (obras por decidir)

11 ou 13 de 
abril de 2016 OURENSE LATÍN E 

GREGO
LATÍN E 
GREGO

LATÍN E 
CULTURA 
CLÁSICA
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II OLIMPIADA DE TRADUCIÓN 
DE TEXTOS CLÁSICOS DA 
S.E.E.C.

7 de abril de 
2016 SANTIAGO

LATÍN E 
GREGO

LATÍN E 
GREGO NON

CONCURSO EN LIÑA ODISEA 
2016

1-4 de 
febreiro NO CENTRO NON NON

LATÍN E 
CULTURA 
CLÁSICA

Estrea cinematográfica de 
tema clásico Se a houbese SANTIAGO

LATÍN E 
GREGO

LATÍN E 
GREGO

LATÍN E 
CULTURA 
CLÁSICA

3.13 Departamento de tecnoloxía

CURSO ACTIVIDADE: LUGAR: DATA APROX:

2º ESO Concurso de autodefinidos gráficos con contidos 
tecnolóxicos nas solucións.

Aula de tecnoloxía
2

Primeiro trimestre

Exposición de proxectos técnicos realizados polos diferentes 
grupos de alumnos.

Aula de tecnoloxía
2

Primeiro trimestre

Visualización de videos: “vehículos alternativos; o coche 
eléctrico”.

Taller ou salón de 
actos

Segundo trimestre

Exposición de proxectos técnicos realizados polos diferentes 
grupos de alumnos.

Aula de tecnoloxía
2

Terceiro 
trimestre.

3º ESO Exposición de proxectos realizados polos diferentes grupos 
de alumnos.

Aula de tecnoloxía
1

Primeiro trimestre

Visualización de videos: “experiencias cos plásticos”. Aula de tecnoloxía
1

Primeiro trimestre

Reciclado e reutilización de materiais. Aula de tecnoloxía
1

Segundo trimestre

Exposición de proxectos realizados polos diferentes grupos 
de alumnos.

Aula de tecnoloxía
1

Terceiro 
trimestre.

4º ESO Manexo de programas de debuxo asistido por ordenador. Aula de 
informática

Primeiro trimestre

Manexo de programas de simulación de circuítos eléctricos e
electrónicos.

Aula de 
informática

Segundo 
trimestre.

Visualización de películas sobre impacto ambiental da Aula de tecnoloxía Terceiro 
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tecnoloxía. 1 trimestre.

Informática
4º eso

Setembro ás 12 inauguración o curso escolar.

coa presenza da cantautora Alba María, e do ex alumno 
Francisco López Bermúdez "Fuco".

Salon de actos 15/9/2.015

1º 
Bach.

Proxección de videos: centrais eléctricas actuais. Obtención 
de materias primas. Mecanismos y máquinas. Electrónica 
dixital. 

Aula de 
informática

Primeiro trimestre

Exposición de proxectos realizados polos diferentes grupos 
de alumnos.

Aula de tecnoloxía
2

Segundo 
trimestre.

Exposición de proxectos realizados polos diferentes grupos 
de alumnos.

Aula de tecnoloxía
2

Terceiro 
trimestre.

TIC

1º Bach.

Setembro ás 12 inauguración o curso escolar.

coa presenza da cantautora Alba María, e do ex alumno 
Francisco López Bermúdez "Fuco".

Salon de 
actos

15/9/2.015

2º 
Bach.

Setembro ás 12 inauguración o curso escolar.

coa presenza da cantautora Alba María, e do ex alumno 
Francisco López Bermúdez "Fuco".

Salon de actos 15/9/2.015

Exposición de proxectos realizados polos diferentes grupos 
de alumnos.

Aula de 
informática

Primeiro trimestre

Exposición de proxectos realizados polos diferentes grupos 
de alumnos.

Aula de tecnoloxía
2

Segundo 
trimestre.

Exposición de proxectos realizados polos diferentes grupos 
de alumnos.

Aula de tecnoloxía
2

Terceiro 
trimestre.

Indicar que participaremos nas actividades extraescolares programadas polo centro.

14. Departamento de lingua galega

Exposición sobre Isaac D. Pardo. Primeiro trimestre.
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Actividades que poidan ir xurdindo sobre os libros de lectura (conferenciantes etc.). 
Sen data concreta, máis ben a partir do 2º trimestre.

Colaboración con outros departamentos na organización da Batalla de Cacheiras

Centenario das Irmandades da Fala: algunha actividade nas aulas co alumnado 
(procura de información etc.). Primavera

Asistencia a actividades teatrais en galego ou portugués que se realicen na 
contorna. Sen data concreta.

Visita lúdico-cultural a Portugal (Pena Aventura) para a primavera.

Tamén na primavera, para 1º, 2º, 3º e 4º ESO, visita cultural a algunha das cidades 
portuguesas fronteirizas.

14. Proxecto de fomento do uso do galego do ENDL.

1) Breve estudo sociolingüístico:

O IES de Cacheiras no concello de Teo,(con oferta educativa de ESO e dúas modalidades
de Bacharelato: o de Ciencias e Tecnoloxía e o de Humanidades e Ciencias Sociais) 
recolle alumnado dos Concello Ames (Milladoiro) e Teo, En 1º de ESO o alumnado 
procede de varios colexios de referencia: 

No resto da ESO e en bacharelato hai escasas incorporacions, normalmente por cambio 
de domicilio familiar.

O concello está configurado por unha serie de centros de poboación cunha idiosincrasia
ben diferenciada: urbanizacións, vivendas unifamiliares de nivel socio-económico alto e 
núcleos rurais ocupados por familias en que os cabezas de familia teñen unha profesión 
variada e, lóxicamente, de variada economía. O nivel socio-económico medio das 
familias do alumnado do centro, segundo os datos recollidos nunha enquisa recente, é 
de grao medio, medio-alto e baixo tendo en conta as profesións dos pais e das nais.

No nivel de Bacharelato, os cursos son de entre 28 e 32 alumnos e alumnas repartidos 
en dous grupos, con alumnado procedente da ESO do propio centro.

O número total de alumnas/os é de 642, repartidos entre Educación Secundaria 
Obrigatoria –de 1º a 4º curso- e Bacharelato -1º e 2º cursos-.

1.1.- Contorno sociolingüístico do centro. Teo : un concello de 18.100 habitantes.

alumnado deste instituto procede dos Concello Ames (Milladoiro) e Teo, configurado 
este por unha serie de centros de poboación cunha idiosincrasia ben diferenciada: 
urbanizacións, vivendas unifamiliares de nivel socio-económico alto e núcleos rurais 
ocupados por familias en que os cabezas de familia teñen unha profesión variada e, 
loxicamente, de variada economía. O nivel socio-económico medio das familias do 
alumnado do centro, segundo os datos recollidos nunha enquisa recente, é de grao 
medio, medio-alto e baixo tendo en conta as profesións dos pais e das nais. 
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A poboación teense presenta un dos máis elevados niveis de uso espontáneo do noso 
idioma. Nos patios das escolas ou dos institutos, nos parques e nos locais de ocio 
frecuentados pola mocidade, o galego é a lingua ambiental imperante. 

Dende o propio concello de Teo faise unha labor moi importante de normalización e 
dinamización do galego, con diversas actividades orientadas a diferentes grupos de 
edade.

En canto ao perfil de uso lingüístico das familias, o 81% do alumnado procede dun 
contorno familiar con uso lingüístico espontáneo e homoxéneo en galego. Con 
independencia de que os proxenitores tivesen ou non recibido ensino-aprendizaxe da 
lingua galega na súa etapa escolar, o habitual é que pertenzan ao grupo de pseudo-
bilingües diglósicos (A0 // 0B), ademais da minoría privilexiada con competencia 
bilingüe

O centro atópase inserido nun marco integramente rural onde predomina a lingua 
galega como vehículo de relación, aínda que hai un número importante do alumnado 
ten como lingua de relación o castelán procedendo na súa maioría de urbanizacións 
ubicadas en Teo con familias procedentes dun entorno urbano.

O curso pasado realizouse unha enquisa de uso do galego entre o alumnado de 1º ciclo 
de secundaria, dando como resultado unha perda significativa de falantes a nivel 
xeracional. Os resultados foron dun 45% de alumnado galegofalante, fronte a pais (un 
62%) e avós (un 82%).

Este ano centrarémonos en concienciar á comunidade educativa do preocupante da 
situación e na necesidade de por freno a disminución de galegofalantes.

1.2.- Perfil do uso lingüístico do profesorado

O número total de profesoras/-es ascende a 56 –distribuídos en 18 Departamentos 
didácticos-: 53 son profesores de ensino secundario, 4 son mestres habilitados para 1º e
2º da ESO, 1 é a profesora de Pedagoxía Terapéutica, de apoio ás necesidades 
educativas especiais (NEE), e hai ademais 1 profesora Orientadora. 

O cadro de profesorado do IES Cacheiras presenta os seguintes grupos, en función do 
uso lingüístico de cada un deles:

a) monolingües en castelán . Pertencen a este grupo, profesores e profesoras 
procedentes doutras comunidades españolas así como docentes galegos provenientes 
de ambientes desgaleguizados en xeracións anteriores.

b) pseudo-bilingües diglósicos . Adscríbense a este grupo, docentes procedentes de 
grupos sociais con lingua funcional en galego e que por diversas razóns non 
completaron o coñecemento da súa lingua espontánea coa formación no código escrito.

c) pseudo-bilingües aditivos . Son os docentes procedentes de grupos sociais 
desgaleguizados en xeracións anteriores, que non teñen o galego como lingua funcional
espontánea, mais que recuperan o seu uso por vía culta. Traballan con textos en galego 
e transmiten actitudes positivas en favor do idioma e do seu proceso de recuperación.

d) bilingües primarios ou secundarios.

1.3.- Perfil do uso lingüístico do alumnado
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En función do seu uso lingüístico habitual, o alumnado do IES Cacheiras pode ser 
clasificado en tres grupos:

a) Uso maioritario do castelán.

É un colectivo próximo ao monolingüismo. O seu uso da lingua galega redúcese ás 
actividades académicas na materia de lingua e literatura galegas e naquelas outras 
con docencia e material de apoio no noso idioma. Representan un 55% do total do 
alumnado. Socioloxicamente proceden en xeral de urbanizacións cercanas a 
Santiago, de vivendas unifamiliares de nivel medio alto, e de inmigración dende 
países sudamericanos de fala hispana. 

En xeral o seu posicionamento respecto ao galego é negativo atopando posturasde 
rexeitamento e discriminación, asociando o idioma galego a un nivel sociocultural 
baixo e a un entorno rural.

b) Uso maioritario do galego (Case de xeito exclusivo na expresión espontánea). É 
un colectivo bilingüe, con uso maioritario do galego por motivación contextual. 
Representan un 45% do total. Consideramos relevante indicar que, alén do 
segmento de alumnado que representa a continuidade na transmisión 
interxeneracional (41%), neste grupo incluímos un 4% de alumnos e alumnas que no
ambiente escolar se socializan en galego mais que teñen outro idioma para o uso 
familiar.

1.4.- Persoal non docente.

Dentro deste apartado, persoal de limpeza, secretaría e conserxería atopamos un uso 
maioritario do galego como lingua de relación .

1.5.- Situación lingüística do centro

Exposta a situación lingüística dos sectores anteriores é posible afirmar que a situación 
do centro é preocupante pola perda significativa de galego falantes a nivel xeracional, 
asímesmo tamén preocupa o posicionamento do alumnado dunha procedencia mais 
urbana respecto ao idioma.

As actuacións do departamento de normalización lingüística irán encamiñadas a 
cambiar a percepción do noso idioma por unha parte do alumnado, e a mellorar o 
emprego na escrita potenciando a creatividade do noso alumnado.

2. Obxectivos 

O Equipo de Dinamización Lingüística do IES Cacheiras propón un proxecto de fomento 
do uso da lingua galega incluíndo unha serie de actividades para conseguir e ampliar, na
medida do posíbel, os obxectivos que a normativa legal sinala e que foron incluídas no 
Proxecto Educativo de Centro, tras seren aprobadas con anterioridade no Claustro de 
profesores e no Consello Escolar. As actividades normalizadoras e dinamizadoras 
tenderán a conseguir un cambio de imaxe que permita acadar cotas máis altas de 
prestixio para a lingua tendo en conta os seguintes obxectivos xerais e particulares: 
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2.1.- Obxectivos xerais

• Coñecer e valorar a creación actual en Galiza, coñecendo ás autoras e aos autores 
máis representativos do momento actual nos ámbitos literario, audiovisual, teatral e 
musical.

• Valorar a lingua galega como propia de Galiza, comprendendo as circunstancias 
históricas que condicionaron a súa evolución.

• Analizar a realidade sociolingüística de Galiza, interpretando criticamente os factores 
que interveñen nela.

• Utilizar a lingua galega, oralmente e por escrito, como instrumento para a 
comunicación interpersoal e para a comprensión, análise e organización de feitos e 
saberes de calquera tipo.

• Utilizar a lingua galega para a comprensión, e para a elaboración, de informacións 
orais e escritas, atendendo ás características formais de cada unha delas.

2.2.- Obxectivos particulares adecuados aos distintos sectores: 

• Implicar activamente a todos os membros da comunidade educativa (pais/nais, 
profesorado de todos os departamentos, alumnado e persoal de administración).

• Potenciar as competencias activas sobre as pasivas. 

• Participar en actividades plurianuais.

• Utilizar as novas tecnoloxías. 

• Colaborar con outros centros educativos na planificación lingüística e na realización de
actividades.

• Conseguir propostas orixinais para incidir nos usos reais, orais e escritos da 
comunidade educativa.

3.- Descrición detallada das actividades de dinamización lingüística para cada un dos 
obxectivos propostos.

Considérase que todas actividades que se propoñen contribúen a conseguir os 
obxectivos xerais xa que son tan amplos que abranguen cada unha das actuacións 
dinamizadoras que se levarán a cabo.

O Equipo de Dinamización e Normalización Lingüística e mais a vicedirección do IES 
Cacheiras, en estreita colaboración, presentarán –ao comezo deste curso académico- as
súas propostas de actividades extraescolares e complementarias, nomeadamente das 
encamiñadas a levar a cabo os preceptos da Lei de Normalización lingüística no tocante 
ao ensino: reforzar a dimensión comunicativa do galego en relación con contextos vivos 
e facilitarlle ao alumnado unha oferta educativa que o axude a percibir a utilidade, 
beleza e modernidade da nosa lingua e que o capacite para o seu uso correcto e eficaz, 
afastado de usos sexistas e respectuoso coa situación sociolingüística en que se 
enmarca o noso centro. 
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O EDNL do centro proponse programar e coordinar durante este novo curso académico 
aquelas actuacións que respondan á razón de ser do propio equipo: executar un 
proceso de promoción da lingua que se leve a cabo mediante o emprego integrado de 
todas as actividades que faciliten este proceso (formación, asesoramento, elaboración 
do corpus, sensibilización lingüística e extensión do uso), co obxectivo de incrementar a 
presenza social e mais o prestixio da lingua galega. Tamén colaborará nas actividades 
que os diferentes departamentos queiran levar a cabo e participará naquelas 
convocatorias que vaian facendo públicas a Administración, outros centros públicos de 
ensino de Galicia, a Coordinadora de Equipos de Dinamización e Normalización 
Lingüística, os organismos públicos ou privados e mais as diferentes asociacións que 
traballan a prol da lingua galega. Ademais, colaborará en todas as actividades 
presentadas pola vicedirección en materia de xénero e igualdade, dous dos eixes 
centrais do seu labor, no que se refire a organización de actividades.

En canto aos obxectivos particulares, proponse o seguinte: 

a) Implicar activamente a todos os membros da comunidade educativa (pais/nais, 
profesorado de todos os departamentos, alumnado e persoal de administración): as 
actividades que fundamentalmente implican a toda a comunidade educativa son a 
revista do centro, os concurso literarios anuais, as distintas celebracións de festas de 
tradición no concello e as actividades de conmemoración do día contra a violencia de 
xénero en colaboración co concello de Teo.

b).- Potenciar as competencias activas sobre as pasivas. Nas actividades anteriores 
preténdese optimizar o uso das competencias activas, tanto na revista, como nos 
concursos, nas celebracións... No resto das actividades programadas poténciase 
fundamentalmente a creatividade do alumnado, mediante a creación artística con 
diferentes instalacións no centro e con audiovisuais: curtas de animación e creación 

O EDNL traballará nas seguintes direccións:

Creación e consolidación do blog de normalización : IES CACHEIRAS EN GALEGO@ 
blogspot.com, plataforma que terá como obxectivos: que o profesorado interesado 
publique e comparta materiais didácticos, que o alumnado poida realizar as consultas 
que precise e participar nas actividades programadas, que o propio equipo conte cun 
espazo desde onde:

Divulgue tanto as actuacións que vaia poñer en marcha como as que se organicen 
desde fóra do centro. 

Publique os traballos realizados polo alumnado do centro.

Informe sobre novas procedentes da Consellería de Educación, da Secretaría de Política 
Lingüística e das asociacións que traballan pola normalización da lingua.

Amplíe as ligazóns que toda a comunidade escolar poida necesitar para traballar con, 
en, desde, para e polo galego (materiais de lingua e literatura galega online, blogs, wikis,
bibliotecas escolares, clubs de lectura, dicionarios, tradutores, prensa, audiovisuais, 
música, banda deseñada, noticias dos concellos etc.).

Sirva como memoria ou depósito de información, o máis completo posible de todo o 
que se faga no centro, para a elaboración final da revista do centro.
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Neste caso, o equipo pensa que o gran reto será conseguir que este blog sexa un 
instrumento vivo, útil, activo e interdisciplinar.

II. Promoción e organización de actividades de diferente tipo, encamiñadas a que toda a
comunidade escolar participe de maneira activa no proxecto de normalización e 
dinamización da lingua.

Campaña de sensibilización : “ Sinte en galego “. (Instalación artística nos corredores do 
centro). Autoras e autores : alumnado de 1º e 3º de ESO, destinatarios : toda a 
comunidade educativa. Organizan os departamentos de Lingua Galega e Debuxo. Esta 
exposición acompañarase cun audiovisual realizado por alumnado de 4º de ESO titulado
para min o galego é.

Campaña de igualdade xénero: Proxección de traballos audiovisuais, anuncios e curtas. 
Exposición de carteis sobre igualdade. Estes proxectos serán realizados polo alumnado 
de 4º de ESO coa colaboración do departamento de Debuxo.

Proxecto de investigación sobre o uso do galego no concello de Teo: Elaboración dun 
documental e dunha enquisa sobre o uso da lingua galega en Teo. Enquisa sobre papel 
para repartir entre profesorado, persoal non docente, alumnado e familias, destinada a 
actualizar os datos sobre utilización do noso idioma na comunidade escolar. O curso 
pasado realizouse entre alumnado de 1º ciclo da ESO, este ano farase entre 
profesorado e alumnado de bacharelato. Os datos serán presentados en formato 
audiovisual, acompañados de entrevistas gravadas aos participantes na enquisa.

As festas cíclicas. Actividades relacionadas con estas festas, tan arraigadas e vivas aínda 
no concello en que se encontra o centro, destinadas a todo o alumnado: Samaín, 
Magosto, Entroido, Maios, San Xoán. Para elas contarase coa colaboración, entre 
outros, dos Dptos. De Matemáticas, Física e química, Educación Física, Música, Debuxo 
e Tecnoloxía.

Así escribe e crea o noso alumnado. Convocatoria de certames de creación literaria 
dirixidos cíclica e progresivamente a todos os cursos do centro. Concursos: II Concurso 
de conto de medo: “Tes un conto… que mete medo” (relatos de temática concreta: o 
medo, o terror, a intriga…),IV Concurso de relato: “Un Abrente de Palabras”, “III 
Concurso de Poesía”…, creación de atranques para o Entroido: “Non te atranques”… 
Contarase coa colaboración especial de todos os departamentos didácticos de linguas.

Creación oral en lingua galega. Organización de sesións de contacontos. Para esta 
actividade contaremos coa participación de coñecidos autoras/-es,actores-actrices. 
Destinatarios: ata un total de 150 alumnas/-os en cada sesión, por mor do espazo e a 
cabida do Salón de actos.

Obradoiros Crea- Acción. Realización de exposicións de temática variada (traballos 
realizados a partir do coñecemento e estudo da obra de autoras e autores galegos, 
creación do lema que o IES de Cacheiras propoñerá para a defensa e uso da nosa lingua,
poemas ilustrados –poesía de muller escrita en galego- etc.). Neste caso contarase coa 
participación activa e coa coordinación do profesorado dos Dptos. de Debuxo e de 
Música. As obras de ilustración crearanse por medios informáticos nos cursos de 4º de 
ESO, na materia de Educación Plástica e Visual.

Lingua e literatura de noso. Traballo con obras de creación literaria escritas en galego e 
charlas cos autores e as autoras que vaian participar. Preferentemente, este equipo 
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buscará que todo o alumnado poida achegarse aos autores e autoras das obras de 
lectura deste curso académico, contando tamén coa colaboración do Dpto. de Lingua 
galega e literatura e mais do Club de lectura “Raíña Lupa”.

Recreos de cinema. Organización de proxeccións dos traballos realizados polo 
alumnado de Debuxo e Linguaxe Audiovisual, e mais de curtametraxes, pequenas 
reportaxes, documentais etc. que amenicen os recreos do noso alumnado. Neste caso 
contarase de novo coa participación activa e coa coordinación do profesorado do Dpto. 
de Debuxo. Tamén se organizarán proxeccións de filmes en galego (actividades 
extraescolares) , podendo mesmo contar coa presenza dalgúns dos protagonistas. 
Destinatarios: todo o alumnado do centro.

Axenda Cultural. Mantemento do taboleiro temático onde toda a comunidade escolar 
encontre información completa das exposicións, presentacións de libros e demais 
actividades culturais organizadas por diferentes organismos e institucións do noso 
concello e dos máis próximos ao centro. 

Letras Galegas 2015: Elaboración de materiais relacionados co autor homenaxeado. 
Traballo realizado en colaboración co profesorado dos Dptos. de Lingua galega e 
literatura, Francés, Debuxo e Xeografía e Historia. Autores: alumnado de 4º da ESO. 
Destinatarios: todo o alumnado do centro.

Lembrando as mulleres e homes de Galicia. Actividades relacionadas coas creadoras e 
creadores galegos que homenaxearemos durante este ano. Aniversarios, centenarios 
etc.

Edición da revista escolar: Na lingua que eu falo (número 2) que se distribuirá nos 
meses de xuño e setembro entre profesorado, persoal non docente e alumnado.

Elaboración de Spots en animación stop-motion sobre o fomento do uso do galego na 
xuventude. Estes traballos realizaranse en colaboración co Departamento de Debuxo na
materia de Educación Plástica e Visual en 3º e 4º de ESO. Estes Spots proxectaranse no 
centro e publicaranse no blogue de normalización.

Arte e coñecemento. Este proxecto trata de relacionar as diferentes áreas de 
coñecemento entre elas e coa lingua galega como nexo, ofrecendo unha visión do saber
como un todo. A idea é ofrecer unha visión de conxunto das diferentes materias nas 
que o alumnado ten dividido o currículo. 

Partes expositivas do proxecto:

.Fotografía: arte e natureza. Buscando a beleza da nosa paisaxe: Exposición de 
fotografías sobre a paisaxe do concello realizadas polo alumnado de 4º de ESO. 

Debuxo artístico: instalación con ilustracións e textos do alumnado.

.Debuxo técnico: os fractais, os fractais na natureza. A proporción áurea.

.Volume: a permanencia da materia.

.Deseño gráfico: carteis sobre a protección da natureza e o medio ambiente.

Audiovisual: proxección de spots de animación en stop-motion con temática 
medioambiental feitos polo alumnado de plástica.
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Proxección de curtas con temática medioambiental realizadas polo alumnado de 
audiovisual. No proxecto educativo ATURUXO FILMS foméntase o uso do galego na 
creación dos guións promovéndose a presenza desta lingua nos medios audiovisuais.

Esta actividade, promovida pola profesora Montserrat Amigo (Dpto. de Debuxo) contará
coa colaboración dos departamentos de Física e Química, Bioloxía e Lingua Galega.

Participación nas actividades organizadas pola Vicedirección destacando, 
especialmente, o V Festival de Poesía: Palabras tecen redes e os V Cantos na Maré.

Fomento da lectura en galego e mais do uso cotián da Biblioteca escolar a través do 
Club de Lectura “Raíña Lupa”, formado polo alumnado inscrito -25 alumnas/ -os- e 
coordinado polas profesoras Carme García Castro, Pilar Blanco e Purificación Cabido.

En cada actividade ou acción do centro amosaremos unha gran sensibilidade en todo o 
referente ao xénero, á loita pola erradicación da violencia contra as mulleres, e 
tentaremos implicar activamente a toda a comunidade educativa. Como principio, o 
centro impulsará todas as actividades necesarias para educar na igualdade.

Consideramos que todo o relacionado coa coeducación e a educación en xénero é 
tamén educación para a saúde, e máis concretamente incluímos neste apartado os 
obradoiros de educación afectivo-emocional e sexual dos que xa falamos.

Participación en actividades organizadas desde fóra do centro.

Visitas a museos de Compostela, Pontevedra, Vigo e da Coruña.

Participación na convocatoria anual do “Correlingua”. Contando coa colaboración do 
profesorado do Departamento de Educación física, todo o alumnado de 1º da ESO 
participará neste día de festa. Aproveitando a convocatoria, as rapazas e rapaces do 
noso instituto presentarán publicamente o lema para o fomento, uso e protección do 
noso idioma (creado polo propio alumnado do centro).

Certame Intercentros de Teatro Escolar. Participación do alumnado do centro neste 
certame.

“Club de Debate”, concellos de Teo, Ames, Rois e Santiago. O Club do Debate é unha 
idea impulsada o curso pasado dende os Servizos de Normalización Lingüística dos 
concellos na que participan outros municipios de fóra desta Comarca coma Betanzos, 
Ferrol, Carballo, As Pontes, Carral, Pontevedra, A Coruña, Oleiros, Vigo e Ourense. De 
feito, esta iniciativa recolle a proposta das cidades de Pontevedra ou A Coruña, que 
levaban tempo desenvolvendo proxectos similares. O Concello de Teo incorporouse 
mediante a sinatura dun protocolo de colaboración cos de Ames, Rois e Santiago. 

4. Proposta de actividades complementarias e extraescolares do alumnado. 

O alumnado está a desenvolver unha actividade teatral coa conformación dun grupo de 

teatro que ensaia os martes ao mediodía no salón de actos do instituto, e os recreos de 

luns e xoves (primeiro recreo)

5. Proposta de actividades complementarias e extraescolares da Anpa. 
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Museo itinerante de ciencias.

Contacontos en inglés.

Xornada de música e ciencia de Ceo Aberto

Viaxe premio Entroido. Colaboración con premios literarios

Colaboración con outras propostas do centro (aínda por concretar)

Festival da Lusofonía (colaboración)

Horto ecolóxico e acondicionamento do espazo exterior(colaboración)

Teatro Berrobambán

Colaboración en relatorios.

6.- Proposta de actividades complementarias e extraescolares do concello.

ACTIVIDADES E PROGRAMAS EDUCATIVOS

CURSO 2015-2016

A Concellaría de Educación vai desenvolver neste curso diversos programas de apoio á 
comunidade escolar nos distintos ámbitos e contidos educativos escolares e non 
escolares. Estes programas perseguen o obxetivo de complementar e enriquecer 
pedagóxicamente e culturalmente os cidadáns e cidadás en idade escolar, continuando 
o proceso da educación máis alá do eido estritamente formal.

O servizo de transporte correrá a cargo do centro.

TEATRO E CONTACONTOS:

Actividade que pretende iniciar ao alumnado no mundo dos contos e o teatro a partir 
de propostas atractivas e lúdicas.

OBXECTIVOS:

 Fomentar a lectura e a cultura teatral

 Ofrecer ao alumnado unha proposta lúdica e creativa
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1. Teatro: APORÍA ESCÉNICA TEATRO. (30 e tantos ósos).

É unha viaxe de catro mulleres de 30 e tantos anos que, cansas de 
vivir agochadas baixo carcasas prefabricadas, adoptando condutas alleas, 
deciden transcender a pel e a carne a través da figura mítica da Loba, para 
chegar aos seus ósos, á materia máis elemental, onde se inscribe a súa historia 
persoal e colectiva e se atopa, desterrado, o seu potencial máis vital e salvaxe.

Destinatarios: alumnos do 2º ciclo da ESO e de 1º e 2º de BAC do IES de 
Cacheiras.

Lugar: Centro Cultural Rosalía de Castro.

Datas e horario: venres, 23 de outubro de 2015. 12:00 horas.

2. Teatro: EROSKI PARAÍSO. CHÉVERE.

Espectáculo e obradoiro.

Destinatarios: alumnado do Bacharelato do IES de Cacheiras

Lugar: no propio centro

Datas: Marzo 

MÚSICA NA ESCOLA:

OBXECTIVOS:

 Fomentar o coñecemento e o gusto musical do alumnado.

 Inculcar nos nenos e nenas o gusto por diferentes tipos de música.

 Coñecer e respectar as principais manifestación musicais da nosa cultura.

 Aprender a diferenciar o nome e o son dalgún instrumento.

1. OBRADOIRO E PEQUENO CONCERTO MUSICAL: “DIOS KE TE CREW”

O obradoiro farano dous integrantes do grupo DKTC (García M.C., D.J. Murdock) 
que abordarán diferentes cuestión do movemento social e cultural da música e 
escritura urbana e outras como o graffiti e o break.

Tamén farán incursión no proceso creativo e demostración práctica en conxunto
cos alumnos.

Para finalizar interpretarán dous temas.
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Destinatarios: alumnado do primeiro ciclo da ESO do IES de Cacheiras

Lugar: no propio centro.

Data: Marzo

OBRADOIRO: ANIMAL SENSUM

Esta actividade consiste nun obradoiro con cans entrenados, onde o alumnado poderá 
aprender valores xogando e interactuando co animal.

O que se pretende é que aprendan e interactuen de forma axeitada cos animais, que 
aprendan como teñen que coidalos ou tratalos.

Este tipo de actividades:

 Incrementan a actividade física.

 Diminúe o estrés.

 Aumenta a autoestima e as interaccións sociais.

 Desenvolve sentimentos de empatía.

 Impulsa o desenvolvemento da autonomía, responsabilidade, confianza, 
seguridade e sensación de sentirse útil.

 Estimula a memoria e concentración.

 Diminúe os comportamentos impulsivos.

 Reduce a ansiedade

Destinatarios: alumnado do 1º e 2º ciclo dos centros.

Lugar: nos propios centros

Data: Abril

COÑECE O TEU CONCELLO: Programa de visitas escolares

A Concellaría de Educación do Concello de Teo segue co programa didáctico de visitas 
guiadas ao patrimonio natural e histórico do noso concello dirixidas ao alumnado dos 
centros escolares.

Para as visitas guiadas acordarase cos centros os cursos que accederán nesta edición.

OBXECTIVOS:

 Coñecer, valorar e respectar o patrimonio natural, cultural e histórico do noso 
concello.
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 Recoñecer no medio natural, social e cultural, cambios e transformacións 
relacionados co paso do tempo.

 Responsabilidade na conservación e uso axceitado do patrimonio (paisaxe, 
bosques, montañas, ríos, monumentos) e nas actuacións responsables de 
defensa e respecto cara o contorno.

 Potenciar a práctica de vida saudable a través da realización de itinerarios para 
coñecer elementos da paisaxe.

 Crear espazos lúdicos que favorezan a aprendizaxe mediante actividades 
colectivas de lecer no noso concello.

 Posibilitar ao profesorado novos xeitos de ensinar en contacto co medio natural.

ACTIVIDADE:

 Proponse a realización dunha ruta guiada para cada ciclo educativo, deseñada 
atendendo ás características da idade de cada grupo.

 As datas poden ser elixidas polos propios centros. Polas condicións 
climatolóxicas, proponse facelas no mes de maio ou xuño.

 A visita será guiada por persoal especializado, pero o alumnado debe asistir ás 
actividades acompañado polo seu profesor/a ou titor/a, que colaborará para 
que o comportamento sexa o axeitado.

 O servizo de transporte correrá a cargo do centro.

 Reservas: os centros interesados deben mandar un correo antes do 15 de 
novembro indicando: ruta elixida, número de alumnos/as e de profesorado 
acompañante, nivel educativo, data proposta (3ª avaliación) e persoa de 
contacto. Enderezo e reserva: salomebeiroa@concellodeteo.com

 Despois da reserva os centros recibirán información e materiais didácticos sobre
cada ruta.

 Número máximo de prazas en cada ruta: 60

 Número máximo de visitas que poden reservar:6

COLABORACIÓNS CO IES DE CACHEIRAS:

2º DA ESO:

 Ruta da Batalla de Cacheiras co IES de Cacheiras e o IES de Carral.
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COLABORACIÓN: da organización da festa de graduación do alumnado do IES.

OUTRAS

Exposicións do FCE. 

Horto ecolóxico e acondicionamento do espazo exterior(colaboración)

Teatro Chévere

Actos do 25 de novembro na Ramallos

9.- PLANS E PROXECTOS

9.1. Seccións bilingües

Acolléndose á resolución do 24 de abril de 2014 (DOG do 2 de maio) da 
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e 
á Orde do 12 de maio de 2011 (DOG do 20 de maio) o IES CACHEIRAS 
presenta o seguinte proxecto para a creación dunha SECCIÓN BILINGÜE DE 
MATEMÁTICAS EN PORTUGUÉS no ano académico 2014-2015. 

1.- Profesorado  e alumnado participante:

Profesora coordinadora: María Pardo Fernández.

Profesora da área de Matemáticas: Isabel Mato Sánchez.

2.- Obxectivos propostos e contidos.

            Os obxectivos básicos das dúas materias (Portugués e Matemáticas),

comúns para todo o alumnado da ESO, constan nas programacións anuais dos

respectivos departamentos (achéganse en anexo). 

            Ademais, con este proxecto preténdese:

• Facilitar ao alumnado a aprendizaxe do portugués, reforzando a competencia

necesaria para desenvolverse en situacións cotiás.

•  Aumentar o dominio do idioma a través da súa utilización noutra materia.

Páxina 172 de 449



•  Crear conciencia da diversidade cultural.

•  Desenvolver  a  competencia  comunicativa  do  alumnado  en  portugués,

utilizándoo como vehículo de comunicación habitual na aula, entre o alumnado,

coa profesora e coa coordinadora.

• Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación

na aula de forma comprensible, adecuada e con certo nivel de autonomía.

•  Que  o  alumnado  coñeza  vocabulario  específico  de  matemáticas  en

portugués.

•  Fomentar  a  utilización  das  novas  tecnoloxías  como  ferramenta  para  a

aprendizaxe das dúas materias.

•  Valorar  a  lingua  estranxeira,  e  as  linguas  en  xeral,  como  medio  de

comunicación  e  entendemento  entre  persoas  de  procedencias  e  culturas

diversas, evitando calquera tipo de discriminación e de estereotipos lingüísticos

ou culturais.

•  Manifestar unha actitude receptiva e de auto confianza na capacidade de

aprendizaxe e uso do portugués.

Os contidos e os mínimos esixibles serán os mesmos que figuran nas

programacións do presente curso académico para o resto dos grupos de 2º  de

ESO  (sacando  posibles  modificacións  que  se  concretarán  no  comezo  do

próximo curso).

3.- Etapas, cursos. Áreas e materias en que se vai levar a cabo.
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            A  sección  bilingüe  comezará  o  próximo  curso  na  materia  de

Matemáticas en 2º de ESO, pensando en darlle  continuidade nos restantes

cursos da ESO e no bacharelato.

4.- Estratexias metodolóxicas.

Na ensinanza da materia  respectaranse as  estratexias  metodolóxicas

establecidas no programación da mesma, coas particularidades que se citan a

continuación e que se consideran necesarias para o bo desenvolvemento da

sección bilingüe:

•      A incorporación do portugués farase progresivamente, incrementando a

súa presenza ao longo do curso, e sempre en función da competencia do

alumnado nesta lingua. 

•      Dadas  as  especiais  características  deste  ensino  utilizarase  unha

metodoloxía  que  facilite  e  potencie  a  interacción  do  profesorado  co

alumnado e deste entre si. Combinaranse diversas estratexias co obxectivo

de asegurar  a comprensión dos contidos da materia  tanto en portugués

como na lingua oficial correspondente.

•      Prestarase especial interese a que o alumnado vexa a sección bilingüe

como unha oportunidade de mellorar a súas competencias lingüísticas en

portugués, e por tanto as diversas actividades que se vaian propoñendo

tratarán de fomentar a súa motivación, confianza, capacidade de esforzo e

autonomía.

•      O material específico da materia estará en portugués, algún elaborado

polo profesorado e outro extraído de material en portugués (libros de texto

dun  nivel  equivalente,  información  atopada  na  internet  etc.),  aínda  que

nalgún caso poderá estar apoiado por outro material na lingua oficial.
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•      Tratarase de que o alumnado vaia enriquecendo o seu vocabulario en

portugués.

•  As actividades buscarán a interacción entre os contidos lingüísticos e os

contidos propios da materia, de xeito que ambos se reforcen mutuamente.

•      Na medida do posible, as clases da materia impartiranse na aula tic do

centro. Tratase dunha aula na que se pode combinar o traballo tradicional

de aula co uso da pantalla dixital e de equipos informáticos con conexión a

internet.

•       A  axuda  na  adquisición  de  competencias  nas  tecnoloxías  da

comunicación  e  información  (competencia  dixital)  está  moi  presente  nos

obxectivos  da  materia.  O  uso  do  portugués  verase  facilitado  pola

posibilidade de uso de dicionarios de portugués instalados nos ordenadores

e de dicionarios on line. Deste xeito o alumnado poderá buscar rapidamente

palabras e expresións axeitadas nesta lingua ou traducións o seu idioma

dalgunha que non coñeza.

•       Como  xa  se  establece  na  programación  da  materia,  o  enfoque  da

mesma  será  moi  práctico,  evitando  na  medida  do  posible  o  abuso  de

contidos teóricos. Este carácter práctico vai facilitar o uso do portugués en

diversas situacións tales como:

•      Exposición  de  certos  contidos  ou  presentación  de  certas

actividades pola profesora.

•      Lectura comprensiva de certos textos.

•      Interacción do alumnado coa profesora no desenvolvemento das

distintas actividades.

•      Busca de certa información na internet.

Páxina 175 de 449



•      Presentación por parte do alumnado do resultado das actividades

ou traballos realizados ao resto do grupo.

•      Uso de aplicacións informáticas (procesador  de textos,  folla de

cálculo,  edición  de  vídeo,  tratamento  de  imaxes,  navegadores,

buscadores etc.)

•      Proxección  de  vídeos  relacionados  coa  materia  (documentais,

películas etc.) e debate sobre os mesmos.

•      Accións derivadas da propia dinámica da aula (saúdos, peticións

de axuda, preguntas, aclaracións, suxestións etc.)

5.- Pautas para a avaliación do proxecto.

O proxecto ao final do ano avaliarase desde dúas perspectivas distintas:

•      Perspectiva lingüística: aínda que os criterios de cualificación do 

alumnado serán os mesmos que para os alumnos que non forman

parte da sección bilingüe, espérase e terase en conta unha maior

espontaneidade e fluidez no uso do portugués. 

•      Perspectiva matemática: o alumnado será avaliado cos mesmos

criterios  establecidos  polo  departamento  de  Matemáticas  que  se

aplican aos outros cursos do mesmo nivel, sen ter en conta o nivel

acadado polo alumno na lingua portuguesa, aínda que si se terá en

conta a actitude en relación á lingua estranxeira.

Con  respecto  ao  apartado  a),  as  principais  pautas  a  seguir  serán  as

seguintes:

•      Realización dunha avaliación continua baseada na observación na

aula  do  progreso  do  alumnado  a  través  da  súa  participación  nas

actividades  propostas.  Deste  xeito  tentaranse  detectar  as  dificultades
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que se presenten e así poder corrixir  a metodoloxía empregada para

tentar solucionalas.

•      Análise,  co  apoio  da  coordinadora,  do  nivel  de  competencias

lingüísticas en portugués adquirido polo alumnado en cada avaliación.

•      Realización dunha enquisa ao alumnado do grupo para analizar o seu

grao de satisfacción como resultado da experiencia.

•      Realización dunha avaliación final tendo en conta toda a información

obtida ao longo do curso, co fin de verificar se o alumnado aproveitou a

súa  participación  na  sección  bilingüe e  se  as  súas competencias  en

portugués se viron melloradas.

Con respecto ao apartado b), levaranse a cabo as seguintes accións:

•      Supervisión pola coordinadora do material  específico en portugués

usado pola profesora da materia.

•      Colaboración  coa  coordinadora  na  elaboración  de  material  en

portugués  axeitado  para  usar  na  materia,  e  no  reforzo  de  certos

aspectos de carácter lingüístico.

•      Auto avaliación da metodoloxía empregada pola profesora da materia

ao longo de todo o proceso de ensino-aprendizaxe.

•       Valoración  da  adecuación  das  actividades  realizadas  e  a  súa

contribución á consecución dos obxectivos propostos, tanto en canto aos

contidos propios da materia como aos lingüísticos.

Asemade,  os  resultados  académicos,  a  implicación  do  alumnado  nas

actividades, o gusto pola apertura a novas realidades culturais e o seu grao de

satisfacción serán os indicadores da validez do proxecto.
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9.2. Programacións dos plans específicos: PAT e PXAD

9.2.1. Programación do Plan de acción titorial

CURSO 2015- 2016

O Plan de acción titorial (PAT) é o marco no que especificamos os criterios
e procedementos para a organización e funcionamento da acción titorial.
Fixa un conxunto de actividades educativas incluídas ou complementarias
ao currículo, baseadas nas necesidades do alumnado e dirixidas a eles, que
están  secuenciadas  no  tempo  e  estruturadas  nas  dimensións  da  acción
titorial e que o titor ou titora realizará cos distintos colectivos do grupo que
titoriza:

 Alumnado: individual e grupalmente
 Familias
 Equipo educativo

A  partir  das  liñas  de  actuación  xerais  concretadas  no  PAT  os
titores/as programarán as actividades  e se articularán os recursos persoais e
materiais e  proporcionarase o  asesoramento e apoio necesario, baixo a
coordinación do Xefe de Estudos e contando coas propostas que aporte o
Departamento de Orientación, nas reunións que se manteñan a este efecto. 

Partindo de reflexións  concretas,  actuacións  concretas  e  prácticas,
enumeramos unha programación básica da acción titorial para o cuso 2015-
2016.

1. ASPECTOS ORGANIZATIVOS

 Corresponde ao Xefe de Estudos coordinar e dirixir  a acción dos
titores e titoras coa colaboración do Departamento de Orientación,
de  acordo  cos  plans  de  Acción  Titorial  (PAT),  Orientación
Académica e Profesional (POAP) , Plan de Convivencia (PC), e Plan
de  Atencion  a  Diversidade  (PAD)  No  desenvolvemento  desta
programación estarán implicados  todos os profesores  e profesoras
que impartan docencia ao grupo.

 O Departamento de Orientación contribuirá o desenvolvemento do
plan  baixo  a  dirección  do  Xefe  de  Estudos,  asesorando  e
colaborando cos titores e titoras nas súas funcións, facilitándolles os
recursos necesarios e intervindo na medida das súas posibilidades,
cando  o soliciten.
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 Un titor ou titora de cada etapa (preferentemente de distinto ámbito
científico  e  sociolingüístico)  formará  parte  do  Departamento  de
Orientación.

1.1. Criterios para o nomeamento de titores ou titoras

     O sentido que ten a figura do titor ou titora é a de coordinar a acción
titorial e conseguir o traballo conxunto de todo o equipo de profesores e
profesoras. É pois necesario:

 Elixir  as  titorías  primando  os  criterios  pedagóxicos  sobre  outros
criterios.

 Continuidade no centro
 Coñecemento do grupo en cursos anteriores
 Continuidade no  Programa de Diversificación Curricular (PDC)
 Preferencia persoal
 De ser posible un titor/a para os agrupamentos flexibles

Coordinación da acción titorial:
A labor titorial non se pode levar a cabo de forma aillada, é necesario o
intercambio  de  información,  o  contraste  de  experiencias,  a  reflexión
conxunta, a avaliación continua do desenvolvemento do PAT. Para todo
isto é  necesario,  e  imprescindible  para a  súa  efectividade,  establecer  un
calendario de reunións ao longo do curso a través da Xefatura de estudos

Reunión de coordinación do equipo educativo:
Cando a persoa titora o estime oportuno, poderá convocar ao profesorado
implicado  para  tratar  da  problemática  do  grupo  e  o  seu  seguimento
educativo.

1.2.Horarios

 ESO

 O titor  ou titora  dedicará unha hora lectiva  semanal  á  titoría  dos
alumnos/as do seu grupo.

 Unha  hora  semanal  de  atención  a  pais  e  nais  ou  ao  alumnado
individualmente,  tanto  dos  titores  e  titoras  como  do  resto  do
profesorado.

 Os  titores  ou  titoras   serán  convocados  a  reunións  periódicas
segundo  o  calendario  acordado  coa   Xefatura  de  Estudos  e  a
Orientadora

No bacharelato
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 Unha hora de recepción de pais e nais tanto os titores e titoras como
o resto do profesorado.

 Buscar un marco espazo temporal axeitado para o desenvolvemento
da acción titorial.

2. ÁMBITOS DA ACCIÓN TITORIAL. 
 

A  acción  titorial  que  se  desenvolverá  no   I.E.S.  de  Cacheiras
concretase en tres tipos de actuacións:

Actuacións para atender ao alumnado, individualmente e como grupo.

Actuacións de colaboración e coordinación do equipo docente

Actuacións para manter unha comunicación fluída coas familias.

2.1. Contidos da titoría.
Os contidos do Plan de Acción  Titorial estruturase en  catro bloques:

1. Acollida e integración.
2. Coñecemento do alumnado, organización e funcionamento do grupo-

clase e do Instituto.
3. Seguimento, orientación e apoio á aprendizaxe.
4. Orientación académica e profesional. 
5.  Tamén  se  poderán  incluír  o  desenvolvemento  de  programas
formativos en colaboración con outras Institucións.

3. CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN POR NIVEIS

1º   ESO

P
R

IM
E

IR
O

 T
R

IM
E

S
T

R
E ALUMNADO

Xornadas de acollida: (a desenvolver nas primeiras semanas do curso)
 Recepción
 O Centro
 Dinámicas de coñecemento persoal
 Dinámicas de interacción
 Cuestionarios para a Titoría

Informar ao alumnado sobre as actividades extraescolares programadas polo centro
e estimular a súa participación.

A Titoría: Organización, Programación, plan de traballo, directrices xerais.........

Coñecemento do alumnado polo titor: recollida de información inicial:
- De novo ingreso: cuestionario/s familiar e persoal, informe do centro de 

procedencia.
- Do centro: informes Individualizados.

Características do grupo: niveis de aprendizaxe, necesidades educativas, estrutura,
dinámica, adaptación, inquedanzas, motivación.
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Elección de Delegado ou delegada: 
 Coñecemento e reflexión sobre as funcións
 Importancia e cualidades do delegado/a de curso. 
 Candidaturas e elección

Coñecer Plan de Convivencia e o NOF do noso centro.
 Participación na vida do Centro.
 Dereitos e deberes .Normas de Convivencia . 

Educación en valores, programas a determinar anualmente

Respecto as diferenzas individuais: Dereitos humanas, Dereitos na Constitución

Preparación da 1ª avaliación: unha sesión anterior á xunta de avaliación onde se 
realiza unha autoavaliación e outra sesión despois para entrega de boletíns, 
valoración dos resultados, e transmitir ao alumnado os acordos tomados.

PAIS E NAIS

Contacto inicial co alumnado de máis dificultades (setembro- outubro)

Reunións cos pais e nais . 

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Avaliación Inicial: Preparación da sesión e análise de dificultades.

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario.

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (1ª)

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E ALUMNADO

Educación en valores, programas a determinar anualmente

Educación para a Paz: día mundial da Paz...........

Técnicas de traballo intelectual

Día Internacional da Muller...................

Preparación da 2ª avaliación: unha sesión anterior á xunta de avaliación onde se 
realiza unha autoavaliación e outra sesión despois para entrega de boletíns, 
valoración dos resultados, e transmitir ao alumnado os acordos tomados.

PAIS E NAIS

Seguimento do alumnado con máis dificultades

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario.

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (2ª)
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T
E

R
C

E
IR

O
  T

R
IM

E
S

T
R

E ALUMNADO

Educación en valores, programas a determinar anualmente

Orientación académica e profesional:
 Aprendo a tomar decisións
 Mirando ao futuro
 Información de 2º da ESO(para os de primeiro)
 Información de 3º da ESO(para os de segundo)

Semana das Letras Galegas

Ocio e tempo libre

Avaliación da titoría.

Preparación da 3ªavaliación: unha sesión anterior á xunta de avaliación onde se 
realiza unha autoavaliación e outra sesión despois para entrega de boletíns, 
valoración dos resultados, e transmitir ao alumnado os acordos tomados.

PAIS E NAIS

Seguimento do alumnado con máis dificultades

Consulta aos pais e nais sobre o futuro dos seus fillos e fillas (posible repetición, 
que estudios lle gustaría continuar.....)

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (3ª

2º  ESO

P
R

IM
E

IR
O

 T
R

IM
E

S
T

R
E ALUMNADO

Xornadas de acollida: (a desenvolver nas primeiras semanas do curso)
 Recepción
 O Centro
 Dinámicas de coñecemento persoal
 Dinámicas de interacción
 Cuestionarios para a Titoría

Informar ao alumnado sobre as actividades extraescolares programadas polo centro
e estimular a súa participación.

A Titoría: Organización, Programación, plan de traballo, directrices xerais.........

Coñecemento do alumnado polo titor: recollida de información inicial:
- De novo ingreso: cuestionario/s familiar e persoal, informe do centro de 

procedencia.
- Do centro: informes Individualizados.

Características do grupo: niveis de aprendizaxe, necesidades educativas, estrutura,
dinámica, adaptación, inquedanzas, motivación.
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Elección de Delegado ou delegada: 
 Coñecemento e reflexión sobre as funcións
 Importancia e cualidades do delegado/a de curso. 
 Candidaturas e elección

Coñecer o Plan de Convivencia  , NOF do noso centro.
 Participación na vida do Centro.
 Dereitos e deberes .Normas de Convivencia . 

Educación en valores: , programas a determinar anualmente

Respecto as diferenzas individuais: Dereitos humanos, Dereitos na Constitución

Preparación da 1ª avaliación: unha sesión anterior á xunta de avaliación onde se 
realiza unha autoavaliación e outra sesión despois para entrega de boletíns, 
valoración dos resultados, e transmitir ao alumnado os acordos tomados.

PAIS E NAIS

Contacto inicial co alumnado de máis dificultades (setembro- outubro)

Reunións cos pais. 

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Avaliación Inicial: Preparación da sesión e análise de dificultades.

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario.

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (1ª)

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E ALUMNADO

Educación en valores, programas a determinar anualmente

Educación para a Paz: día mundial da Paz.........

Técnicas de traballo intelectual

Día Internacional da Muller...........

Preparación da 2ª avaliación: unha sesión anterior á xunta de avaliación onde se 
realiza unha autoavaliación e outra sesión despois para entrega de boletíns, 
valoración dos resultados, e transmitir ao alumnado os acordos tomados.

PAIS E NAIS

Seguimento do alumnado con máis dificultades

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario.

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (2ª)

Páxina 183 de 449



T
E

R
C

E
IR

O
  T

R
IM

E
S

T
R

E ALUMNADO

Educación en valores: , programas a determinar anualmente

Orientación académica e profesional:
 Tomando decisións
 Mirando ao futuro
 Información de 3º da ESO

Semana das Letras Galegas............

Ocio e tempo libre...........

Avaliación da titoría.

Preparación da 3ªavaliación: unha sesión anterior á xunta de avaliación onde se 
realiza unha autoavaliación e outra sesión despois para entrega de boletíns, 
valoración dos resultados, e transmitir ao alumnado os acordos tomados.

PAIS E NAIS

Seguimento do alumnado con máis dificultades

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

Consulta aos pais e nais sobre o futuro dos seus fillos e fillas (posible repetición, 
Ciclos de Formación Profesional Básica  (CFPB),Programa de Diversificación 
Curricular (PDC), que estudios lle gustaría continuar.....)

PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (3ª)

3º  ESO

P
R

IM
E

IR
O

 T
R

IM
E

S
T

R
E ALUMNADO

Xornadas de acollida: (a desenvolver nas primeiras semanas do curso)
 Recepción
 O Centro
 Dinámicas de coñecemento persoal
 Dinámicas de interacción
 Cuestionarios para a Titoría

Informar ao alumnado sobre as actividades extraescolares programadas polo centro
e estimular a súa participación.

A Titoría: Organización, Programación, plan de traballo, directrices xerais.........

Coñecemento do alumnado polo titor: recollida de información inicial:
- De novo ingreso: cuestionario/s familiar e persoal, informe do centro de 

procedencia.
- Do centro: informes Individualizados.

Características do grupo: niveis de aprendizaxe, necesidades educativas, estrutura,
dinámica, adaptación, inquedanzas, motivación.
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Elección de Delegado ou delegada: 
 Coñecemento e reflexión sobre as funcións
 Importancia e cualidades do delegado/a de curso. 
 Candidaturas e elección

Coñecer o Plan de Convivencia , NOF do noso centro.
 Participación na vida do Centro.
 Dereitos e deberes .Normas de Convivencia . 

Habilidades sociais, e educación en valores, , programas a determinar anualmente

Respecto as diferenzas individuais: Dereitos humanos, Dereitos na Constitución

Preparación da 1ª avaliación: unha sesión anterior á xunta de avaliación onde se 
realiza unha autoavaliación e outra sesión despois para entrega de boletíns, 
valoración dos resultados, e transmitir ao alumnado os acordos tomados.

PAIS E NAIS

Contacto inicial co alumnado de máis dificultades (setembro- outubro)

Asemblea cos pais. 

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (1ª)

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E ALUMNADO

Habilidades sociais e educación en valores, , programas a determinar anualmente

Técnicas de traballo intelectual

Día Internacional da Muller: A violencia de xénero

Preparación da 2ª avaliación: unha sesión anterior á xunta de avaliación onde se 
realiza unha autoavaliación e outra sesión despois para entrega de boletíns, 
valoración dos resultados, e transmitir ao alumnado os acordos tomados.

PAIS E NAIS

Seguimento do alumnado con máis dificultades

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (2ª)
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E
S
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R

E ALUMNADO

Orientación académica e profesional:
 Autocoñecemento
 Coñecemento da mundo educativo e laboral:
 Información da estrutura de 4º da ESO
 Có titulo ESO
 Sen título da ESO

Semana das Letras Galegas.......

Ocio e tempo libre...........

Avaliación da titoría.

Preparación da 3ªavaliación: unha sesión anterior á xunta de avaliación onde se 
realiza unha autoavaliación e outra sesión despois para entrega de boletíns, 
valoración dos resultados, e transmitir ao alumnado os acordos tomados.

PAIS E NAIS

Seguimento do alumnado con máis dificultades

Consulta aos pais e nais sobre o futuro dos seus fillos e fillas (posible repetición, 
Ciclos de Formación Profesional Básica  (CFPB),,Programa de Diversificación 
Curricular (PDC), que estudios lle gustaría continuar.....Probas de acceso á FP de 
Grao Medio.....)

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (3ª)

4º  ESO

P
R

IM
E

IR
O

 T
R

IM
E

S
T

R
E ALUMNADO

Xornadas de acollida: (a desenvolver nas primeiras semanas do curso)
 Recepción
 O Centro
 Dinámicas de coñecemento persoal
 Dinámicas de interacción
 Cuestionarios para a Titoría

Informar ao alumnado sobre as actividades extraescolares programadas polo centro
e estimular a súa participación.

A Titoría: Organización, Programación, plan de traballo, directrices xerais.........

Coñecemento do alumnado polo titor: recollida de información inicial:
- De novo ingreso: cuestionario/s familiar e persoal, informe do centro de 

procedencia.
- Do centro: informes Individualizados.

Características do grupo: niveis de aprendizaxe, necesidades educativas, estrutura,
dinámica, adaptación, inquedanzas, motivación.
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Elección de Delegado ou delegada: 
 Coñecemento e reflexión sobre as funcións
 Importancia e cualidades do delegado/a de curso. 
 Candidaturas e elección

Coñecer o  Plan de Convivencia e NOF do noso centro.
 Participación na vida do Centro.
 Dereitos e deberes .Normas de Convivencia . 

Respecto as diferenzas individuais: Dereitos humanos, Dereitos na Constitución

Preparación da 1ª avaliación: unha sesión anterior á xunta de avaliación onde se 
realiza unha autoavaliación e outra sesión despois para entrega de boletíns, 
valoración dos resultados, e transmitir ao alumnado os acordos tomados.

PAIS E NAIS

Contacto inicial co alumnado de máis dificultades (setembro- outubro)

Asemblea cos pais. 

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Avaliación Inicial: Preparación da sesión e análise de dificultades.

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (1ª)
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Habilidades sociais e educación en valores, , programas a determinar anualmente

Día Internacional da Muller: A violencia de xénero

Programa de orientación académico profesional: ¿ E despois da ESO...... que?

Preparación da 2ª avaliación: unha sesión anterior á xunta de avaliación onde se 
realiza unha autoavaliación e outra sesión despois para entrega de boletíns, 
valoración dos resultados, e transmitir ao alumnado os acordos tomados.

PAIS E NAIS

Seguimento do alumnado con máis dificultades

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario.

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (2ª)
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Programa de orientación académica e profesional:
 Có titulo ESO
 Sen título da ESO

Semana das Letras Galegas......

Ocio e tempo libre........

Avaliación da titoría.

Preparación da 3ªavaliación: unha sesión anterior á xunta de avaliación onde se 
realiza unha autoavaliación e outra sesión despois para entrega de boletíns, 
valoración dos resultados, e transmitir ao alumnado os acordos tomados.

                                                     PAIS

Seguimento do alumnado con máis dificultades

Consulta aos pais e nais sobre o futuro dos seus fillos e fillas (posible repetición, 
Ciclos de Formación Profesional Básica  (CFPB),, que estudios lle gustaría 
continuar.....)

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

                                            PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (3ª)

1º BACHARELATO

P
R

IM
E

IR
O

 T
R

IM
E

S
T

R
E ALUMNADO

Xornadas de acollida: 
 Recepción
 Proporcionarlles información sobre calendario escolar, horario, 

profesorado do grupo, calendario de avaliacións,etc 
 Realizar actividades específicas dirixidas a facilitar o coñecemento 

mutuo entre o alumnado e entre estos e o titor ou titora  e a iniciar a 
creación dun grupo unido e cohesionado a través de diferentes técnicas 
grupais.

 Proporcionarlle ao alumnado sobre as características da etapa que 
inician: finalidades, avaliación, calificacións, posibilidades de 
permanencia, etc. 

Coñecemento do alumnado polo titor/a: recollida de información inicial:
 Coñecer a situación académica, persoal e sociofamiliar do alumnado do 

grupo, especialmente de aqueles que se atopan en situacións 
desfavorecidas ou de nova incorporación ao centro, a través de 
instrumentos como os cuestionarios para a titoría. 

Elección de Delegado ou delegada: 
 Coñecemento e reflexión sobre as funcións
 Importancia e cualidades do delegado/a de curso. 
 Candidaturas e elección
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Coñecer o Plan de Convivencia , NOF do noso centro.
 Organización e funcionamento do centro: organigrama de goberno, 

órganos de coordinación docente, Xunta de delegados/as.Participación 
na vida do Centro.

 Dereitos e deberes . Normas de Convivencia . 

Informar ao alumnado sobre as actividades extraescolares programadas polo centro
e estimular a súa participación.

 A 1ª Avaliación:
 Recoller as aportacións e suxerencias do grupo sobre o desenvolvemento e 

resultados do proceso educativo ao longo do trimestre e trasladar á Xunta 
de avaliación as inquedanzas e propostas do alumnado.

 Informar ao grupo do desenvolvemento e acordos tomados na sesión de 
avaliación.

PAIS E NAIS

 Informar aos pais e nais do alumnado con máis dificultades

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario.

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (1ª). Levantar acta na sesión de 
avaliación dos acordos tomados.
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Manter entrevistas individuais cos alumnos e alumnas en situación de non superar 
o curso.

Orientar ao alumnado con poucas posibilidades de superar o curso sobre as súas 
posibilidades de permanencia na etapa, condicións de cambio de modalidade, 
cambio na modalidade de estudios, etc

Desenvolvemento das actividades de orientación académico profesional: 
 Facilitar aos alumnos e alumnas guías e materiais para a consulta individual

de información sobre estudios e profesións.
 Proporcionar ao alumnado información obxectiva e precisa sobre os 

itinerarios formativos do bacharelato e as opcións de segundo curso.

A 2ª Avaliación:
 Recoller as aportacións e suxerencias do grupo sobre o desenvolvemento e 

resultados do proceso educativo ao longo do trimestre e trasladar á Xunta 
de avaliación as inquedanzas e propostas do alumnado.

 Informar ao grupo do desenvolvemento e acordos tomados na sesión de 
avaliación.Preparación da 

PAIS E NAIS

Comunicarse cos pais e nais de aqueles alumnos e alumnas con poucas 
posibilidades de superar o curso para informarlles sobre as opcións académicas de 
que dispoñen.
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Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora (unha vez por trimestre).

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (2ª). Levantar acta na sesión de 
avaliación dos acordos tomados.
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Manter entrevistas individuais cos alumnos e alumnas en situación de non superar 
o curso.

Orientar ao alumnado con poucas posibilidades de superar o curso sobre as súas 
posibilidades de permanencia na etapa, condicións de cambio de modalidade, 
cambio na modalidade de estudios, etc

Desenvolvemento das actividades de orientación académico profesional:
 Información sobre a optatividade de 2º de bacharelato e a súa implicación 

en estudios posteriores.
 Información sobre as PAU: estrutura, calificación e vinculación cos 

estudios universitarios.
 Información sobre o acceso e admisión nos CFGS e a conexión cos estudios

universitarios
 Acompañar aos alumnos e alumnas na consulta a través da TIC sobre os 

estudios que poden realizar ao finalizar a súa escolarización..

A 3ª Avaliación:
 Recoller as aportacións e suxerencias do grupo sobre o desenvolvemento e 

resultados do proceso educativo ao longo do trimestre e trasladar á Xunta 
de avaliación as inquedanzas e propostas do alumnado.

 Informar ao grupo do desenvolvemento e acordos tomados na sesión de 
avaliación.Preparación da 

PAIS E NAIS

Comunicarse cos pais e nais de aqueles alumnos e alumnas con poucas 
posibilidades de superar o curso para informarlles sobre as opcións académicas de 
que dispoñen.

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario.

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (3ª). Levantar acta na sesión de 
avaliación dos acordos tomados.
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2º BACHARELATO
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Xornadas de acollida: 
 Recepción
 Proporcionarlles información sobre calendario escolar, horario, 

profesorado do grupo, calendario de avaliacións,etc 
 Realizar actividades específicas dirixidas a facilitar o coñecemento 

mutuo entre o alumnado e entre estos e o titor ou titora  e a iniciar a 
creación dun grupo unido e cohesionado a través de diferentes técnicas 
grupais.

 Proporcionarlle ao alumnado sobre as características do curso que 
inician: finalidades, avaliación, calificacións, posibilidades de 
permanencia, etc. 

Coñecemento do alumnado polo titor/a: recollida de información inicial:
 Coñecer a situación académica, persoal e sociofamiliar do alumnado do 

grupo, especialmente de aqueles que se atopan en situacións 
desfavorecidas ou de nova incorporación ao centro, a través de 
instrumentos como os cuestionarios para a titoría. 

Elección de Delegado ou delegada: 
 Coñecemento e reflexión sobre as funcións
 Importancia e cualidades do delegado/a de curso. 
 Candidaturas e elección

Coñecer o Plan de Convivencia , NOF do noso centro.
 Organización e funcionamento do centro: organigrama de goberno, 

órganos de coordinación docente, Xunta de delegados/as.Participación 
na vida do Centro.

 Dereitos e deberes . Normas de Convivencia . 

Informar ao alumnado sobre as actividades extraescolares programadas polo centro
e estimular a súa participación.

 A 1ª Avaliación:
 Recoller as aportacións e suxerencias do grupo sobre o desenvolvemento e 

resultados do proceso educativo ao longo do trimestre e trasladar á Xunta 
de avaliación as inquedanzas e propostas do alumnado.

 Informar ao grupo do desenvolvemento e acordos tomados na sesión de 
avaliación.

PAIS E NAIS

 Informar aos pais e nais do alumnado con máis dificultades

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario.

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (1ª). Levantar acta na sesión de 
avaliación dos acordos tomados.
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Manter entrevistas individuais cos alumnos e alumnas en situación de non superar 
o curso.

Orientar ao alumnado con poucas posibilidades de superar o curso sobre as súas 
posibilidades de permanencia na etapa, condicións de cambio de modalidade, 
cambio na modalidade de estudios, etc

Desenvolvemento das actividades de orientación académico profesional: 
 Facilitar aos alumnos e alumnas guías e materiais para a consulta individual

de información sobre estudios e profesións.
 Proporcionar ao alumnado información obxectiva e precisa sobre os 

itinerarios formativos do bacharelato e as opcións de segundo curso.

A 2ª Avaliación:
 Recoller as aportacións e suxerencias do grupo sobre o desenvolvemento e 

resultados do proceso educativo ao longo do trimestre e trasladar á Xunta 
de avaliación as inquedanzas e propostas do alumnado.

 Informar ao grupo do desenvolvemento e acordos tomados na sesión de 
avaliación.Preparación da 

PAIS E NAIS

Comunicarse cos pais e nais de aqueles alumnos e alumnas con poucas 
posibilidades de superar o curso para informarlles sobre as opcións académicas de 
que dispoñen.

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario.

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (2ª). Levantar acta na sesión de 
avaliación dos acordos tomados.
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Manter entrevistas individuais cos alumnos e alumnas en situación de non superar 
o curso.

Orientar ao alumnado con poucas posibilidades de superar o curso sobre as súas 
posibilidades de permanencia na etapa, condicións de cambio de modalidade, 
cambio na modalidade de estudios, etc

Desenvolvemento das actividades de orientación académico profesional:
 Información sobre as PAU: estrutura, calificación e vinculación cos 

estudios universitarios.
 Información sobre o acceso e admisión nos CFGS e a conexión cos estudios

universitarios
 Acompañar aos alumnos e alumnas na consulta a través da TIC sobre os 

estudios que poden realizar ao finalizar a súa escolarización..
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A 3ª Avaliación:
 Recoller as aportacións e suxerencias do grupo sobre o desenvolvemento e 

resultados do proceso educativo ao longo do trimestre e trasladar á Xunta 
de avaliación as inquedanzas e propostas do alumnado.

 Informar ao grupo do desenvolvemento e acordos tomados na sesión de 
avaliación.

PAIS E NAIS

Comunicarse cos pais e nais de aqueles alumnos e alumnas con poucas 
posibilidades de superar o curso para informarlles sobre as opcións académicas de 
que dispoñen.

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario.

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (3ª). Levantar acta na sesión de 
avaliación dos acordos tomados.

PROPOSTAS DE CONTIDOS 

o Aprender a convivir: 

 Xornadas de acollida
 Programas sobre os dereitos e deberes e as normas de convivencia 
 Participación no goberno do centro:

- Consello Escolar
- Xunta de Delegados (elección de delegados)

 Programas sobre convivencia
 Programas sobre habilidades sociais 
 Programas sobre a tolerancia e o respeto

o Programas  encamiñados  ao  autocoñecemento  e
desenvolvemento persoal do alumnado:

 Coñecemento e autocoñecemento da súa situación de aprendizaxe:
dificultades, logros, habilidades, reforzos...

 Actividades  e/ou  Programas  para  desenvolver  a  autoestima,  a
atención á diversidade ...

 Análise da información referente ao alumnado.
 Educación para a saúde: 

- Traballo preventivo sobre o consumo de sustancias
- SIDA
- Educación afectivo- sexual
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o Programas  sobre  técnicas  de  estudio  e  estratexias  de
aprendizaxe

 Autocoñecemento: o perfil como estudante

 Planificación e organización do estudio: tempos, lugares, condicións
ambientais do estudio...

 Desenvolvemento  de  diferentes  técnicas:  resume,  esquema,  mapa
conceptual...

 Información do manexo da Biblioteca do centro

o Programas para a orientación académica e profesional

Os organizados no Plan de Orientación Académica e Profesional 

4. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN.

    1º A través das reunións periódicas dos titores coa Xefatura de Estudos e
a Orientadora previstas, articularanse os recursos persoais e materiais e o
asesoramento e apoio necesario para que sexa posible o desenvolvemento
dos plans dunha forma coordinada.

2º Ao longo do curso, a Xefatura de Estudos e a Orientadora irán facendo
un seguimento do desenvolvemento dos plans para introducir os axustes
necesarios ,e tendo presente os seguintes criterios de avaliación:

 Procedencia de datos
Pensamos utiliza-los datos suministrados por:

 Persoas implicadas no seu deseño e/ou desenvolvemento: departamento,
titores, profesores.

 Destinatarios: profesorado, alumnado, nais e pais

 Instrumentos para a recollida de datos:

 Intercambios orais
 Escalas e cuestionarios
 Entrevistas

 Criterios:
Como criterios de avaliación para determina a calidade do Plan de Acción
Titorial considerarémos os seguintes aspectos:
 Adecuación do Plan ás necesidades reais do Centro
 Logros acadados co referente dos obxectivos previstos
 Adecuación da temporalización
 Nivel  de  colaboración  e  participación  dos  distintos  estamentos  da

comunidade educativa
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 Grao de implicación dos responsables no seu desenvolvemento

Cos datos recollidos trimestralmente elaborarase a memoria ao finalizar o
curso.
As conclusións obtidas da avaliación serán tidas en conta para introducir as
modificacións e axustes necesarios no Plan nos vindeiros cursos.

5. ANEXOS

 Guión para a reunión cos pais e nais ao principio do curso

 Funcións dos titores/as

 Ficha inicial do alumnado

 Resumo NOF

 Elección de delegado/a

 Informe  individual de avaliación

 Documentos de actividades

9.2.2. Programación do Plan xeral de atención á diversidade

CURSO 2015- 2016

Entendemos  por  diversidade  as  diferenzas  que  presenta  o  alumnado  ante  as

aprendizaxes  escolares,  diferenzas  en  canto  a:  aptitudes,  intereses,  motivacións,

capacidades,  ritmos  de  maduración,  estilos  de  aprendizaxe,  experiencias  e

coñecementos  previos,  entornos  sociais  e  culturais…  Estes  aspectos  conforman

tipoloxías e perfís no alumnado que deben determinar, en gran medida, a planificación e

acción educativa.

Dentro desta diversidade xeral, pode que algún alumnado precise dunha atención

diferente a ordinaria:

o Por  presentar  n.e.e  (  alumnado  que  requira  por  un  período  da  súa

escolarización  ou  ao  longo  dela,  determinados  apoios  e  atencións
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educativas especificas  derivadas de discapacidade ou trastornos graves

de conduta.

o Por presentar dificultades de aprendizaxe

o Por  as súas altas capacidades intelectuais

o Por terse incorporado tardiamente ao sistema educativo

o Por condicións persoais e de historia escolar

Para todos eles, unha vez identificadas as necesidades específicas, será preciso ir

adaptando as respostas educativas dende as programacións xerais e as programacións

da  aula,  ata  aquelas  outras   propostas  que  modifiquen  mais  ou  menos

significativamente  a  proposta  curricular,  podendo  chegar  a  requirir  propostas

organizativas diferenciadas e recursos persoais de apoio mais ou menos especializados,

sempre dende os principios de normalización e inclusión, é por iso, que priorizaremos

as medidas ordinarias e soamente despois consideraranse as medidas extraordinarias,

cando se valore e xustifique a súa necesidade.

1. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DE NECESIDADES

A identificación  das necesidades educativas do alumnado, a súa valoración e a resposta

educativa constitúen procesos necesario para adecuar as medidas e recursos educativos

á diversidade.

Todo isto farase a través dos seguintes mecanismos:

 Na avaliación inicial  realizada a comezos de curso e dirixida a toda etapa da

ESO.

 Nas xuntanzas da avaliación de cada trimestre.

 Ao finalizar cada curso avaliarase o proceso educativo de cada alumno e de cada

alumna.( Informe Final de Avaliación)

 En momentos puntuais ao longo do curso, segundo as necesidades detectadas. 
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En canto a valoración das necesidades, con respecto ao alumnado:

 Hai dificultades no desenvolvemento e afianzamento das técnicas instrumentais

básicas: dificultades para extraer as ideas principais dun texto, para expresarse

tanto por escrito como a nivel oral, dificultades no razoamento e lóxica así como

no cálculo mental.

 Non hai adquiridos hábitos de traballo.

 Deficiente organización do traballo persoal (calendario, horario diario de estudo,

axenda).

 Emprego dun método de estudo memorístico. Non teñen adquirido as técnicas

de traballo (lectura comprensiva, subliñado, resumo, esquemas...).

 Hai un incremento do alumnado que presenta TDAH.

En canto aos pais, nais,  do alumnado:

 Necesidade de supervisión dos hábitos de estudo e a organización.

 Colaboración  co  centro  para  apoiar  o  traballo  desenvolvido  polos  docentes

(inculcar aos fillos/as esforzo, traballo e constancia).

 Maior  comunicación  co  centro  educativo  (reunión  de  presentación  do  novo

curso, entrevistas individuais no primeiro trimestre e ao longo do curso).

 Implicación  dos  pais/nais  para  participar  nas  actividades  organizadas  en

colaboración co Concello de Teo ou na xestión da ANPA do centro.

Con respecto as necesidades detectadas en relación ao profesorado:

 Dificultades para coordinarse co equipo de profesores así como coa profesora de

pedagoxía terapéutica pola falta de  tempos a nivel centro.

 Problemática á hora de atender individualmente a un alumno ou alumna con

necesidades específicas de apoio, xa que dentro dun mesmo grupo hai alumnos e
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alumnas con necesidades diferentes. Esta situación impide establecer actuacións

variadas que favorezan a atención á diversidade do alumnado

 En relación ao alumnado no centro e sobre todo nos primeiros cursos da ESO,

observamos  un incremento  das  dificultades  xeneralizadas  de aprendizaxe  nas

áreas  instrumentais,  fundamentalmente  con  referencia  ao  uso  das  linguas  en

xeral a nivel expresivo (oral e escrito) e receptivo, precisando adoptar medidas

organizativas e curriculares axeitadas segundo as circunstancias.

2. DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS, MEDIDAS E/OU PROGRAMAS PARA A

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Seguindo os obxectivos propostos no PXAD, organizaremos as seguintes medidas de

atención á diversidade :

2.1. MEDIDAS ORDINARIAS

a) Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos,

espazos) e da organización e xestión da aula ás características do alumnado

Os agrupamentos, a confección de grupos e horarios estableceranse de acordo

cos principios  de: normalización e inclusión, equidade, igualdade de

oportunidades e non discriminación, flexibilidade, interculturalidade e

promoción da convivencia.

No que respecta aos espazos, priorizaranse as seguintes actuacións:

 Crear ambientes acolledores, estimulantes, cómodos e personalizados. 

 Facilitar o acceso do alumnado aos departamentos didácticos, ao

departamento de orientación, á biblioteca do centro, ao ximnasio,etc.

b) Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado
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No mes de setembro os xefes dos departamentos concretarán nas correspondentes

programacións didácticas os elementos establecidos segundo a normativa vixente. Asi

mesmo, cada profesor/a, desde a súa materia, adaptará a programación didáctica do seu

departamento a cada grupo de alumnos/as en particular, unha vez realizada a avaliación

inicial dos diferentes grupos, en:

 Obxectivos e contidos:

- Adecuar os obxectivos ás peculiaridades da aula e do alumnado do grupo-clase.

- Precisar cales son os obxectivos e contidos mínimos de cada unidade didáctica.

- Seleccionar e priorizar aqueles contidos que sexan funcionais para o alumnado e

que lle permitan aprender por si mesmo.

- Establecer secuencia de contidos que aseguren aprendizaxes básicos para todos e

coñecementos de maior complexidade para algúns.

Metodoloxía:

Como punto de partida é necesario crear un clima positivo de respecto, confianza e

esixencia tanto entre o profesorado e o alumnado como entre o alumnado.  Para

conseguir este propósito, o profesorado poderá establecer diferentes tipos de

agrupamentos dentro da aula para atender á diversidade:

- Traballo en pequeno grupo para favorecer a relación entre o alumnado, a

cooperación e a colaboración. A través desta proposta de traballo buscarase

aproveitar as habilidades de cada un para o traballo en común.

- Titorización nalgunhas actividades por un compañeiro/a da aula (aprendizaxe

entre iguais).

- Aprendizaxe por proxectos.

- Traballo individualizado profesorado/alumnado en momentos moi determinados

e breves que favorecerán a seguridade do alumnado.

Actividades:

- Diversidade de actividades para cada contido.
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- Actividades secuenciadas segundo a súa dificultade (cada alumno/a vai

realizando e, unha vez superadas, pasan ás de nivel seguinte).

- Existencia de actividades de libre elección.

- De reforzo (para todo o grupo como repaso ou para alumnado con dificultades de

aprendizaxe).

- De ampliación (para alumnado avantaxados).

Avaliación:

- Realizar unha avaliación inicial ao comezo do proceso de ensino-aprendizaxe.

- Seleccionar técnicas e instrumentos de avaliación múltiples e variados.

- Diversidade nos criterios de cualificación: nota das probas, dos exames de

trimestre, traballos de aula, actitude, comportamento, asistencia...

- Contextualizar os criterios de avaliación seguindo os mesmos criterios de

adecuación empregados ao contextualizar os obxectivos

c) A acción titorial e a orientación:

Organízase e desenvólvese a través do Plan e  Programación da acción titorial

d) Aulas de atención educativa e convivencia e medidas e actuacións

destinadas á mellora da convivencia

Organízase e desenvólvese a través do Plan e Programación da Convivencia

e) Programa de reforzo nas áreas instrumentais básicas

Dirixida ao alumnado de 1º e 2º ESO que estea nas seguintes condicións:

- Alumnado que promocione a ESO por promoción automática (que xa repetira na

E.P. e que promocione con moitas áreas suspensas de primaria).

Páxina 200 de 449



- Alumnado que obteña uns resultados moi baixos nas probas de avaliación inicial

de comezos de curso, completando dita información cos informes dos centros

adscritos.

- Alumnado que estea repetindo 1º ESO e se considere que esta medida pode

atender as súas necesidades.

- Alumnado que promociona a 2º ESO sen ter superado todas ou algunha das

materias instrumentais, e se considere que é a mellor opción para dar resposta as

súas necesidades.

- Alumnado que estea repetindo 2º ESO e sexa a mellor resposta ás súas

necesidades.

f) Programa de habilidades sociais

Organízase e desenvólvese a través do Plan e  Programación da acción titorial

2.2.MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

a) Adaptación     curricular     individual     (ACI)

Protocolo de actuación:

1) Solicitude da correspondente avaliación psicopedagóxica por parte do equipo

docente ou por algún dos seus membros. (informe cas conclusións da avaliación

psicopedagóxica)

2) Reunión coordinada polo xefe de estudios á que asistirán o titor, os profesores

que imparten as áreas ou materias que se consideran obxecto de adaptación

curricular, os membros do departamento de orientación  que participaron na

avaliación diagnóstica. Nesta reunión decidirase a pertinencia da adaptación

curricular. (acta)

3) Información á familia por parte do titor o titora.

4) Elaboración das adaptacións das diferentes áreas por parte  do profesor ou

profesora que imparte a materia, coa colaboración do departamento didáctico e
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co asesoramento do departamento de orientación. O referente das adaptacións

serán os obxectivos xerais de etapa, concretados no proxecto curricular de centro

para cada curso. Os obxectivos poderán pertencer, se é o caso, a outro curso ou

etapa distinta da que curse o alumno obxecto de adaptación. As adaptacións

revisaranse periodicamente, polo menos unha vez ó remate de cada curso. A

avaliación e promoción do alumnado obxecto de adaptación  tomará como

referencia os obxectivos e os criterios de avaliación fixados nas adaptacións

curriculares.

5) Solicitude de autorización á inspección por parte da dirección do centro.

Documentación necesaria: 

- Informe psicopedagóxico

- Acta da reunión da decisión

- Documento de información á familia

- Programacións adaptadas das diferentes áreas

b) Agrupamentos flexibles

Protocolo de actuación:

1) Proposta razoada do equipo de profesores do grupo ao que pertence o alumno ou

alumna expresada nun informe do titor ou titora.

2) Información aos pais e o alumno por parte do titor ou titora.

3) Decisión de incorporación tomada pola comisión formada por xefe de estudos,

xefe do departamento de orientación e titores ou titoras do alumnado proposto.

(acta).

4) Elaboración das programacións didácticas adaptadas por parte dos

correspondentes departamentos didácticos.
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5) Envio da proposta por parte da Dirección do centro  á Inspección Educativa para

a súa autorización. Esta proposta incluirá: selección do alumnado indicando os

criterios aplicados, horario, profesorado que se vai a encargar da docencia, as

áreas nas que se van a constituir agrupamentos específicos, así como as

correspondentes programación didacticas adaptadas.

Estas programacións partiran dos obxectivos e contidos mínimos establecidos no

proyexto curricular do centro e, cando sexa preciso, dos obxectivos e contidos

do 3º ciclo de educación primaria. Deberase primar o carácter práctico e

funcional dos contidos.

Documentación necesaria: 

- Informe do titor ou titora

- Documento de información  aos pais e alumno

- Acta da decisión de incorporación

- Programacións didácticas adaptadas

c) Apoio     do     profesorado     de      PT   

Protocolo de actuación:

1) Solicitude do apoio por parte do profesorado indicando o motivo a traves dun

informe.

2) Información á familia a través do titor ou titora.

3) Proposta de apoio do departamento de orientación.

4) Información á xefatura de  estudos.

5) Autorización da Dirección.
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Documentación necesaria:

- Informe de solicitude apoio.

- Documento de información á familia.

- Proposta de apoio do departamento de Orientación.

- Documento de proposta á  Dirección do centro.

d) Programas     de     Diversificación     Curricular     (PDC)

Protocolo de actuación:

1. Proposta razoada do equipo de profesores do grupo ao que pertence o alumno ou

alumna expresada nun informe do titor ou titora no que conste: a competencia

curricular en cada materia, as dificultades de aprendizaxe presentadas, as medidas de

atención aplicadas e os motivos do equipo docente para a proposta.

2. Información por parte do titor ou titora ó alumno e a súa familia.(documento co

consentimento do alumno e dos pais)

3. Decisión de incorporación tomada pola comisión formada por xefe de estudos, xefa

do departamento de orientación e titores ou titoras do alumnado proposto.(acta)

4. Informe psicopedagóxico do Departamento de Orientación.

5. Elaboración programa base polo Departamento de Orientación.

6.  Elaboración da programación dos ámbitos polos departamentos didácticos

correspondentes e os titores de ámbito.

7. Envío da proposta a Inspección Educativa no mes de setembro antes do inicio das

clases.

Documentación necesaria:

- Informe do titor ou titora

- Documento coa opinión do alumno e dos pais
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- Acta decisión de incorporación.

- Informe psicopedagóxico

- Programa base elaborado polo Departamento de Orientación

- Programacións didácticas dos ámbitos elaboradas polos departamentos

implicados

e) Ciclos de Formación Profesional Básica (CFPB):

Protocolo de actuación:

Para realizar a proposta de incorporación dun alumno ou dunha alumna a un ciclo

formativo de formación profesional básica seguirase o procedemento seguinte:

a. O  equipo  docente  dos  grupos  da  educación  secundaria  obrigatoria  con

alumnado que poida ser proposto para realizar ciclos formativos de formación

profesional básica, xunto co xefe ou a xefa do departamento de orientación dos

centros públicos, realizarán unha reunión onde se analice a situación escolar do

alumnado  en  risco  de  non  alcanzar  o  título  de  graduado  en  educación

secundaria obrigatoria. Nesta reunión establecerase unha relación de alumnado

susceptible de se incorporar ás ensinanzas de formación profesional básica, que

será asinada por todo o equipo docente e o xefe ou a xefa do departamento de

orientación.

a. Posteriormente,  o titor ou a titora elaborará para cada alumno ou alumna o

consello  orientador,  coa  axuda  do  xefe  ou  a  xefa  do  departamento  de

orientación, no que se fará constar:

 O grao de consecución dos obxectivos e de adquisición das competencias

que xustifican a proposta.

 As dificultades de aprendizaxe presentadas.
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 As medidas de atención á diversidade aplicadas, de ser o caso.

 Os motivos razoados polos que o equipo docente considera a conveniencia

de que o alumno ou a alumna se integren nun ciclo formativo de formación

profesional básica.

O consello orientador  emitirase por duplicado e irá asinado polo titor ou a

titora do alumno ou da alumna, en nome do equipo docente, o xefe ou a xefa do

departamento  de  orientación  e  a  persoa  encargada  da  dirección  do  centro

educativo.

b. A dirección dos centros comunicaranlles aos pais, ás nais ou aos/ás titores/as

legais  do  alumno  ou  da  alumna  que  este/a  foi  proposto/a  para  un  ciclo

formativo  de  formación  profesional  básica,  e  entregarán  un  exemplar  do

consello  orientador  e  o  documento  no  que,  de  ser  o  caso,  darán  o

consentimento para incorporar o alumno ou a alumna a estas ensinanzas.

O  departamento  de  orientación  colaborará  coa  dirección  do  centro  para

informar  o  alumnado  e  as  familias  do  alumnado  proposto  acerca  das

características  xerais  e  das  finalidades  dos  ciclos  formativos  da  formación

profesional básica.

c. Os pais, as nais ou os/as titores/as legais do alumno ou da alumna entregarán

na secretaría do centro o documento de consentimento debidamente cuberto e

asinado.

d. Un  exemplar  do  consello  orientador  e,  de  ser  o  caso,  do  documento  de

consentimento incluirase no expediente académico.

Documentación necesaria:

a) Consello Orientador: Elaborado polo titor/a e a orientadora coa firma destes

mais a do Director (Anexo II Orde 14 agosto 2014 )
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b) Comunicación e consentimento dos pais ou titores legais (Anexo III Orde 14

agosto 2014 )

c) Documento de incorporación asinado polo director e o Secretario (Anexo IV

Orde 14 agosto 2014 )

f) Exención     da     2ª     lingua     estranxeira   

Protocolo de actuación: 

1. Proposta do equipo de profesores do curso anterior.

2. Conformidade por escrito do alumno e os seus pais.

3.  Informe da persoa titora do curso ou etapa anterior que explicitará o motivo da

medida.

4. No caso de alumnado de nova incorporación ao centro: revisión da medida na xunta

de avaliación inicial.

5. Autorización da dirección do centro.

Documentación necesaria:

- Informe do titor do curso anterior

- Conformidade escrita do alumno e pais

- Informe do titor do curso actual (se procede modificar a proposta)

- Documento de proposta á dirección do centro

3.  PROCEDEMENTO  QUE  SE  SEGUIRÁ  PARA  PÓR  EN  MARCHA  AS

DIFERENTES MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE:

1.  Durante  o  curso  anterior  recabarase  información  sobre  posibles  necesidades

detectadas nos grupos da ESO, a través das reunións dos titores/as coa orientadora, dos

Páxina 207 de 449



resultados das probas de avaliación inicial de comezos de curso, das diferentes sesións

de avaliación, e do Informe Final de Avaliación. Así mesmo recabarase a información

procedente  dos  colexios  de  Primaria  a  través  das  reunions  cos  orientadores/as  dos

centros adscritos. 

2. Aínda que en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten dificultades

hai que establecer os apoios e reforzos oportunos, será na 3º sesión de avaliación onde

se concrete que medidas de atención á diversidade, de cara ao próximo curso, garantirán

unha resposta axeitada ás necesidades detectadas do alumnado.

3. Nesta reunión realízase a selección do alumnado para cada medida e comezarase a

informar ás familias.

4. No mes de setembro, tendo en conta os recursos materiais e persoais cos que vai

dispor o centro,  decídese  as medidas  de atención á  diversidade de cara ao presente

curso. Dita proposta formará parte da Programación Xeral Anual.

5. Naqueles casos no que o alumnado se escolarice durante o curso, realizaráselle unha

avaliación inicial por parte do equipo de profesorado. Se se detectan graves carencias no

seu proceso de aprendizaxe, derivarase ao Departamento de Orientación   ( necesitarase

o protocolo de derivación)  para a  realización  dunha avaliación  psicopedagóxica  coa

finalidade de identificar as necesidades educativas e poder establecer as medidas máis

axeitadas.

6. Nos casos en que, por propia decisión das nais, pais e titores e titoras legais e/ou

derivación  do  departamento  de  orientación,  o  alumnado  estea  sendo  atendido  por

profesionais  externos  ao  centro,  estableceranse  os  contactos  necesarios  para
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intercambiar información relevante e buscar vieiros de comunicación coa finalidade de

fixar estratexias de actuación conxuntas que redunden na mellora da resposta educativa

do alumnado.

4. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN.

A avaliación  efectuarase a dous niveis:

•  Avaliación  dos  resultados  obtidos  polo  alumnado  que  participou  nas  diferentes

actuacións e medidas de atención á diversidade.

• Avaliación da concreción do plan anual de atención á diversidade.

O proceso a seguir é:

• Análise e valoracións a través das reunións semanais dos titores/as coa orientadora,

como parte do desnvolvemento do PAT. 

• Análise e valoración nas reunións dos departamentos didácticos.

• Seguimento a través das reunións do departamento de orientación.

• Posta en común na Comisión de Coordinación Pedagóxica.

•  Elevación  de  conclusións  e  posibles  modificacións  ao  Claustro  para  o  seu

coñecemento.

Avaliación inicial: A revisión do plan realizarase a principios de curso, atendendo ás

conclusións  recollidas  e  obtidas  na  avaliación  do  curso  pasado  e  as  circunstancias

existentes en ese momento.

Avaliación  continua:  Ao  longo  do  curso,  o  equipo  directivo  e  o  departamento  de

orientación irán facendo un seguimento do desenvolvemento do plan e da programación

para introducir os axustes necesarios.

Páxina 209 de 449



Avaliación final: O obxectivo desta avaliación será o de analizar cunha periodicidade

anual, preferentemente ao final de cada curso, a adecuación deste á realidade do centro,

e  deseñar  as  modificacións  pertinentes  en  canto  a  alumnado  e  recursos  humanos  e

materiais previstos para o curso seguinte.

Os  instrumentos para  a  recollida  de  datos  serán:  intercambios  orais,  escalas  e

cuestionarios e entrevistas, entre outros. Estes serán aplicados ás persoas implicadas no

seu  deseño  e/ou  desenvolvemento  (departamentos,  titores/as,  profesorado),  como  os

seus destinatarios (alumnado, pais).

Os  criterios de  avaliación  para  determinar  a  calidade  do  plan  e  programación  da

atención á diversidade son:

• Adecuación  ás necesidades reais do centro.

• Logros acadados no referente aos obxectivos previstos.

• Adecuación da temporalización.

•  Nivel  de  colaboración  e  participación  dos  distintos  estamentos  da  comunidade

educativa.

• Nivel de colaboración e participación dos servizos externos ao centro.

• Grao de implicación dos responsables no seu desenvolvemento.

Con estes datos, ao final de cada curso, o Departamento de Orientación elaborará a

correspondente memoria do PXAD establecendo, de ser o caso, as pertinentes propostas

de mellora. Esta memoria incorporarase á memoria do Departamento de Orientación e,

en consecuencia, á Memoria Anual do centro.

5. ANEXOS 

1.Adaptacións Curriculares Individualizadas (ACI)
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1.1 Acta da reunión para decidir a pertinencia da Adaptación Curricular Individualizada 

(ACI) 

1.2. Acta da reunión para decidir a continuidade da Adaptación Curricular 

Individualizada (ACI)

2.Avaliacións Psicopedagóxicas

2.1 Referencias Legais das Avaliacións Psicopedagóxicas

2.2 Documento de Derivación

2.3 Información achegada polo/a titor/a

2.4 Información recollida polo/a profesor/a de área

2.5 Valoración xeral do/a alumno/a

2.6 Valoración da información recollida

3. Exención da 2ª língua estranxeira

3.1 Informe do titor/a do curso anterior

3.2 Solicitude exención 2ª língua estranxeira

3.3 Informe orientación exención 2ª língua

3.4 Comunicación à dirección dos alumnos que solicitan exención

3.5 Relación do alumnado que solicita exención da 2ª língua

4. Ciclos de Formación Profesional Básica 

4.1 Consello Orientador: Elaborado polo titor/a e a orientadora coa firma destes mais a

do Director (Anexo II Orde 14 agosto 2014 )

4.2 Comunicación e consentimento dos pais ou titores legais (Anexo III Orde 14 agosto

2014 )

4.3 Documento de incorporación asinado polo director e o Secretario (Anexo IV Orde

14 agosto 2014 )
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5. Programas de Diversificación Curricular 

5.1 Informe incorporación ao PDC

5.2 Informe Proposta Titor/a.

5.3. Aceptación Pai/Nai/Titor-a legal

5.4 Aceptación alumno/a

5.5.Informe Individualizado Orientadora

5.6.Acta da decisión da Comisión da Valoración

6.Agrupamentos flexibles:

6.1Informe Individualizado Titor/a.

6.2 Conformidade Pai/Nai/Titor-a legal

7.Exención de cursar a segunda lingua estranxeira:

7.1.Informe Individualizado do Titor/a .

7.2. Solicitude da Nai/Pai/Titor legal

7.3. Comunicación á Dirección do centro da relación do alumnado que solicita a 

exención

9.3. Programación do Plan de convivencia

CURSO 2015-2016

Partimos  da  convicción  de  que  acadar  unha  boa  convivencia  non  só  é  unha

condición para  realizar  o traballo  escolar,  senón que é  unha aprendizaxe en si

mesmo, ao que debe contribuír a educación escolar e que debe ser o resultado dun

traballo  sistemático,  non  ocasional.  O  noso  propósito  é  que  os  alumnos  e  as

alumnas  teñan  un  comportamento  baseado  na  cultura  da  paz,  da  igualdade  e

respecto ante  o  diferente,  que afronte os conflitos  con diálogo e o acordo;  que

adquira  unha  cultura  democrática  e  cidadá  para  desenvolverse  en  liberdade,

exercendo  os  seus  dereitos  e  deberes  con  responsabilidade  e  participando
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activamente e criticamente nos grupos sociais aos que pertence; que se rexa por

principios éticos, promovendo o seu desenvolvemento persoal, social e moral.

Partindo  das  reflexións,  actuacións  e  prácticas  concretas,  presentamos  a

programación  do  Plan de Convivencia para o cuso 2015- 2016:

1. ORIENTAR Á COMUNIDADE EDUCATIVA DOS PUNTOS BÁSICOS DE CONVIVENCIA:

 Para o alumnado

1.  Promover  a  implicación  do  alumnado  na  definición  dun  Protocolo  de

Convivencia no centro, consensuando e asimilando as normas.

2.  Sensibilizar  ao  alumnado  sobre  o  seu  papel  activo  e  implicación  no

recoñecemento, prevención e control dos conflitos de convivencia no centro.

3. Dotar ao alumnado de competencias que lle axuden ao seu desenvolvemento

persoal e social

4. Integrar ao alumnado no seu grupo e na comunidade educativa

 Para o profesorado

1. Mellorar o clima de convivencia fomentando actitudes, valores e prácticas que

permitan  avanzar  no  respecto,  contando  coa  colaboración  dos  propios

compañeiros, familias e alumnado.

2. Promover a implicación do profesorado na adaptación e posta en marcha dun

Protocolo de Convivencia no centro..

3. Dotar ao profesorado de recursos prácticos para a resolución de conflitos no

centro.

 Para as familias

1. Apoiar a difusión dos valores educativos fomentados desde o centro.

2.  Dotar  ás  familias  de  recursos  para  detectar  a  implicación dos  seus  fillos  en

conflitos no centro escolar e dar pautas de actuación, sensibilizándose ao mesmo

tempo sobre a importancia da prevención de condutas violentas.

3. Manter relacións de colaboración coas familias e con entidades do entorno para

potenciar o desenvolvemento cultural/educativo da comunidade.

4. Promover unhas relacións fluídas de diálogo e entendemento mutuo entre as

familias e o centro.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS:

o Sesións  de  traballo  co  alumnado  na  aula  para  propoñer  ideas  e  consensuar

Normas  de  Convivencia  e  graduación  de  sancións,  que  se  executarán  coa

supervisión do Observatorio  de  Convivencia  e  a  Dirección do centro e que se

desenvolverán a través da programación do PAT.
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o Tipificar e graduar as Normas de Convivencia . Revisar, actualizar, esas Normas

básicas e claras diferenciando corrección, apercibimento e sanción no Claustro,

coa ANPA e coa Xunta de  Delegados/as, aportando os protocolos de actuación e

documentación necesaria.

o Ter  presente  o  Plan  Xeral  de  Atención  a  Diversidade  (PXAD),  mantendo  um

repeto  máximo  aos  casos  que  requiran  atención  á  diversidade  e  ás  medidas

particulares que se executen.

o Proseguir  cos  canles  de  colaboración  establecidos  con  outras  institucións  e

servizos

2.-PLAN DE ACOLLIDA DO PROFESORADO E ALUMNADO NOVO.

Establécese un Plan de acollida para todo o alumnado, familias e profesorado novo.

Este ten os seguintes obxectivos:

 Brindarlles a mellor información posible para que se integren de forma

satisfactoria no centro:

o Informar sobre algúns aspectos  de organización e funcionamento:

horarios,  actividades e protocolo de faltas de asistencia,  materiais

necesarios para o alumnado, tipo de bolsas e axudas para material

escolar, libros de texto e colaborar na súa tramitación.

o Reunións cos centros adscritos e visita dos alumnos ao centro.

o Informar sobre outros servizos e actividades do centro: actividades

extraescolares, saídas, excursións, etc.

o Informar sobre os recursos da zona que poidan servir  de axuda e

referencia.

 Dispor de persoas de referencia nas que poder canalizar as principais

dúbidas, opinións, necesidades, suxestións, etc..., ao longo do curso como

é a figura do profesorado e alumnado axudante.



3.   OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA

Configuración  e  dinamización  do  Observatorio  de  Convivencia  do  centro  con

presenza de toda a comunidade educativa: profesorado,  persoal non docente, nais,

pais e alumnado. Ao principio do curso a Xefatura de estudos establecerá o horario

das reunións, e, en colaboración co Departamento de Orientación, a organización

das mesmas
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4. AULA DE CONVIVENCIA

OBXECTIVOS

 Atender ao alumnado que por problemas condutuais non pode permanecer

na súa aula cos compañeiros e compañeiras.

 Fortalecer unha escola non excluinte.

 Potenciar unha educación integral da persoa.

 Promover a compensación educativa

 Impulsar o crecemento da área da resolución de conflitos de forma positiva

e reparadora.

 Crear  espazos  novos  para  aprender  a  resolver  os  conflitos  de  maneira

pacífica, reflexiva, dialogada e transformadora.

 Participar no proceso educativo con principios solidarios.

 Xerar  confianza  en  medios  alternativos  á  permisividade  violenta  e  á

expulsión.

 Ensinar a reflexionar ao alumno/a que foi expulsada da aula.

 Valorar as causas da expulsión da aula.

CARACTERÍSTICAS DA AULA DE CONVIVENCIA

  O espazo físico será o dunha aula normal do Centro. (Desdobre 2)

 O alumnado destinado a participar na Aula vén lexitimado por un acordo

previo do Observatorio de Convivencia do centro, que será o que regule a

súa permanencia na devandita aula.

 Funcionará durante os dous recreos.

 Como mínimo haberá unha persoa responsable do funcionamento da aula

que figurará no horario do profesorado.

 Deberá contar tamén con outras colaboracións.

VANTAXES DA AULA DE CONVIVENCIA

Permite: 

 Aprender habilidades para convivir.

 Modificar condutas
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 Educar en emocións e sentimentos

 Reflexionar sobre as consecuencias da conduta inadecuada e a necesidade

de cambiar e mellorar.

 Adquirir capacidades e habilidades sociais.

 Realizar tarefas académicas vixiadas individualmente, encomendadas polo

profesorado de Aula, coordinado polo titor.

O PROFESORADO DA AULA

Axuda ao alumnado a:

 Reflexionar  sobre  as  consecuencias  da  súa  conduta  inaxeitada  e  a

necesidade de mellorar.

 Adquirir capacidades e habilidades sociais.

 Mellorar a autoestima

 Estimular a motivación.

 Realizar as tarefas encomendadas polo profesorado, nas materias nas que

están ausentes durante a súa estancia temporal fóra da Aula de clase.

 Educar en valores (respecto, tolerancia, responsabilidade, solidariedade...)

 Dialogar,  comprometerse,  compartir  propostas,  acordar,  controlar  os

impulsos e emocións...

 Elaborar  documentos  de  compromiso  que  favorezan  o  seu  cambio  de

conduta.

OUTRAS COLABORACIÓNS

 Profesorado voluntario.

 Departamento de Orientación

 Servizos educativos, culturais e sociais do Concello.

 Asociacións de pais e nais.

 ONGS

  Alumnado e profesorado axudante.  Mediadores

 Educador/a social e familiar.

5. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN E O PLAN
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PROCESOS

 Ao longo do desenvolvemento do Plan, polos implicados en cada actuación.

 Ao finalizar cada avaliación: profesorado, alumnado e familioas.

 Periodicamente, sobre cada un dos programas desenvolvidos

RESULTADOS

Ao finalizar o curso.

REVISIÓN E ENRIQUECEMENTO DO PLAN  DE CONVIVENCIA

 Revisión dos contidos xerais do Plan:

o Obxectivos.

o Priorización de áreas de mellora.

 Adaptación dos contidos do Plan aos cambios da realidade do centro.

 Modificación dos procesos de acordo coa súa avaliación

 Introdución de novas actuacións.

6. ANEXOS

 Cadro resumo NOF

 Protocolo de actuación ante o incumprimento das NOF. Documentación.

 Informe derivación á aula convivencia

 Documentos de actividades

10.- AVALIACIÓN ANUAL DO PEC

10.1. Avaliación do equipo directivo

Elaborarase un informe que valore o grao de cumprimento anual do PEC,

nomeadamente  no  que  atinxe  aos  obxectivos  prioritarios.  Ese  informe  formará

parte dun anexo da Memoria anual de centro.

10.2. Avaliación dos diferentes órganos do centro

A avaliación será realizada principalmente pola CCP, o claustro e o consello
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escolar. Ademais de emitir a memoria ou informe de avaliación, faranse propostas

de mellora que serán tidas en conta para a PXA do curso seguinte. Nesas achegas

de mellora tamén se terán en conta as contribucións da Xunta de delegados e dos

representantes de pais e nais.

O procedemento para elaborar ese informe basearase en acordos emanados

destes  órganos,  que  mesmo  pode  estar  apoiado  en  enquisas  determinadas

previamente. Este informe formará parte da Memoria anual de centro.

11. ANEXOS

11.1. Anexo I: Plan de convivencia

1. XUSTIFICACIÓN

2. CONTEXTO SOCIO-EDUCATIVO DO IES DE CACHEIRAS

3. OBXECTIVOS DO PLAN DE CONVIVENCIA

4. DOCUMENTOS AFECTADOS POLO PLAN DE CONVIVENCIA

A. O Proxecto Educativo (PE)

B. O Regulamento de Réxime Interior: as normas do Centro (RRI)

C. O Plan de Acción Titorial (PAT)

5. O QUE ENTENDEMOS POR CONVIVENCIA

6. A DIAGNOSE DA CONVIVENCIA NO IES DE CACHEIRAS

7. CAUSAS DOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA

8. A PREVENCIÓN DOS CONFLITOS:

A. Os valores que defendemos.

B. O estilo educativo que queremos promover.

C. As normas de aula e o papel do titor e do profesorado.

D. O Plan de acollida para alumnado e profesorado novo

E. O plan de mediación para a resolución dos conflitos

F. Os programas preventivos co alumnado do IES de Cacheiras

G. O traballo cos pais/nais.
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H. O Observatorio da convivencia.

9. AS MEDIDAS DE TRATAMENTO DOS CONFLITOS:

10. IMPLICACIÓN DE FUNCIÓNS DOS DISTINTOS SECTORES QUE INTEGRAN A

COMUNIDADE EDUCATIVA:

A. Equipo directivo.

B. Profesorado.

C. Alumnado.

D. Familias.

E. Outros profesionais e institucións.

11. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA

12. REVISIÓN E ENRIQUECEMENTO DO PLAN DE CONVIVENCIA 

13. ANEXOS

1. XUSTIFICACIÓN

Partimos  da  convicción  de  que  acadar  unha  boa  convivencia  non  só  é  unha

condición para  realiza  o   traballo  escolar,  senón que é  unha aprendizaxe en si

mesmo, ao que debe contribuír a educación escolar e que debe ser o resultado dun

traballo  sistemático,  non  ocasional.  O  noso  propósito  é  que  os  alumnos  e  as

alumnas  teñan  un  comportamento  baseado  na  cultura  da  paz,  da  igualdade  e

respecto ante  o  diferente,  que afronte os conflitos  con diálogo e o acordo;  que

adquira  unha  cultura  democrática  e  cidadá  para  desenvolverse  en  liberdade,

exercendo  os  seus  dereitos  e  deberes  con  responsabilidade  e  participando

activamente e criticamente nos grupos sociais aos que pertence; que se rexa por

principios éticos, promovendo o seu desenvolvemento moral.

Para isto preséntanse as seguintes propostas.

- Ollando ao presente, que os alumnos e alumnas se atopen seguros, acollidos

e considerados, dende a convicción de que só nun contexto emocionalmente

positivo e estimulante é posible a convivencia e a aprendizaxe.

- De  cara  ao  futuro,  preténdese  que  os  alumnos  e  alumnas  adquiran  as

competencias  necesarias  para  establecer  relacións  sans  e  construtivas

consigo  mesmos  e  cos  demais,  con  actitudes  coherentes  cos  valores

democráticos  e  o  respecto  aos  dereitos  humanos,  fundamento  dunha

educación para a cidadanía.
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- En relación coa labor da escola, con este proxecto preténdese contribuír á

formación integral de todos os alumnos e alumnas, tanto para ser persoas

coma  para  vivir  nunha  colectividade,  coa  seguridade  de  que  son   as

condicións mais idóneas para mellorar as aprendizaxes curriculares.

- Con respecto ao entorno do centro, esperase poder contar coas familias e

con todas as persoas e entidades que teñan relación coa xuventude.

Presupostos dos que partimos

- A convivencia escolar é unha construción cotiá, unha tarefa complexa, pero

é  necesaria  e  posible,  e  constitúese  nunha  rica  e  valiosa  experiencia

educativa, dado que a aula e o centro educativo son sos primeiros espazos

públicos de participación das xoves xeracións.

- O  centro  coma  institución  educativa,  é  unha  formación  social  en  dous

sensos: está formado a partires da sociedade e ao mesmo tempo expresa á

sociedade. O que se fala en cada escola, é a linguaxe particular da sociedade.

- A función socializadora do centro educativo maniféstase nas interrelacións

cotiás,  nas actividades habituais, nas charlas espontáneas e nas discusións

e  diálogos  planificados  para  reflexionar  sobre  esas  interrelacións,  para

recoñecer os acordos,  as  diferenzas,  as formas de acadar o consenso,  de

aceptar o disenso. Só deste xeito se aprende a convivir mellor ca súa época e

o seu mundo, e permite a aprendizaxe e a práctica de valores democráticos:

a promoción da solidariedade,  a  xustiza,  a  responsabilidade individual  e

social.

- Enténdese  o  centro  educativo  coma  un  contexto  significativo  de

desenvolvemento  e  coma  un  espazo  privilexiado  para  a  aprendizaxe  de

valores e para educar na convivencia.

- A abordaxe da temática da convivencia   nun centro educativo demanda,

necesariamente,  non  negar  os  conflitos  e  concibilos  coma  situacións

problemáticas do facer cotián, a resolver. É fundamental promover climas

institucionais favorables con soportes normativos claros e explícitos, como

así  tamén  alentar  o  desenvolvemento  de  procesos  participativos  que

contribúan  á  mellora  dos  vínculos  interpersoais,  e  consecuentemente  a

unha optimización do traballo pedagóxico e da aprendizaxe.
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- Proponse  unha  escola  que  tente  dar  resposta  ao  seu  cometido  de  ser

formadora de cidadáns  comprometidos críticos e activos.

2. CONTEXTO SOCIO-EDUCATIVO DO IES DE CACHEIRAS 

Ver o Proxecto Educativo (PE)

3. OBXECTIVOS DO PLAN DE CONVIVENCIA

A. Obxectivos Xerais

1- Mellorar a convivencia entre o alumnado e entre o alumnado e o persoal

docente e non docente.

2- Fomentar na comunidade educativa a adquisición de hábitos de convivencia

democrática, de respecto mutuo e de participación responsable.

3- Promover a relación de igualdade entre mulleres e homes

4- Previr comportamentos disruptivos e de acoso entre iguais.

5- Atender á diversidade.

6- Implicar aos distintos sectores da comunidade educativa.

7- Promover os dereitos e deberes dos membros da comunidade educativa.

8- Desenvolver as normas e procedementos de resolución de conflitos.

9- Realizar o seguimento e avaliación do Plan de Convivencia.

B. Obxectivos Específicos

1- O uso do diálogo, dado que o alumnado ten os seus propios puntos de vista

que  enriquecen  o  proceso  educativo  e  que  deben  ser,  polo  menos,

escoitados e contrastados.

2- A  xestión alternativa de problemas,  para o que é preciso crear o clima,

definir e discutir o problema, explorar solucións alternativas...

3- A afirmación da dignidade das persoas, favorecendo a súa autoestima e a

autoconfianza.

4- O  establecemento  de  normas  no  marco  dunha  democracia  participativa,

escoitando as opinións dos alumnos e das alumnas naqueles puntos que lles

atinxen.
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5- A actitude aberta e empática ante o alumnado, tratando de facer un esforzo

por ver os asuntos dende a súa perspectiva.

6- A eliminación da agresividade destrutiva.

7- O afrontamento positivo do conflito,  tomandoo coma unha oportunidade

para educar e para conseguir que os alumnos e as alumnas melloren as súas

capacidades persoais e sociais.

8- A implicación das partes na xestión do conflito, coma o mellor camiño para

resolvelo realmente.

9- O  rexeitamento  da  exclusión,  o  medo,  as  ameazas,  a  submisión,  a

ridiculización  ou  a  humillación,  o  silencio  como  norma  constante,  o

dominio,  a  indiferenza  no  trato  interpersoal,  o  derrotismo,  a

competitividade interpersoal etc.

4. DOCUMENTOS AFECTADOS POLO PLAN DE CONVIVENCIA

Os principais documentos que regulan a organización xeral do centro son:

A. O proxecto Educativo (PE)

B. As Normas de Organización e funcionamento (NOF)

C. O Plan de Acción Titorial (PAT)

Dende o punto de vista da promoción e regulación da convivencia nos centros, os

obxectivos fundamentais,  de cara ao contido desta documentación institucional,

son:

- Que recollan e promovan a cultura da resolución positiva de conflitos.

- Que desenvolvan os procedementos a seguir,  tanto para a promoción do

clima  de  convivencia,  coma  para  a  resolución  de  problemas  que  irán

aparecendo.

A) O proxecto Educativo (PE)

 O Proxecto educativo do centro recollerán:

 Os valores, os obxectivos e as prioridades de actuación.

 A  concreción  dos  currículos  establecidos  pola  Administración  Educativa

que corresponde fixar e aprobar ao Claustro.

 O tratamento transversal nas áreas, materias ou módulos da educación en

valores e outros ensinos.
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 As Normas de Organización e Funcionamento (NOF)

 O Plan de Acción de Atención á Diversidade

 O Plan de Acción Titorial.

 O Plan de Convivencia.

 O Plan de normalización lingüística.

 O Proxecto lector e o club de lectura.

B)  As normas do Centro (NOF)

As  NOF  é  o  documento  que  recolle  as  normas  e  as  instrucións  que  regulan  a

organización e o funcionamento do centro educativo, facilitando a fluidez de todas

as actuacións nos diversos ámbitos e contexto. Está incluído no Proxecto Educativo

de Centro e consta dos seguintes elementos fundamentais.

 Composición  e  funcionamento  dos  distintos  órganos  de  goberno  e  de

xestión do centro.

 Funcionamento  dos  mesmos:  membros,  constitución,  sistemas  de

convocatoria, procedementos...

 Dereitos e deberes dos distintos colectivos que compoñen a comunidade

escolar.

 Recursos:  uso  de  espazos,  sistema  de  saídas,  excursións,  acceso  ao

material...

 Normas para a convivencia.

As NOF é, polo tanto, o documento específico para marcar as pautas de convivencia

que se seguen no centro, por iso resulta especialmente importante que recolla a

cultura de resolución positiva dos conflitos e que regule con claridade tanto as

estruturas e servizos específicamente pensados para o fomento da convivencia e a

resolución de conflitos (Observatorio da convivencia, Comisión de Convivencia,...),

coma aqueloutros máis xerais pero con responsabilidade directa nestes ámbitos

(consello Escolar, Equipo Directivo, Claustro de profesores, titorías, Departamento

de Orientación...).

C) O Plan de Acción Titorial (PAT)
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A  Acción  titorial  é  a  actividade  docente  máis  específicamente  indicada  para

traballar co alumnado a convivencia escolar e a resolución de conflitos, sen por iso

esquecer que esa tarefa é responsabilidade de toda a comunidade educativa e que

debe estar presente no conxunto da vida escolar. Polo tanto, é preciso constar cun

Plan de Acción Titorial que guíe a acción de todos os docente do noso centro nas

tarefas titoriais e que preste especial  interese á promoción da convivencia e ao

tratamento dos conflitos interpersoais.  O titor será o encargado de coordinar e

consensuar as normas de convivencia na aula.

5.  O QUE ENTENDEMOS POR CONVIVENCIA

Convivencia é, segundo nós, a condición de relacionarse entre as persoas a

través  dunha  comunicación  permanente  fundamentada  no  afecto,  respeto  e

tolerancia que permita compartir e convivir en harmonía cos demais nas diferentes

situacións da vida.

Para iso o noso Centro dotarase de normas operativas claras e acordos precisos

que  permitan  o  exercicio  dunha  axeitada  convivencia  que  contribúa  ao

desenvolvemento  integral  dos  membros da nosa comunidade  escolar.  Con esas

normas  todos  os  integrantes  do   Centro  deberemos  ser  capaces  de  identificar,

recoñecer e superar os nosos erros e limitacións.

O  noso  Centro,  no  seu  proceso  de  ensino-aprendizaxe,  desenvolverá  valores

privilexiando entre  eles  o esforzo,  a  creatividade,  a  lealdade,  a  xenerosidade,  a

autenticidade e a responsabilidade persoal. Para lograr este valores, a familia xoga

un  papel  fundamental,  pois  os  alumnos  e  alumnas,  desde  a  infancia,  aprenden

condutas  que  favorecen  unha  convivencia  harmónica  e  unha  axeitada

comunicación, dándolles a seguridade suficiente para desenvolverse dunha forma

correcta no ámbito social, adquirindo así diversos valores e responsabilidades.

O profesorado debe actuar con flexibilidade, moderación, e criterio, tendo en conta

á persoa e as diferenzas individuais do alumnado, debe coidar que as súas accións

non firan, senón pola contra, que a medida correctora que se aplique ao alumnado

vexa  que  é  xusta,  necesaria,  sentida,  comprendida  e  aceptada  para  que  así  se

converta en motivación para un cambio positivo.

6. A DIAGNOSE DA CONVIVENCIA NO IES DE CACHEIRAS

No IES de Cacheiras, podemos separar en dous grupos as condutas conflitivas que

atopamos con maior frecuencia nas nosas aulas:
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A. As condutas disruptivas.

B. As condutas violentas. 

a. O comportamento Bullying

b. O dano ás propiedades  e vandalismos.

c. As pelexas entre alumnos/as ou grupos de alumnos/as.

A. As condutas disruptivas.

Entendemos  por  “disrupción”  todo  un conxunto  de  condutas  inapropiadas  don

alumnado dentro das aulas con efectos negativos para o desenvolvemento normal

das clases. Citamos algunhas das máis habituais:

 Chegar tarde á clase.

 Pedir con certa frecuencia saír ao servizo.

 Pintar nas mesas ou paredes

 Tirar cousas pola clase

 Pintar no caderno ou no libro

 Consumir algún tipo de comida

 Desordenar mobiliario

 Brincar

 Emitir ruídos ou berros na clase

 Saír o entrar desordenadamente

 Non traer os deberes feitos

 Negarse a facer as tarefas de clase

 Falta de interese, pasividade ou inactividade

 Non traer o material escolar necesario: libros, cadernos, bolígrafo e roupa e

calzado deportivo, no caso da clase de Educación Física.

 Interromper ao profesorado na clase.

 Non acatar as ordes do profesorado.

 Levantarse do sitio sen permiso.

 Faltarlle ao respecto a calquera profesor ou compañeiro.
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 Gardar as cousas antes de tempo sen permiso.

 Rir as grazas aos que interveñen con intención de romper a dinámica de

traballo na aula.

 Intervencións impertinentes, sen pedir permiso.

 Comentarios e valoracións que non veñan a conto e que rompen o ritmo de

traballo.

 Cuestionar frecuentemente as decisións (incuestionables) do profesorado.

B. As condutas violentas.

Nalgúns casos observamos algunhas condutas agresivas, moi preto da violencia,

sen que as persoas que provocan o conflito saiban controlarse.

Estas condutas acostuman a producir un dano físico, verbal ou psicolóxico causado

a outra persoa de xeito intencionado nun casos e instintivo noutros.

a. Comportamento Bullying

O termo Bullying procede do inglés e podería traducirse como “intimidación”

pero, expresado de xeito coloquial, cabería traducilo por “matón/a” “abusón/a”

ou “chulo/a”. Pode definirse coma a “violencia mantida mental ou física, guiada

por un individuo ou por un grupo e dirixida contra outro individuo que non é

capaz de defenderse a si mesmo nesa situación e que se desenvolve no ámbito

escolar”.  Trátase  dun  maltrato  entre  iguais  porque  supón  unha  agresión

reiterada  cara  unha  persoa  de  menor  status  de  poder.  Este  maltrato  pode

adoptar diferentes formas:

 Agresión física: atacar fisicamente aos demais (patadas, puñazos...)

 Agresión verbal: alcumes, insultos, ameazas, intimidacións, desafíos,

malas contestacións, vexacións, comentarios racistas, humillacións...

 Agresión indirecta: inducir a agredir a un terceiro.

 Agresión  social:  propagar  rumores  pexorativos,  rexeitamento  e

exclusión social (ignorar, non deixar participar...)

 O dano ás propiedades e vandalismo

O  vandalismo  escolar  é  un  dano  intencionado  e  non  autorizado  contra  as

propiedades  do Centro  Escolar,  é  dicir,  unha  hostilidade maliciosa  contra  o

edificio, o seu mobiliario e/ou o material educativo. En concreto:
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 Pintar portas, pupitres ou paredes con nomes, mensaxes ou debuxos.

 Romper cristais ou portas intencionadamente.

 Estragar calquera tipo de material educativo.

b. As pelexas entre alumnos/as ou grupos de alumnos/as

Trátase de episodios de agresividade verbal (falar mal do/a outro/a, ofender,

insultar,  poñer  alcumes...)  ou  física  (pegar,  golpear  con  obxectos,  morder,

empuxar,  dar  tortas,  facer  a  cambadela...)  entre  un/unha  ou  varios/as

alumnos/as,  como  forma  de  solucionar  un  determinado  conflito  ou  como

resposta a unha provocación percibida.

7. CAUSAS DOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA

De acordo con varios autores e autoras existen varios factores que en moitos casos

debemos analizar cunha certa conexión e que favorecen e determinan a aparición

dos conflitos na escola:

A. Factores externos á institución escolar:

A. A situación familiar

Dende as familias encontramos actualmente un factor importante que nos

axuda a explicar o conflito que acontece no ámbito escolar. Neste contexto

favorecen a conflictividade as seguintes situacións:

 A desestruturación familiar e a frecuencia de núcleos monoparentais.

 A violencia familiar que os/as alumnos/as van interiorizando como

forma de resolver conflitos.

 Os  autoritarismos,  onde  o/a  máis  forte  domina  e  impón  os  seus

criterios.

 A  permisividade  esaxerada,  con  ausencia  de  normas  claras,

coherentes e consistentes que guíen o comportamento dos menores.

 A falla de afecto no fogar e a falla de atención aos/ás fillos/as.

 A  intolerancia  e  os  conflitos  na  parella,  etc.,  son  factores  que

colaboran a que os/as nenos/as reciban unha educación inadecuada

que, á súa vez, favorece a aparición da conflictividade.

a. O contexto social
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No noso centro non existen grupos minoritarios de alumnos e alumnas que

teñen unha situación familiar caracterizada pola pobreza ou a marxinación,

pero  si  afectados  polo  desemprego,  a  falla  de  recursos  económicos,  a

ausencia de valores claros, ou incluso, se ten dado algún caso de consumo

de alcohol ou outras drogas.

b. Os medios de comunicación

A televisión, o cine, as revistas, os vídeos, a prensa..., en xeral ofrecen.

 Unha carga significativa de violencia e agresividade, tanto física coma

psíquica.

 As mensaxes subliminais,  contidos detrás das escenas,  que son con

frecuencia  unha  defensa  descarada  da  forza  fronte  á  razón,  da

intolerancia fronte á solidariedade.

B. Factores inherentes á institución escolar.

Existen tamén algunhas características que definen á escola e que favorecen unha

convivencia conflitiva. Citamos entre outras as seguintes:

 O deseño curricular:  a actual  proposta educativa non é axeitada para un

grupo  de  alumnos  e  alumnas  que  se  motivan  máis  ante  a  actividade

práctica, cun mínimo moi ben seleccionado de teoría e que fracasan curso

tras curso no actual modelo, xa nos primeiros cursos da ESO.

 O cuestionamento da utilidade da escola: instalados/as na cultura do goce

do presente,  lonxe da cultura  do esforzo e da paciencia  para  recoller os

froitos a longo prazo, resulta difícil conseguir que o alumnado se centre nas

tarefas escolares.

 A descompensación das funcións da escola: a finalidade máis importante da

escola é a educación; pero, na práctica, dáselle moita maior importancia á

transmisión de coñecementos. Importa moito máis que un/unha alumno/a

obteña boas cualificacións nas distintas áreas que a súa formación integral

ou que o seu comportamento educado.

 O clima da escola: a falla de unidade e consenso en torno á implicación do

profesorado,  a  dificultade  para  consensuar  uns  valores  comúns,  a

disparidade de respostas na acción educativa, ó énfase nunha disciplina moi

autoritaria ou permisiva,  a  falla  de atención á persoa do/a alumnos/a,  a

interculturalidade...
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 As relacións interpersoais: a comunidade educativa está composta por un

sistema de relacións interpersoais de distinta natureza, coa presenza dunha

grande diversidade.

 O alumnado: na relación profesorado-alumnado, se o alumnado non asume

responsabilidades no propio proceso da súa educación, se as clases son só

maxistrais nas que o alumnado xoga o papel de receptor pasivo, se non hai

comunicación fluída entre profesor/a e alumnos/as, esta situación pode ser

determinante  no  nivel  de  conflitividade.  Tamén  a  mala  relación  entre  o

alumnado,  materializada  en  condutas  coma  a  existencia  de  grupos  de

presión,  faltas  de  respecto,  agresións  cotiás,  desintegración  de  certas

minorías..., conleva a un clima escolar negativo que favorece a escalada de

conflitos.

En definitiva a falla ou deterioro da motivación do alumnado de cara ao esforzo

que supón o traballo intelectual da vida académica, afecta directamente, non só ao

rendemento escolar, senón tamén ás relacións sociais do centro ao ser causa dun

sistema  de  culpabilidades  non  recoñecidas.  Convértese  así  nunha  fonte

permanente de conflito.

8. A PREVENCIÓN DOS CONFLITOS

Convivir, entendido coma vivir uns con outros sobre a base dunhas determinadas

relacións  sociais  e  a  uns  códigos,  no  marco  dun  contexto  social  determinado.

Dentro desta relación debemos aceptar o feito de que os conflitos son inseparables

da  convivencia  democrática  e,  nese  sentido,  non  podemos  pretender  que  a

educación  transcorra  sen  conflitos,  nin  tampouco  pensar  que  estes  resultarán

necesariamente negativos.

Aprender  a  convivir  é  un  dos  obxectivos  deste  PLAN  DE  CONVIVENCIA.  Os

conflitos poden ser útiles e valiosos se se xestionan construtivamente posto que

ofrecen  a  todos  os  implicados   a  posibilidade  de  utilizar  e  desenvolver  o  seu

razoamento teórico e os seus valores morais, á vez que adestran unhas relacións

sociais máis satisfactorias para todos.

A prevención dos conflitos consiste no desenvolvemento de habilidades e actitudes

para resolver os problemas que se nos presenten xa non seus primeiros estadios.
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Para previr a violencia conflitiva no noso  centro debemos considerar que é preciso

levar a cabo cambios no contido e na metodoloxía do currículo. Para iso debemos

ter en conta: a educación en valores, a educación intercultural, as estratexias para

previr o racismo e a xenofobia, as estratexias para previr a violencia de xénero, o

desenvolvemento  das  habilidades  de  comunicación:  escoita  activa,  fomentar  a

empatía, expresar os propios sentimentos, etc.; o desenvolvemento das habilidades

sociais:  asertividade,  axuda ao desenvolvemento da capacidade de xuízo moral,

etc.,  o  desenvolvemento  das  habilidades  para  a  resolución  de  conflitos:

negociación,  mediación,  etc.;  a  toma  de  decisións,  a  mellora  da  autoestima  e

autocoñecemento, o desenvolvemento do autocontrol, etc.

Como profesionais da educación deberemos estar formados  naqueles temas que

poden axudarnos a xestionar mellor as nosas aulas e a resolver positivamente os

conflitos que poidan xurdir como resultado da convivencia. Os principais ámbitos

de formación son os seguintes.

 A mellora e control do traballo co alumno

 A Psicoloxía da adolescencia

 A aprendizaxe significativa

 A aprendizaxe cooperativa

 As estratexias de aprendizaxe

 Os estilos de aprendizaxe

 As formas de motivación

 As habilidades sociais

 A mellora e control da propia actuación ou estratexias comunicativas

 As habilidades sociais persoais

 Os estilos de ensino

 As habilidades para o control da tensión

 A atención á diversidade

 As estratexias para a resolución de conflitos

 O adestramento na resolución de problemas

 O proceso de negociación

Páxina 230 de 449



 O uso de contratos individuais e/ou grupais

 A mediación escolar

 O uso efectivo do reforzo e sancións, etc...

A. Os valores que defendemos.

Os valores son características morais que toda persoa posúe. Están interiorizados e

determinan en gran medida  a súa personalidade, orientando a  conduta.

Debemos  ter  como  meta  e  obxectivo  o  conseguir  que  o  noso  profesorado,

alumnado e persoal non docente se guíe polos valores que posibilitan o exercicio

activo da cidadanía activa e democrática e unha boa convivencia, tales como:

1. A xustiza como vontade constante de dar a cada un o que é seu, o que lle

pertence  sobre  a  base  do  seu  esforzo  e  os  seus  dereitos.  No  ámbito

educativo consiste en tratar a todo o alumnado con criterios de equidade,

sen prexuízos e sen exclusións, respectando a diferencia.

2. A  liberdade  como  valor  que  designa  a  facultade  do  ser  humano  que  lle

permite decidir, levar a cabo ou non unha determinada acción segundo a

súa intelixencia ou vontade.

3. A responsabilidade  como valor que se exerce cando cada persoa ofrece

unha actitude axeitada para solucionar as tarefas que lle corresponden. No

seu sentido máis profundo asóciase tamén co respecto aos compromisos

que contraemos cos demais. Unha persoa responsable ten unha actitude de

estima e respecto para coa súa propia persoa e achega eses mesmos valores

ás tarefas nas que participa.

4. A igualdade é un valor que representa a defensa e respecto dos mesmos

dereitos  e  oportunidades  para  todas  as  persoas,  sen  ningún  tipo  de

discriminación.

5. A solidariedade é un valor que consiste na axuda e cooperación mutua e

desinteresada, que debe existir entre as persoas,  non porque coñezan ou

sexan os nosos amigos, simplemente porque todos temos o deber de axudar

ao próximo e o  dereito de recibir a axuda dos nosos semellantes.

6. O respecto  é o factor que faculta ao ser humano para o recoñecemento,

aprecio e valoración das calidades dos demais, persoas, animais ou cousas,

sen o uso dos prexuízos.
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7. A tolerancia é unha actitude persoal de respecto ante o que é diferente aos

propios valores morais cultura e/ou xénero. A tolerancia debe ser crítica

cando a diferenza se ampara en valores contrarios aos dereitos humanos.

8. A  paz  designa  un  estado  interior,  exento  de  violencia,  odio  e  máis

xeralmente de sentimentos negativos.

9. O diálogo, é unha conversación entre dúas ou mais persoas, mediante a cal

se  intercambia  información e se comunican pensamentos,  sentimentos  e

desexos. No ámbito educativo é moi importante como método para resolver

os  conflitos.  É  necesario  saber  escoitar  e  defender  con  argumentos  as

propias propostas, interveñen os xestos, a entoación e a actitude. Este valor

permite nos ámbitos familiares e educativos intercambiar ideas, opinións e

escoitar as razóns do outro. Tamén, pon de manifesto que unha persoa non

posúe toda a verdade e que non todos pensan o mesmo.

10. A  Participación,  é  un  valor  que  nos  permite  exercer  os  nosos  dereitos,

expresar as nosas opinións e defendemos os nosos ideais. A participación

dos  escolares  debe  ser  estimulada,  e  iso  require  unha  disposición  a

compartir o poder de decisión, e a soportar os erros e contraindicacións da

participación  en  aras  da  crenza  no  seu  valor  formativo.  A  participación

creativa  dos  alumnos  no  centro,  as  súas  deliberacións  e  adopción  de

resolucións é un exercicio moi  valioso para formar a súa conciencia,  así

como  para  descubrir  a  dependencia  e  conexión  desta  coa  comunidade

social.  A conduta participativa na escola é un valor moral de seu porque

entraña  ocuparse  do  que  é  común como  cousa  propia  e  porque  esixe  a

acción cooperativa cos demais para o logro de bens colectivos.

11. A autoestima, a nivel social representa os sentimentos que unha persoa ten

acerca de si mesmo na súa relación coas demais persoas. A nivel académico

é a avaliación que o alumno/a fai de si mesmo en canto á satisfacción do seu

rendemento e aceptación por parte das demais persoas.

12. A empatía, é un valor que permite en recoñecer as emocións alleas, as dos

compañeiros  e  compañeiras,  as  do  alumnado.  Consiste  en  ser  capaz  de

poñerse  na  pel  da  outra  persoa  e  sintonizar  especialmente  coas  súas

emocións, aínda que non se manifesten claramente.

13. A  autonomía,  representa  un  conxunto  de  capacidades  prácticas  que

permiten  que  o  alumnado  se  prepare  para  a  vida,  atope  recursos  para
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afrontar as situacións diarias. A pesares de que consideramos a autonomía

coma  un  valor  eminentemente  individual,  ten  unha  gran  transcendencia

social,  na  medida  que  implica  comportamentos  libres  e  responsables.

Representa  tamén  a  capacidade  de  ter  e  manter  un  criterio  propio

impermeable a presións externas.

14. A dignidade, é un valor interno da persoa derivado dunha serie de trazos de

identificación que  a  fan  única  e  irrepetible.  A  persoa  ten  un dinamismo

interior que a impulsa a rexeitar o ser tratada coma un obxecto, coma un

mero medio e non coma un fin. A persoa desexa, dende o máis fondo do seu

ser,  ser  tratada  como  persoa,  como  un  fin  en  si  mesmo.  Recoñecer  a

dignidade do ser humano é recoñecer ese valor igual a todos e cada un dos

seres humanos. Sobre a base da dignidades, recoñécenselle certos dereitos

básicos e fundamentais como: o dereito á vida, á subsistencia, á liberdade...

15. A diversidade, é un valor que a escola debe pór ao alcance de todos e todas.

Educar na diversidade significa referirse á conciencia educativa de que todo

o alumnado, profesorado, centros, etc., son diferentes. É partir da idea de

que  cada  un  é  un  ser  orixinal  e  único.  É  entendida  como  unha  serie

progresiva de respostas adaptativas, dende as decisións de centro e aula,

ata  as  individuais,  para  responder  axeitadamente  a  esa  rica  diversidade

humana.

16. O  control  emocional,  é  un  valor  que  consiste  en  coñecer  as  propias

emocións e saber controlalas, é dicir, ter a habilidade precisa para manexar

a ansiedade, o medo, a tristura, a rabia, a ira...

17. O espírito crítico e creativo,  consiste na madureza para saber valorar os

contidos de aprendizaxe e defender con criterio e referente ético as propias

propostas.

B. O estilo educativo que queremos promover

O  Estilo  educativo  desenvolvido  polo  profesorado  fai  referencia  á  filosofía

educativa  que  segue  cada  docente  e  que  condiciona  a  súa  forma  de  actuar

diariamente nas aulas.

Entendemos por estilo educativo o conxunto de ideas, crenzas, actitude e hábitos

de comportamento que pais/nais e profesores/as manteñen respecto á educación

dos seus alumnos/as e fillos/as e que guían e condicionan a súa tarefa diaria como

educadores/as.
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O  estilo  educativo  ten  unhas  consecuencias  claras  e  significativas  sobre  a

comunicación entre o/a educador/a e o educando/a e, no contexto da aula, sobre o

clima de convivencia que se establece. Por suposto, tamén inflúe sobre a formación

de personalidade global da mocidade á que impartimos docencia.

Os  autores  estudosos  do  tema  reducen  a  catro  os  posibles  estilos  educativos:

educación  sobreprotectora,  educación  inhibicionista,  educación  punitiva  e

educación asertiva.

O estilo educativo asertivo. Características

Cremos  que  o  estilo  educativo  máis  axeitado  é  o  estilo  asertivo,  que  ten  as

seguintes características:

 Este tipo de educadores pensan que o alumnado:

o Nace ignorante e ten que aprender, paso a paso, a comportarse como

as persoas adultas desexan.

o Precisa tempo e unha boa dose de esforzo para esas aprendizaxes,

porque son novas e porque poden chocar cos seus gustos, desexos e

necesidades.

 Con esa comprensión:

o Fixan a súa atención nos progresos e nos elementos mais positivos

da conduta do alumnado.

o Eloxian tanto o esforzo coma os logros.

o Sancionan con firmeza e regularidade as condutas inaceptables.

o Destacan especialmente o comportamento excepcional.

o Ignoran pequenos fallos, imperfeccións ou deficiencias.

o Diferencian  claramente  entre  a  persoa,  á  que  sempre  aprecian,

comprende e valoran, e a conduta, que pode non ser a axeitada en

certos momentos.

o Teñen  paciencia  activa.  Confían  no  progreso  do/a  educando/a,  e

mentres este se produce son comprensivos coa súa imperfección.

Consecuencias positivas do estilo asertivo para o alumnado
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As consecuencias beneficiosas para a conduta do alumnado son:

 O eloxio e o recoñecemento reforza os comportamentos adecuados do/a

alumno/a, converténdoos en hábitos.

 O eloxio dunhas condutas e a  ignorancia doutras favorecen un excelente

autoconcepto e unha adecuada autoestima.

 O/a alumno/a medra e desenvólvese con seguridade en si mesmo/a, con

autonomía persoal e con interese por acadar metas maiores.

 O eloxio, administrado en doses altas, permite unha mellor tolerancia das

sancións e recriminacións.

 O  alumnado  toma  decisións  en  función  das  consecuencias  que  espera

conseguir.

 O alumnado progresa en competencia, baixo a súa propia iniciativa.

 O alumnado aprecia e respecta aos seus educadores.

A CONDUTA ASERTIVA, segundo diversos autores, fai que o alumnado acade:

1. Respecto  a  si  mesmo/a,  concibíndose  coma  un  ser  humano  con  enerxía

limitada que precisa abastecerse e coidarse.

2. O Respecto polos demais, concibir aos demais como seres humanos tratados

con dignidade e respecto; require empatía.

3. Ser  directo,  implica  que  as  mensaxes  sexan  transmitidas  de  xeito  claro,

sincero e preciso.

4. Ser honesto, transmitir con sinceridade os propios sentimentos, opinións e

desexos.

5. Ser apropiado, dicir o que debemos e queremos dicir, pero, ademais, tendo en

conta o tempo e o contexto no que se produce a interacción, non responder a

destempo ou fóra de lugar.

6. Control  emocional,  non  supón  negar  os  sentimentos,  senón  encarrilar  as

emocións para que non provoquen reaccións non desexadas e negativa para a

comunicación.

7. Saber dicir, expresar a mensaxe desexada de xeito correcto, coa estrutura e o

proceso adecuados.
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8. Ser positivo, recoñecer e informar aos demais que nos damos conta de que

elles, igual ca nós, intentan beneficiar e axudar.

Valores a ter en conta polo profesorado

Neste contexto o PROFESORADO DEBE facer seus os seguintes valores:

 Consistencia, significa aclarar perfectamente as expectativas, as normas, as

demandas, os procedementos... e mantelos, aplicalos sempre para todos/as.

 Coherencia,  a  mensaxe  que  lle  transmite  ao  alumnado  debe  ser  sempre

clara, sen ambigüidades, facendo concordar o que di co que fai.

 Predictibilidade,  os/as  alumnos/as  demandan seguridade,  precisan saber

en cada momento cal vai ser a postura do profesorado.

 Fiabilidade,  o  alumnado  debe  poder  fiarse  do  que  dio  o/a  profesor/a,

porque está seguro de que actuará sobre a base dese criterio.

 Negociación,  fai  referencia á capacidade do/a profesor/a para dialogar e

chegar  a  acordos  co  alumnado,  sabendo  honrar  e  respectar  á  persoa  e

manténdose firme nos obxectivos.

 Xustiza,  sentido  da  equidade  e  do  trato  pra  todos/as  baixo  criterios  de

igualdade.

Outros aspectos útiles para o profesorado na aula:

 Exercicio  de  autoridade  directiva  por  parte  do  profesorado,  e  non  de

autoritarismo.  Dar  razóns  e  explicacións  sobre  as  propostas,  tratar  de

convencer e negociar mais ca de impoñer, respectar o punto de vista dos

demais, empatizar co alumnado, coidar as relacións persoais dialogando sen

que resten resentimentos.

 Establecemento  de  Vínculos  afectivos  na  relación  do  profesorado  co

alumnado: transmitir con claridade que son aprezados e que preocupa o

seu desenvolvemento e aprendizaxe.

 Atención e control dos malos tratos entre iguais (bullying), que preocupa

moito ao alumnado, que pasa moi desapercibido para o profesorado e que é

fonte de numerosos conflitos.

 Coidado da “ecoloxía da clase”: unha clase limpa, agradable, ordenada, ben

decorada,  personalizada  segundo  os  gustos  do  seu  alumnado...  invita  á

tranquilidade. É importante promover a participación do alumnado neste

Páxina 236 de 449



aspecto para favorecer que poidan sentirse cómodos e orgullosos da súa

clase.

 Evitación, por parte do profesorado, de actitudes que poden provocar, sen

pretendelo,  disrupción no alumnado. Altibaixos emocionais,  agresividade,

falla  de  respecto  cara  o  alumnado,  uso  do  sarcasmo...Trátase  de  usar  a

asertividade na comunicación co alumnado.

 Dispensa de atención individualizada ao alumnado con problemas graves de

conduta,  solicitando  axuda  a  outros  servizos  (Orientación,  servizos

médicos,...) se se considera necesario.

 Ante un conflito, sexa da natureza que sexa, non existe un procedemento

único e invariable para ser aplicado con garantías de éxito absoluto. 

Aspectos útiles durante o desenvolvemento das tarefas na aula:

1. Motivación

 Valorar  as  contribucións  creativas  e  incorporalas  ao  grupo,  de  é

posible.

 Loar, retroalimentar

 Manter  un ritmo, cambiar sen sobresaltos (as transicións son fonte

de moita disrupción)

 Non interromper o fluír das clases innecesariamente e deixar para o

final as cousas que van xurdindo.

 Axudar aos alumnos/as que o requiran

2. Contidos e procedementos

 Aclarar dúbidas, preguntar polas dificultades

 Non  permanecer  demasiado  tempo  cun  mesmo  tema.  Ter

preparadas tarefas a diferentes niveis (atención á diversidade)

3. Supervisión

 Non permitir que un grupo ou unha persoa monopolice a atención

 Aconsellar, anotar, organizar, reprender, escoitar...

 Optimizar  a  situación espacial:  diante,  entre  os  pupitres,  ao  final,

movéndose para ver as tarefas do alumnado.
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4. Ao recoller e saír

 Preparar e organizar o final da clase: deixar tempo.

 Ter previsto que o alumnado máis conflitivo remate a tarefa antes

cós/cas outros/as.

 Resumir o que se fixo e conectalo cos plans para o futuro.

 Ter  unhas  breves  palabras  con  aqueles  alumnos/as  que  non

colaboraron.

C- AS NORMAS DE AULA E O PAPEL DO ALUMNADO E DO PROFESORADO

As medidas de mellora no grupo-clase:

Se ben estas medidas se enmarcan esencialmente na Acción Titorial, é conveniente

que constitúan un referente metodolóxico unificado e xeneralizado para todo o

profesorado co fin de evitar mensaxes incoherentes ou contraditorios que fosen

prexudiciais para a consecución das nosas metas.

Entre estas medidas citamos as seguintes:

 Fomentar a aprendizaxe cooperativa

 Reparto equilibrado de responsabilidades e tarefas entre o alumnado

 Favorecer a autoestima cando se detecten situacións de infravaloración

 Crear un clima de confianza aceptando as suxestións do alumnado

 Rexeitar  as  actividades  grupais  discriminatorias,  fomentando  o

compañeirismo.

 Establecer normas claras de funcionamento na aula en coordinación coas

do Centro cunha formulación positiva.

 Fomentar a participación en tarefas e responsabilidades do centro

 Crear a figura do alumno/a axudante para os estudantes novos que entren

neste centro.

 Establecer al figura dun alumno/a mediador dentro da aula que colabore co

titor/a na resolución de incidencias ou conflitos.

AS  NORMAS  DE  AULA  DEBEN  SER  CONSENSUADAS  ENTRE  O  TITOR,  O

PROFESORADO E O ALUMNADO

Ao Titor correspóndelle a labor de coordinación das normas de aula.
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Deberanse ter en conta os seguintes criterios para a elaboración destas normas:

 Deben  ser  claras  e  concretas,  para  que  resulte  fácil  determinar  se  se

cumpren ou non.

 Enunciadas,  preferiblemente,  en positivo.  Mellor facendo referencia  a un

comportamento correcto que a unha prohibición.

 Que resulten realistas e fáciles de cumprir.

 Que sexan xustas e comprensibles,  que se entenda o seu sentido,  a   súa

razón de ser.

 Non excesivas en número.

 Non poder ir contra as normas establecidas no centro nin contra outras de

rango superior.

 Deben elaborarse nas primeiras clases de cada curso académico.

 Cada norma deberá conter unha medida correctora no caso de incumprirse.

Esta debe estar relacionada coa norma que non se cumpre.

 Resulta imprescindible que todo o profesorado as cumpra

 Tamén se deben incluír normas para o profesorado

1- As normas para o alumnado deben referirse polo menos aos seguintes aspectos:

a) Compromiso na asistencia, puntualidade e corrección na aula

b) Compromiso para traer á clase todo os material  escolar que se precisen

(libros, cadernos, bolígrafos...etc...)

c) Compromiso  para  realizar  puntualmente  as  tarefas  que  encomenda  o

profesorado.

d) Compromiso  para  a  escoita  activa:  atención,  silencio  e  petición  para

intervir.

e) Compromiso para respectar a todas as persoas da aula, sen interrompelas

nin molestalas.

f) Compromiso para respectar todo o material da aula, individual e colectivo

g) Compromiso  para  deixar  a  aula  ordenada  e  limpa  antes  de  abandonala,

contemplando sempre o aforro de enerxía.
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2- As normas para o profesorado  deben referirse aos seguintes aspectos.

a) Compromiso de puntualidade

b) Compromiso de respectar a todas as persoas da aula

c) Compromiso  de  cumprir  as  normas  acordadas  e  de  facelas  cumprir  de

maneira xusta e imparcial

3-  Deberanse  contemplar  as  posibilidades  do  alumnado  para  reclamar  ante  o

incumprimento  das  normas  por  parte  do  profesorado  a  través  da  Xunta  de

Delegados, Titoría, Dirección, etc...

As medidas correctoras

A cada  norma  debe  acompañala  un  tipo  de  medida  correctora  para  o  caso  de

incumprimento.

Algúns criterios para elaborar estas medidas.

 Deben ser realistas  e factibles

 Deben gardar proporción coa falta cometida

 Deben ser eficaces á hora de corrixir o comportamento inadecuado

 Sempre  que  sexa  posible,  deben  ir  orientadas  a  corrixir  o  problema

ocasionado  polo infractor, polo que deben gardar unha relación lóxica co

tipo de falta cometida.

 Non deben ir contra os dereito fundamentais da persoa.

 Cada norma debe levar unha ou varias medidas correctoras graduadas, en

función  da  magnitude  do  dano  causado  e  considerando  unha  posible

reincidencia.

Entre outras posibles propoñemos as seguintes:

 Advertencia razoada do profesor/a oral en público

 Advertencia razoada do profesor/a oral en privado, ao final da clase.

 Advertencia razoado do profesor/a por escrito.

 Un recreo suplementario no centro co profesor/a (cumprimentando tarefas

e/ou comprometéndose a cambiar de conduta)

 Realización de tarefas comunitarias (coordinado polo profesor)
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 Unha chamada telefónica aos pais (por parte do profesor, titor, ou xefatura

de estudos.

Acordo final e mecanismos de revisión e coordinación

 O acordo final debe ser recollido por escrito e asinado por todas as partes.

 Os mecanismos de revisión do acordo, e a periodicidade da mesma, poderán

ser  recollidos  no  documento  pactado.  É  moi  importante  contar  con

mecanismos para o seguimento da eficacia da normativa,  coma follas de

observación sistemática, cuestionarios para o alumnado e o profesorado...,

que axuden a recoller información sobre o funcionamento do sistema.

 A  coordinación  do  profesorado  resulta  tamén  imprescindible.  É  preciso

unificar criterios e consensuar interpretacións sobre as normas, tanto para

poder ofrecer ao alumnado un modo de actuar consistente coma pra chegar

a unha política de centro na xestión de conflitos.  Esta coordinación será

tamén a mellor fórmula para que a normativa que sae da participación do

alumnado, a nivel de grupo clase, se vaia incorporando ao NOF, reforzando

así a coherencia entre os niveis de aula e de centro.

D. O PLAN DE ACOLLIDA PARA ALUMNADO E PROFESORADO NOVO

Establécese un Plan de acollida para todo o alumnado, familias e profesorado novo,

que  entre  por  primeira  vez  no  noso  IES  de  Cacheiras.  Este  ten  os  seguintes

obxectivos:

 Brindarlles  a  mellor  información posible  para  que  se  integren de  forma

satisfactoria no centro:

o Informar sobre algúns aspectos  de organización e funcionamento:

horarios,  actividades e protocolo de faltas de asistencia,  materiais

necesarios para o alumnado, tipo de bolsas e axudas para material

escolar, libros de texto e colaborar na súa tramitación.

o Reunións  cos  centros  adscritos  e  visita  dos  alumnos  ao  IES  de

Cacheiras.

o Informar sobre outros servizos e actividades do centro: actividades

extraescolares, saídas, excursións, etc...

o Informar  sobre  servizos  sociais  que  poidan  servir  de  axuda  e

referencia.
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 Dispor  de  persoas  de  referencia  nas  que  poder  canalizar  as  principais

dúbidas, opinións, necesidades, suxestións, etc..., ao logo do curso.

 Promover  o  acceso,  permanencia  e  promoción  educativa,  articulando

medidas que fagan efectiva a compensación de desigualdades de partida e

orientando a súa promoción no sistema educativo.

 Potenciar  os  aspectos  de  enriquecemento  que  achegan  as  diferentes

culturas,  desenvolvendo aqueles relacionados co mantemento e difusións

da lingua e cultura propia do alumnado.

E. O PLAN DE MEDIACIÓN PARA A RESOLUCIÓN DE CONFLITOS

Preténdese poñer en marcha un equipo de mediación en conflitos.

Partimos  de  que  a  mediación  escolar  é  un  método  de  resolución  de  conflitos,

mediante  a  intervención  dunha  terceira  persoa,  con  formación  específica  e

imparcial,  co  obxecto  de  axudar  ás  partes  a  obter  por  elas  mesmas  un acordo

satisfactorio.

OBXECTIVOS

Os principais obxectivos da mediación escolar son os que seguen:

1- Favorecer e estimular a comunicación, diálogo e consenso entre as partes en

conflito.

2- Promover que ambas partes comprendan o conflito de xeito global e  non só

dende a súa perspectiva individual.

3- Axudar  a  que  ambas  partes  analicen  as  causas  do  conflito,  separando  os

intereses dos sentimentos.

4- Favorecer a conversión das diferenzas en formas creativas de resolución do

conflito.

5- Restablecer,  sempre   que  sexa  posible,  as  feridas  emocionais  que  poidan

existir entre as partes enfrontadas.

CASOS DE MEDIACIÓN

A mediación parece estar especialmente indicada para conflitos coma.

 Rumores, insultos, alcumes molestos, queixas, malentendidos...

 Disputas e pelexas.

 Amizades deterioradas.
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 Ameazas, presións our encordios.

 Situacións vivenciadas como desagradables ou inxustas.

 Problemas  de  relación  entre  membros  adultos:  profesores/as,  familias,

persoal non docente.

TIPOS DE MEDIACIÓN

Os seguintes tipos de mediación mixta, na que se elixirán mediadores/as de máis

dun sector educativo, en función das persoas involucradas no conflito:

 Para  conflitos  entre  alumnos/as,   mediarían  un  ou  dous  alumnos  ou

alumnas e un/unha profesor/a.

 Para conflitos entre alumnos/as e pais/nais,  os/as mediadores/as serían

un/una alumno/a e un/unha profesor/a ou pai/nai.

 Para conflitos entre profesores/as e pais/nais, mediarían un profesor/a e

un pai/nai.

 Para  conflitos  entre  pais/nais,  os  /as  mediadores/as  serían  un  /unha

profesor/a e un/unha pai/nai.

 Para  conflitos  entre  alumnos/as  e  profesores/as,  mediarían  un/unha

alumno/a e un/unha profesor/a.

As características e capacidades que debe reunir a persoa mediadora:

 Capacidade  de  ser  neutral:  non  tratar  de  favorecer  a  ningunha  das

partes.

 Capacidade  de  ser  flexible  nas  súas  ideas,  non  aferrándose

absolutamente a ningún presuposto.

 Capacidade  de  ser  paciente,  sendo  quen de  superar  con  facilidade  o

nerviosismo, a ansiedade ou a impaciencia, debendo aportar paciencia,

serenidade, saber escoitar con interese, boas formas no trato ás persoas

en conflito...

 Capacidade de empatía, tratando de ver a s cousas como cada unha das

partes as ve, sendo quen de poñerse no seu lugar.

 Capacidade para gardar todo o tratado en secreto, confidencialidade.

 Capacidade  de   escoitar  activamente,  sabendo  sintetizar  datos,

reformulando  a  información  recibida,  reflectindo  os  sentimentos,
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mostrando  que  entende  o  que  lle  pasa  ao  que  fala,  adoptando  unha

postura física de atención.

 Capacidade de absterse de xulgar, arbitrar e aconsellar.

 Capacidade para  saber encaixar os golpes ou ataques que poida recibir.

Gardar  a  distancia  e  ter  capacidade  de  encaixe,  non  inmutarse  nin

sentirse agredido/a.

 Capacidade  de  ser  respetuoso/a,  admitindo  o  modo  de  ser,  pensar,

sentir e actuar dos/das outros/as, evitando impoñer os criterios propios

de respectando a súa autonomía.

 Capacidade  de  ser  obxectivo/a,  tratando  de  ver  oproblema  dende  o

máximo de perspectivas posibles.

 Capacidade de ser honrado/a e honesto/a.

 Capacidade  de  crear  e  manter  a  confianza  das  partes  en  conflito,

logrando que se sintan comprendidas e a gusto.

A FORMACIÓN DE PERSOAS MEDIADORAS

Os procesos de formación deberán incluír:

1. Leccións claras e ben organizadas referidas aos coñecementos necesarios para o

desenvolvemento  da  mediación:  o  conflito,  a  comunicación,  a  escoita  activa,  a

empatía, o proceso mediador, etc...

2. Un profundo adestramento práctico que inclúa a realización de todas as tarefas

propias  do  proceso  mediador:  saber  estar,  escoitar,  comprender,  reformular,

decidir, guiar, motivar..

F. Os programas preventivos co alumnado do IES 

1. Programa de loita pola equidade

O compromiso da tarefa formativa de desenvolver no alumnado a súa capacidade

para  adquirir  habilidades  na  resolución  pacífica  dos  conflitos,  lévanos

necesariamente a fomentar o respecto da igualdade de sexos.

A  educación  para  a  igualade  entre  homes  e  mulleres  debe  ocupar  un  lugar

preeminente na educación en valores que pretendemos. Hoxe é mais urxente ca

nunca  inculcar  a  necesidade  de  rexeitar  as  desigualdades  e  discriminacións

derivadas da pertenza a un determinado sexo.
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Dende O IES de Cacheiras,  hai  que ofrecer alternativas ao sexismo existente na

sociedade.  Propúgnase  unha  educación  xusta  e,  polo  tanto,  coeducativa.  Debe

aplicar a perspectiva de xénero nas accións diarias do centro.

En concreto no Centro debe existir un tratamento de linguaxe: uso dunha linguaxe

non sexista, no que se contemple e se visualice o xénero feminino. Os escritos e

documentos dirixidos desde o centro así como desde a ANPA terán en conta este

aspecto na redacción de comunicados e documentos para transmitir a información.

Outras medidas a promover polo noso centro.

 Sensibilizar e concienciar aos alumnos e alumnas coa realización de

actividades de formación (charlas, talleres, etc.) sobre coeducación.

 Repartir de maneira equilibrada as tarefas e responsabilidades entre

o alumnado de ambos sexos.

 Ter unha igualdade de trato entre o alumnado en todos os aspectos

educativos (curriculares, organizativos, metodolóxicos, actitudinais,

etc.)

 Seleccionar os textos e materiais curriculares que  contemplen un

tratamento equilibrado de xénero que non sexa sexista  (linguaxe,

roles, imaxes, currículo oculto, etc.)

 Tratar de erradicar os comportamentos e actitudes relacionais entre

o  alumnado  que  non  sexan  igualitarios.  Romper  desde  a  aula  os

estereotipos sexistas.

 Canalizar  o  rol  de  protagonismo  que  ostenten  os  homes  cara  a

situacións  de  liderado  compartido  e  relacións  afectivas  coas  súas

compañeiras.

2. Programa de educación para a saúde

No IES de Cacheiras débense promover programas de educación para a saúde que

teñan como obxectivos, relacionados con este Plan de Convivencia, os seguintes:

 Fomentar unha Educación para a saúde orientada ás destrezas.

 Desenvolver  unha  educación  en  hixiene  e  nutrición  centrada  no

desenvolvemento dos coñecementos, actitudes e destrezas que permitirán

tomar decisións positivas no ámbito da saúde.
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 Axudar aos mozos a adquirir habilidades de comunicación e negociación, a

capacidade de dicir “non” e de pensar en forma crítica, resolver problemas e

tomar decisións en forma independente.

 Contribuír  ao  desenvolvemento  de  actitudes  e  valores  que  promovan  o

respecto a si mesmo e aos demais, a tolerancia das diferenzas individuais e

a coexistencia pacífica.

 Adoptar hábitos promotores da saúde, en tanto que contribúen a reducir os

comportamentos  de  alto  risco  asociados  con  enfermidades  transmitidas

sexualmente,  embarazos  non  programados,  abuso  de  alcol  e  drogas,

violencia, danos á integridade física, entre outros.

 Promover dietas saudables acompañadas dun axeitado exercicio físico.

3. Programa de cultura de paz e interculturalidade

No  IES  de  Cacheiras  promoveranse  programas  de  cultura  de  paz  e

interculturalidade,  que  teñan  como  obxectivos,  relacionados  con  este  plan  de

convivencia os seguintes:

 Reflexionar  ampla,  profunda  e  criticamente  sobre  o  fenómeno  da

globalización,  identificando  as  repercusións  da  mesma  sobre  o

desenvolvemento sostible e a distribución da riqueza a escala mundial para

os  distintos  continentes,  países,  comunidades  e  colectivos  humanos,  e

desentrañando  os  mecanismos  e  procesos  actuantes  que  posibilitan  e

posibilitarán as devanditas repercusións.

 Elaborar  propostas  alternativas  que  corrixan  os  efectos  contrarios  ao

desexable  desenvolvemento  global  e  igualitario  de  todos  os  pobos  e

colectivos.

 Propiciar o encontro de culturas, os seus coñecementos e experiencias en

ámbitos locais e globais de Educación para a Paz, os Dereitos Humanos e a

Transformación Positiva dos Conflitos con Horizonte de Reconciliación.

 Contribuír á construción da Paz, mediante a identificación de claves sociais

e interculturais que nos  acheguen a un mutuo enriquecemento en Cultura

de Paz.

 Fomentar unha Cultura de Paz a través dunha educación e ética  públicas

que  incidan  no  respecto  dos  Dereitos  Humanos  e  nunha  recta

administración da xustiza e na reconciliación.
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 Deseñar e participar en proxectos de cooperación internacional que apoien

a articulación entre as propostas de Desenvolvemento, Dereitos Humanos e

Paz.

4. Programa lector 

No IES de Cacheiras  promovemos un PLAN LECTOR,  que ten como obxectivos,

relacionados con este Plan de Convivencia, os seguintes:

 Espertar a curiosidade na mocidade para acceder a libros do seu interese de

xeito progresivamente autónomo.

 Ampliar   os  referentes  culturais  e  estéticos  ,  a  través  da  inmersión  no

mundo dos libros.

 Facilitar o espazo físico e afectivo para o desenvolvemento da creatividade

e imaxinación do alumnado.

 Lograr que o alumnado tome espontaneamente a palabra para expresarse..

 Facilitar a relación entre o lido e as experiencias cotiás do alumnado.

 Colaborar  no  fortalecemento  do  hábito  de  escoitar  compresiva  e

atentamente  o  que  outros  expresan,  contan  ou  len,  comprendendo  e

recordando o mais significativo,  e reaccionando a través de comentarios,

preguntas e respostas.

 Potenciar  o  interese  por  ler  para  descubrir  e  comprender  o  sentido  de

diferentes textos escritos.

 Propiciar  o  respecto  polas  normas  de  convivencia  en  conversacións,

discusións e traballos grupais, aceptando as opinións alleas, o pensamento

diverxente e as quendas para falar.

 Apoiar  o  labor  docente  en  relación  ao  desenvolvemento  de  habilidades

relacionadas co coñecemento teórico e práctico.

5. Programa de adestramento en habilidades

No IES de Cacheiras promovemos programas de  adestramento de habilidades,

que  teñan  como  obxectivos,  relacionados  con  este  Plan  de  Convivencia,  os

seguintes:

 Mostrar condutas verbais e non verbais de “escoita activa”

 Identificar emocións e sentimentos da outras persoas.
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 Comunicar os propios desexos, opinións, intencións, emocións, sentimentos.

 Saudar de forma adecuada a distintas persoas do seu contorno social .

 Saber despedirse correctamente.

 Saber presentar aos compañeiros e compañeiras nas situacións adecuadas.

 Aceptar  a  propia  responsabilidade,  ante  un  fallo  cometido,  e  pedir

desculpas adecuadamente nos casos en que sexa preciso facelo.

 Responder de modo apropiado ás críticas que proveñan doutras persoas.

 Expresar  críticas  axeitadamente,  nos  momentos  oportunos,  á  conduta

doutras persoas.

 Chegar puntual ás clases e/ou ás citas e reunións que previamente fixou con

outras persoas.

 Saber encher os impresos de matrícula escolar.

 Saber escribir unha carta solicitando algo que necesita ou agradecendo algo

que recibiu

 Saber felicitar,  dar o parabén/dar o pésame,...  de maneira correcta e nas

situacións axeitadas.

 Comportarse  correctamente  cando  se  asiste  a  festas  de  calquera  tipo,

conferencias, audicións...

 Saber  compartir e prestar os obxectos persoais.

 Saber comportarse democráticamente en grupo.

 Respectar as propiedades dos demais.

 Utilizar as papeleiras no centro, en rúas, parque e locais públicos.

 Mostrar condutas de cortesía e boa educación en distintas situacións

G. O traballo cos pais/nais

Somos conscientes de que todo o proceso formativo se sustenta nunha estreita

colaboración entre escola e familia sen a que resulta difícil e en ocasións inútil o

esforzo educativo pola súa colaboración para resolver os conflitos cos seu fillos

e/ou fillas.

Consideramos que as seguintes son propostas necesarias de cooperación a ter en

conta polas familias:
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 Dar  modelos  positivos  e  intentar  resolver  os  conflitos  sen  aceptar  a

violencia.

 Exercicio de autoridade que lles corresponde no proceso de educación e

formación dos seus fillos/as.

 Cooperación co centro en casos de indisciplina, agresividade, etc.

 Colaboración co centro no proceso de ensino aprendizaxe e de integración

escolar.

 Non desautorizar ao profesorado diante dos fillos/as.

 Fomentar  nos  seus  fillos/as  a  construción  de  valores  como  o  esforzo

persoal,  a  constancia,  a  autonomía,  o  respecto cara  aos demais  e  cara  o

contorno do centro de ensino.

 Coidar o crecemento emocional, ensinándolles a poñerse no lugar do outro

e a controlarse emocionalmente.

 Impedir que os fillos/as accedan a contidos da TV, videoxogos ou internet

inadecuados á súa idade, ofrecéndolles alternativas.

 Evitar a sobreprotección dos seus fillos/as.

 Comprender a etapa de adolescencia e a colaboración dos pais e nais cos

seus fillos e fillas nesta idade.

 Revalorizar o centro escolar como un espazo de ensino e de formación.

H. O observatorio da convivencia.

O Observatorio da convivencia escolar é un órgano colexiado creado no seo do

consello escolar, que ten como finalidades reflexionar e investigar sobre o estado

da  convivencia  no  centro  e  deseñar  estratexias  para  a  súa  mellora.  A  súa

constitución e funcionamento ven regulada no Decreto 85/2007, do 12 de abril.

A  composición   do  Observatorio  da  Convivencia  no  IES  de  Cacheiras  será  a

seguinte:

 O director ou a directora do centro (que presidirá o Observatorio)

 O Xefe ou Xefa de estudos (Vicepresidencia)

 O orientador ou orientadora do centro.

 3 representantes do profesorado.
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 1 persoa representante do alumnado 

 Unha persoa representante da ANPA, ou dos pais e nais de alumnos/as.

 Unha persoa representante do persoal non docente.

 Unha  persoa  encargada  de  desenvolver  programas  e  iniciativas  de

coeducación.

As súas funcións serán as seguintes:

 Dinamizar o Plan de Convivencia do centro.

 Elaborar un informe anual da situación da convivencia no centro.

 Informar trimestralmente ao consello escolar.

 Coordinar as actuacións relacionadas coa mellora do clima de convivencia.

 Propoñerlle  á  administración  educativa  as  medidas  oportunas  para  a

mellora da convivencia.

 Aqueloutras  que  a  Administración  ou  o  Observatorio  da  Convivencia

Escolar a nivel provincial lle poidan encomendar.

9. AS MEDIDAS DE TRATAMENTO DOS CONFLITOS

Despois de insistir nas medidas de prevención que se desenvolven na aula e no

Centro,  tamén queremos  tratar  de  dar  resposta  a  conflitos  de  convivencia  que

sobrepasan o ámbito da prevención e que nos sitúan ante alternativas como a da

expulsión temporal dalgúns alumnos e alumnas do centro, que non nos parecen as

máis axeitadas.

Por  todo  iso  e  como  continuidade  e  conexión  coas  medidas  preventivas

propoñemos outras de tratamento (medidas correctoras) como as seguintes:

A. Desde a aula

O  profesorado  titor  e  alumnado  pacta  as  normas  de  clase,  tal  como  queda

expresado no apartado 7-C do incumprimento das normas séguese un listado de

medidas  correctoras  acordadas  que  cada  profesor  deberá  executar  co  seu

alumnado.

B. Desde o grupo de mediación

Tal como se ven de expoñer no apartado 7-F a mediación é unha negociación entre

as partes en conflito guiadas por unha persoa neutral, o mediador.
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Nos casos que son apropiados para a mediación pode contemplarse a posibilidade

dunha medida correctora contemplada no NOF.

C. Desde a secuencia de medidas correctoras

1º Paso: O profesorado na súa aula:

 Fixa límites (normas de aula)

 Fai advertencias, se non se respectan os límites.

 Establece compromisos co alumnado que non fai caso ás advertencias.

 Deriva o problema ao seguinte eslabón.

2º Paso : o titor ou a titora do grupo de alumnos/as:

 Programa  e  desenvolve  un  seguimento  sinxelo  do  rendemento  e  do

comportamento  do  alumnado  con  problemas:  a  través  de  táboas

actitudinais, diario do equipo docente...

 Entrevistase co alumnado, se observa efectivamente problemas de conduta

ou rendemento inferior ao esperado, desenvolvendo:

o Novas advertencias.

o Novos compromisos.

o Entrevistas cos pais/nais do/a alumno /a

o Entrevistas co/coa xefe/a de estudos.

o Entrevistas cos/coas profesores/as implicados/as.

 Deriva o problema ao seguinte nivel de responsabilidades.

3º Paso: Equipo directivo:

 Novas advertencias.

 Novos compromisos

 Medidas correctoras. Os/as responsables de chanzos anteriores non deben

aplicar esas medidas.

 Derivación do caso á comisión de convivencia.

4º Paso: comisión de convivencia

 Consensuar medidas correctoras
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 Derivación á Aula de convivencia

 Derivación fóra do centro

Hai problemas complexos que teñen a súa raíz en causas non escolares e que non

poden ser afrontados en solitario polo centro educativo. Para estes casos requírese

ter  previsto  un  plan  de  derivacións  cara  as  diferentes  institucións  que  poidan

axudar na resolución desta problemática:

 Servizos psicopedagóxicos da Consellería (EOE)

 Servizos sociais do Concello.

 Policía.

 Centro de saúde.

 Menores.

 Etc...

D. Dende a actuación ante situacións de posible acoso escolar.

O  maltrato  ou  “bullying”  pode  definirse  coma  a  “violencia  mantida,  mental  ou

física, guiada por un individuo ou por un grupo e dirixida contra outro individuo

que non é capaz de defenderse a si mesmo nesa situación e que se desenvolve no

ámbito escolar”

Este  maltrato  pode  tomar  diferentes  formas:  agresión  física,  verbal,  indirecta,

social, etc...

Os  efectos  son  negativos  para  todos/as,  para  o/a  agresor/a,  para  os/as

observadores/as,  pero  especialmente  para  a  vítima.  Para  esta  son  efectos

duradeiros que provocan altísimos niveis  de ansiedade.  Son vividos coma unha

experiencia traumática e horrible, con alta tensión nerviosa que algúns/algunhas

manifestan en síntomas coma dor de estómago e de cabeza, pesadelos, memoria

repetida do episodio e ataques de ansiedade e pánico.

Aparecen  trastornos  no  comportamento  social  coma  rabechas,  negativismo,

timidez, fobias e medos cara a escola, que moi a miúdo se traducen en desexos de

absentismo escolar e fugas.

Debemos  apoiar  o  fomento  da  mediación  escolar   como  proceso  educativo  na

xestión  de  conflitos,  e  como  paso  previo  ao  réxime  disciplinario  e  as  medidas

correctoras.  De  non  chegarse  a  unha  solución  consensuada,  a  Comisión  de
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convivencia deberá adoptar as medidas correctoras que a lei lle outorga ante os

casos de acoso e/ou poderá derivar ao seu tratamento na Aula de Convivencia.

E. Dende a Comisión de Convivencia.

É  unha  comisión  delegada  do  Consello  Escolar.  Está  composta  polas  seguintes

persoas:

 O Director 

 O Xefe de estudos

 Un representante do profesorado

 Un representante dos pais ou nais

 Un representante do alumnado

 O titor ou titora

 Orientador/a

Ten as seguintes normas de funcionamento:

 Reúnese no horario fixado.

 Debe ter en conta os informes e opinión da Orientación do Centro.

 Debe facer propostas de medidas correctoras de carácter educativo.

 Debe ter autonomía para poder optar por decisións inmediatas.

Ten as  seguintes vantaxes:

 Posibilita que as decisións sexan colectivas, democráticas e colexiadas.

 Aporta moita eficacia ás propostas positivas de convivencia no centro.

 Propón mecanismos rápidos de mediación nos conflitos.

 Facilita o seguimento das medidas correctoras dunha convivencia negativa.

Atende aos seguintes casos:

 Absentismo escolar

 Agresión grave, física, moral, psicolóxica (bullying), ou discriminación grave

contra os membros da comunidade escolar.

 Situacións reiteradas de disrupción na aula

 Falla de respecto aos membros da comunidade educativa
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 Casos graves de utilización incorrecta e descoido dos bens e instalacións do

centro.

 Actos inxustificado que perturben gravemente o normal desenvolvemento

da actividade do centro.

 Mal comportamento no transporte escolar.

F. Dende a Aula de Conviviencia

OBXECTIVOS

 Atender ao alumnado que por problemas condutuais non pode permanecer

na súa aula cos compañeiros e compañeiras.

 Fortalecer unha escola non excluinte.

 Potenciar unha educación integral da persoa.

 Promover a compensación educativa

 Impulsar o crecemento da área da resolución de conflitos de forma positiva

e reparadora.

 Crear  espazos  novos  para  aprender  a  resolver  os  conflitos  de  maneira

pacífica, reflexiva, dialogada e transformadora.

 Participar no proceso educativo con principios solidarios.

 Xerar  confianza  en  medios  alternativos  á  permisividade  violenta  e  á

expulsión.

 Ensinar a reflexionar ao alumno/a que foi expulsada da aula.

 Valorar as causas da expulsión da aula.

CARACTERÍSTICAS DA AULA

  O espazo físico será o dunha aula normal do Centro.

 O alumnado destinado a participar na Aula vén lexitimado por un acordo

previo da comisión de convivencia do centro, que será a que regule a súa

permanencia na devandita aula.

 Pode funcionar a tempo parcial  ou a tempo completo,  sempre dentro do

horario escolar.

 Como mínimo haberá unha persoa responsable do funcionamento da aula.
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 Deberá contar tamén con outras colaboracións.

ALUMNADO DESTINADO Á AULA

 Será  destinado  nesta  aula  o  alumnado  que  acorde  a  Comisión  de

Convivencia do IES de Cacheiras.

VANTAXES DA AULA DE CONVIVENCIA

Permite: 

 Aprender habilidades para convivir.

 Modificar condutas

 Educar en emocións e sentimentos

 Reflexionar sobre as consecuencias da conduta inadecuada e a necesidade

de cambiar e mellorar.

 Adquirir capacidades e habilidades sociais.

 Realizar tarefas académicas vixiadas individualmente, encomendadas polo

profesorado de Aula, coordinado polo titor.

Fai posible:

 A atención adecuada aos problemas do alumando. Un número significativo

(5-6 por semana) pode así ser axeitadamente atendido.

 Unha mellor atención e seguimento ás condutas contrarias á convivencia.

 O  traballo  en  pequeno  grupo  con  características  e  problemática

semellantes.

O PROFESORADO DA AULA

Axuda ao alumnado a:

 Reflexionar  sobre  as  consecuencias  da  súa  conduta  inaxeitada  e  a

necesidade de mellorar.

 Adquirir capacidades e habilidades sociais.

 Mellorar a autoestima

 Estimular a motivación.
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 Realizar as tarefas encomendadas polo profesorado, nas materias nas que

están ausentes durante a súa estancia temporal fóra da Aula de clase.

 Educar en valores (respecto, tolerancia, responsabilidade, solidariedade...)

 Dialogar,  comprometerse,  compartir  propostas,  acordar,  controlar  os

impulsos e emocións...

 Elaborar  documentos  de  compromiso  que  favorezan  o  seu  cambio  de

conduta.

OUTRAS COLABORACIÓNS

 Profesorado voluntario.

 Servizo de orientación do IES de Cacheiras.

 Servizos educativos, culturais e sociais do Concello.

 Asociacións de pais e nais.

 ONGS

 Antigos alumnos

 Mediadores

 Educador/a social.

10.  IMPLICACIÓN  E  FUNCIÓNS  DOS  DISTINTOS  SECTORES  DA  COMUNIDADE

EDUCATIVA

Neste Plan de convivencia do IES de Cacheiras é preciso que se involucren todos os

sectores  da  comunidade  educativa,  para  que  sexa  efectiva  a  calidade  da

convivencia.

A. O EQUPO DIRECTIVO DO CENTRO debe:

 Incorporar a mellora da convivencia no proxecto educativo do centro.

 Pór ao servizo do plan os recursos do centro.

 Crear  condicións  para  favorecer  a  participación  de  toda  a  comunidade

educativa.

 Coordinar as actuacións xunto co equipo que compón o Observatorio de

convivencia.

 Incorporar o Plan aos documentos institucionais.
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 Introducir  os  cambios  necesarios  para  o  desenvolvemento  do  Plan  nas

estruturas organizativas e a xestión do centro.

 Favorecer un desenvolvemento coherente do plan a través da coordinación

pedagóxica.

B. O PROFESORADO debe:

 Informarse.

 Formarse.

 Colaborar  nas  actividades  do  proceso  de  elaboración  do  Plan  de

convivencia.

 Realizar  na  súa  práctica  docente  os  cambios  necesarios  para  actuar  en

coherencia cos principios educativos do plan e orientar aos seus alumnos e

alumnas en consecuencia.

 Implicarse nas diferentes actuacións xerais de desenvolvemento do Plan.

 Reflexionar sobre o proceso seguido para mellorar o Plan de Convivencia.

C. O ALUMNADO debe:

 Informarse.

 Formarse.

 Asumir as súas responsabilidades.

 Respectar as normas do centro.

 Colaborar na elaboración e desenvolvemento do Plan de Convivencia.

 Aprender a ser coherente cos valores do centro.

D. AS FAMILIAS deben:

 Informarse.

 Formarse.

 Colaborar nas actividades do Plan de Convivencia ás que se lles  invite a

participar.

 Educar aos seus fillos en coherencia cos principios educativos do Plan de

Convivencia.

 Realizar o seguimento das actitudes dos seus fillos.
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 Colaborar co profesorado.

 Cooperar nas actividades do centro.

E. OUTROS PROFESIONAIS E INSTITUCIÓNS deben:

 Informarse.

 Pór os seus recursos a disposición da escola.

 Colaborar cos profesores, os alumnos e as súas familias.

 Actuar  en  coherencia  cos  principios  educativos  do  centro  durante  as

colaboracións.

 Coordinarse co centro en todas as actuacións.

11. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN

PROCESOS

 Ao longo do desenvolvemento do Plan, polos implicados en cada actuación.

 Ao finalizar cada avaliación: profesores e alumnos.

 Periodicamente, sobre cada un dos programas (tres veces ao ano ou máis

frecuentemente ao poñelos en marcha)

RESULTADOS

Ao finalizar o curso.

12. REVISIÓN E ENRIQUECEMENTO DO PLAN  DE CONVIVENCIA

 Revisión dos contidos xerais do Plan:

o Obxectivos.

o Priorización de áreas de mellora.

 Adaptación  dos  contidos  do  Plan  aos  cambios  da  realidade  do  IES  de

Cacheiras.

 Modificación dos procesos de acordo coa súa avaliación

 Introdución de novas actuacións.

11.2. Anexo II: Plan de acción titorial
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PLAN DE ACCIÓN TITORIAL
 

IES CACHEIRAS
 

DATA DE ELABORACIÓN CURSO 2011- 2012
 
        Data revisión setembro 2014
 

INDICE

1. PRINCIPIOS XERAIS DA ACCIÓN TITORIAL NO IES  
CACHEIRAS.............................. 
2. OBXECTIVOS XERAIS DA ACCIÓN 
TITORIAL................................................................... 
3.  DISTRIBUCIÓN DE FUNCIÓNS E  RESPONSABILIDADES NA   ACCIÓN
TITORIAL. 
3.1. Funcións dos titores e 
titoras..................................................................................... 
3.2.Funcións do equipo de profesores e profesoras 
3.3. Funcións do departamento de 
orientación............................................................... 
3.4. Funcións da xefatura de estudos
4. ASPECTOS 
ORGANIZATIVOS................................................................................................ 
4.1.Criterios para o nomeamento de titores e titoras
4.2. Horarios
5. ÁMBITOS DA ACCIÓN 
TITORIAL........................................................................................... 
5.1. Contidos da 
titoría....................................................................................................... 
5.2. Liñas prioritarias de actuación para cada 
curso..................................................... 
6. ACTUACIÓNS XERAIS PARA TODOS OS CURSOS
7. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO E AVALIACIÓN .
8. ESQUEMA DE TRABALLO E TEMPORALIZACIÓN
9. MARCO LEGAL
10. PROPOSTAS DE CONTIDOS
11. ACTUACIÓNS DE APOIO DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN AO
P.A.T.

 
 

1.    PRINCIPIOS XERAIS DA ACCIÓN TITORIAL NO I.E.S DE
CACHEIRAS
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A  acción  titorial  pódese  definir  como  o  conxunto  de  accións
educativas que se deseñan e realizan nun centro educativo para favorecer no
alumnado a aprendizaxe, a integración dos coñecementos e experiencias, a
socialización, a toma de decisións  o  desenvolvemento da súa personalidade e
o desenvolvemento das competencias básicas especialmente a Competencia
social y cidadá, a Competencia para aprender a aprender e a Competencia de
autonomía e iniciativa persoal.

Por esta razón débese considerar que a acción titorial está intimamente
relacionado co desenvolvemento da función docente.

 
       No  IES  de  Cacheiras  consideramos  a  acción  titorial  intrinsecamente
vinculada á docente como conxunto de accións articuladas ao redor desta. E
baixo esta perspectiva,  non é algo que dependa da boa vontade e disposición
dalgúns  profesores  e/ou  do  Departamento  de  Orientación,  senón  que  está
implicada  toda  a  comunidade  educativa,  forma  parte  do  currículo  e  está
integrado no mesmo.
 

Será, entón, un proceso necesario (colaborativo, continuo e sistemático),
dentro da Comunidade Educativa para poder acadar a maioría dos obxectivos
xerais do PE a través das distintas titorías ao longo do tempo escolar.
 
       O Plan de Acción Titorial (PAT) é o marco no que especificamos os 
criterios e procedementos para a organización e funcionamento da acción 
titorial. Fixa un conxunto de actividades educativas incluídas ou 
complementarias ao currículo, baseadas nas necesidades do alumnado e 
dirixidas a eles, que están secuenciadas no tempo e estruturadas nas 
dimensións da acción titorial e que o titor ou titora realizará cos distintos 
colectivos do grupo que titoriza:

 
v  Alumnado: individual e grupalmente
v  Familias
v  Equipo educativo

            
Pretendese  que  o  Plan  de  Acción  Titorial  sexa  un  marco  aberto  e

flexible,  xa que os obxectivos do mesmo poden ser traballados a través de
actividades distintas, en función das necesidades específicas de cada titor/a e
do seu estilo e  das características particulares de cada grupo.

 
A partir das liñas de actuación xerais concretadas no PAT os titores/as

programarán as actividades  e se articularán os recursos persoais e  materiais
e  proporcionarase o  asesoramento e apoio necesario, baixo a coordinación do
Xefe de Estudos e contando coas propostas que aporte o Departamento de
Orientación, nas reunións que se manteñan a este efecto.
 

2.- OBXECTIVOS XERAIS DA ACCIÓN TITORIAL
 

Buscando  o  desenvolvemento  integral  da  persoa,  fin  primordial  da
educación, os obxectivos deste plan son:
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a)    Fomentar a integración e participación do alumnado na dinámica do
Centro favorecendo actitudes de respecto, colaboración e tolerancia, así
como o cumprimento de normas básicas de convivencia.

 
b)    Coñecer  as  características  dos  alumnos/as,  tanto  persoal  como

grupalmente.
 

c)    Favorecer o desenvolvemento socioafectivo do alumnado.
 

 
d)    Seguimento  individualizado  do  proceso  ensino-aprendizaxe

contribuíndo á mellora do rendemento académico.
 
e)    Facilitar a comunicación cos alumnos e as súas familias, no ámbito

individual e grupal.
 

f)     Colaborar  no  proceso  de  toma  de  decisións,  especialmente  nas
académicas e profesionais,  desenvolvendo  programas de orientación
que  doten  ao  alumnado  da  capacidade  de  toma  de  decisións
responsables  e  con  coñecemento  das  súas  posibilidades  e  das
oportunidades  que  se  lle  presentan,  tanto  no  ámbito  escolar  como
profesional.

 
g)    Coordinar as actividades titoriais asegurando a coherencia educativa

no desenvolvemento das programacións dos distintos profesores/as do
grupo e favorecendo a formación do titor/a  para que poida desempeñar
as funcións propias da forma máis axeitada ás características do grupo.

 

3.-  DISTRIBUCIÓN DE FUNCIÓNS E RESPONSABILIDADES NA ACCIÓN
TITORIAL.
 

No noso Centro, as responsabilidades dos axentes educativos implicados
no PAT, quedan  concretadas no seguinte:
 
3.1.- Funcións do titor ou titora

As funcións do titor aparecen contempladas no Decreto 324/1996, do 26 

de xullo (D.O.G. do 9-8-96):

a)    Participar no desenvolvemento do plano de acción titorial e nas 

actividades de orientación.

b)    Proporcionarlles no principio de curso, ao alumnado e aos pais e ás 

nais, información documental ou, no seu defecto, indicar donde poden 

consultar todo o referente ao calendario escolar, horarios, horas de 

titoría, actividades extraescolares e complementarias previstas, 

programas escolares e criterios de avaliación do grupo.

Páxina 261 de 449



c)    Coñecer as características persoais de cada alumno e alumna a través 

da análise do seu expediente persoal e doutros instrumentos válidos 

para conseguir ese coñecemento.

d)    Coñecer os aspectos da situación familiar e escolar que repercuten no 

rendemento académico de cada alumno e alumna.

e)    Efectuar un seguimento global dos procesos de ensino-aprendizaxe do 

alumnado para detectar dificultades e necesidades especiais, co obxecto

de buscar as respostas educativas adecuadas e solicitar os apoios e os 

oportunos asesoramentos.

f)     Coordinar as adaptacións curriculares necesarias para alumnos e 

alumnas do seu grupo.

g)    Facilitar a integración do alumnado no grupo e fomentar  a súa 

participación nas actividades do centro.

h)    Orientar o alumnado dunha maneira directa e inmediata no seu 

proceso formativo.

i)     Informar ao equipo de profesores do grupo de alumnos e alumnas das 

súas características, especialmente naqueles casos que presenten 

problemas específicos.

j)      Coordinar o axuste das diferentes metodoloxías e principios de 

avaliación programados para o mesmo grupo de alumnos e alumnas.

k)    Organizar e presidir as sesións de avaliación do seu grupo.

l)      Favorecer o proceso de maduración vocacional orientando e 

asesorando o alumnado sobre as súas posibilidades académicas e 

profesionais.

m)  Colaborar co Departamento de Orientación do instituto nos termos que 

estableza a xefatura de estudos.

n)    Colaborar cos demais titores e co departamento de orientación no 

marco do PE.

o)    Orientar as demandas e as inquedanzas do alumnado e mediar, en 

colaboración co delegado do grupo, ante o resto do profesorado, 

alumnado e equipo directivo nos problemas que se presenten.

p)    Informar ao alumnado do grupo, aos pais e ás nais e ao profesorado de

todo aquilo que lles afecte en relación coas actividades docentes e o 

rendemento académico.

q)    Facilitar a cooperación educativa entre o profesorado e os pais e nais 

dos alumnos e alumnas.
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r)     Exercer, de acordo co proxecto educativo, a coordinación entre os 

membros do equipo docente.

s)    Cubrir os documentos oficiais relativos o seu grupo de alumnado.

t)     Controlar a falta de asistencia ou puntualidade do alumnado, e ter 

informados os pais e as nais ou titores e ao xefe ou xefa de estudos.

u)    Implicar as familias nas actividades de apoio á aprendizaxe e á 

orientación dos seus fillos/as.

v)    Atender, xunto co resto de profesorado, os alumnos e as alumnas 

mentres estes permanecen no centro nos períodos de lecer.  

 
3.2.- Funcións do equipo de profesores e profesoras.
       

a)    Participar  activamente  nas  actividades  do  PAT,  especialmente
naquelas que o solicite expresamente o titor ou titora.

 
b)    Facilitar a integración de tódolos alumnos a alumnas no grupo e no

Centro.
 

c)    Orientar ao alumnado no futuro académico e profesional.
 

d)    Orientar sobre como estudiar a súa materia.
 

e)    Colaborar e coordinarse co titor ou titora e aportándolle información
e apoio.

 
f)      Atender as demandas do titor ou titora na busca de accións de

equipo para tratar os casos que se presenten na súa titoría.
 

g)    Axustar a resposta educativa ás necesidades, tanto grupais como
persoais,  do  alumnado  aplicando  as  necesarias  adaptacións
curriculares. 

 
3.3.- Funcións  do Departamento de Orientación.

 
a)    Colaborar coa xefatura de estudios nos criterios para asignar as

titorías e na coordinación da acción titorial.
 
b)    Elaborar  o  PAT  tendo  en  conta  as  directrices  da  CCP  e  as

necesidades e intereses manifestadas polos titores e titoras.
 

c)    Facilitar  os  recursos e  asesoramento  necesarios  a  cada titor  ou
titora  para  o  seu  desenvolvemento  e  intervir  directamente  no seu
desenvolvemento cando sexa solicitado.

 

Páxina 263 de 449



d)    Facilitar a intervención doutras persoas da comunidade educativa
ou alleas, en fases concretas do plan, para proporcionar o tratamento
de aspectos especializados.

 
e)    Participar na aplicación dalgúns programas da titoría.

 
f)     Atender  as  demandas  dos  distintos  membros  da  Comunidade

Educativa:  Equipo  de  profesores  e  profesoras,  titores  e  titoras,
alumnos  e  alumnas,  pais  e  nais  ...  A  tal  efecto  no  horario  da
Orientadora  habilitaranse  as  horas  semanais  para  dar  resposta  a
toda a comunidade educativa.

 
g)    Realizar o seguimento e avaliación do PAT.

 
 

3.4.- Funcións da Xefatura de Estudos.
 
a)    Establecer os criterios para asignar as titorías de cada grupo.
 
b)    Coordinar e dirixir a acción titorial coa colaboración da Orientadora.

 
c)    Convocar,coordinar e moderar  as reunións dos titores e titoras.

 
d)    Velar  polo  cumprimento  da  planificación  consensuada  e  dos

acordos tomados.
 
4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS
 

·      Corresponde ao Xefe de Estudos coordinar e dirixir a acción dos 
titores e titoras coa colaboración do Departamento de Orientación, de 
acordo cos plans de Acción Titorial (PAT) , Orientación Académica e 
Profesional (POAP) . Plan de Convivencia (PC), e Plan de Atencion a 
Diversidade (PAD).

 
·      No desenvolvemento desta programación estarán implicados todos os

profesores e profesoras que impartan docencia ao grupo.
 

·      O Departamento  de  Orientación  contribuirá  o  desenvolvemento  do
plan baixo a dirección do Xefe de Estudos, asesorando e colaborando
cos  titores  e  titoras  nas  súas  funcións,  facilitándolles  os  recursos
necesarios  e  intervindo  na  medida  das  súas  posibilidades,  cando  o
soliciten.

 
·      Un titor ou titora de cada etapa (preferentemente de distinto ámbito

científico  e  sociolingüístico)  formará  parte  do  Departamento  de
Orientación.

 
4.1. Criterios para o nomeamento de titores ou titoras
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     O sentido que ten a figura do titor ou titora é a de coordinar a acción titorial
e conseguir o traballo conxunto de todo o equipo de profesores e profesoras. É
pois necesario:

 
·      Elixir  as  titorías  primando  os  criterios  pedagóxicos  sobre  outros

criterios.
·      Continuidade no centro
·      Coñecemento do grupo en cursos anteriores
·      Continuidade no PDC
·      Maior número de horas de clase no grupo. Impartir unha materia  un

mínimo de dúas horas á totalidade do grupo
·      Preferencia persoal
·      De ser posible un titor/a para os agrupamentos específicos

 
Coordinación da acción titorial:
A labor  titorial  non  se  pode  levar  a  cabo  de  forma  aillada,  é  necesario  o
intercambio de información, o contraste de experiencias, a reflexión conxunta, a
avaliación continua do desenvolvemento do PAT. Para todo isto é necesario, e
imprescindible para a súa efectividade, 1 hora de coordinación semanal por
niveis  educativos,  que  debido  a  súa  importancia,  pódese  considerar
lectiva.
 
Reunión de coordinación do equipo educativo:
Cando a  persoa  titora  o  estime  oportuno,  poderá  convocar  ao  profesorado
implicado para tratar da problemática do grupo e o seu seguimento educativo.
 

4.2.       Horarios

 
Na ESO
 

·      O titor ou titora dedicará unha hora lectiva semanal á titoría dos 
alumnos/as do seu grupo.

·      Unha hora semanal de atención a pais e nais ou ao alumnado 
individualmente, tanto dos titores e titoras como do resto do profesorado.

·      Os titores ou titoras disporán dunha hora semanal nos seus horarios 
individuais de coordinación cos demais titores do mesmo nivel educativo
xunto co Xefe de Estudos e a Orientadora

 

No Bacharelato

 
·      Unha hora de recepción de pais e nais tanto os titores e titoras como o

resto do profesorado.
·      Buscar un marco espazo temporal axeitado para o desenvolvemento

da acción titorial.
 
 
5. ÁMBITOS DA ACCIÓN TITORIAL. 
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A acción titorial  que se desenvolverá no  I.E.S.  de Cacheiras
concretase en tres tipos de actuacións:

1.    Actuacións para atender ao alumnado, individualmente e
como grupo.

2.    Actuacións  de  colaboración  e  coordinación  do  equipo
docente

3.    Actuacións  para  manter  unha  comunicación  fluída  coas
familias.

 
5.1. Contidos da titoría.

 
Os contidos do Plan de Acción  Titorial estruturase en  catro bloques:

 
1. Acollida e integración. 
2. Coñecemento do alumnado, organización e funcionamento do grupo-

clase e do Instituto. 

3. Seguimento, orientación e apoio á aprendizaxe. 
4. Orientación académica e profesional. 

 
Tamén se poderán incluír o desenvolvemento de programas formativos en 
colaboración con outras Institucións.

5.2. Liñas prioritarias de actuación para cada curso:
 
1º e 2º da ESO
 
1.    Acollida e integración do alumnado no grupo e no Instituto.
2.    Coñecemento das características e necesidades do alumnado.
3.    Coñecer o funcionamento do centro e as normas de convivencia.
4.    Estimular  a  participación  na  vida  do  Instituto:  Xunta  de  Delegados,

actividades extraescolares,etc ....
5.    Previr as dificultades de aprendizaxe e encamiñalas se existen.
6.    Adquirir  hábitos  e  técnicas  de  traballo  intelectual:  desenvolvemento

progresivo  de  hábito  de  traballo  na  casa,  uso  de  materias  de  consulta,
organización do tempo de traballo e estudio persoal.

7.    Características  fundamentais  da nova etapa e  itinerarios a escoller  ao
finalizar o  2º curso .

 
3º da ESO

 
1.    Favorecer a integración do alumnado no grupo e no centro, procurando a

formación dun grupo unido e cohesionado.
2.    Estimular  a  participación  na  vida  do  Instituto:  Xunta  de  Delegados,

actividades extraescolares,etc ....
3.    Desenvolver  hábitos de traballo e comportamento para favorecer a súa

adaptación persoal.
4.    Coñecer o funcionamento do centro e as normas de convivencia.
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5.    Previr as dificultades de aprendizaxe e encamiñalas se existen.
6.    Informar e orientar ó alumnado dos itinerarios que poden realizar.
 

4º curso da ESO

 
1.    Favorecer a integración do alumnado no grupo e no centro, procurando a

formación dun grupo unido e cohesionado.
2.    Reforzar e profundizar nas técnicas de traballo desenvolvidas nos cursos

anteriores .
3.    Estimular  a  participación  na  vida  do  Instituto:  Xunta  de  Delegados,

actividades extraescolares,etc ....
4.    Información  e  orientación  ó  alumnado  e  as  familias  das  saídas

académicas e profesionais que teñen o finalizar a ESO .
 

1º de Bacharelato

 
1.    Facilitar a acollida e integración do alumnado de nova incorporación ao 

grupo e ao Instituto.
2.    Coñecemento das características  da nova etapa educativa por parte do 

alumnado e os pais e nais. 
3.    Mellorar as técnicas da aprendizaxe e de estudio.
4.    Estimular a participación  na vida do Instituto: Xunta de Delegados, 

actividades extraescolares,etc ....
5.    Informar e orientar o alumnado e os pais e nais, sobre as posibilidades  

académicas e profesionais. 
 
 

2º de Bacharelato

 
1.    Estimular a participación  na vida do Instituto: Xunta de Delegados, 

actividades extraescolares,etc ....
2.    Informar e orientar o alumnando e os pais e nais, sobre temas 

relacionados co seu futuro académico-profesional.

6. ACTUACIÓNS XERAIS PARA TODOS OS CURSOS
 
Explicitámolas nas tres dimensións de actuación: alumnos ou alumnas, profesores ou profesoras
e pais e nais; e agrupadas en bloques-programas con propostas de actividades tipo que serán
desenvolvidas por cada profesor titor ou titora segundo o ciclo, nivel ou grupo clase concreto e
tendo en conta as súas características.

 
 
CO ALUMNADO

 
I. ACOLLIDA E INTEGRACIÓN
 

   TEMPORALIZACIÓN
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FUNCIÓNS ACTIVIDADES XERAIS  

RECURSOS/ESTRA
TEXIAS

E RESPONSABLES

 

1.        Facilitar a
toma  de
contacto
do
alumnado
co  Centro,
aula  ,
instalación
s  e
recursos,
así  como
co  titor,
profesorad
o  e
compañeir
os

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø  Recepción do alumnado: 
Actos de presentación do Equipo
Directivo, Equipo Docente e 
Orientadora.

Ø  Presentación do titor/a

Ø  Coñecemento  do
Centro:  instalacións  e
servicios,  organización
xeral...

Ø  Coñecemento  mutuo
dos alumnos:  presentación
dos novos

Ø  Presentación do plan de
traballo xeral:

-Características do curso 

-Directrices xerais

-Normas de convivencia

-Horarios xerais

-Material, axenda..

 

Ø  Todo o profesorado do
grupo  contribuirá  as
xornadas  de  acollida
presentando  ao  alumnado
as súas áreas.

 

Ø  Exposición en 
gran grupo

Ø  Visitas guiadas

Ø  Dinámicas de 
interacción

 

1ª Quincena do curso

 

v  Equipo 
Directivo

v  Titor/a

v  Orientadora

 

II. COÑECEMENTO DO ALUMNADO, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO 

GRUPO-CLASE E DO INSTITUTO

 
   TEMPORALIZACIÓN
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FUNCIÓNS ACTIVIDADES XERAIS RECURSOS/ESTRA
TEXIAS

RESPONSABLES

 

1.        Recoller
información,
opinións,  e
propostas
dos  alumnos
para  coñecer
as  súas
característica
s,  tanto
individuais
como
grupais,  e,
consecuente
mente,
planificar
mellor  as
tarefas
docentes  e
orientadoras

 

Ø  Coñecemento  do
alumnado  polo  titor:
recollida  de  información
inicial:

-          De novo ingreso: 
cuestionarios familiar e
persoal, informe do 
centro de procedencia.

-          Do centro: 
Informes 
Individualizados.

Ø  Características  do
grupo:  niveis  de
aprendizaxe,  necesidades
educativas,  estructura,
dinámica,  adaptación,
inquedanzas, motivación.

Ø  Organización  de
apoios.

 

 

Ø  Informe 
Individualizado 
de primaria

Ø  Expediente 
académico

Ø  Cuestionarios

Ø  Entrevista 
semiestructurada

Ø  Sociograma

Ø  Rexistros de 
observación

 

 

Ó longo de todo o curso

 

v  O  titor/a  coa
colaboración  do
D.O

 

2.        Motivar  ao
alumnado  e
promover
accións  para
a  súa
participación
nas  tarefas
do  Centro  e
para  a
adopción  de
condutas
maduras  e
responsables

 

Ø  Funcionamento da 
aula:

-          Responsabilidades: 
dereitos e deberes

-          NOF: participación 
na vida do Centro, 
Plan de Convivencia

-          Delegado: 
coñecemento e 
reflexión sobre as 
funcións, importancia 
e calidade do delegado 
de curso. Elección

-          Normas de clase. 
Convivencia, Plan de 

 

Ø  Dossier 
informativos

Ø  Cuestionarios

Ø  Traballo en 
pequeno grupo

Ø  Debate

Ø  Posta en 
común

Ø  Murais

Ø  Contratos de 
continxencia

 

Na primeira quincena 
do curso

O longo de todo o ano

 

v  O titor/a en 
colaboración coa 
orientadora.
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Convivencia

-          Horarios

-          Agrupamentos

-          Control de conduta

 

 

3.        Fomentar
no  grupo
actitudes que
faciliten  a
convivencia,
a integración
e
participación
en  tódalas
actividades
do Centro

 

Ø  Plan da titoría:

-          Traballo colectivo, 
sesións e actividades 
que se pensan realizar. 
Xustificación. Novas 
propostas.

-          Actividades lúdicas
programadas  e/ou  a
programar:  festas  do
Instituto,
conmemoracións...

-          Actividades
culturais:
representacións teatrais
e musicais, actividades
deportivas,  saídas,
visitas...

-    Actividades 
extraescolares

 

 

Ø  Plan  de
actividades  do
Equipo  de
Normalización
Lingüística

Ø  Plan  de
actividades  do
Equipo  de
Actividades
Complementarias
e Extraescolares

Ø   

 

 

Ø  Primeiras sesións da 
titoría

Ø  A que figure no 
programa anual de 
actividades do centro

Ø  O titor/a  e/ou o
responsable  da
actividade concreta.

 

  III. SEGUIMENTO , ORIENTACIÓN, APOIO A 
APRENDIZAXE.
 
 

 

FUNCIÓNS

 

ACTIVIDADES XERAIS

 

RECURSOS/ESTRA
TEXIAS

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

 

 

1.        Obter

 

 

Ø  Con periodicidade, reflexión

 

Ø  Cuestionarios 
de autoavaliación

 

O longo do curso e, de xeito
relevante, na sesión previa e
posterior a xunta de 
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información
sobre  a
evolución  de
cada  alumno
e alumna nas
distintas
áreas.

 

2.        Reflexionar
co  alumnado
sobre  as
dificultades
que  teñan
nas  materias
e  formular
propostas  e
peticións
positivas
para
superalas.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.        Seguimento
e  control  da
asistencia  e
puntualidade 
 do
alumnado  e
comunicació
n  ao
profesorado
e as familias.

sobre a marcha do curso 
atendendo ó conxunto de 
factores que actúan sobre o 
proceso educativo: traballo 
persoal, funcionamento do 
grupo, actuación do 
profesorado, programas..., 
buscando solución ós 
problemas que se xurdan.

Ø  Preavaliación:

-          Proporcionar
información  relevante
sobre  a  xunta  de
avaliación:  datas,
criterios  compartidos,
acordos  de  avaliación,
criterios de promoción.

-          Autoavaliación  do
funcionamento  do
grupo-clase,  individual
e  do  proceso  ensino-
aprendizaxe.

-          Recollida  da
información  obtida  e
acordada  cos  alumnos
para  a  xunta  de
avaliación.

Ø  Postavaliación:

-          Entrega de boletíns
de avaliación

-          Valoración
cualitativa  e
cuantitativa  dos
resultados

-          Poñer ó corrente ó
grupo  dos  acordos
tomados  :  asunción
de     compromisos  e
responsabilidades.

 

 

 

Ø  Exposición en
grupo/pequeno 
grupo

Ø  Entrevistas 
individuais

 

avaliación

 

v  Titor/a

v  Delegado/a

v  Grupo-clase
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4.        Detectar
deficiencias
no  uso  de
técnicas  de
traballo
intelectual. E
mellorar  no
alumnado  a
capacidade
de  planificar
o  tempo  e
organizar  o
traballo  de
estudio
persoal  e
afrontar  en
condicións
óptimas  os
exames.

  

 

Ø  Desenvolver  un
programa  de  técnicas  de
traballo  intelectual  no
que  se  coordinaran  as
actuacións  do  titor  ou
titora  coas  do  resto  do
profesorado do grupo.

 

 

Ø  Programas  de
técnicas  de
traballo
intelectual.

 

Entre o 1º e segundo 
trimestre.

v  Titor/a

v  Xefe de 
Estudios

v  Orientadora

 

IV. ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

 
 

FUNCIÓNS

 

ACTIVIDADES XERAIS

 

RECURSOS/EST
RATEXIAS

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

 

Axudar  ao
alumnado  na
súa
autoavaliació
n  facilitando
recursos  e
estratexias
para  a
adquisición
dun  maior
coñecemento
de  se
mesmo,  a
estructura 
do  sistema
educativo  e
do  mundo
laboral

 
Ø  DE 

AUTOCOÑECEMENTO

·         Desenvolvemento dun plan
de toma de decisións

·         Cuestionarios
autoaplicables  e
autoavaliables  de
personalidade,  valores,
relacións  persoais,  intereses,
aptitudes..

·         Autoinformes persoais

·         Aplicación de  inventarios
sobre  aptitudes  intelectuais,

 

Ø  Cadernos de 
orientación-
información

Ø  Inventarios

Ø 
Cuestionarios

Ø 
Autoinformes

Ø  Guías,
folletos,
bibliografía

 

No 2º e 3º trimestre

 

v  Coordina  a
orientadora,
colabora  o  titor  e
participa  todo  o
profesorado  e  o
equipo directivo.
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Avalia-las
vantaxes  e
inconvenie
ntes  das
distintas
alternativa
s
académica
s  e
profesiona
is na busca
da  mellor
opción
persoal

 

 

 

Organizar
adecuada
mente  as
informació
ns  e
experienci
as
adquiridas
para
deseñarse
un
itinerario,
trazar  un
plan  para
logralo  e
tomar  as
decisións
oportunas.

intereses profesionais.……

·         Análise  da  traxectoria
escolar

 

Ø  DE COÑECEMENTO DO 
MUNDO EDUCATIVO E 
LABORAL

·         Comentario  e  análise  de
dossier  informativos
(estudios,  carreiras,
profesións,  xacementos  de
emprego...)

·         Folletos  coas  ofertas
educativas propias do centro e
do entorno

·         Informes  das  materias
optativas

·         Manexo  e  consulta  de
programas informáticos

·         Charlas  de  exalumnos  e
profesionais

·         Observación de profesións
e traballos

·         Visualización  de  material
con  información  académico-
profesional

·         Visitas  a  empresas  e
centros de interese

 

Ø  DE TOMA DE DECISIÓNS

·         Realización  de  guías
semiestructuradas

·         Entrevistas coa orientadora
e/ou titor/a

 

Ø  Programas
informáticos

Ø  Internet

Ø  Charlas
informativas

Ø  Entrevistas

Ø  Técnicas de
grupo

Ø  Apoio
psicopedagóxic
o

Ø  Vídeos

Ø  Visitas

Ø  Análise  de
casos
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CO EQUIPO DOCENTE

 
V. AVALIACIÓN DO PROCESO ENSINANZA-APRENDIZAXE
 

 

FUNCIÓNS

 

ACTIVIDADES
XERAIS

 

RECURSOS/ESTR
ATEXIAS

TEMPORALIZACIÓN

E RESPONSABLES

 

1.        Recoller  e
sistematizar
información
inicial  útil
sobre o grupo
e  de  cada
alumno/a.

2.        Obter  e
contrastar
información,
opinións  e
suxerencias
de  cada
profesor
sobre  os
variados
aspectos  que
afectan  ao
grupo  e/ou  a
cada  alumno
en particular.

3.        Coordinar
estratexias  e
criterios  cos
equipos
docentes  para
dar resposta á
diversidade.

4.        Organizar,
coordinar  e
presidir  as
sesións  de
avaliación
educativa  do
grupo.

5.        Implicar

 

Ø  Avaliación 
inicial, con 
especial fincapé en
1º ESO e 2º da 
ESO.

 

Ø  Coordinación
das  sesións  de
avaliación

 

Ø  Avaliación 
final:

-          
Cumplimentació
n dos Informes

-          Consello 
Orientador

-           

Ø 
Desenvolvemento
e  avaliación  dos
acordos  tomados:
responsabilidades
compartidas

 

Ø  Concreción  da
participación  do
profesorado  nas
tarefas
orientadoras

 

Ø  Expedientes 
de Primaria

Ø  
Cuestionarios

Ø  Técnicas de 
observación.

Ø  Probas de nivel 
nas materias    
instrumentais.

Ø  Entrevistas

Ø  Técnicas
grupais

Ø  Actas-
resumo  de
avaliación

Ø  Consello
orientador

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø  Co Equipo 
educativo

-  Avaliación inicial: 
outubro

-  Sesións de avaliación

-  Avaliación final

Ø  CCP

-    Planificación da avaliación.

 

Ø  Titor/a

-          Desenvolver as 
actividades de 
avaliación

-          Coordinar  as
medidas educativas

-          Xunto  coa
Orientadora,  coordinar
as adaptacións

 

Ø  Orientadora

-          Colaborar  na
organización de apoios

-          Adaptacións
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ao
profesorado
nas tarefas do
PAT.

 

6.        Axusta-la
resposta
educativa  ás
necesidades,
tanto  grupais
como
persoais,  do
alumnado
aplicando  as
necesarias
adaptacións
curriculares. 

(estratexias  de
traballo intelectual,
orientación
académica  e
profesional...)

 

 

Ø  Elaboración do 
plan de actuación 
para o tratamento 
da diversidade. 

-          O propio 
PAT e o POAP

-          Organización
de actividades 
de RE

-          
Agrupamentos

-          Apoios

     -      Adaptacións

 

 

Ø  Plan de 
atención á 
diversidade

Ø  RE: horario 
escolar e 
extraescolar

Ø  Apoios: 
dentro e/ou fóra 
da aula

Ø  
Agrupamentos 

Ø  Adaptacións 
curriculares

curriculares

 

Ø  Planificación das 
actuacións para tratar a 
diversidade: 
setembro/outubro

Ø  Organización de 
reforzos específicos e 
apoios: setembro/outubro

Ø  RE: todo o curso. 
Revisión trimestral

Ø  No seu caso, 
adaptacións significativas: 
1º trimestre

Ø  Reunións,  a  demanda
do  titor,  para  tratar
problemas  puntuais:  no
momento da solicitude

 
 
 
 
COS PAIS E NAIS

 
 

 

FUNCIÓNS

 

ACTIVIDADES XERAIS

 

RECURSOS/ESTR
ATEXIAS

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

 

Contribuír á axeitada
relación  e
interacción  entre
os  distintos
compoñentes  da
comunidade
educativa.

 

Ø  Reunión colectiva  cos
pais dos alumnos de grupo
ou  nivel  para  informar
sobre:

-          Programación xeral 
anual: obxectivos do 

 

Ø  Documentos
informativos

Ø  Reunións de
inicio de curso

Ø  Reunións 
durante o curso, 

 

Ó longo do curso segundo 
planificación e necesidades 
puntuais da titoría

 

v  O  titor/a  coa
colaboración,  no
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Informar  ós  pais  e
nais  de  tódolos
temas
relacionados  coa
educación  dos
seus  fillos  e
fillas.

 

Implicar  ós  pais  e
nais  nas
actividades  de
apoio  á
aprendizaxe  e
orientación  dos
seus  fillos  e
fillas.

 

Intercambiar
información
sobre  o
alumnado  para
afondar  nas
situacións  que  o
precisen
enfocada  a  unha
mellor
orientación  e
formulación
conxunta  e
corresponsable
dun  plan  de
intervención

Centro, Etapa, ciclo 

-          Proceso de 
avaliación. Pautas de 
conducta

-          Actividades 
extraescolares e 
complementarias

-          Organización do 
plan de traballo 
individual

-          Propostas de 
colaboración

Ø  Reunións  para
informar  e  pedir
colaboración  ós  pais  en
relación  a  diversos
programas:  técnicas  de
traballo  intelectual,
orientación vocacional

Ø  Colaboración dos pais
en  visitas,  actividades
extraescolares,  festas,
actividades culturais...

Ø  Reunións cos pais dos 
alumnos de risco.

Ø  Entrevistas coas 
familias para:

- Comunicar as  faltas de 
asistencia e controlar as 
xustificacións

-          Intercambiar 
información

Actitude, 
comportamento, 
hábitos, intereses...

Rendemento escolar

Necesidades educativas

Integración no grupo

previamente 
convocadas

Ø 
Cuestionarios
dirixidos  ás
familias

Ø  Charlas-
coloquio

Ø  Exposición
e debate

Ø  Reunións en
pequeno grupo

Ø  Contactos  e
colaboración
coa APA

Ø  Entrevista
individual

seu  caso,  da
Orientadora
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Traballo persoal

-          Deseño plan de 
intervención

-          Seguimento e 
avaliación

 

APOIO DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN AO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL

OBXECTIVOS

• Establecer  os  criterios  e  procedementos  para  a  organización  e

funcionamento  das  titorías,  concretar  as  liñas  de  actuación  que  os

titores/as  desenvolveran  co  alumnado  de  cada  grupo,  o  equipo

educativo e coas familias

• Posibilitar a coordinación entre os titores dun mesmo nivel ciclo ou etapa

• Contribuír ao deseño e desenvolvemento da programación titorial

• Promover a formación de titores e profesores mediante a autoformación

e participación en actividades de formación organizadas

• Canalizar  as  demandas  dos  titores  e  outras  instancias  do  centro  e

estudiar con eles as posibilidades e formas de atendelas.

• Avaliar  o  funcionamento  do  Plano,  as  programacións  titoriais  e  a

intervención do D.O.
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7.  COORDINACIÓN, SEGUIMENTO E AVALIACIÓN.
 
    1º A través das reunións periódicas dos titores coa Xefatura de Estudos e a
Orientadora  previstas,  articularanse  os  recursos  persoais  e  materiais  e  o
asesoramento e apoio necesario para que sexa posible o desenvolvemento dos
plans dunha forma coordinada.
 
2º Ao longo do curso, a Xefatura de Estudos e a Orientadora irán facendo un
seguimento  do  desenvolvemento  dos  plans  para  introducir  os  axustes
necesarios.
 
3º O Departamento de Orientación terá presente estes criterios de avaliación:
 
Ø  Procedencia de datos

Pensamos utiliza-los datos suministrados por:
 

·        Persoas implicadas no seu deseño e/ou desenvolvemento: departamento,
titores, profesores.

·        Destinatarios: profesores, alumnos, pais.
 
Ø  Instrumentos para a recollida de datos:
 
·        Intercambios orais
·        Escalas e cuestionarios
·        Entrevistas
 
Ø  Criterios:
Como criterios  de  avaliación  para  determina-la  calidade do Plan de Acción
Titorial considerarémo-los seguintes aspectos:
·        Adecuación do Plan ás necesidades reais do Centro
·        Logros acadados co referente dos obxectivos previstos
·        Adecuación da temporalización
·        Nivel  de  colaboración  e  participación  dos  distintos  estamentos  da

comunidade educativa
·        Grao de implicación dos responsables no seu desenvolvemento
 
Cos  datos  recollidos  trimestralmente  elaborarase  a  memoria  ao  finalizar  o
curso.
As conclusións obtidas da avaliación serán tidas en conta para introducir as
modificacións e axustes necesarios no Plan nos vindeiros cursos.

 
8. ESQUEMA DE TRABALLO E TEMPORALIZACIÓN

1º  DA ESO
PRIMEIR

O
TRIMEST

RE

ALUMNADO

Xornadas de acollida: (a desenvolver nas primeiras semanas do curso)
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·                      Recepción

·                      O Centro

·                      Dinámicas de coñecemento persoal

·                      Dinámicas de interacción

·                      Cuestionarios para a Titoría

Informar ao alumnado sobre as actividades extraescolares programadas polo 
centro e estimular a súa participación.

A Titoría: Organización, Programación, plan de traballo, directrices 
xerais.........

Coñecemento do alumnado polo titor: recollida de información inicial:

-          De novo ingreso: cuestionario/s familiar e persoal, informe do 
centro de procedencia.

-          Do centro: informes Individualizados.

Características  do  grupo:  niveis  de  aprendizaxe,  necesidades  educativas,
estrutura, dinámica, adaptación, inquedanzas, motivación.

Elección de Delegado ou delegada: 

·                      Coñecemento e reflexión sobre as funcións

·                      Importancia e cualidades do delegado/a de curso. 

·                      Candidaturas e elección

Coñecer Plan de Convivencia e o NOF do noso centro.

·                      Participación na vida do Centro.

·                      Dereitos e deberes .Normas de Convivencia . 

 

Educación en valores, programas a determinar anualmente

Respecto as diferenzas individuais: Dereitos humanas, Dereitos na 
Constitución

Preparación da 1ª avaliación: unha sesión anterior á xunta de avaliación onde 
se realiza unha autoavaliación e outra sesión despois para entrega de boletíns, 
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valoración dos resultados, e transmitir ao alumnado os acordos tomados.

PAIS E NAIS

Contacto inicial co alumnado de máis dificultades (setembro- outubro)

Reunións cos pais e nais . 

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Avaliación Inicial: Preparación da sesión e análise de dificultades.

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario.

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (1ª)

 
 

SEGUNDO
TRIMEST

RE

ALUMNADO

Educación en valores, programas a determinar anualmente

Educación para a Paz: día mundial da Paz...........

Técnicas de traballo intelectual

Día Internacional da Muller...................

Preparación da 2ª avaliación: unha sesión anterior á xunta de avaliación onde 
se realiza unha autoavaliación e outra sesión despois para entrega de boletíns, 
valoración dos resultados, e transmitir ao alumnado os acordos tomados.

PAIS E NAIS

Seguimento do alumnado con máis dificultades

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO
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Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario.

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (2ª)

 

TERCEIR
O 

TRIMES
TRE

ALUMNADO

Educación en valores, programas a determinar anualmente

Orientación académica e profesional:

·                      Aprendo a tomar decisións

·                      Mirando ao futuro

·                      Información de 2º da ESO(para os de primeiro)

·                      Información de 3º da ESO(para os de segundo)

Semana das Letras Galegas

Ocio e tempo libre

Avaliación da titoría.

Preparación da 3ªavaliación: unha sesión anterior á xunta de avaliación onde se
realiza unha autoavaliación e outra sesión despois para entrega de boletíns, 
valoración dos resultados, e transmitir ao alumnado os acordos tomados.

PAIS E NAIS

Seguimento do alumnado con máis dificultades

Consulta aos pais e nais sobre o futuro dos seus fillos e fillas (posible 
repetición, que estudios lle gustaría continuar.....)

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO
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Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (3ª

 

2º DA ESO
 

PRIMEIR
O

TRIMEST
RE

ALUMNADO

Xornadas de acollida: (a desenvolver nas primeiras semanas do curso)

·                      Recepción

·                      O Centro

·                      Dinámicas de coñecemento persoal

·                      Dinámicas de interacción

·                      Cuestionarios para a Titoría

Informar ao alumnado sobre as actividades extraescolares programadas polo 
centro e estimular a súa participación.

A Titoría: Organización, Programación, plan de traballo, directrices 
xerais.........

Coñecemento do alumnado polo titor: recollida de información inicial:

-          De novo ingreso: cuestionario/s familiar e persoal, informe do 
centro de procedencia.

-          Do centro: informes Individualizados.

Características  do  grupo:  niveis  de  aprendizaxe,  necesidades  educativas,
estrutura, dinámica, adaptación, inquedanzas, motivación.

Elección de Delegado ou delegada: 

·                      Coñecemento e reflexión sobre as funcións
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·                      Importancia e cualidades do delegado/a de curso. 

·                      Candidaturas e elección

Coñecer o Plan de Convivencia  , NOF do noso centro.

·                      Participación na vida do Centro.

·                      Dereitos e deberes .Normas de Convivencia . 

 

Educación en valores: , programas a determinar anualmente

Respecto as diferenzas individuais: Dereitos humanos, Dereitos na 
Constitución

Preparación da 1ª avaliación: unha sesión anterior á xunta de avaliación onde 
se realiza unha autoavaliación e outra sesión despois para entrega de boletíns, 
valoración dos resultados, e transmitir ao alumnado os acordos tomados.

PAIS E NAIS

Contacto inicial co alumnado de máis dificultades (setembro- outubro)

Reunións cos pais. 

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Avaliación Inicial: Preparación da sesión e análise de dificultades.

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario.

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (1ª)
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SEGUNDO
TRIMEST

RE

ALUMNADO

Educación en valores, programas a determinar anualmente

Educación para a Paz: día mundial da Paz.........

Técnicas de traballo intelectual

Día Internacional da Muller...........

Preparación da 2ª avaliación: unha sesión anterior á xunta de avaliación onde 
se realiza unha autoavaliación e outra sesión despois para entrega de boletíns, 
valoración dos resultados, e transmitir ao alumnado os acordos tomados.

PAIS E NAIS

Seguimento do alumnado con máis dificultades

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario.

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (2ª)

 
 

TERCEIR
O 

TRIMES
TRE

ALUMNADO

Educación en valores: , programas a determinar anualmente

Orientación académica e profesional:

·                      Tomando decisións

·                      Mirando ao futuro

·                      Información de 3º da ESO
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Semana das Letras Galegas............

Ocio e tempo libre...........

Avaliación da titoría.

Preparación da 3ªavaliación: unha sesión anterior á xunta de avaliación onde se
realiza unha autoavaliación e outra sesión despois para entrega de boletíns, 
valoración dos resultados, e transmitir ao alumnado os acordos tomados.

PAIS E NAIS

Seguimento do alumnado con máis dificultades

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

Consulta aos pais e nais sobre o futuro dos seus fillos e fillas (posible 
repetición, Programas de Cualificación  Profesional Inicial (PCPI),Programa 
de Diversificación Curricular (PDC), que estudios lle gustaría continuar.....)

PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (3ª)

 
 

3º DA ESO
 

PRIMEIR
O

TRIMEST
RE

ALUMNADO

Xornadas de acollida: (a desenvolver nas primeiras semanas do curso)

·                      Recepción

·                      O Centro

·                      Dinámicas de coñecemento persoal

·                      Dinámicas de interacción
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·                      Cuestionarios para a Titoría

Informar ao alumnado sobre as actividades extraescolares programadas polo 
centro e estimular a súa participación.

A Titoría: Organización, Programación, plan de traballo, directrices 
xerais.........

Coñecemento do alumnado polo titor: recollida de información inicial:

-          De novo ingreso: cuestionario/s familiar e persoal, informe do 
centro de procedencia.

-          Do centro: informes Individualizados.

Características  do  grupo:  niveis  de  aprendizaxe,  necesidades  educativas,
estrutura, dinámica, adaptación, inquedanzas, motivación.

Elección de Delegado ou delegada: 

·                      Coñecemento e reflexión sobre as funcións

·                      Importancia e cualidades do delegado/a de curso. 

·                      Candidaturas e elección

Coñecer o Plan de Convivencia , NOF do noso centro.

·                      Participación na vida do Centro.

·                      Dereitos e deberes .Normas de Convivencia . 

 

Habilidades sociais, e educación en valores, , programas a determinar 
anualmente

Respecto as diferenzas individuais: Dereitos humanos, Dereitos na 
Constitución

Preparación da 1ª avaliación: unha sesión anterior á xunta de avaliación onde 
se realiza unha autoavaliación e outra sesión despois para entrega de boletíns, 
valoración dos resultados, e transmitir ao alumnado os acordos tomados.

PAIS E NAIS

Contacto inicial co alumnado de máis dificultades (setembro- outubro)
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Asemblea cos pais. 

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (1ª)

  

 
 

SEGUNDO
TRIMEST

RE

ALUMNADO

Habilidades sociais e educación en valores, , programas a determinar 
anualmente

Técnicas de traballo intelectual

Día Internacional da Muller: A violencia de xénero

Preparación da 2ª avaliación: unha sesión anterior á xunta de avaliación onde 
se realiza unha autoavaliación e outra sesión despois para entrega de boletíns, 
valoración dos resultados, e transmitir ao alumnado os acordos tomados.

PAIS E NAIS

Seguimento do alumnado con máis dificultades

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (2ª)
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4º DA ESO
 

PRIMEIR
O

TRIMEST
RE

ALUMNADO

Xornadas de acollida: (a desenvolver nas primeiras semanas do curso)

·                      Recepción

·                      O Centro

·                      Dinámicas de coñecemento persoal

·                      Dinámicas de interacción

·                      Cuestionarios para a Titoría

Informar ao alumnado sobre as actividades extraescolares programadas polo 
centro e estimular a súa participación.

A Titoría: Organización, Programación, plan de traballo, directrices 
xerais.........

Coñecemento do alumnado polo titor: recollida de información inicial:

-          De novo ingreso: cuestionario/s familiar e persoal, informe do 
centro de procedencia.

-          Do centro: informes Individualizados.

Características  do  grupo:  niveis  de  aprendizaxe,  necesidades  educativas,
estrutura, dinámica, adaptación, inquedanzas, motivación.

Elección de Delegado ou delegada: 

·                      Coñecemento e reflexión sobre as funcións

·                      Importancia e cualidades do delegado/a de curso. 

·                      Candidaturas e elección

Coñecer o  Plan de Convivencia e NOF do noso centro.
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·                      Participación na vida do Centro.

·                      Dereitos e deberes .Normas de Convivencia . 

 

Respecto as diferenzas individuais: Dereitos humanos, Dereitos na 
Constitución

Preparación da 1ª avaliación: unha sesión anterior á xunta de avaliación onde 
se realiza unha autoavaliación e outra sesión despois para entrega de boletíns, 
valoración dos resultados, e transmitir ao alumnado os acordos tomados.

PAIS E NAIS

Contacto inicial co alumnado de máis dificultades (setembro- outubro)

Asemblea cos pais. 

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Avaliación Inicial: Preparación da sesión e análise de dificultades.

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (1ª)

  

 
 

SEGUNDO
TRIMEST

RE

ALUMNADO

Habilidades sociais e educación en valores, , programas a determinar 
anualmente

Día Internacional da Muller: A violencia de xénero

Programa de orientación académico profesional: ¿ E despois da ESO...... que?
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Preparación da 2ª avaliación: unha sesión anterior á xunta de avaliación onde 
se realiza unha autoavaliación e outra sesión despois para entrega de boletíns, 
valoración dos resultados, e transmitir ao alumnado os acordos tomados.

PAIS E NAIS

Seguimento do alumnado con máis dificultades

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario.

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (2ª)

  

 

TERCEIR
O 

TRIMES
TRE

                                          ALUMNADO

Programa de orientación académica e profesional:

·                      Có titulo ESO

·                      Sen título da ESO

Semana das Letras Galegas......

Ocio e tempo libre........

Avaliación da titoría.

Preparación da 3ªavaliación: unha sesión anterior á xunta de avaliación onde se
realiza unha autoavaliación e outra sesión despois para entrega de boletíns, 
valoración dos resultados, e transmitir ao alumnado os acordos tomados.

                                                     PAIS

Seguimento do alumnado con máis dificultades
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Consulta aos pais e nais sobre o futuro dos seus fillos e fillas (posible 
repetición, Programas de Garantía social, que estudios lle gustaría 
continuar.....)

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

                                            PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (3ª)

  

 
 

1º BACHARELATO
 

PRIMEIR
O

TRIMEST
RE

ALUMNADO

Xornadas de acollida: 

·                      Recepción

·                      Proporcionarlles información sobre calendario escolar, horario, 
profesorado do grupo, calendario de avaliacións,etc 

·                      Realizar actividades específicas dirixidas a facilitar o 
coñecemento mutuo entre o alumnado e entre estos e o titor ou 
titora  e a iniciar a creación dun grupo unido e cohesionado a 
través de diferentes técnicas grupais.

·                      Proporcionarlle ao alumnado sobre as características da etapa 
que inician: finalidades, avaliación, calificacións, posibilidades de 
permanencia, etc.

·                       

Coñecemento do alumnado polo titor/a: recollida de información inicial:

·                      Coñecer a situación académica, persoal e sociofamiliar do 
alumnado do grupo, especialmente de aqueles que se atopan en 
situacións desfavorecidas ou de nova incorporación ao centro, a 
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través de instrumentos como os cuestionarios para a titoría. 

Elección de Delegado ou delegada: 

·                      Coñecemento e reflexión sobre as funcións

·                      Importancia e cualidades do delegado/a de curso. 

·                      Candidaturas e elección

Coñecer o Plan de Convivencia , NOF do noso centro.

·                      Organización e funcionamento do centro: organigrama de 
goberno, órganos de coordinación docente, Xunta de 
delegados/as.Participación na vida do Centro.

·                      Dereitos e deberes . Normas de Convivencia . 

 

Informar ao alumnado sobre as actividades extraescolares programadas polo 
centro e estimular a súa participación.

 A 1ª Avaliación:

 Recoller as aportacións e suxerencias do grupo sobre o 
desenvolvemento e resultados do proceso educativo ao longo do 
trimestre e trasladar á Xunta de avaliación as inquedanzas e propostas 
do alumnado. 

 Informar ao grupo do desenvolvemento e acordos tomados na sesión 
de avaliación. 

PAIS E NAIS

 Informar aos pais e nais do alumnado con máis dificultades

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario.

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (1ª). Levantar acta na 
sesión de avaliación dos acordos tomados.
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SEGUNDO
TRIMEST

RE

ALUMNADO

Manter entrevistas individuais cos alumnos e alumnas en situación de non 
superar o curso.

Orientar ao alumnado con poucas posibilidades de superar o curso sobre as 
súas posibilidades de permanencia na etapa, condicións de cambio de 
modalidade, cambio na modalidade de estudios, etc

Desenvolvemento das actividades de orientación académico profesional: 

 Facilitar aos alumnos e alumnas guías e materiais para a consulta 
individual de información sobre estudios e profesións. 

 Proporcionar ao alumnado información obxectiva e precisa sobre os 
itinerarios formativos do bacharelato e as opcións de segundo curso. 

A 2ª Avaliación:

 Recoller as aportacións e suxerencias do grupo sobre o 
desenvolvemento e resultados do proceso educativo ao longo do 
trimestre e trasladar á Xunta de avaliación as inquedanzas e propostas 
do alumnado. 

 Informar ao grupo do desenvolvemento e acordos tomados na sesión 
de avaliación.Preparación da 

PAIS E NAIS

Comunicarse cos pais e nais de aqueles alumnos e alumnas con poucas 
posibilidades de superar o curso para informarlles sobre as opcións 
académicas de que dispoñen.

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora (unha vez por trimestre).

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (2ª). Levantar acta na 
sesión de avaliación dos acordos tomados.
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TERCEIR
O    

TRIMEST
RE

ALUMNADO

Manter entrevistas individuais cos alumnos e alumnas en situación de non 
superar o curso.

Orientar ao alumnado con poucas posibilidades de superar o curso sobre as 
súas posibilidades de permanencia na etapa, condicións de cambio de 
modalidade, cambio na modalidade de estudios, etc

Desenvolvemento das actividades de orientación académico profesional:

 Información sobre a optatividade de 2º de bacharelato e a súa 
implicación en estudios posteriores. 

 Información sobre as PAU: estrutura, calificación e vinculación cos 
estudios universitarios. 

 Información sobre o acceso e admisión nos CFGS e a conexión cos 
estudios universitarios 

 Acompañar aos alumnos e alumnas na consulta a través da TIC sobre 
os estudios que poden realizar ao finalizar a súa escolarización.. 

A 3ª Avaliación:

 Recoller as aportacións e suxerencias do grupo sobre o 
desenvolvemento e resultados do proceso educativo ao longo do 
trimestre e trasladar á Xunta de avaliación as inquedanzas e propostas
do alumnado. 

 Informar ao grupo do desenvolvemento e acordos tomados na sesión 
de avaliación.Preparación da 

PAIS E NAIS

Comunicarse cos pais e nais de aqueles alumnos e alumnas con poucas 
posibilidades de superar o curso para informarlles sobre as opcións 
académicas de que dispoñen.

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario.

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (3ª). Levantar acta na 
sesión de avaliación dos acordos tomados.
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2º BACHARELATO
 

PRIMEIR
O

TRIMEST
RE

ALUMNADO

Xornadas de acollida: 

·                      Recepción

·                      Proporcionarlles información sobre calendario escolar, horario, 
profesorado do grupo, calendario de avaliacións,etc 

·                      Realizar actividades específicas dirixidas a facilitar o 
coñecemento mutuo entre o alumnado e entre estos e o titor ou 
titora  e a iniciar a creación dun grupo unido e cohesionado a 
través de diferentes técnicas grupais.

·                      Proporcionarlle ao alumnado sobre as características do curso 
que inician: finalidades, avaliación, calificacións, posibilidades de 
permanencia, etc. 

Coñecemento do alumnado polo titor/a: recollida de información inicial:

·                      Coñecer a situación académica, persoal e sociofamiliar do 
alumnado do grupo, especialmente de aqueles que se atopan en 
situacións desfavorecidas ou de nova incorporación ao centro, a 
través de instrumentos como os cuestionarios para a titoría. 

Elección de Delegado ou delegada: 

·                      Coñecemento e reflexión sobre as funcións

·                      Importancia e cualidades do delegado/a de curso. 

·                      Candidaturas e elección

Coñecer o Plan de Convivencia , NOF do noso centro.

·                      Organización e funcionamento do centro: organigrama de 
goberno, órganos de coordinación docente, Xunta de 
delegados/as.Participación na vida do Centro.

·                      Dereitos e deberes . Normas de Convivencia . 
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Informar ao alumnado sobre as actividades extraescolares programadas polo 
centro e estimular a súa participación.

 A 1ª Avaliación:

 Recoller as aportacións e suxerencias do grupo sobre o 
desenvolvemento e resultados do proceso educativo ao longo do 
trimestre e trasladar á Xunta de avaliación as inquedanzas e propostas 
do alumnado. 

 Informar ao grupo do desenvolvemento e acordos tomados na sesión 
de avaliación. 

PAIS E NAIS

 Informar aos pais e nais do alumnado con máis dificultades

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario.

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (1ª). Levantar acta na 
sesión de avaliación dos acordos tomados.

 
 

SEGUNDO
TRIMEST

RE

ALUMNADO

Manter entrevistas individuais cos alumnos e alumnas en situación de non 
superar o curso.

Orientar ao alumnado con poucas posibilidades de superar o curso sobre as 
súas posibilidades de permanencia na etapa, condicións de cambio de 
modalidade, cambio na modalidade de estudios, etc

Desenvolvemento das actividades de orientación académico profesional: 

 Facilitar aos alumnos e alumnas guías e materiais para a consulta 
individual de información sobre estudios e profesións. 

 Proporcionar ao alumnado información obxectiva e precisa sobre os 
itinerarios formativos do bacharelato e as opcións de segundo curso. 

A 2ª Avaliación:
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 Recoller as aportacións e suxerencias do grupo sobre o 
desenvolvemento e resultados do proceso educativo ao longo do 
trimestre e trasladar á Xunta de avaliación as inquedanzas e propostas 
do alumnado. 

 Informar ao grupo do desenvolvemento e acordos tomados na sesión 
de avaliación.Preparación da 

PAIS E NAIS

Comunicarse cos pais e nais de aqueles alumnos e alumnas con poucas 
posibilidades de superar o curso para informarlles sobre as opcións 
académicas de que dispoñen.

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario.

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (2ª). Levantar acta na 
sesión de avaliación dos acordos tomados.

 
 

TERCEIR
O    

TRIMEST
RE

ALUMNADO

Manter entrevistas individuais cos alumnos e alumnas en situación de non 
superar o curso.

Orientar ao alumnado con poucas posibilidades de superar o curso sobre as 
súas posibilidades de permanencia na etapa, condicións de cambio de 
modalidade, cambio na modalidade de estudios, etc

Desenvolvemento das actividades de orientación académico profesional:

 Información sobre as PAU: estrutura, calificación e vinculación cos 
estudios universitarios. 

 Información sobre o acceso e admisión nos CFGS e a conexión cos 
estudios universitarios 

 Acompañar aos alumnos e alumnas na consulta a través da TIC sobre 
os estudios que poden realizar ao finalizar a súa escolarización.. 

A 3ª Avaliación:

 Recoller as aportacións e suxerencias do grupo sobre o 
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desenvolvemento e resultados do proceso educativo ao longo do 
trimestre e trasladar á Xunta de avaliación as inquedanzas e propostas
do alumnado. 

 Informar ao grupo do desenvolvemento e acordos tomados na sesión 
de avaliación. 

PAIS E NAIS

Comunicarse cos pais e nais de aqueles alumnos e alumnas con poucas 
posibilidades de superar o curso para informarlles sobre as opcións 
académicas de que dispoñen.

Atención individual (horario de titoría de pais e nais)

PROFESORADO

Contacto individual e reunión do equipo de profesores se as circunstancias o 
requiren

Reunión coa orientadora cando se estime necesario.

Coordinación da avaliación. Xuntas de avaliación (3ª). Levantar acta na 
sesión de avaliación dos acordos tomados.

9. MARCO LEGAL

 
 LOE 

 
Artigo  1. Establece  como  un  dos  principios  a  orientación  educativa  e
profesional  dos  estudantes  como  medio  necesario  para  o  logro  dunha
formación  personalizada,  que  propicie  unha  educación  integral  en
coñecementos, destrezas e valores.
Artigo  2.  Sinálase  como un dos fines  da  educación  que se  prestará  unha
atención  prioritaria  ao  conxunto  de  factores  que  favorecen  a  calidade  da
ensinanza e en especial á orientación educativa e profesional.
Artigo 91 declárase que a titoría forma parte da función docente (ao igual que
o Decreto 324) e establécese a titoría dos alumnos e alumnas, a dirección e
orientación  do  seu  aprendizaje  e  o  apoio  no  seu  proceso  educativo  en
colaboración  coas  familias.  Tamén  a  orientación  educativa,  académica  e
profesional  dos  alunos  e  alumnas  en  colaboración  cos  servizos  ou
departamentos especializados.
Artigo 22 referido á ESO, indícase que se vai prestar atención á orientación
educativa e profesional do alumnado
 
§  REGULAMENTO DE SECUNDARIA (Decreto 324/1996)

 
Art. 58 Titoría-Orientación-Función Docente. Designación titores
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Art. 59 Funcións titores
 
Art. 60 Coordinación de titorías pola xefatura de estudios
 
Art.  77  CCP.  Establecimento  de  directrices  xerais  PAT  e  POAP  .Será
competencia  da  Comisión  de  Coordinación  Pedagóxica:  Establecer  las
diretrices  xerais  para  a  elaboración  das  programacións  didácticas  dos
departamentos, do plano de orientación académico profesional,  do plano de
acción  titorial,  así  como  das  adaptacións  curriculares  e  dos  programas  de
diversificación curricular, incluidos no proxecto curricular.
 
Art. 94 Proxectos curriculares. Criterios e procedimentos para organizar a 
atención á diversidade. Criterios ACI.
 
Orde de 1  de agosto de 1997 de desenvolvemento do decreto 324/1996 

 
Art. 64. Designación de titorías
Art. 68. Horario  titorías

 
 DECRETO 120/1998 DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 
Art. 3 Composición de DO

 
Art. 6. Funcións de DO

 
Art. 7 Funcións de Xefe de DO
 

Orde de desenvolvemento  24 de xullo de 1998
 
Art. 4. Composición DO
 
Art. 5  Funcións DO
 
Art. 6. Funcións Xefe de DO

 LEI 4/ 2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 
comunidade educativa 

 
 DECRETO 229/ 2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención

á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia nos que se imparten as essinanzas establecidas na
Lei orgánica 2/ 2006 do 3 de maio, de educación. 

10. PROPOSTAS DE CONTIDOS 
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Estrutúranse en grandes bloques de contidos abordables todos os cursos 
(especialmente en ESO) aínda que en función dos cursos, incidirase máis nalgúns deles 
que noutros.
 

            1. Aprender a convivir: 
 
Ä  Xornadas de acollida
Ä  Programas sobre os dereitos e deberes e as normas de convivencia 
Ä  Participación no goberno do centro:

- Consello Escolar
- Xunta de Delegados (elección de delegados)             

Ä  Programas sobre convivencia
Ä  Programas sobre habilidades sociais 
Ä  Programas sobre a tolerancia e o respeto

 
 

2. Programas encamiñados ao autocoñecemento e desenvolvemento
persoal do alumnado:

 
Ä  Coñecemento e autocoñecemento da súa situación de aprendizaxe:

dificultades, logros, habilidades, reforzos...
Ä  Actividades  e/ou  Programas  para  desenvolver  a  autoestima,  a

atención á diversidade ...
Ä  Análise da información referente ao alumnado.
Ä  Educación para a saúde: 

- Traballo preventivo sobre el consumo de sustancias
- SIDA
- Educación afectivo- sexual

 
3. Programas sobre técnicas de estudio e estratexias de aprendizaxe
 
Ä  Autocoñecemento: o perfil como estudante
 
Ä  Planificación e organización do estudio: tempos, lugares, condicións

ambientais do estudio...
Ä  Desenvolvemento de diferentes técnicas:  resume, esquema, mapa

conceptual...
Ä  Información do manexo da Biblioteca do centro
 
 

4. Programas para a orientación académica e profesional

Os organizados no Plan de Orientación Académica e Profesional 

11. ACTUACIÓNS DE APOIO DO DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN AO P.A.T.

 
OBXECTIVOS ACTUACIÓNS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN
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Establecer  os
criterios  e
procedementos
para  a
organización  e
funcionamento
das titorías

Elaboración/revis
ión  da  proposta
do PAT

Concretar  as
actividades
comúns  e
específicas  para
cada  nivel  e
etapa

Reunións iniciais coa CCP, cos titores- as.

                                                                            
 

Inicio do curso

Posibilitar  a
coordinación
entre  titores  do
mesmo  nivel,
ciclo e etapa

Reunións  con
periodicidade
semanal  cos
titores do mesmo
nivel  da  ESO
para  planificar,
coordinar  e
avaliar  as
actuación
conxuntas  e
individuais.

Reunión do D.O. cos titores- as e X.E. Semanalmente

Contribuír  ao
deseño  e
desenvolvement
o  das
programación
titoriais de curso
e nivel

Asesorar  aos
titores  sobre  as
responsabilidade
s  e  tarefas  da
titoría.

Recopilar  e
elaborar
materiais  para
traballar  na
titoría

Desenvolver  a
programación
titorial na aula

Participar  en
reunión  coas
familias

Asesorar  e
atender  a
alumnos  e  pais-
nais

Xornada de acollida de titores- as.

Reunións de coordinación de titores- as

Aportar  material  de titoría  e  elaboralo cando
proceda

Reunións semanais de coordinación

Reunión con pais- nais.

Entrevistas individuais

Principio de curso

Setembro- outubro

Ao longo do curso

Semanal

Ao demandarse

Ao demandarse.

Contribuír  ao
seguimento  do
proceso  de
ensino-

Formular  propostas  na
CCP

Asesorar  en
procedementos,
técnicas e instrumentos

Reunións da Comisión de Coord. Pedagóxica

Xuntas de Avaliación.

Ao longo do curso

Trimestralmente.
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aprendizaxe de  avaliación  do
procesos de E-A

Participación  do  D.O.
nas  Xuntas  de
Avaliación.

Seguimento  do
alumnado  e  organizar
os apoios necesarios

Proporcionar  a
titores  e
profesores
técnicas  e
estratexias  para
facilitar  a
realización  de
actividades  e
relación  cos
alumnos,  cos
profesores,  e
coas familias.

Asesoramento
aos  titores  e
profesores  en
técnicas  de
dinámica  de
grupos,  relacións
interpersoais,
técnicas  de
observación  e
entrevista

Reunión de coordinación de titorías

Reunión de profesores- as

Semanalmente

Ao demandarse.

Promover  a
formación  de
titores  e
profesores
mediante  a
autoformación  e
participación  en
actividades  de
formación
organizadas.

Formación  de
titores/ grupos de
traballo

Adquisición,
análise e difusión
de  bibliografía
sobre  temas
educativos

Información
sobre  cursos,
conferencias  e
actividades  de
formación

Reunión de coordinación

Reunión de grupos de traballo

Reunión de equipos docentes

Carteis, Uso do taboleiro de anuncios

Ao longo do curso

Canalizar  as
demandas  dos
titores  e  outras
instancias  do
centro  e  estudar
con  eles  as
posibilidades  e
formas  de
atendelas

Recollida  de
demanda  dos
titores

Propostas  do
D.O.  e  estudio
conxunto  das
formas  de
intervención
posibles.

Reunións dos implicados Ao demandarse.

Avaliar  o
funcionamento
do  Plano,  as

Determinar  os
procedementos  e
selección,

Reunión de coordinación de titorías 3º trimestre
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programacións
titoriais  e  a
intervención  do
D.O.

elaboración  de
instrumentos
para a avaliación

Elaboración
dunha  memoria
sobre  o
funcionamento
do PAT.

Reunións do D.O.

Redacción da Memoria polo Xefe do D.O.

 

Xuño.

 
BLOQUE A.- BENVIDOS: Actividades de acollida,

presentación e integración. Ámbito Social
OBXECTIVOS TAREFAS E

ACTIVIDADES
TÉCNICAS E

ESTRATEXIAS

Facilitar  a  toma  de  contacto
dos  alumnos  co  Centro,  a
aula,  as  instalacións  e
recursos,  así  como  cos
compañeiros,  titor  e
profesorado

·         Presentación  do  titor  e
Equipo  Directivo  aos
alumnos

·         Presentación  de
alumnos  recen
incorporados ao centro

·         Visita das instalacións e
dependencias  do  centro  e
explicación  das  súas
funcións

·         Informar sobre o equipo
docente,  horarios,  clases,
titorías,  recreos,  visita  de
pais, avaliacións, etc.

·         Información  sobre  a
organización  e
funcionamento do centro.

·         Exposición  en  gran
grupo

·         Técnicas de grupo para
mellorar  as  relacións
interpersoais

·         Visitar as dependencias
do centro.

Recoller  información,
opinións  e  propostas  dos
alumnos útiles para coñecelos
mellor  e para a  planificación
das  tarefas  docentes  e
orientadoras

·         Recollida  de
información  sobre
antecedentes  escolares,
persoais,  familiares  e
sociais,  así  como
necesidades,  experiencias,
expectativas  académicas  e
profesionais,  motivacións,
etc.

·         Cuestionarios

·         Entrevistas iniciais

·         Sociograma

·         Técnicas de grupo. 

·         Observacións

·         Informes  de  titores  e
profesores  do  curso
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anterior

·         Expediente académico.

 

BLOQUE B.- ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA. Ámbito Social.
Aprender a vivir xuntos.

 
OBXECTIVOS TAREFAS E

ACTIVIDADES
TÉCNICAS E

ESTRATEXIAS

Promover  actividades  que
fomenten  a  convivencia,  a
integración  e  a  participación
dos  alumnos  na  vida  do
instituto,  elección  de
representantes,  festas  e
excursións,  actividades
culturais  e  extraescolares,  en
colaboración  co
Departamento de Actividades
Extraescolares

·         Selección de propostas,
establecemento  de
comisións,  pactar  funcións
e  responsabilidades  e
planificar  as  intervencións
de  cada  comisións  (por
exemplo:  comisión  de
festas,  comisión  de
actividades  culturais,
comisión  de  excursións,
etc)

·         Técnicas  de  grupo:
chuvia de ideas, Phillip 6.6.

·         Creación de comisións

·         Traballo  en  pequenos
grupos.

 
 

BLOQUE C.- NORMAS, OBXECTIVOS E FUNCIONAMENTO DO 
GRUPO. Ámbito Social.

 

OBXECTIVOS
TAREFAS E

ACTIVIDADES
TÉCNICAS E

ESTRATEXIAS

Motivar aos alumnos a participar
nas actividades do Instituto e no
seu funcionamento

·         Proporcionar
información  sobre  a
estrutura  organizativa  e
os  obxectivos  do  Centro
(Órganos  de  goberno, 
unipersoais,  colexiados,
PE, etc)

·         Exposición  en  gran
grupo

·         Traballo  en  pequenos
grupos.

Informar  aos  alumnos  sobre  a
estrutura,  organización,
funcionamento  do  Centro  e  as
posibilidades que ofrece

·         Estudio,  análise  e
valoración  do Dereitos  e
Deberes  dos  alumnos  e
do  Regulamento  de
Réxime Interno.

·         Traballo  en  pequenos
grupos

·         Posta en común

·         Debate.
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Promover  que  o  grupo  adopte
normas  de  conduta  e
funcionamento  maduras,
exercitando  os  seus  dereitos  e
responsabilidades  para  consigo
mesmos,  cos  compañeiros,  cos
profesores e co Centro.

·         Exposición das formas
de  participación  dos
alumnos  na  vida  do
Centro  e  canles  para
participar  os
representantes  dos
alumnos

·         Actividades  previas  á
elección  de  delegado
(funcións,  perfil,
responsabilidades)

·         Cuestionarios

·         Estudio de casos

·         Role-Play

·         Campaña electoral

·         Votación.

Concretar  a  partir  das  normas
xerais  do Centro as que rexerán
para a clase durante o curso

Elaboración  dun  mural  que
recolla as normas da clase

Traballo en pequenos grupos

Posta en común

 

BLOQUE D.- OBXECTIVOS E FUNCIÓNS DA TITORÍA. Ámbito
Social. Aprender a vivir xuntos.

 
 

OBXECTIVOS TAREFAS E
ACTIVIDADES

TÉCNICAS E
ESTRATEXIAS

Informar aos alumnos sobre a
Programación titorial:  quen a
elaborou, para que serve, que
poden aportar eles.

·         Presentar o informe que
contén  os  obxectivos,
actividades e xustificalos

·         Contestar  a  un
cuestionario  que  conteña
preguntas  relativas  ás
titorías,  ás  súas  funcións,
ás  actividades,  ás
finalidades, á rentabilidade,
etc. 

·         Síntese e redacción das
aportacións dos alumnos e
modificación  das
programación  titorial  no
que sexa positivo.

·         Exposición en grupo

·         Cuestionario

·         Traballo  en  pequenos
grupos

·         Posta en común.

 

BLOQUE E.- TÉCNICAS DE TRABALLO INTELECTUAL Ámbito
Persoal. Aprender a aprender.
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OBXECTIVOS
TAREFAS E

ACTIVIDADES
TÉCNICAS E

ESTRATEXIAS

Identificar  os  factores
condicionantes  do  estudio  e
utilizalos en beneficio propio

·         Actividades  para
sensibilizar  sobre  a
necesidade  e  o  beneficio
que  supón  o  uso  e
aplicación estratéxica das
técnicas  no  estudio
persoal

·         Traballo  en  pequenos
grupos

·         Cuestionario

Adquirir  a  capacidade  de
planificar o estudio

·         Determinar os hábitos
de estudio do alumno

·         Cuestionario inicial

·         2ª  aplicación  un
trimestre despois

Proporcionar e afianzar o uso das
técnicas  de traballo  intelectual  e
integralas  de  forma  unitaria  no
seu  proceso  de  aprendizaxe
mediante  un  método  persoal  de
traballo intelectual

·         Análise  dos  factores
condicionantes do estudio
e formas de utilizalas  en
beneficio propio

·         Exercitación  do
método  de  estudio
L2SERM  (lectura
exploratoria,  lectura
comprensiva,  subraiado,
esquema,  resume,
memorización)

·         Traballos  en  pequeno
grupo

·         Posta en común.

·         Traballos individuais.

Aplicar  as  técnicas  de  traballo
intelectual  nas  distintas  áreas  e
materias

 

 

·         Estratexias  para
aumentar  o  rendemento
na  clase  (tomar  apuntes,
preparación  de  exames,
lectura colectiva)

·         Exercitar  o  uso  de
técnicas  específicas:
diagramas,  mapas
conceptuais,  resumes,
gráficos, etc.

·         Técnicas  de  estudio
específicas  para  a
Universidade:  notas  a  pé
de  páxina,  citas
bibliográficas, técnicas de
documentación,  uso  de
arquivos, ficheiros...)

·         Exposición  en  gran
grupo

·         Traballo  en  pequenos
grupos

·         Exemplificacións

·         Traballo persoal

·         Análise  das
producións

·         Verbalización  por
parte  dos  alumnos  do
proceso  persoal  seguido
no estudio

Avaliar  o  uso  das  técnicas  por
parte  dos  alumnos  e  a  sua

·         Seguimento  do  uso
das  técnicas  nas

·         Análise da producións
escolares  (cadernos,
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aplicación estratéxica segundo os
requerimentos  da situación,  área
ou tarefa.

diferentes materias

·         Actividades  para
avaliar o uso e aplicación
das técnicas.

apuntes, exames, )

·         Cuestionarios  de
autoavaliación

·         Probas específicas.

 
Esta actuación enmárcase  dentro dun enfoque curricular,  é dicir,
será a través de todas as áreas e materias a vía de acadar estes
obxectivos.   
 

 
 

BLOQUE  F.- ORIENTACIÓN ACADÉMCIA E PROFESIONAL.
Ámbito Persoal. Aprender a facer. Educación para a vida

activa. POAP
 

OBXECTIVOS BLOQUE TAREFAS E ACTIVIDADES TÉCNICAS

Axudar ao alumno 
a adquirir un maior
coñecemento de si 
mesmo, a estrutura 
do sistema 
educativo e o 
ambiente socio-
laboral e 
profesional

 

Proporcionar
información  sobre
os  itinerarios
académicos  e
profesionais que se
lle  ofrecen  ao
termino do curso

 

Facilitar  aos
alumnos
coñecementos
sobre  o  contorno
socio-laboral  e
contactos  e
experiencias
directas  co  mundo

Autocoñecement
o

·         Cuestionario  de
exploración inicial

·         Cuestionario autoaplicables
e autoavaliables

·         Elaboración  de  informes
persoais  sobre  como  se
percibe  o  alumno  e  como  o
perciben os outros

·         Xogos  grupais  que
favorecen o autocoñecemento:
“Adiviña  quen”,  “O  meu
autorretrato”

·         Aplicación  de  inventarios
de  intereses,  guías  de
autoorientación

·         Estudio  da  traxectoria
escolar

·         Estudio dos condicionantes
da toma de decisións

·         Estudio  de
casos

·         Traballo  e
exposición  en
pequenos
grupos

·        
Cuestionarios

·         Entrevistas

·         Técnicas de 
documentacións
e 
autodocumenta
ción.

·         Estudio  de
guías,  folletos,
e bibliografía.

·        
Comprimentaci
ón  de  guías  de
autoorientación.

·         Visitas  a

Coñecemento  do
Sistema
Educativo

·         Estudio  de  folletos  e
publicacións
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laboral.

 

Analizar  as
vantaxes  e
inconvintes  das
distintas  opcións
educativas  e
profesionais  para
unha mellor opción
de futuro.

 

Organizar
adecuadamente  as
informacións  e
experiencias
adquiridas  para
plantexarse  un
itinerario, trazar un
plan  pra  logralo  e
tomar  as  decisións
oportunas  para
acadar  a  meta
fixada.

 

·         Elaborar  un  organigrama
do  sistema  educativo  e  un
diagrama das posibles opcións
ao remate do curso.

·         Visitas  a  Centros
Educativos,  de  Traballo,
Universidade. 

·         Sesións informativas: USC.
SUG.

·         Elaborar  un  folleto  coas
ofertas do centro.

·         Informe  das  materias
optativas.

·         Comisión de investigación :
¿Que sabes da carreira...?

·         Mesas  redondas  con  pais
sobre o mundo laboral.

·         Consulta  de  programas
informáticos.

centros
educativos  e
produtivos.

·         Charlar
informativas.

·         Tecnicas  de
grup.: Phillip66,
simulacións,
Role-Plays,
Mesas
redondas, 

·         Creación  de
comisións  de
investigación,

·         Elaboración
de ficheiros

·         Sesións  de
apoio
psicopedagóxic
o  na  aula,  no
centro, fóra.

·        
Conferencias.

·         Sesións
informativas

·         Utilización
de  recursos
informáticos  e
audiovisuais

Coñecemento  do
mercado laboral.

·         Observación de profesións
e postos de traballo

·         Estudio  sobre  as
actividades  económicas  da
Comunidade .

·         Recollida,  análise  e
comentario  sobre  noticias  en
prensa  relacionadas  coa
actividade económica e laboral

·         Entrevistas e contactos con
traballadores e profesionais.

·         Visitas  a  Centros
produtivos e empresas.

·         Visualización  de  vídeos
con información profesional

Proceso  de
inserción  socio-
profesional

·         Investigación  sobre
organismos  relacionados  coa
oferta de emprego.
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·         Confección de documentos
de  utilidades  (curriculum
vitae, instancias...)

·         Simulación  de  entrevistas
de emprego.

·         Busca de emprego a través
da prensa.

·         Información  sobre  a
autoocupación.

·         Realización  dun  informe
individual  sobre  o  proxecto
persoall e profesional.

·         Representación  gráfica  do
itinerario a seguir

·         Entrevista  co titor  e/ou co
orientador

 

BLOQUE G.- SESIÓNS DE AVALIACIÓN CO ALUMNADO .Ámbito Persoal.
Aprender a Ser. Aprender a Coñecer.

 

OBXECTIVOS
TAREFAS E

ACTIVIDADES
TÉCNICAS E

ESTRATEXIAS

-          Fomentar a participación
dos alumnos no seu proceso
de aprendizaxe e avaliación

-          Observar como perciben 
os alumnos o clima da aula e
como se desenvolve o 
proceso de ensino- 
aprendizaxe.

-          Analizar
responsablemente  o  traballo
realizado durante o trimestre
e  a  súa  repercusión  nos
resultados académicos.

-          Adoptar  compromisos
para reforzar o conseguido e
corrixir os desaxustes e erros
cometidos.

PREAVALIACIÓN

-          Facilitar  informacións
xerais  sobre  a  avaliación,
acordos  de  avaliación,
acordos  de  promoción,
criterios  compartidos,
datas da avaliación. Xuntas
de avaliación.

-          Realizar  a
autoavaliación  do alumno,
a  avaliación  do
funcionamento  do  grupo-
clase  e  do  proceso  de
ensino-  aprendizaxe.

-          Concretar  acordos  e
medidas  para  remediar  os
desaxustes  e  problemas

-          Exposición  en  gran
grupo

-          Cuestionarios  de
autoavaliación,  do
funcionamento  do grupo
e  valoración  do  proceso
de ensino-aprendizaxe.

-          Traballo en pequenos
grupos

-          Reunión  en
Asemblea.

-          Entrevista  individual
cos  alumnos  que  o
precisen.
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-          Analizar  o  conxunto  de
factores  que  interveñen  no
proceso  educativo:
actividade  do  profesor,
programación,  método,
materiais,  organización  da
aula,  tipo  de  comunicación
que  se  establece  na  aula,
cantidade  e  calidade  dos
apoios  que  reciben  os
alumnos.

detectados  e  establecer
aquilo que o delegado ou o
titor teña que levar á xunta
de avaliación.

-          Preparar  a  xunta  de
avaliación cos alumnos.

 

POSTAVALIACIÓN

-          Entrega de informes de
avaliación

-          Análise, valoración dos
resultados  tomando  como
base a gráfica acumulativa
cos resultados de todas as
asignaturas, elaborada polo
titor.

-          Informar  ao  grupo
sobre  o  desenvolvemento
da  Xunta  de  avaliación,
dos  acordos  tomados,  así
como  as  medias  que  se
adoptarán  para  mellorar  a
situación.

 
 

BLOQUE H.- ACTUACIÓNS CO EQUIPO DOCENTE.
 

OBXECTIVOS ACTIVIDADES

-          Obter información inicial sobre o 
alumnado útil para o desenvolvemento 
das súas función docentes, avaliadoras e 
orientadoras

-          Recoller  información,  opinións  e
propostas de cada un dos profesores sobre
calquera  tema  que  afecte  ao  grupo  ou
alumnos en particular

-          Unificar criterios co equipo docente e
planear  estratexias  coordenadas  para  o
tratamento flexible da diversidade.

-          Coordinar o proceso de avaliación dos
alumnos  do  seu  grupo,  organizar  e

PROGRAMADAS.

-          Realización  dunha  avaliación  inicial  e
determinar  procedementos  para  recopilar
información sobre a situación de partida dos
alumnos.

-          Establecemento de acordos compartidos
polo  equipo  docente  respecto  á  definición
de  obxectivos  comúns,  principios
metodolóxicos  xerais,  contidos
procedimentais  comúns,  instrumentos  e
criterios  de  avaliación,  tratamento  nas
diversas  materias  dos  temas  transversais,
medidas para a atención á diversidade.
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presidir as sesións de avaliación.

-          Implicar  ao  profesorado  en  tarefas
orientadoras  e  concretar  a  actuacións  do
equipo docente.

 

 

 

-          Mediar  nas  situacións  de  conflicto
entre profesores e alumnos.

-          Sesión de Avaliación 

-          Definición  da  participación  do
profesorado  en  tarefas  orientadoras
(técnicas de traballo intelectual, orientación
vocacional,  avaliación  do  progreso  de
ensino-aprendizaxe)  e  establecemento  de
procedementos  para  o  seguimento  e
avaliación ds intervención planificadas.

 

REUNIÓNS PUNTUAIS CUN PROFESOR/A

-          Análise  de  calquera  conflito  dun
profesor  co  grupo  (dificultades  na  súa
materia,  metodoloxía,  problemas  de
comportamento, etc) recollendo o seu punto
de  vista,  para  encauzar  a  situación
delimitando o problema e as súas causas e
para  orientar  as  posibles  vías  de
intervención por parte do profesor e revisar
a marcha do conflito

 

BLOQUE I.- AVALIACIÓN DA TITORÍA

 

OBXECTIVOS
TAREFAS E

ACTIVIDADES
TÉCNICAS E

ESTRATEXIAS

-          Avaliar  o  funcionamento
do  Plano  de  Orientación
Educativa  e  Profesional,  o
Plano de Acción Titorial e a
Programación Titorial levada
a cabo.

 

 

-          Analizar  o
desenvolvemento  do  PAT  e
as  funcións  da  Orientación
asignadas  ao  titor  para
corrixir  os  desaxustes
observados  e  decidir  o
mantemento  ou  cambio  de
obxectivos, a adecuación das
actividades, das estratexias de

-          Concretar co D.O. que
aspectos  van  a  ser
avaliados  (funcións
asignadas,  obxectivos
programados,  actividades
realizadas,
temporalización,  persoas
implicadas,  recursos..)  e
en  que  momentos  se
realizará (ao final de cada
bloque  de  programación,
trimestralmente,
anualmente)

 

-          Definir  e/ou  elaborar
os  instrumentos  para
avaliación  e

-          Reunión  semanais  de
coordinación de titorías.

-          Cuestionario dirixidos
aos  destinatario  da
intervención  (alumnos,
profesores, pais)

-          Cuestionarios  de
autoavaliación.

-          Intercambio orais

-          Contraste  de
experiencias

-          Niveis  de
participación.
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intervención  e  apoios
recibidos,  a  temporalización,
recursos, etc.

 

-          Optimizar a programación
de cara o curso próximo.

autoavaliación.

-          Análise  e  valoración
dos resultados

-          Elaboración  dun
informe que se adxuntará
á memoria do D.O.

 

 

-          Planificación  para  o
curso próximo

 
 

BLOQUE J.- REUNIÓNS COS PAIS-NAIS
 

OBXECTIVOS TAREFAS E
ACTIVIDADES

TÉCNICAS E
ESTRATEXIAS

Contribuir  ao  establecemento
de  relacións  fluídas  coas
familias

-          Elaborar  a  citación  ás
familias,  expoñendo  os
obxectivos  da  reunión  e
incluíndo a orde do día.

-          Reunión de inicio/ final
de curso.

-          Reunións  durante  o
curso  previamente
convocadas

-          Cartas  informativas,
informes de avaliación

-          Cuestionarios  dirixidos
ás familias.

Informar aos pais sobre todos
aqueles  temas  relacionados
coa educación dos seus fillos
e  das  actividades  de
orientación

-          Reunión  colectiva  cos
pais-  nais  dos  alumnos  de
grupo  ou  nivel  coa
presenza  de  titores-  as,
Equipo  Directivo  e
profesores-  as  interesados
para  tratar  puntos
acordados  para  a  orde  do
día.

-          Exposición e debate.

Implicar  aos  pais  en
actividades  de  apoio  da
aprendizaxe e orientación dos
fillos.

-          Reunións para informar
e  pedir  colaboración  aos
pais-  nais  en  relación  a
diversos  programas.
(Técnicas  de  traballo

-          Contactos  e
colaboración coa APA
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intelectual,  Orientación
Vocacional..)

-          Colaboración dos pais-
nais en visitas, actividades
extraescolares,  semana
cultural, festas...

-          Reunións  do  titor  cos
pais  nais  dun  grupo  de
alumnos  que  presentan
unha  problemática
particular  (mal
rendemento,  disciplina,
necesidades  educativas
especiais)

 

 

 

-          Reunión  cun  grupo
reducido de pais-nais.

Intercambiar  información
sobre  o  alumno  co  fin  de
lograr  unha  maior
comprensión da súa situación

Orientar  nalgún  tema  ou
problema  específico  que
incumba  ao  seu  fillo,
analizalo  conxuntamente  e
formular  un  plano  de
intervención.

-          Entrevista  individual
previa cita

-          Deseño  do  plano  de
intervención

-          Seguimento  e
avaliación

-          Entrevista  individual
(hora de recepción de pais-
nais)

     

11.3. Anexo III: Plan xeral de atención á diversidade

Vixencia Plurianual

Lexislación Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade
do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten
as ensinanzas establecidas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio de educación (L.O.E.)

INTRODUCIÓN

1. XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO

2. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DAS NECESIDADES

3. OBXECTIVOS

4. DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS, MEDIDAS E/OU PROGRAMAS PARA 
A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
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4.1. MEDIDAS ORDINARIAS

a)Adecuación  da  estrutura  organizativa  do  centro  (horarios,agrupamentos,
espazos) e da organización e xestión da aula áscaracterísticas do alumnado
 
b) adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado

c) a acción titorial e a orientación

d)  aulas  de  atención  educativa  e  convivencia  e  medidas  e  actuacións
destinadas á mellora da convivencia

e) desdobramentos de grupos

f) reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria. 

g) programa de enriquecemento curricular

h) programa de reforzo nas áreas instrumentais básicas

I) programas específicos personalizados

J) programa de habilidades sociais

4.2. MEDIDASEXTRAORDINARIAS

a) adaptación curricular (ACI)

b) agrupamentos flexibles

c) apoio do profesorado especialista en pedagoxía terapéutica e/ou en audición
e linguaxe

d) flexibilización da duración do periodo de escolarización

e) programas de diversificación curricular (PDC)

f) Cclos de formación profesional básica

g) atención educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas, presenta
dificultades para unha asistencia continuada ao centro educativo

h) grupos de adquisición das linguas

i) grupos de adaptación da competencia curricular

j) exención de cursar a segunda lingua estenxeira

5.  DETERMINACIÓN  DOS  CRITERIOS  PARA  A  ORGANIZACIÓN  E
DISTRIBUCIÓN  DOS  RECURSOS  E  A  APLICACIÓN  DAS  MEDIDAS
PROPOSTAS
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6. CONCRECIÓN DAS ACTUACIÓNS DOS DISTINTOS PROFESIONAIS EN
RELACIÓN ÁS MEDIDAS DESEÑADAS PARA O CENTRO

7. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNOS ASÍ
COMO  CON  OUTRAS  ETAPAS  EDUCATIVAS  E  COS  CENTROS
ADSCRITOS EXTERNOS AO CENTRO

8.  CANLES  DE  COLABORACIÓN  COAS  NAIS,  PAIS  OU  TITORES  E
TITORAS  LEGAIS  DO  ALUMNADO  E  COS  DIFERENTES  SERVIZOS
EXTERNOS AO CENTRO

9.  PROTOCOLOS  PARA  A  SOLICITUDE  E/OU  AUTORIZACIÓN  DAS
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

10. PROCESOS DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MEMOR

11. ANEXOS 

11.1 Adaptacións Curriculares Individualizadas (ACIs)
11.1.1 Acta da reunión para decidir a pertinencia da Adaptación Curricular 
Individualizada (ACI) 
11.1.2. Acta da reunión para decidir a continuidade da Adaptación Curricular 
Individualizada (ACI)

11.2 Avaliacións Psicopedagóxicas
11.2.1 Referencias Legais das Avaliacións Psicopedagóxicas
11.2.2 Documento de Derivación
11.2.3 Información aportada polo/a titor/a
11.2.4 Información recollida polo/a profesor/a de área
11.2.5 Valoración xeral do/a alumno/a
11.2.6 Valoración da información recollida

11.3 Exención da 2ª língua estranxeira
11.3.1 Informe do titor/a do curso anterior
11.3.2 Solicitude exención 2ª língua estranxeira
11.3.3 Informe orientación exención 2ª língua
11.3.4 Comunicación à dirección dos alumnos que solicitan exención
11.3.5 Relación do alumnado que solicita exención da 2ª língua

11.4 Ciclos de formación profesional básica
11.4.1 Consello Orientador: Elaborado polo titor/a e a orientadora coa firma
destes mais a do Director (Anexo II Orde 14 agosto 2014 )
11.4.2 Comunicación e consentimento dos pais ou titores legais (Anexo III

Orde 14 agosto 2014 )
11.4.3 Documento de incorporación asinado polo director e o Secretario 
(Anexo IV Orde 14 agosto 2014

11.5. Programas de Diversificación Curricular 
11.5.1 Informe incorporación ao PDC
11.5.2 Informe Proposta Titor/a.
11.5.3. Aceptación Pai/Nai/Titor-a legal
11.5.4 Aceptación alumno/a
11.5.5.Informe Individualizado Orientadora
11.5.6.Acta da decisión da Comisión da Valoración

11.6.Agrupamentos flexibles:
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11.6.1Informe Individualizado Titor/a.
11.6.2 Conformidade Pai/Nai/Titor-a legal

11.7.Exención de cursar a segunda lingua estranxeira:
11.7.1.Informe Individualizado do Titor/a.
11.7.2.Solicitude da Nai/Pai/Titor legal
11.7.3.Comunicación á Dirección do centro da relación do alumnado que 
solicita a exención

11.8.Adaptación da competencia curricular:
11.8.1.Informe Individualizado Alumno/a
11.8.2.Conformidade pai/nai/titor legal

11.9. Grupo de adquisición de linguas:
11.9.1.Informe Incorporación 

INTRODUCIÓN

A  atención  a  diversidade  é  un  dos  grandes  retos  para  o  sistema
educativo,  e  en  concreto  para  os  centros  escolares,  require  do  axuste  da
intervención educativa ás necesidades reais do alumnado para asegurar unha
acción educativa de calidade, o que esixe aos centros y ao profesorado, unha
importante tarefa de reflexión e de traballo, xa que  a atención á diversidade é
tarefa de todos. 

Entendemos por  diversidade as  diferenzas que presenta  o alumnado
ante as aprendizaxes escolares, diferenzas en canto a:  aptitudes, intereses,
motivacións,  capacidades,  ritmos  de  maduración,  estilos  de  aprendizaxe,
experiencias  e  coñecementos  previos,  entornos  sociais  e  culturais…  Estes
aspectos conforman tipoloxías e perfís no alumnado que deben determinar, en
gran medida, a planificación e acción educativa.

Dentro desta diversidade xeral, pode que algún alumnado precise dunha
atención diferente a ordinaria:

o Por presentar n.e.e ( alumnado que requira por un período da súa
escolarización ou ao longo dela, determinados apoios e atencións
educativas especificas  derivadas de discapacidade ou trastornos
graves de conduta.

o Por presentar dificultades de aprendizaxe
o Por  as súas altas capacidades intelectuais
o Por terse incorporado tardiamente ao sistema educativo
o Por condicións persoais e de historia escolar

Para todos eles, unha vez identificadas as necesidades específicas, será
preciso ir adaptando as respostas educativas dende as programacións xerais e
as programacións da aula, ata aquelas outras  propostas que modifiquen mais
ou menos significativamente a proposta curricular, podendo chegar a requirir
propostas organizativas diferenciadas e recursos persoais de apoio mais ou
menos  especializados,  sempre  dende  os  principios  de  normalización  e
inclusión,  é  por  iso,  que  priorizaremos  as  medidas  ordinarias  e  soamente
despois  consideraranse  as  medidas  extraordinarias,  cando  se  valore  e
xustifique a súa necesidade.

El PXAD (que formará parte do Proxecto Educativo)  será o instrumento
que  guíe  a  planificación  anual  das  medidas  educativas  de  atención  a
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diversidade do centro, no marco da Programación Xeral Anual, e coa seguinte
base normativa:
 LOE:  no seu preámbulo sinálase que a atención á diversidade establécese
como  principio  fundamental  que  debe  rexer  toda  a  ensinanza  básica,  co
obxectivo de proporcionar a todo o alumnado unha educación axeitada ás súas
características e necesidades.
No artigo 22, referido aos principios xerais da educación secundaria obrigatoria,
indícase que esta etapa organizarase de acordo cos principios de educación
común e de atención á diversidade do alumnado.
 Decreto 133/2007  polo  que  se  regulan  as  ensinanzas  de  educación
secundaria obrigatoria,   no  artigo 13,  apartado 2  sinálase que no caso de
detectarse  dificultades  de  aprendizaxe  os  centros  deberán  poñer  en
funcionamento as medidas de atención á diversidade que se consideren máis
convenientes  ás  características  do  seu  alumnado  e  que  poden  ser  tanto
organizativas como curriculares.
 Decreto  229/2011 regúlase  a  atención  á  diversidade  do  alumnado  coa
finalidade de facilitar o desenvolvemento persoal e social de cada alumno e
alumna  e  o  seu  potencial  de  aprendizaxe,facilitándolle  a  adquisición  das
competencias e a consecución dos obxectivos  xerais  previstos na etapa da
educación secundaria obrigatoria.

1. XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO

O IES Cacheiras , ver o PE

2. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DE NECESIDADES

A identificación temperá das necesidades educativas do alumnado,  a
súa  valoración  e  a  resposta  educativa  constitúen  procesos  necesario  para
adecuar as medidas e recursos educativos á diversidade.

Todo isto farase a través dos seguintes mecanismos:

o Na avaliación inicial realizada a comezos de curso e dirixida a toda 
etapa da ESO.

o Nas xuntanzas da avaliación de cada trimestre.
o Ao finalizar cada curso avaliarase o proceso educativo de cada alumno e

de cada alumna.
o En momentos  puntuais  ao  longo  do  curso,  segundo  as  necesidades

detectadas. 

En canto a valoración das necesidades, con respecto ao alumnado:

 Hai  dificultades  no  desenvolvemento  e  afianzamento  das  técnicas
instrumentais básicas: dificultades para extraer as ideas principais dun
texto, para expresarse tanto por escrito como a nivel oral, dificultades no
razoamento e lóxica así como no cálculo mental.

 Non hai adquiridos hábitos de traballo.
 Deficiente organización do traballo persoal (calendario, horario diario de

estudo, axenda).
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 Emprego dun método de estudo memorístico. Non teñen adquirido as
técnicas  de  traballo  (lectura  comprensiva,  subliñado,  resumo,
esquemas...).

En canto aos pais, nais, titores legais do alumnado:

 Necesidade de supervisión dos hábitos de estudo e a organización.
 Colaboración  co  centro  para  apoiar  o  traballo  desenvolvido  polos

docentes (inculcar aos fillos/as esforzo, traballo e constancia).
 Maior  comunicación co  centro educativo  (reunión de presentación do

novo curso, entrevistas individuais no primeiro trimestre e ao longo do
curso).

 Implicación dos pais/nais para participar nas actividades organizadas en
colaboración co Concello de Teo ou na xestión da ANPA do centro.

Con respecto as necesidades detectadas en relación ao profesorado:

 Dificultades  para  coordinarse  co  equipo  de  profesores  así  como coa
profesora de pedagoxía terapéutica pola falta de  tempos a nivel centro.

 Problemática á hora de atender individualmente a un alumno ou alumna
con necesidades específicas de apoio, xa que dentro dun mesmo grupo
hai  alumnos  e  alumnas  con  necesidades  diferentes.  Esta  situación
impide  establecer  actuacións  variadas  que  favorezan  a  atención  á
diversidade do alumnado

 En relación ao alumnado no centro e sobre todo nos primeiros cursos da
ESO,  observamos  un  incremento  das  dificultades  xeneralizadas  de
aprendizaxe nas áreas instrumentais, fundamentalmente con referencia
ao uso das linguas en xeral a nivel expresivo (oral e escrito) e receptivo,
precisando  adoptar  medidas  organizativas  e  curriculares  axeitadas
segundo as circunstancias.

3. OBXECTIVOS

 Aceptar  e  valorar  as  diferenzas  do  alumnado  como  un  feito  de
enriquecemento na comunidade educativa

 Asegurar que todo o alumnado, sen distinción, acade, dentro das súas
posibilidades,  o  grao  máximo  das  súas  capacidades,  do  seu
desenvolvemento  persoal,  social  e  emocional,  así  como  das
competencias básicas e dos obxectivos educativos establecidos en xeral
para a etapa da ESO.

 Deseñar, planificar e desenvolver medidas eficaces de tipo organizativo
e  curricular,  que  dean  resposta  as  características  e  necesidades  do
alumnado.

 Potenciar  a  coordinación  das  liñas  de  actuación  do  profesorado  que
interveña no proceso educativo de cada alumno/a .

 Fomentar a titoría e a orientación como instrumentos para a prevención,
detección e atención do alumnado con necesidade específica de apoio
educativo (ANEAE).

 Promover  a  creación  e  difusión  entre  o  profesorado  de  materiais,
bibliografía, estratexias educativas…..

 Establecer  os  mecanismos  oportunos  para  garantir  unha  adecuada
coordinación entre os diferentes profesionais implicados na atención á
diversidade:  titores/as,  profesorado,  familias  e  servizos  externos  ao
centro.
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 Valorar a importancia da convivencia e crear un ambiente de traballo e
compañerismo que axude a mellorar o desenvolvemento persoal, social
e cognitivo do alumnado.

 Crear  un  clima  de  cooperación  entre  o  centro  e  as  familias,  para
favorecer o desenvolvemento do alumnado.

 Asesorar  ás  familias  sobre  pautas  educativas  e  recursos  sociais,
sanitarios, etc

4.  DESCRICIÓN  DAS  ACTUACIÓNS,  MEDIDAS  E/OU
PROGRAMAS PARA A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Seguindo os obxectivos propostos, as medidas de atención á diversidade
organízanse:
4.1. MEDIDAS ORDINARIAS
Son todas aquelas que facilitan a adecuación do currículo prescritivo, sen
alteración significativa dos seus obxectivos, contidos e criterios de avaliación,
ao contexto sociocultural do centro.
A finalidade destas medidas é dar resposta ás diferenzas en competencia
curricular, motivación, intereses, relación social, estratexias, estilos e ritmos de
aprendizaxes para facilitar a consecución dos obxectivos e competencias
establecidas na ESO.

g) Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios,
agrupamentos, espazos) e da organización e xestión da aula ás
características do alumnado

1. Os agrupamentos, a confección de grupos e horarios estableceranse
de acordo cos principios: normalización e inclusión, equidade,
igualdade de oportunidades e non discriminación, flexibilidade,
interculturalidade e promoción da convivencia.

2. No primeiro claustro do curso serán concretados e aprobados os
criterios pedagóxicos para a elaboración de horarios do alumnado así
como a comunicación do número de grupos de cada materia.

No que respecta aos espazos, priorizaranse as seguintes actuacións:
1. Crear ambientes acolledores, estimulantes, cómodos e personalizados. 

2. Organización flexible da aula.

3. Facilitar o acceso do alumnado aos departamentos didácticos , ao
departamento de orientación, á biblioteca do centro, ao ximnasio,etc.

h) Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao
alumnado

No mes de setembro os xefes dos departamentos concretarán nas
correspondentes programacións didácticas os elementos establecidos segundo
a normativa vixente..
Asi mesmo, cada profesor/a, desde a súa materia, adaptará a programación
didáctica do seu departamento a cada grupo de alumnos/as en particular, unha
vez realizada a avaliación inicial dos diferentes grupos, en:
Nos obxectivos e contidos:
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Adecuar os obxectivos ás peculiaridades da aula e do alumnado do grupo-
clase.
Precisar cales son os obxectivos e contidos mínimos de cada unidade
didáctica.
Seleccionar e priorizar aqueles contidos que sexan funcionais para o alumnado
e que lle permitan aprender por si mesmo.
Establecer secuencia de contidos que aseguren aprendizaxes básicos para
todos e coñecementos de maior complexidade para algúns.
Metodoloxía:
Como punto de partida é necesario crear un clima positivo de respecto,
confianza e esixencia tanto entre o profesorado e o alumnado como entre o
alumnado.
Para conseguir este propósito, o profesorado poderá establecer diferentes tipos
de agrupamentos dentro da aula para atender á diversidade:
1. Traballo en pequeno grupo para favorecer a relación entre o alumnado, a
cooperación e a colaboración. A través desta proposta de traballo buscarase
aproveitar as habilidades de cada un para o traballo en común.
2. Titorización nalgunhas actividades por un compañeiro/a da aula
(aprendizaxe entre iguais).
3. Aprendizaxe por proxectos.
4. Traballo individualizado profesorado/alumnado en momentos moi
determinados e breves que favorecerán a seguridade do alumnado.
Actividades:
1. Diversidade de actividades para cada contido.
2. Actividades secuenciadas segundo a súa dificultade (cada alumno/a vai
realizando e, unha vez superadas, pasan ás de nivel seguinte).
3. Existencia de actividades de libre elección.
4. De reforzo (para todo o grupo como repaso ou para alumnado con
dificultades de aprendizaxe).
5. De ampliación (para alumnado avantaxados).
Avaliación:
1. Realizar unha avaliación inicial ao comezo do proceso de ensino-
aprendizaxe.
2. Seleccionar técnicas e instrumentos de avaliación múltiples e variados.
3. Diversidade nos criterios de cualificación: nota das probas, dos exames de
trimestre, traballos de aula, actitude, comportamento, asistencia...
4. Contextualizar os criterios de avaliación seguindo os mesmos criterios de
adecuación empregados ao contextualizar os obxectivos

i) A acción titorial e a orientación

Definición: O desenvolvemento da acción titorial constitúe unha das medidas
de atención á diversidade máis eficaz para coñecer cada alumno/a, identificar
as dificultades que poidan existir no seu proceso de aprendizaxe, considerar o
tipo de agrupamento adecuado e facilitar a integración dos alumnos/as no seu
grupo clase e no centro.
Destinatarios: Todo o alumnado.
Profesorado: Todo o equipo de profesores, coordinado polo titor/a do grupo e
co apoio do departamento de orientación.
Temporalización: Durante todo o curso escolar, a través dos obxectivos e
programas recollidos no plan de acción titorial.

j) Aulas de atención educativa e convivencia e medidas e actuacións
destinadas á mellora da convivencia
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Definición: medida de atención á diversidade que favorece a mellora da
convivencia no centro educativo. Ver  Plan de Convivencia e programación
Destinatarios: alumnado que teña unha conduta disruptiva e que estea
impedindo o normal desenvolvemento do traballo do seu grupo-clase..
Profesorado: Para atender a esta aula, a xefatura de estudos establecerá
gardas específicas nas que considerará a todo o profesorado do centro.
Derivarase a dita aula con actividades e tarefas para realizar durante a súa
permanencia nela.  Correspóndelle ao profesorado que remita o alumnado a
esta aula establecer ditas tarefas, corrixilas e avalialas
Temporalización: Durante todo o curso escolar.

k) Desdobramentos de grupos

Definición: É unha medida organizativa de atención á diversidade que permite
desdobrar un grupo moi numeroso para prestar unha atención individualizada
ao alumnado.
Destinatarios: nos grupos onde o número total de alumnado por grupo supere
os 20 alumnos/as e o centro conte cos recursos necesarios. Priorizaranse, de
ser necesario, nas materias de linguas e matemáticas e os primeiros cursos da
ESO.
Profesorado: o equipo de profesores que imparte clase nun grupo superior a
20 alumnos/as.
Temporalización: Durante todo o curso escolar.

l) Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade
horaria

Definición: Medida de atención á diversidade que atende ás dificultades do
alumnado xurdidas nun momento do proceso educativo, e que a través de
pequenas modificacións nos elementos prescritivos do currículo, o alumnado
pode seguir o proceso ordinario de ensino-aprendizaxe.

Destinatarios:
1. Alumnado que repita curso deberá seguir medidas de reforzo educativo.
2. Alumnado con dificultades para seguir o proceso ordinario do grupo-clase.
Profesorado: O propio profesor da materia que aplica o reforzo e/ou apoio  con
dispoñibilidade horaria para ofrecer ese reforzo dentro ou fóra da aula,
segundo as necesidades do centro.
Temporalización: Dependerá das necesidades de apoio que requira o
alumnado que sexa obxecto desta medida.

m) Programa de enriquecemento curricular

Definición: Consiste en realizar axustes individualizados co alumnado que
supera o ritmo e os contidos do programa de clase, modificando só as
actividades, a metodoloxía, os procedementos de avaliación e a
temporalización.
Destinatarios: alumnado que ten un nivel de competencia curricular superior
ao seu grupo de referencia.
Profesorado: Aplicarase dentro da aula polo profesor/a de cada materia.
Temporalización: Dependerá das necesidades de apoio que requira o
alumnado que sexa obxecto desta medida.

n) Programa de reforzo nas áreas instrumentais básicas

Definición: medida organizativa de atención á diversidade cuxa finalidade é a
atención personalizada para lograr o grao de dominio suficiente nas técnicas
instrumentais de base.
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Destinatarios: Dirixida ao alumnado de 1º e 2º ESO que estea nas seguintes
condicións:
-Alumnos/as con Adaptación Curricular Significativa.
-Alumnado que promocione a ESO por promoción automática (que xa repetira
na E.P. e que promocione con moitas áreas suspensas de primaria).
-Alumnado que obteña uns resultados moi baixos nas probas de avaliación
inicial de comezos de curso, completando dita información cos informes dos
centros adscritos.
-Alumnado que estea repetindo 1º ESO e se considere que esta medida pode
atender as súas necesidades.
-Alumnado que promociona a 2º ESO sen ter superado todas ou algunha das
materias instrumentais, e se considere que é a mellor opción para dar resposta
as súas necesidades.
-Alumnado que estea repetindo 2º ESO e sexa a mellor resposta ás súas
necesidades.
Profesorado: correspóndelle preferentemente ao profesorado dos
departamentos de linguas (Lingua Castelá, Lingua Galega, Inglés, Francés,
outra lingua estranxeira, Latín e Grego) e a impartición da área  de
Matemáticas, preferentemente, ao profesorado dos Departamentos de
Matemáticas, Física e Química, Bioloxía e Xeoloxía e Tecnoloxía.
Temporalización: Durante todo o curso escolar.

o) Programas específicos personalizados

Definición: consiste na elaboración de programas personalizados que inclúen
actividades de aprendizaxe para que o alumnado as realice semanalmente.
Destinatarios: Alumnado repetidor de 1º, 2º, 3º e 4º ESO. Cando un alumno/a
de 1º ou 2º ESO asista a un programa de reforzo ou de recuperación doutras
materias quedará eximido da realización deste programa.
Profesorado: Este programa será elaborado polo departamento da materia
correspondente. É o/a profesor/a que imparte a materia o responsable do
seguimento de cada alumno/a na realización das tarefas propostas polo
departamento didáctico e, tamén o responsable de comunicarllo ao profesor
titor/a para facerllo chegar ás familias.
Temporalización: Durante todo o curso escolar.

p) Programa de habilidades sociais

Definición: consiste en facilitar ao alumnado dun repertorio amplo de
habilidades instrumentais, cognitivas e de control emocional que poidan usar
para mellorar a calidade das súas relacións sociais e, máis concretamente,
para resolver ou prever problemas ou dificultades nas súas relacións cos
demais.
Destinatarios: todo o alumnado da ESO.
Profesorado: Os titores/as da ESO, na hora de titoría. Programa que recolle o
Plan de  Acción Titorial (PAT). 
Temporalización: Durante un trimestre do curso escolar.
4.2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
Son aquelas dirixidas a dar resposta ás necesidades educativas do alumnado
con necesidades específicas de apoio educativo que poden requirir
modificacións significativas do currículo ordinario e/ou cambios no ámbito
organizativo, así como nos elementos de acceso ao currículo ou na modalidade
de escolarización.
Hai que ter en conta dous aspectos para a aplicación destas medidas:

1) Aplicaranse unha vez esgotadas as medidas ordinarias ou por resultaren
estas insuficientes.
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2) É necesario a autorización: dirección do centro, do servizo de inspección
educativa, da xefatura territorial ou da dirección xeral que proceda, e, se
é o caso, informe xustificativo do departamento de orientación.

a) Adaptación curricular individual (ACI)

Obxectivo: é unha medida extraordinaria de carácter curricular dirixida ao
alumnado considerado con necesidades específicas de apoio educativo que
precisen de modificacións substanciais do currículo de referencia unha vez
esgotadas outras medidas ordinarias de atención educativa. Serán elementos
do currículum susceptibles de modificación os obxectivos, que poderán ser
reaxustados, reducidos, suprimidos, complementados ou ampliados, se é o
caso; os contidos, que tamén poderán ser modificados, complementados e
mesmo suprimidos; e os criterios de avaliación, que poderán ser adaptados,
complementados, modificados e mesmo suprimidos.
Alumnado: alumnado que, logo da correspondente avaliación
psicopedagóxica, se considere que ten necesidades específicas de apoio
educativo, ben por necesidades educativas especiais, altas capacidades
intelectuais, dificultades específicas de aprendizaxe, incorporación tardía ao
sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar moi
desfavorables.
Normativa:

Orde do 6 de outubro de 1995  (DOG do 7 de novembro de 1995)
Disposición Adicional Quinta da Orde do 30 de setembro de 2004
Artigo 5º da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 
2008)

b) Agrupamentos flexibles

Destinatarios: Alumnado  que presente dificultades xeneralizadas de
aprendizaxe, principalmente nas áreas curriculares de carácter instrumental
como é o caso de Lingua e Matemáticas, que reclaman unha atención máis
individualizada e que difícilmente pode seguir o ritmo de aprendizaxe da aula
ordinaria con simples medidas de reforzo educativo.Esta medida está dirixida
preferentemente ao alumnado que cursa 1º e 2º da ESO. Para o alumnado que
cursa 3º e 4º  e que presente as dificultades sinaladas poderase aplicar esta
medida cando se considere máis apropiada que a incorporación a un PDC ou a
un PCPI.
O número máximo de alumnos será de 15. (no noso centro está limitado a 10
alumnos, só ampliable excepcionalmente).
Profesorado: deberá ter experiencia docente e, preferentemente, destino
definitivo no centro.
Cando a organización do centro o permita, os profesores do agrupamento
flexible impartiran docencia no grupo de referencia.
Na medida que os recursos do centro o permitan, este profesorado terá unha
dedicación  horaria semanal considerada como lectiva para a elaboración da
programación adaptada e a coordinación co equipo de profesores.
Os agrupamentos flexibles  poderán facerse nas seguintes áreas: Lingua
Castelá ou Lingua Galega, Matemáticas, Ciencias Naturais e Ciencias Sociais. 
A proposta de áreas obxecto de agrupamento  flexible será realizada pola
Comisión de Coordinación Pedagóxica, serán prioritarias as áreas de Lingua  e
Matemáticas.
Normativa: 
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Circular 9/1999 da Dirección de Ordenación Educativa e Formación Profesional
c) Apoio do profesorado de  PT ou AL

Definición: o profesorado de pedagoxía terapéutica ten, a parte das funcións
que lle competen como membro do departamento de orientación, a de
participar na avaliación inicial e naquelas avaliacións que afecten ao alumnado
con necesidades específicas de apoio educativo, e de colaborar na
elaboración, seguimento e avaliación das adaptación curriculares individuais, a
atención docente directa ó alumnado con necesidades específicas de apoio
educativo. 
As intervencións específicas que sexan precisas por parte do  profesorado de
pedagoxía terapéutica serán propostas e deseñadas polo departamento de
orientación, en colaboración co profesorado da materia obxecto de apoio e do
titor ou  titora do grupo ó que pertence o alumno. A coordinación desas
actuacións corresponde á xefatura de estudos do centro, e a súa autorización á
Dirección do centro.
Alumnado: alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que
sexa obxecto dalgunha medida extraordinaria de atención  a  diversidade. O
apoio, en xeral,  se prestará no grupo no que está integrado o alumno. A
cualificación do alumnado será responsabilidade do profesorado da área.
Normativa:

Artigo 7º da Orde do 24 de xullo de 1998  (DOG do 31 de xullo de 1998)
Decreto 229/2011 do 7 de decembro de 2011 (DOG do 21 de decembro de
2011)
d) Flexibilización da duración do período de escolarización.

Definición: Consiste en aumentar ou reducir, excepcionalmente, o tempo de
permanencia na etapa respecto do establecido con carácter xeral, en función
das necesidades educativas especiais ou das altas capacidades do alumnado,
respectivamente.
No caso do alumnado con necesidades educativas especiais, o aumento da
permanencia na etapa, se cursa a educación secundaria obrigatoria, farase
fragmentando os cursos de 3º e 4º da etapa. No bacharelato farase
fragmentando os seus cursos por materias e na formación profesional
específica  por módulos. 
No caso do alumnado con necesidade específica de apoio educativo por altas
capacidades intelectuais a flexibilización da etapa consistirá na reducción do
tempo de permanencia na mesma. 
So será aplicable no ensino básico e a reducción será dun máximo de dous
anos. Esta reducción máxima non se poderá aplicar na mesma etapa
educativa.
Alumnado: alumnado con necesidades educativas especiais ou de altas
capacidades que xa esgotaran outras medidas previas de adaptación curricular
ou organizativas.
Normativa:

Orde do 27 de decembro de 2002.(DOG, 30/01/03).
Orde do 28 de outubro de 1996. (DOG, 28/11/1996)
Orde do 12 de xullo de 2011. (DOG do 15/7/2011).

e) Programas de diversificación curricular (PDC)

Obxectivo: Posibilitar a través dunha organización dos contidos, actividades e
materias do currículo diferente á establecida con carácter xeral, así como unha
metodoloxía específica, que o alumnado que acceda a estes programas
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adquira as competencias básicas e os obxectivos xerais da etapa e, polo tanto,
obteña o título de graduado en educación secundaria obrigatoria.
Destinatarios: Alumnado con dificultades xeneralizadas de aprendizaxe, que
tivese sido obxecto doutras medidas de atención, con risco evidente de non
alcanzar a titulación cursando o currículo ordinario e que existan expectativas
razoables de titular a través do programa.
Este alumnado deberá encontrarse nalgunhas das seguintes situacións:

o Ter cursado 2º de ESO e non estar en condicións de promocionar

(enténdese por non superar as materias necesarias) e que xa repetise
unha vez na etapa. (PDC de 2 anos)

o Tras cursar 3º de ESO non estar en condicións de promocionar. (PDC

de 2 anos).

o Tras repetir 3º de ESO non superalo. (PDC de 1 ano).

o Tras cursar 4º de ESO non titular e ter repetido unha vez na etapa, (PDC

de 1 ano).

O numero mínimo de alumnos será de 5 e o máximo de 10.

Profesorado: cada ámbito específico será impartido por un único profesor ou
profesora pertencente a un dos departamentos didácticos que teñan atribuída
algunha das materias que forman o ámbito, preferentemente con destino
definitivo.
Normativa:

Decreto 133/2007 do 5 de xullo (DOG do 13 de xullo de 2007)
Orde do 30 de xullo de 2007 (DOG do 21 de agosto de 2007)
Orde do 6 de setembro de 2007 (DOG do 12 de setembro de
2007)

f)  Ciclos de Formación Profesional Básica (CFPB):
Obxectivo: contribuir a que o alumnado adquira ou complete as competências
da aprendizaxe permanente para facilitar a súa transición cara á vida activa ou
favorecer a súa continuidade no sistema educativo.
Destinatarios:

a) Facer 15 ou 16 anos no ano de inicio do ciclo foermativo

b) Ter cursado o 3º ESO ou excepcionalmete 2º

Protocolo de actuación:

Para realizar a proposta de incorporación dun alumno ou dunha alumna a un

ciclo  formativo  de  formación  profesional  básica  seguirase  o  procedemento

seguinte:

e. O equipo docente dos grupos da educación secundaria obrigatoria con

alumnado que poida  ser  proposto  para realizar  ciclos formativos  de

formación profesional básica, xunto co xefe ou a xefa do departamento

de orientación dos centros públicos, realizarán unha reunión onde se

analice a situación escolar do alumnado en risco de non alcanzar o

título de graduado en educación secundaria obrigatoria. Nesta reunión
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establecerase unha relación de alumnado susceptible de se incorporar

ás ensinanzas de formación profesional básica, que será asinada por

todo  o  equipo  docente  e  o  xefe  ou  a  xefa  do  departamento  de

orientación.

Posteriormente, o titor ou a titora elaborará para cada alumno ou alumna 

o consello orientador, coa axuda do xefe ou a xefa do departamento de

orientación, no que se fará constar:

 O grao de consecución dos obxectivos e de adquisición das 

competencias que xustifican a proposta.

 As dificultades de aprendizaxe presentadas.

 As medidas de atención á diversidade aplicadas, de ser o caso.

 Os motivos razoados polos que o equipo docente considera a 

conveniencia de que o alumno ou a alumna se integren nun ciclo 

formativo de formación profesional básica.

O consello orientador emitirase por duplicado e irá asinado polo titor 

ou a titora do alumno ou da alumna, en nome do equipo docente, o 

xefe ou a xefa do departamento de orientación e a persoa encargada 

da dirección do centro educativo.

A dirección dos centros comunicaranlles aos pais, ás nais ou aos/ás 

titores/as legais do alumno ou da alumna que este/a foi proposto/a para

un ciclo formativo de formación profesional básica, e entregarán un 

exemplar do consello orientador e o documento no que, de ser o caso, 

darán o consentimento para incorporar o alumno ou a alumna a estas 

ensinanzas.

O departamento de orientación colaborará coa dirección do centro para

informar o alumnado e as familias do alumnado proposto acerca das 

características xerais e das finalidades dos ciclos formativos da 

formación profesional básica.

Os pais, as nais ou os/as titores/as legais do alumno ou da alumna 

entregarán na secretaría do centro o documento de consentimento 

debidamente cuberto e asinado.

Un exemplar do consello orientador e, de ser o caso, do documento de 

consentimento incluirase no expediente académico.
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Documentación necesaria:
a) Consello Orientador: Elaborado polo titor/a e a orientadora coa firma

destes mais a do Director (Anexo II Orde 14 agosto 2014 )
b) Comunicación e consentimento dos pais ou titores legais (Anexo III

Orde 14 agosto 2014 )
c) Documento  de  incorporación  asinado  polo  director  e  o  Secretario

(Anexo IV Orde 14 agosto 2014 )
Normativa:

Decreto 107/2014 do 4 de setembro (DOG do 15 de setembro de 
2014)

Orde do 5 de agosto de 2014 (DOG do 13 de agosto de 2014)
Orde do 14 de agosto de 2014 (DOG do 26 de agosto de 2014)

g) Atención educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas,
presenta dificultades para unha asistencia continuada a un centro
educativo. 

Definición: Medida que ten como finalidade a continuidade do proceso
formativo do alumnado que curse ensinanzas de réxime xeral en modalidade
presencial e que, por prescrición facultativa, debido a enfermidade ou lesión,
non poida asistir con regularidade ao centro.
Cando o alumnado sexa obxecto de atención educativa hospitalaria ou
domiciliaria, o seu centro de referencia establecerá, a partir da correspondente
programación didáctica  da etapa, un programa individualizado no que se terán
en conta as necesidades educativas especiais asociadas á súa situación.
A elaboración e seguimento dese programa levaraa a cabo o titor do alumno/a
en colaboración co correspondente servicio de atención educativa hospitalaria
e domiciliaria e co asesoramento do correspondente departamento de
orientación. Así mesmo, cando as condicións do alumnado así o requiran, o
Equipo de Orientación Específico (EOE) proporcionará o apoio necesario para
levar a cabo esas tarefas.
Alumnado:
Destinatarios de atención educativa hospitalaria: Aquel que deba permanecer
ingresado nun centro hospitalario, a tempo completo ou en hospitalización de
día.
Destinatario de atención educativa domiciliaria: Aquel que deba permanecer
convalecente no seu domicilio por un período de tempo superior a un mes ou o
alumnado que padeza enfermidade crónica que sexa causa de faltas de
asistencia ao centro de seis ou máis días continuados ao mes dentro dun
período mínimo de seis meses.

Normativa:
Orde do 27 de  decembro de 2002. (DOG, 30/1/2003).
Decreto 229/2011 do 7 de decembro de 2011 (DOG do 21 de decembro
de 2011)

h) Grupos de adquisición das linguas

Obxectivo:  proporcionar, sen prexuizo das actividades de apoyo que se
desenvolvan dentro das aulas ordinarias, unha formación inicial específica nas
lenguas vehiculares, a traves dunha atención individualizada, de xeito que se
posibilite a plena incorporación do alumno nas actividades de aprendizaxe
pertencentes ó curso no que se atope escolarizado, así como a súa
familiarización coa vida do centro.
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Alumnado: alumnado de escolarización obligatoria que proceda do estranxeiro
e que descoñeza completamente ámbalas linguas oficias de Galicia. Este
alumnado poderá formar parte destes grupos un máximo dun trimestre que
poderá ser ampliado con autorización da inspección educativa.
Profesorado: O profesorado encargado na educación secundaria obrigatoria
dos grupos de adquisición das linguas pertencerá preferentemente ás
especialidades de tipo lingüístico.
Normativa:

Orde do 20 de febreiro de 2004 (DOG do 26 de febreiro de 2004)
i) Grupos de adaptación da competencia curricular.

Definición: son agrupamentos flexibles que terán por finalidade, a través
dunha atención individualizada, o progreso na competencia curricular, de xeito
que se lle posibilite ao alumnado a plena incorporación nas actividades de
aprendizaxe pertencentes ó curso no que se atope escolarizado.
     A permanencia nestes grupos levarase a cabo nunha fracción da xornada
escolar, principalmente coincidindo coas matérias  de  carácter instrumental,
podéndose estender ao longo de todo o ano escolar.  Non obstante, o
alumnado deberase incorporar  plenamente ó seu grupo ordinario no momento
no que a xunta  de avaliación considere superadas as súas necesidades
educativas debidas ó desfase curricular. O horario semanal  máximo de
permanencia nestes grupos será de 10 períodos.
Alumnado: Alumnado procedente do estranxeiro con desfase curricular de
dous ou máis cursos, escolarizado na educación secundaria obrigatoria. O
alumnado que forme parte dun grupo de adaptación da competencia curricular
deberá pertencer a mesma etapa educativa, sen necesidade de que pertenza ó
mesmo curso.
Profesorado: O profesorado encargado dos grupos de adaptación da
competencia curricular pertencerá preferentemente a algunha das
especialidades que correspondan ás materias obxecto de reforzo desa
competencia. Asistirá ás sesións de avaliación do seu alumnado. Sen
embargo, a emisión das cualificacións corresponderá ó profesorado do grupo
ordinario, tendo en conta a información que proporcione o profesorado
anteriormente citado.  
Normativa:

Orde do 20 de febreiro de 2004 (DOG do 26 de febreiro de 2004)
j) Exención da 2ª lingua estranxeira 

Obxetivo: é unha medida extraordinaria dirixida a aquel alumnado con claras e
continuadas dificultades de aprendizaxe, sobre todo nas áreas de lingua. Non
é, polo tanto, unha medida dirixida ao alumnado con dificultades específicas na
2ª lingua estranxeira. Débese considerar que é unha medida extraordinara que
lle priva o alumno de cursar unha área común nestes cursos.
Alumnado: alumnado dos cursos 1º e 2º de ESO que presente claras
dificultades  continuadas no proceso de aprendizaxe, en particular na área de
lingua.
Profesorado: preferentemente profesorado das áreas de lingua.
Normativa:

Orde do 6 de setembro de 2007 (DOG do 12 de setembro de 2007)

Páxina 328 de 449



5.DETERMINACIÓN  DOS  CRITERIOS  PARA  A
ORGANIZACIÓN E DISTRIBUCIÓN DOS RECURSOS E
A APLICACIÓN DAS MEDIDAS PROPOSTAS

Criterios organizativos e distribución de recursos:

• Estas actuacións organízanse dentro do horario xeral do centro, flexibilizando
o horario e o agrupamento do alumnado.
• Para conseguir a optimización dos recursos, é necesario unificar criterios de
actuación entre o profesorado que intervén no proceso educativo do grupo,
clarificando as funcións que corresponden ao titor/a, ao equipo de profesores e,
se é o caso, ao profesorado de apoio.
• As intervencións específicas, levadas a cabo polo especialista de pedagoxía
terapéutica,  realizaranse  naqueles  casos  de  alumnado  con  necesidades
especificas  de  apoio  educativo,  contando  co  informe  previo  da  xefa  do
departamento de orientación.

O  procedemento  que  se  seguirá  para  pór  en  marcha  as  diferentes
medidas de atención á diversidade será o seguinte:

1. Durante o curso anterior recabarase información sobre posibles necesidades
detectadas  nos  grupos  da  ESO,  a  través  das  reunións  dos  titores/as  coa
orientadora,  dos resultados das probas de avaliación inicial  de comezos de
curso, das diferentes sesións de avaliación……..
2. Aínda que en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten
dificultades  hai  que  establecer  os  apoios  e  reforzos  oportunos,  será  na  3º
sesión de avaliación onde se concrete que medidas de atención á diversidade,
de cara ao próximo curso, garantirán unha resposta axeitada ás necesidades
detectadas do alumnado.
3.  Nesta  reunión  realízase  a  selección  do  alumnado  para  cada  medida  e
comezarase a informar ás familias.
4. No mes de setembro, tendo en conta os recursos materiais e persoais cos
que vai dispor o centro, decídese as medidas de atención á diversidade de cara
ao presente curso. Dita proposta formará parte da programación xeral anual.
5.  Naqueles  casos  no  que  o  alumnado  se  escolarice  durante  o  curso,
realizaráselle unha avaliación inicial por parte do equipo de profesorado. Se se
detectan  graves  carencias  no  seu  proceso  de  aprendizaxe,  derivarase  ao
Departamento de Orientación   ( necesitarase o protocolo de derivación) para a
realización dunha avaliación psicopedagóxica coa finalidade de identificar as
necesidades educativas e poder establecer as medidas máis axeitadas.

6.  CONCRECIÓN DAS ACTUACIÓNS DOS DISTINTOS
PROFESIONAIS  EN  RELACIÓN  ÁS  MEDIDAS
DESEÑADAS PARA O CENTRO

INTERNOS:

Titor/a e equipo de profesorado:

•  Realizar  a  avaliación  inicial  a  comezos  de  cada  curso,  coa  finalidade  de
adecuar as ensinanzas de cada materia ás características do alumnado.
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• Facer un seguimento xeral dos procesos de ensino-aprendizaxe do alumnado
para detectar as dificultades e as necesidades educativas coa finalidade de
artellar  respostas  educativas  coherentes  e,  demandar,  no  seu  caso,  os
oportunos asesoramentos, reforzos e apoios.
• Coordinar coa Xefa do Departamento de Orientación a intervención educativa
dos alumnado que presenten necesidades específicas de apoio educativo.
•  Coordinar  cos  demais  profesores  do  grupo  o  axuste  dos  programas,
especialmente no referente ás respostas educativas ante as necesidades máis
específicas de reforzo e apoio.
•  Promover  un  contexto  de  colaboración  coa  familia,  intercambiando
información relevante que afecte á educación dos seus fillos.

Profesorado de apoio : PT :

•  Participar  na  avaliación  inicial  do  alumnado  que  acceda  á  Educación
Secundaria Obrigatoria e, cando cumpra, naquelas sesións de avaliación que
afecten ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.
•  Colaborar,  xunto  coa  Xefa  do  Departamento  de  Orientación  e  o  titor  do
alumno/a,  na  organización  da  atención  do  alumnado  con  necesidades
específicas de apoio educativo.
• Prestarlle atención docente directa ao alumnado con necesidades específicas
de  apoio  educativo,  segundo  o  establecido  na  proposta  do  informe  da
orientadora do centro.
•  Axudar  ao  profesor/titor  e/ou  de  materia  na  identificación  de  posibles
necesidades educativas do seu grupo.
•  Colaborar  na  elaboración,  seguimento  e  avaliación  das  adaptacións
curriculares individuais (ACI), así como das medidas de reforzo, se é o caso, e
daquelas outras dirixidas á atención á diversidade.
• Colaborar na metodoloxía e avaliación a seguir co alumnado con dificultades.
•Participar  na  elaboración  de  material  para  traballar  co  alumnado  con
necesidades específicas de apoio educativo.
• Participar, de ser necesario, co titor/a nas reunións coas familias do alumnado
con necesidades específicas de apoio educativo.

Orientador/a :

• Participar na avaliación psicopedagóxica daquel alumnado que fose derivado
polo profesorado e/ou nais, pais ou titores e titoras legais, a través do protocolo
de derivación; así como realizar o  informe psicopedagóxico no que se recolla,
analice  e  valore  a  información  recollida  no  proceso  da  avaliación
psicopedagóxica.  (Orde  do  31  de  outubro  de  1996  pola  que  se  regula  a
avaliación  psicopedagóxica  dos  alumnos  e  alumnas  con  necesidades
educativas especiais. DOG 19/12/1996).
• Deseñar e elaborar os protocolos de demanda de avaliación psicopedagóxica,
e dalos a coñecer á comunidade educativa.
• Elaborar o correspondente ditame de escolarización para aqueles casos onde
se requira unha modalidade diferente e/ou recursos extraordinarios.
• Establecer a proposta de organización de atención ao alumnado por parte do
profesorado especialista, coa participación do profesorado titor do alumnado e
do  propio  profesorado  de  pedagoxía  terapéutica  .  Elevar  esta  proposta  á
xefatura de estudos.
• Asesorar ao equipo directivo sobre as medidas de atención á diversidade.
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• Elaborar e poñer en práctica programas destinados á prevención e detección
precoz de dificultades de aprendizaxe.
• Asesorar aos departamentos didácticos e profesorado en xeral nos procesos
de axuste e desenvolvemento das concrecións curriculares, das programacións
de curso, das medidas de reforzo educativo e nas adaptacións curriculares.
• Facilitar asesoramento a toda a comunidade educativa sobre as diferentes
medidas e recursos para a atención do alumnado con necesidade específica de
apoio educativo.
• Coordinar as actuacións levadas a cabo polo profesorado do centro así como
dos profesionais de fóra do centro que interveñan na atención do alumnado con
necesidades específicas de apoio educativo.

Equipo directivo :
• Dispoñer e pór en marcha as medidas de atención á diversidade adecuadas
ás necesidades detectadas e aos recursos dispoñibles.
• Coordinar todas as actuacións previstas, xunto co resto do profesorado, tendo
en  conta  o  establecido  na  proposta  de  concreción  anual  do  plan  xeral  de
atención á diversidade.
. Velar polo cumprimento de tódalas actuacións establecidas neste Plan.

EXTERNOS:
Nos casos en que, por propia decisión das nais, pais e titores e titoras legais
e/ou  derivación  do  departamento  de  orientación,  o  alumnado  estea  sendo
atendido  por  profesionais  externos  ao  centro,  estableceranse  os  contactos
necesarios  para  intercambiar  información  relevante  e  buscar  vieiros  de
comunicación coa finalidade de fixar estratexias de actuación conxuntas que
redunden na mellora da
resposta educativa do alumnado.

7.  MECANISMOS  DE  COORDINACIÓN  E
COLABORACIÓN INTERNOS ASÍ COMO CON OUTRAS
ETAPAS EDUCATIVAS E COS CENTROS ADSCRITOS
EXTERNOS AO CENTRO
Os mecanismos de coordinación e colaboración están vinculados coa estrutura
organizativa e funcional do centro que garante a resposta ás necesidades do
alumnado,  e  ten  en  conta  as  funcións  que  teñen  os  distintos  servizos  e
profesionales que interveñen no ámbito da atención á diversidade. No gráfico 1
reflíctese esa estrutura entendida como conxunto de partes que en continua
interacción facilitan un axeitado funcionamento do IES.
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GRÁFICO 1

Actuacións de colaboración e coordinación internas

O modelo de coordinación e colaboración interna cobra vida nas seguintes 
actuacións:

 Reunións dos órganos de goberno
 Reunións dos órganos colexiados 
 Reunións do Departamento de Orientación
 Reunións dos Departamentos Didácticos
 Reunións do equipo docente: avaliación inicial, sesións de avaliación e

xuntanzas puntuais en función de necesidades concretas. 
 Intercambio de información e a coordinación entre os profesionais que

atenden ao ACNEAE, dentro e fóra do centro educativo.
 Reunións e contacto fluido dos titores coa orientadora.

O intercambio de información coas familias e as actuacións vinculadas a esta
tarefa, tamén afectan á estrutura organizativa e funcional do centro e reflictense
no seguinte epígrafe (punto 8).

Equipo Directivo

Departamento de Orientación

Titores/as

Profesorado

ALUMNADO

C.C.P.

Claustro

Familias

Servizos Sociais

Outras institucións

E.O.E.

Inspección

Consello Escolar

Observatorio de 
Convivencia
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Colaboración e coordinación con outras etapas educativas e
cos centros adscritos
En relación ós centros adscritos resaltase:

- O contacto  da dirección do IES cos centros de Primaria adscritos, o cal
facilita o fluxo de información sobre: admisión de alumnado, matrícula,... 

- Reunións periódicas cos orientadores de Primaria para:

o Propoñer  actuacións  conxuntas  a  realizar  (as  cales  se
contemplarán no plan de orientación anual).

o Avaliar  conxuntamente  as  actuación  realizadas  e  reflectilas  na
memoria  anual,  para  que  sirvan  de  punto  de  partida  a  novas
actuacións.

o Determinar  o  procedemento  para  a  exención  da  2ª  Lingua
Estranxeira.

o Facilitar o intercambio de información sobre ACNEAE.
o Colaborar na elaboración de protocolos que afecten á actuación

de ambos Departamentos.
o Compartir  recursos  (probas  psicopedagóxicas,  material

bibliográfico, etc.) 
o Facilitar a transición do alumnado do último curso de primaria a 1º

da ESO.

- Organización das Xornadas de Portas Abertas para o alumnado de 6º de
primaria, coa finalidade de que coñezan o novo centro e tamén para as súas
familias.

- Charlas  e  folletos  informativos,  dirixidas  ó  alumnado  de  6º  de  primaria,
sobre os cambios académicos que supón a introducción na ESO.

- Contacto cos centros que ofrecen unha opción formativa ou profesional ó
noso alumnado unha vez rematada a ESO.

8. CANLES DE COLABORACIÓN COAS NAIS, PAIS OU
TITORES E TITORAS LEGAIS DO ALUMNADO E COS
DIFERENTES SERVIZOS EXTERNOS AO CENTRO

Garantir  una axeitada atención á diversidade esixe que existan vías fluídas,
tanto  internas  como  externas,  de  información  e  comunicación  en  distintos
ámbitos e niveis (tal e como reflicte o gráfico 1).
Para  dar  resposta  á  diversidade  consideranse  esenciais  todas  aquelas
actuacións organizativas que repercutan no proceso de ensino e aprendizaxe.
Da  mesma maneira,  hai  que  facilitar  que  todos  os  profesionais  teñan  fácil
acceso  aos  medios  de  comunicación  (ordenador,  fax,  teléfono,  carta,...)  e
deseñar os protocolos necesarios que faciliten o intercambio de información
(parte de comunicación de faltas de asistencia, partes de incidencias, informe
escolar, modelo de solicitude de demanda de intervención,…).
Algunhas das iniciativas que ilustran o modelo de comunicación e intercambio
de información coas familias fanse visibles a través das seguintes actuacións:
- Reunión inicial  (outubro)  para  dar  información sobre  o  comezo do novo

curso:  presentación  do  equipo  directivo  e  do  profesorado  do  centro,
información sobre a organización e funcionamento do centro.

- Contacto das familias co profesorado: hora de atención a pais e nais.
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- Contacto  bidireccional  (alumnado-profesorado):  hora  de  atención  ao
alumnado

- Os pais e nais terán Información trimestral sobre a aprendizaxe dos fillos a
través do Boletín de notas.

- Comunicación ás familias para solicitar a súa autorización no referente a:
PDC, PCPI, ACI, ….

- Coordinación entre os profesionais que atenden ó ACNEAE

En  canto  ós  servizos  externos,  resaltanse  os  seguintes
aspectos  :
- As  reunións  axustanse  as  horarios  e  teñen  en  conta  as  funcións  dos

distintos profesionais. 
- Da intervención colaborativa cos Servizos Sociais dos Concellos de Teo e

Ames  destacase  o  contacto  periódico  xa  que  a  través  deles  o  centro
conecta  cas  problemáticas  individuais  do  alumnado,  controla  a  súa
asistencia, establece pautas de intervención conxuntas, etc.

- A  colaboración  cos  Servizos  Sanitarios  levase  a  cabo  a  petición  das
familias,  para  facilitar  que  o  intercambio  de  información  favoreza  a
intervención máis axeitada ás necesidades do alumno/a.

- Asesoramento e colaboración con Asociacións que traballan con alumnado
con  necesidades  educativas:  Down  Compostela,  ONCE,  Asociación
Compostelana de Nenos Hiperactivos,...

- Colaboración do Departamento de Orientación co EOE de A Coruña.
- Colaboración  nas  demandas  do  Servizo  de  Asesoría  de  Orientación  da

Consellería de Educación (ex. Drdorienta)
- Colaboración  do Departamento de Orientación co  Servizo  de Inspección

Educativa, facilitando a información que este demanda e realizando aquelas
outras tarefas asignadas ás funcións da XD. 

Para promover a implicación das nais, pais ou titores e titoras legais do
alumnado realizaranse as   seguintes actuacións:

•  Reunión inicial  (setembro)  para dar  información sobre  o  comezo do novo
curso: presentación do equipo directivo e do profesorado do centro, información
sobre a organización e funcionamento do centro.
•  Entrevistas  periódicas mantidas co titor/a  ao longo do curso para  facer  o
seguimento académico.
• Cuestionarios de inicio de curso para coñecer datos do contorno socio-familiar
do  alumnado,  hábitos  de  estudo,  afeccións  e  tempo  libre,  características
persoais do propio alumnado.
•  Charlas  informativas  relacionadas  co  ámbito  da  orientación  académica:
tránsito da etapa de primaria a ESO, opcións académicas e profesionais dos
seus fillos e fillas ao rematar a ESO, información de outras opcións para o
alumnado que se atopa en grave risco de abandono escolar..
• Reunións puntuais coa orientadora por demanda das nais, pais e titores e
titoras  legais  do  alumnado  e  colaboración  na  avaliación  psicopedagóxica,
cando se estime oportuna, así como tamén no propio proceso de avaliación
inicial.
• Participación a través do páxina web do instituto.

Cos servizos externos ao centro:
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• Colaboración con servizos sociais dos concellos de Teo e Ames para facer o
seguimento daqueles casos que se atopan en situación de desvantaxe social.
• Colaboración cos servizos sanitarios de Teo e  Santiago 
• Colaboración con asociacións, entidades e servizos dos Concellos de Teo e
Ames.
• Colaboración co Equipo de Orientación Específico da Coruña.

9.  PROTOCOLOS  PARA  A  SOLICITUDE  E/OU

AUTORIZACIÓN DAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS.

PROGRAMAS     DE     DIVERSIFICACIÓN     CURRICULAR     (PDC)

Protocolo de actuación:
1) Proposta razoada do equipo de profesores do grupo ao que

pertence o alumno ou alumna expresada nun informe do titor
ou titora no que conste: a competencia curricular en cada
materia, as dificultades de aprendizaxe presentadas, as
medidas de atención aplicadas e os motivos do equipo
docente para a proposta.

2) Información por parte do titor ou titora ó alumno e a súa
familia.(documento coa opinión do alumno e dos pais)

3) Decisión de incorporación tomada pola comisión formada por
xefe de estudos, xefa do departamento de orientación e titores
ou titoras do alumnado proposto.(acta)

4) Informe psicopedagóxico do Departamento de Orientación.
5) Elaboración programa base polo Departamento de

Orientación.
6) Elaboración da programación dos ámbitos polos

departamentos didácticos correspondentes e os titores de
ámbito.

7) Envio da proposta a Inspección Educativa antes do 5 de
setembro.

Documentación necesaria:

Informe do titor ou titora
Documento coa opinión do alumno e dos pais
Acta decisión de incorporación.
Informe psicopedagóxico
Programa base elaborado polo Departamento de Orientación
Programacións didácticas dos ámbitos elaboradas polos
departamentos implicados

PROGRAMAS     DE     CUALIFICACIÓN     PROFESIONA     INICIAL     (PCPI)
Protocolo de actuación:

1) Informe individualizado elaborado polo titor/a (coa proposta
razoada do equipo docente) e remitido ao D.O., no que consten: 
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- Competencia curricular do alumno/a en cada materia. 
- Dificultades de aprendizaxe presentadas. 
- Medidas de atención á diversidade aplicadas. 
- Motivos de conveniencia de incorporación a un PCPI.
 

2) Informe da xefatura do D.O. (conclusións da avaliación
psicopedagóxica). 

3)  Conformidade do alumno/a, a dos seus pais ou representantes
legais

4) Solicitude de autorización:

- Alumnado maior de 16 anos ou que os cumpra no ano do

inicio do programa: Resolución pola dirección do centro
sobre a autorización da proposta (valorada a documentación
anterior). (Anexo VI ,Orde do 13 de xullo de 2011 / DOG do
21 de xullo de 2011)

- Alumnado en idade de escolarización obligatoria ( 15 anos):
Proposta da dirección do centro e, xunto cos informes,
remisión á inspección educativa. Resolución da inspección
educativa sobre a autorización da proposta, para remitir ao
centro antes do remate do período de admisión (podendo
establecer a condición de que sexa cursado no réxime
integrado). 

5)  O centro remitirá á inspección educativa unha relación do
alumnado proposto para PCPI, indicando data de nacemento e
curso da ESO que lle correspondería cursar de non facelo.

3) O centro remitirá unha comunicación aos pais indicando a
concesión ou denegación da autorización para cursar un PCPI.
(Anexo VI da Orde) 

Documentación necesaria:

Informe do titor
Informe do departamento de orientación
Conformidade do alumno/a
Documento de solicitude á dirección ou inspección.
Conformidade do alumno/a, a dos seus pais  ou representaciones
legais ( 15 anos).

AGRUPAMENTOS     FLEXIBLES   
Protocolo de actuación:

6) Proposta razoada do equipo de profesores do grupo ao que pertence o
alumno ou alumna expresada nun informe do titor ou titora.

7) Información aos pais e o alumno por parte do titor ou titora.
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8) Decisión de incorporación tomada pola comisión formada por xefe de
estudos, xefe do departamento de orientación e titores ou titoras do
alumnado proposto.(acta).

9) Elaboración das programacións didácticas adaptadas por parte dos
correspondentes departamentos didácticos.

10)Envio da proposta por parte da Dirección do centro  á Inspección
Educativa para a súa autorización. Esta proposta incluirá: selección do
alumnado indicando os criterios aplicados, horario, profesorado que se
vai a encargar da docencia, as áreas nas que se van a constituir
agrupamentos específicos, así como as correspondentes programación
didacticas adaptadas.
Estas programacións partiran dos obxectivos e contidos mínimos
establecidos no proyexto curricular do centro e, cando sexa preciso, dos
obxectivos e contidos do 3º ciclo de educación primaria. Deberase
primar o carácter práctico e funcional dos contidos.

Documentación necesaria: 

Informe do titor ou titora

Documento de información  aos pais e alumno
Acta da decisión de incorporación
Programacións didácticas adaptadas

GRUPOS     DE     AQUISICIÓN     DAS     LINGUAS

Protocolo de actuación: 
1) Avaliación inicial coa emisión dun informe sobre a competencia

lingüística do alumno.
2) Informe psicopedagóxico (se procede),
3) Proposta de horario de permanencia no grupo. (será dun máximo de

24 horas semanais e o alumno deberá permanecer co seu grupo
ordinario de referencia nas materias de educación física, música,
educación plástica e visual, así como no período de titoría).

4) Información á familia. 
5) Solicitude de autorización á inspección por parte da dirección do

centro.

Documentación necesaria:
Informe de avaliación inicial
Informe psicopedagóxico (se procede)
Documento coa proposta de horario
Documento de información á familia.

ADAPTACIÓN     CURRICULAR     INDIVIDUAL     (ACI)

Protocolo de actuación:
6) Solicitude da correspondente avaliación psicopedagóxica por parte do

equipo docente ou por algún dos seus membros. (informe cas
conclusións da avaliación  psicopedagóxica)

7) Reunión coordinada polo xefe de estudios á que asistirán o titor, os
profesores que imparten as áreas ou materias que se consideran
obxecto de adaptación curricular, os membros do departamento de
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orientación  que participaron na avaliación diagnóstica. Nesta reunión
decidirase a pertinencia da adaptación curricular. (acta)

8) Información á familia por parte do titor o titora.
9) Elaboración das adaptacións das diferentes áreas por parte  do profesor

ou profesora que imparte a materia, coa colaboración do departamento
didáctico e co asesoramento do departamento de orientación. O
referente das adaptacións serán os obxectivos xerais de etapa,
concretados no proxecto curricular de centro para cada curso. Os
obxectivos poderán pertencer, se é o caso, a outro curso ou etapa
distinta da que curse o alumno obxecto de adaptación. As adaptacións
revisaranse periodicamente, polo menos unha vez ó remate de cada
curso. A avaliación e promoción do alumnado obxecto de adaptación
tomará como referencia os obxectivos e os criterios de avaliación
fixados nas adaptacións curriculares.

10)Solicitude de autorización á inspección por parte da dirección do centro.

Documentación necesaria: 
Informe psicopedagóxico
Acta da reunión da decisión
Documento de información á familia
Programación adaptadas das diferentes áreas

APOIO     DO     PROFESORADO      DE      PT     E/OU     AL

Protocolo de actuación:

6) Solicitude do apoio por parte do profesorado indicando o motivo a traves
dun informe.

7) Información á familia a través do titor ou titora.

8) Proposta de apoio do departamento de orientación.

9) Información á X. de Estudos.

10) Autorización da Dirección.

Documentación necesaria:
Informe de solicitude apoio.
Documento de información á familia.
Proposta de apoio do departamento de Orientación.
Documento de proposta á  Dirección do centro.

FLEXIBILIZACIÓN     DA     DURACIÓN     DO     PERÍODO     DE     ESCOLARIZACIÓN.

Protocolo de actuación:
1) Proposta razoada do equipo de profesores do grupo ao que pertence o

alumno ou alumna expresada nun informe do titor ou titora.
2) Informe da xefatura do D.O. (conclusións da avaliación

psicopedagóxica). 
3) Proposta da nova distribución horaria para cursar as ensinanzas e, de

ser o caso, as oportunas medidas de reforzo educativo.
4) Conformidade do alumno/a, a dos seus pais ou representantes legais.
5) Fotocopia compulsada da certificación académica.
6) Proposta de adaptación do currículo segundo o disposto na Orde do 6

de outubro de 1996.
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7) Envío á inspección para que o remita á Dirección Xeral de Educación, á
que corresponderá a autorización ou denegación da fragmentación.

Documentación necesaria:
Informe do titor/a.
Informe do departamento de orientación.
Proposta de distribucción horaria.
Conformidade do alumno/a e dos seus pais.
Fotocopia compulsada da certificación académica
Proposta de adaptación do currículo (se procede).
Documento de envío á inspección educativa.

ATENCIÓN     EDUCATIVA     AO     ALUMNADO     QUE,     POR     CIRCUNSTANCIAS
DIVERSAS,     PRESENTA     DIFICULTA  DES     PARA     UNHA     ASISTENCIA
CONTINUADA     A     UN     CENTRO     EDUCATIVO.   

Protocolo de actuación:
1) Solicitude da medida a instancia dos seus pais ou titores legais
2) Realización do programa individualizado de atención educativa
3) Solicitude á xefatura territorial a través da inspección

Documentación necesaria:
Solicitude da medida a instancia dos seus pais ou titores legais.
Informe médico que xustifique a medida.
Programa individualizado de atención educativa
Solicitude á  xefatura  territorial correspondente  a través da inspección
educativa

GRUPOS     DE     ADAPTACIÓN     DA     COMPETENCIA     CURRICULAR.

Protocolo de actuación: 
3. Avaliación inicial coa emisión dun informe sobre a competencia

curricular do alumno.
4. Informe psicopedagóxico (se procede).
5. Proposta de horario de permanencia no grupo. (será dun máximo de

10 horas semanais, principalmente coincidindo coas materias de
carácter instrumental. O alumno deberá permanecer co seu grupo
ordinario de referencia no resto de  materias. 

6. Información á familia. 
7. Solicitude de autorización á inspección por parte da dirección do

centro.

Documentación necesaria:
Informe de avaliación inicial
Informe psicopedagóxico (se procede)
Documento coa proposta de horario
Documento de información á familia.

EXENCIÓN     DA     2ª     LINGUA     ESTRANXEIRA   

Protocolo de actuación: 
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1) Proposta do equipo de profesores do curso anterior.
2) Conformidade por escrito do alumno e os seus pais.
3) Informe da persoa titora do curso ou etapa anterior que explicitará o

motivo da medida.
4) No caso de alumnado de nova incorporación ao centro: revisión da

medida na xunta de avaliación inicial.
5) Autorización da dirección do centro.

Documentación necesaria:
Informe do titor do curso anterior
Conformidade escrita do alumno e pais
Informe do titor do curso actual (se procede modificar a proposta)
Documento de proposta á dirección do centro

10.  PROCESOS  DE  SEGUIMENTO,  AVALIACIÓN  E
MEMORIA
A avaliación deste plan efectuarase a dous niveis:
• Avaliación dos resultados obtidos polo alumnado que participou nas diferentes
actuacións e medidas de atención á diversidade.
• Avaliación da concreción do plan anual de atención á diversidade.
O proceso a seguir é:
•  Análise  e  valoracións  a  través  das  reunións  semanais  dos  titores/as  coa
orientadora, como parte do desnvolvemento do PAT. 
• Análise e valoración nas reunións dos departamentos didácticos.
• Seguimento a través das reunións do departamento de orientación.
• Posta en común na Comisión de Coordinación Pedagóxica.
• Elevación de conclusións e posibles modificacións ao Claustro para o seu
coñecemento.
Avaliación  inicial:  A  revisión  do  plan  realizarase  a  principios  de  curso,
atendendo ás conclusións recollidas e obtidas na avaliación do curso pasado e
as circunstancias existentes en ese momento.
Avaliación continua: Ao longo do curso, o equipo directivo e o departamento de
orientación  irán  facendo  un  seguimento  do  desenvolvemento  do  plan  para
introducir os axustes necesarios.
Avaliación  final:  O  obxectivo  desta  avaliación  será  o  de  analizar  cunha
periodicidade  anual,  preferentemente  ao  final  de  cada  curso,  a  adecuación
deste á realidade do centro, e deseñar as modificacións pertinentes en canto a
alumnado e recursos humanos e materiais previstos para o curso seguinte.

Os instrumentos para a recollida de datos serán: intercambios orais, escalas e
cuestionarios  e  entrevistas,  entre  outros.  Estes  serán  aplicados ás  persoas
implicadas no seu deseño e/ou desenvolvemento (departamentos, titores/as,
profesorado), como os seus destinatarios (alumnado, pais).

Os criterios de avaliación para determinar a calidade do plan de atención á
diversidade son:
• Adecuación do plan ás necesidades reais do centro.
• Logros acadados no referente aos obxectivos previstos.
• Adecuación da temporalización.
• Nivel de colaboración e participación dos distintos estamentos da comunidade
educativa.
• Nivel de colaboración e participación dos servizos externos ao centro.
• Grao de implicación dos responsables no seu desenvolvemento.
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Con  estes  datos,  ao  final  de  cada  curso,  o  departamento  de  orientación
elaborará a correspondente memoria do plan xeral de atención á diversidade,
establecendo,  de  ser  o  caso,  as  pertinentes  propostas  de  mellora.  Esta
memoria  incorporarase  á  memoria  do  departamento  de  orientación  e,  en
consecuencia, á memoria anual do centro.

11. ANEXOS
  11.1.  ACIs

  11.1.1 Referencias lexislativas das ACIs

Art. 11º.- da Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións
do currículum nas ensinanzas de réxime xeral, no que di : “ As adaptacións
curriculares  revisaranse periodicamente,  polo  menos unha vez ó remate  de
cada curso. As posibles modificacións só requerirán unha nova autorización no
caso  de  que  se  produzan  en  referencia  ós  obxectivos  e  ós  criterios  de
avaliación do ciclo ou curso sobre o que se elaborara a adaptación”.

Disposición Adicional Quinta, punto 2. da Orde do 30 de setembro de 2004,
que modifica o punto 2º do art. 5 da Orde do 6 de outubro de 1995, que terá a
seguinte  redacción:  “  O  referente  de  toda  adaptación  curricular  serán  os
obxectivos xerais de etapa, concretados no proxecto curricular de centro para
cada ciclo ou, no caso da educación secundaria obrigatoria, para cada curso.
Os obxectivos poderán pertencer, se é o caso, a outro ciclo ou etapa distinto do
que curse o alumno obxecto de adaptación”.

Art.5º. da Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na
ESO.
P.1. A avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo
rexerase, con carácter xeral, polo disposto nesta orde.
P.2. Sen prexuízo do anteriormente indicado, na avaliación do alumnado que
presente  necesidades  educativas  especiais,  que  curse  as  ensinanzas
correspondentes  á  educación  secundaria  obrigatoria  con  adaptacións
curriculares significativas, de acordo co artigo 14.4º do Decreto 133/2007, a
avaliación e promoción tomará como referencia os obxectivos e os criterios de
avaliación fixados nas adaptacións curriculares.

11.2. Avaliacións psicopedagóxicas

  11.2.1. Referencias legales

AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA. NORMATIVA

Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos

alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais ( DOG 19/12/1996 )

Capítulo I Disposicións xerais

Art.1º. Obxecto. 

O  obxecto  da  presente  orde  é  regula-las  condicións,  o  proceso  e  os  criterios  da  avaliación

psicopedagógica do alumnado con necesidades educativas especiais temporais ou permanentes para,

unha vez  identificadas  e valoradas,  propoñe-lo  réxime de  escolarización  e,  en definitiva,  a  desposta

Páxina 341 de 449



educativa  máis  axeitada  para  garanti-lo  mellor  desenvolvemento  posible  das  potencialidades  destes

alumnos e alumnas.

Capítulo II A Avaliación psicopedagóxica

Art.3º. Condicións.

 3.  A avaliación psicopedagóxica basearase no nivel  acadado polo alumno en canto ós obxectivos e

contados de aprendizaxe, e especialmente na valoración das súas potencialidades e da interacción co

profesor, cos seus compañeiros e cos materiais no contexto da aula e no centro escolar, así como co seu

contorno sociofamiliar.

Art.4º. Procedemento.

 1.  A  avaliación  psicopedagóxica  constitúe  un  proceso  de  recollida  de  información  acerca  das

características individuais do alumno e do seu contexto sociofamiliar e escolar que resulte relevante para

axusta-la resposta educativa ás súas necesidades.

A avaliación psicopedagóxica deberá recolle-los aspectos seguintes:

a) Características individuais do alumno-a.

b) Características do contexto sociofamiliar.

c) Características do contexto escolar.

 2.  A  avaliación  psicopedagóxica  será  competencia  dos  departamentos  de  orientación  dos  centros

docentes.

 3. O responsable da realización da avaliación psicopedagóxica pode ser tanto un membro do equipo

psicopedagóxico de apoio, como se é o caso, o xefe do departamento de orientación correspondente.

 4. A avaliación psicopedagóxica trascende os límites do ámbito propio do equipo psicopedagógico de

apoio e do departamento de orientación, polo que, deberán colaborar nela os profesionais que participan

directamente no proceso de ensino e aprendizaxe do alumno-a.

 5.  Para  efectua-la  avaliación  psicopedagóxica,  os  ditos  profesionais  utilizarán  as  técnicas  e  os

instrumentos  de  avaliación  propios  das  áreas  ou  materias  implicadas,  tales  como a  observación,  a

revisión  dos  materiais  escolares,  as  probas  válidas  para  avalia-lo  nival  de  competencia  curricular,

cuestionarios, entrevistas, etc., que permitan recolle-la información á que se refire o punto 1 do artigo 4º

da presente orde.

Art.5º. Informe psicopedagóxico.

1.  As  conclusións  derivadas  da  información  obtida  a  que  se  fai  referencia  nos  artigos  precedentes

recollerase  nun  informe  psicopedagógico  no  que  deberá  constar  da  forma  máis  completa  posible  a

situación  evolutiva  e  educativa  actual  do  alumno,  a  concreción  das  súas  necesidades  educativas

especiais,  se  é  o  caso,  a  proposta  curricular  e  o  tipo  de  apoio  que  pode  precisar  durante  a  súa

escolarización.

Art.6º. Confidencialidade.

1.  Os  profesionais  que,  en  razón  do  seu  cargo,  deban  coñece-lo  contido  do  informe  de  avaliación

psicopedagóxica e do dictame de escolarización garantirán a súa confidencialidade.

Capítulo III. Rexistro.

Art.7º. 

Os documentos relativos á avaliaión psicopedagóxica levarán constancia do seu carácter confidencial co

selo correspondente. A súa custodia será competencia do departamento de orientación, se é o caso, e

trasladarase ó expediente do alumno só aquela información relevante para a intervención educativa dos

docentes. Esta información levará igualmente o selo de confidencialidade.
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 11.2.2. Documento de derivación

DOCUMENTO DE DERIVACIÓN AO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Dado o contacto que o titor/titora ten co alumno/alumna, familia e equipo 
educativo do seu grupo, considérase moi valiosa a información e opinión que 
poida aportar. Co fin de facilitar e estructurar esta información, agradécese a 
cumprimentación deste documento.
( Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento 
orgánico dos IES. DOG do venres, 9 de agosto de 1996. Artigo 59º. Funcións 
dos profesores-as titores-as: 
c) Coñece-las características persoais de cada alumno-a a través da análise do
seu expediente persoal e doutros instrumentos válidos para conseguir ese 
coñecemento.
d) Coñece-los aspectos da situación familiar e escolar que repercuten no 
rendemento académico de cada alumno-a.
e) Efectuar un seguimento global dos procesos de ensino-aprendizaxe do 
alumnado para detectar dificultades e necesidades especiais, co obxecto de 
busca-las respostas educativas adecuadas e solicita-los oportunos 
asesoramentos e apoios.
i) Informar ó equipo de profesores do grupo de alumnos-as das súas 
características, especialmente naqueles casos que presenten problemas 
específicos.
m) Colaborar co departamento de orientación do instituto nos termos que 
estableza a xefatura de estudios. )

DATOS PERSOAIS DO ALUMNO/A
APELIDOS E NOME:
CURSO E GRUPO:                        IDADE E DATA DE NACEMENTO:
PERSOA QUE REALIZA A DEMANDA:
DATA DA DERIVACIÓN:

MOTIVO DA DERIVACIÓN

MEDIDAS PREVIAS ADOPTADAS E RESULTADOS DAS
MESMAS

VALORACIÓN DOS SEGUINTES ASPECTOS
ESCALA DE ESTIMACIÓN:
Claves: 1: Nunca; 2 : Ás veces; 3 : Case sempre; 4 : Sempre.
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ÁMBITO DE TRABALLO E ESTUDO

1. Presta atención ás explicacións:
2. Pregunta cando ten dúbidas:
3. Realiza as tarefas individualmente:
4. Esfórzase no traballo:
5. Mantén o esforzo a pesares dos posibles erros:
6. Demostra interese polo traballo:
7. Presenta os traballos no prazo establecido:
8. Asiste regularmente ás clases:
9. Fai aportacións cando traballa en grupo:
10.Colabora nas tarefas da clase:
11.Participa nas actividades do centro:
12. Intervén nas discusións e debates do grupo:
13.Emprega técnicas de estudo:

ÁMBITO DA SÚA CONDUTA

14.Cumpre as normas establecidas:
15.Relaciónase amigablementa cos seus compañeiros-as:
16.É aceptado-a polos seus compañeiros-as: 
17.Respecta aos compañeiros-as:
18.Respecta aos profesores-as:

RENDEMENTO ACADÉMICO (Marca o que proceda)

 Dificultades para expresarse de forma oral.
 Dificultades para expresarse de forma escrita.
 Dificultades para comprender textos.
 Dificultades na comprensión oral.
 Dificultades na ortografía.
 Dificultades de vocabulario.
 Dificultades para organizar as ideas.
 Didicultades de razoamento lóxico.
 Dificultades na resolución de problemas.
 Hábitos e técnicas de traballo.

INFORMACIÓN APORTADA POLO EQUIPO EDUCATIVO

OUTROS DATOS DE INTERESE ( Contexto familiar, etc...)

En..................................................,a....................de..........................de200...
 Asdo:
 11.2.3. Información aportada polo titor/a.

AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA, RECOLLIDA DE INFORMACIÓN
Datos a cumplimentar polo titor/a
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NOME DO TITOR/TITORA 
MOTIVO DA DEMANDA

DATOS PERSOAIS DO ALUMNO/A
Nome e apelidos
Lugar e data de nacemento                                                               IDADE
Enderezo                                                                                           Tfno
DATOS FÍSICOS E DE SAÚDE

DATOS DO CONTORNO SOCIOFAMILIAR
Os datos analizaranse dende a perspectiva de considerar cómo están interferindo na súa
aprendizaxe  e  como  poderían  favorecela:  profesión  dos  pais  ou  titores  legais  cos  que
convive,  número  de  irmáns,  relacións  familia/titor-a/centro,  expectativas  familiares
………………….

DATOS DO CONTEXTO ESCOLAR
Historial académico do alumno/a, escolarización anterior, cursos repetidos, se tivo medidas
de atención á diversidade (ordinarias e/ou extraordinarias )…….
Escolarización  actual,  medidas  de  atención  á  diversidade  actuais  (  ordinarias  e/ou
extraordinarias:  acción  titorial,  optatividade,  repeticións,  reforzo  educativo,  agrupamento
flexible, adaptación curricular individualizada, atención directa por parte da especialista en
pedagoxía  terapeutica,  programa  de  diversificación  curricular…..).  Relacións  que  se
establecen  no  contexto  aula:  cos  profesores/as,  compañeiros/as,  co
titor/a…………………………..

OUTROS DATOS QUE CONSIDERES IMPORTANTES

TÉCNICAS DE RECOLLIDA DE DATOS
Entrevista co alumno/a
Entrevista cos pais/nais/titores legais
Entrevista cos profesores/as
Cuestionarios
Observación do alumno/a
Outras……………………………………………………………………………………

.................., a……….de…………………de200…
O titor/a……………………………

11.2.4. Información recollida pólo profesor/a de área

AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA. RECOLLIDA DE INFORMCIÓN
Datos a cumplimentar polo profesor/a

NOME DO PROFESOR/A………………………………………………………….
DATOS PEDAGÖXICOS.
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Análise  dos  niveis  actuais  de  competencia  curricular en  relación  ao
currículo  de  referencia.  É  necesario  poder  determinar  o  que  o  alumno/a
coñece,  que  é  capaz  de  facer  con  axuda  ou  sen  ela,  en  relación  cos
obxectivos  e  contados  das  diferentes  áreas  ou  materias,  e  sobre  todo
naquelas que presenta mayores dificultades

Estilos  de  aprendizaxe  e  motivación  para  aprender:  en  que  áreas,
contidos e actividades está mais interesado e se atopa máis comodo, que
recursos utiliza para aprender, a que tipos de reforzo responde, cal é a súa
preferencia no traballo: en grupos grandes, en grupos pequenos,individual, en
que momentos da xornada e con que tipo de actividades está máis atento, é
creativo,  ten  iniciativa….,estratexias  que  emprega,  hábitos  e  técnicas  de
estudo, autoestima…….

Necesidades  educativas  específicas.  Tendo  en  conta  a  información
recollida pódese sinalar dun modo xenérico aquelas vertientes educativas nas
que os recursos pedagóxicos e curriculares ordinarios non son suficientes, ou
que tipo de despostas necesita.

....................., a………de…………………….de200..
O profesor/a 

 

 11.2.5. Valoración xeral do alumno/a

VALORACIÓN XERAL DO ALUMNO/A
NOME DO ALUMNO/A…………………………………………………….
CURSO……………GRUPO……………ÁREA……………………………
PROFESOR/A………………………………………………………………..

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR

      1º ESO ….          2º ESO….     3º ESO….        4º ESO…. 

1º Ciclo de Primaria….2º Ciclo de Primaria….3º Ciclo de Primaria….

DIFICULTADES DE APRENDIZAXE

 Sus dificultades de aprendizaxe están condicionadas por:

Dificultades na comunicación….       Problemas cognitivos/intelectuais….
Dificultades motrices…. Problemas emocionais/psíquicos….
Dificultades sensoriais…. Problemas físicos/de saúde….

 Inciden nos seus problemas de aprendizaxe as carencias:
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Comprensión lectora….                      Operacións numéricas básicas….
Ortografía….                                       Resolución de problemas
Expresión escrita….                            Razoamento….

ESTILO DE APRENDIZAXE DO ALUMNO/A

 Atención:

Distraése con facilidade….                      Concéntrase en cada tarefa….
Distráese cando está canso/a….               Concéntrase según a tarefa….

 Estratexias que emprega para a resolución de problemas:

Resolve planificando as tarefas….           Resolve por ensaio-error….
É reflexivo/a, párase a pensar….              É impulsivo/a, non se para a 
pensar….
Ritmo axeitado de traballo….                   Ritmo lento de aprendizaxe….
Tende a comprender cada cuestión….     Tende a memorizar….
É constante no traballo….       É inconstante no traballo….
Remata as tarefas habitualmente….       Non adoita rematar as tarefas….
Traballa mellor en equipo….       Traballa mellor só/soa….
Prefire  tarefas  resolución problemas…. Prefire tarefas mecánicas….
Prefire tarefas verbais….                          Prefire tarefas manipulativas….
Os resultados adoitan ser correctos….      Os resultados adoitan ser 
erróneos....

 Actitude durante a execución das tarefas:

É cooperativo/a….                                     É competitivo/a….
Esfórzase….                                               Non o intenta….
Boa ou alta motivación….                         Baixa motivación….
Empéñase ao marxe dos resultados….      Desanímase con facilidade….
Acepta de bo grao as críticas….                Non acepta as críticas….
Boa autoestima….                                     Baixa autoestima….
Ten hábitos de traballo na casa….            Non ten hábitos de traballo na 
casa….
Conductas axeitadas na clase….               Conductas inaxeitadas na clase….
É autónomo/a, pode traballar so/a….        É dependente, necesita que lle 
axuden….
Pide axuda….                                            Nunca pide axuda….
Persiste ante as tarefas difíciles….           Abandona as tarefas difíciles….
Refórzanlle os eloxios e premios….         Semella non reforzarlle nada….

METODOLOXÍA A EMPREGAR

Os seguintes supostos plantéanse a modo de exemplo,  polo que cada
profesor/a eliminará o que non proceda, modificará ou engadirá en cada
área:

 Necesitará tempo extra para a realización das tarefas.
 Realizará menos actividades que o resto do grupo-clase.
 Deberá sentarse so na clase.
 Será conveniente que participe nas tarefas do grupo-clase.
 Se lle proporcionarán actividades de reforzo ao marxe do grupo-clase.
 Necesitará recursos materiais específicos.
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 Débese de situar na primeira fila da clase.
 Necesitará un profesor/a de apoio dentro de aula ordinaria.
 Necesitará un profesor/a de apoio fora da aula 

ordinaria(excepcionalmente, e no caso de decidir a pertinencia da ACI).
 Priorizaremos as actividades prácticas e manipulativas.
 Priorizaremos as habilidades sociais e a inserción social.

Por todo o exposto, considero que a medida de atención á diversidade máis
axeitada para dito alumno/alumna sería:  Reforzo Educativo,  Exención da 2ª
Lingua  Extranxeira  para  1º  /2º  ESO,  Agrupamento  Flexible,  Programa  de
Diversificación Curricular, Adaptación Curricular Individualizada, Programa de
Cualificación Profesional Inicial…( Suliñar o que proceda)
Asdo:……………………………………………………………………..
          O profesora/A profesora

..................................., a…….de……………………..de…………..

 

 11.2.6. Valoración da información recollida

AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA. RECOLLIDA, ANÁLISE E
VALORACIÓN DA INFORMACIÓN

Departamento de Orientación

Entrevista  co  pai/nai  ou  titores  legais:  informar  do  proceso  de  avaliación
psicopedagóxica do seu fillo-a e demanda-la súa colaboración .

Análise da información recollida polos profesores/as, titores/as.

Entrevista individualizada co alumno ou alumna.

Aplicación de probas psicopedagóxicas.

Observación do alumno ou alumna no contexto escolar: aula, tempo de lecer,
entrevistas…..

Revisión dos traballos escolares.

Elaboración do informe psicopedagóxico cando se estime oportuno
............................., a……..de…………………….de……….
Asdo.
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Xefa do Departamento de Orientación

11.3. Exención da segunda língua estranxeira

  11.3.1. Informe do titor/a do curso anterior

INFORME DO TITOR/A

INFORME DA PERSOA TITORA DA ETAPA OU CURSO ANTERIOR CO
MOTIVO  DA  EXENCIÓN  DA  MATERIA  COMÚN  DE  SEGUNDA  LINGUA
EXTRANXEIRA  PARA  O  ALUMNADO  DOS  CURSOS  PRMEIRO  E
SEGUNDO  DA  E.S.O.  QUE  PRESENTE  CLARAS  DIFICULTADES
CONTINUADAS  NO PROCESO DE APRENDIZAXE,  EN PARTICULAR NA
ÁREA  DE  LINGUA.  (  Orde  do  6  de  setembro  de  2007  pola  que  se
desenvolve  a  implantación  da  educación  secundaria  obrigatoria  na
Comunidade Autónoma Galega ) 

ALUMNO/A:…………………………………………….CURSO……GRUPO……
IDADE:………………DATA DE NACEMENTO:………………………………….
CENTRO DE PROCEDENCIA………………………………………………………
TITOR/:…………………………………………………………………………………

DATOS DO CONTORNO FAMILIAR

DIFICULTADES PREVIAS NO PROCESO DE APRENDIZAXE

CURSOS REPETIDOS

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE RECIBIDAS
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DIFICULTADES ACTUAIS

VALORACIÓN DO EQUIPO DOCENTE

En………………………….a……de…………………………..de…………….

O TITOR/A

  11.3.2. Solicitude exención segunda lingua estranxeira

SOLICITUDE EXENCIÓN 2ª LINGUA ESTRANXEIRA

D/Dª.....................................................................................................................

pai/nai ou Titor/a legal do alumno/a...................................................................

que inicia a súa escolaridade no IES Cacheiras  ou repite 1º da ESO.

EXPÓN: Que  o  meu  fillo/a  presentou  claras  dificultades  continuadas  no

proceso de aprendizaxe na etapa ou curso anterior, tal como consta no informe

da persoa titora.

SOLICITA ANTE Á DIRECCIÓN: Que, polo tanto,  quede exento de cursar a

materia  común  de  segunda  lingua  extranxeira,  recibindo  reforzo  educativo

naqueles aspectos en que se detectasen as dificultades, tal  como figura no

punto 5, apartado f. da Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve

a implantación da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma

de Galicia.

En,...................................................... a........ de............... 200...
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Asdo:.............................................

11.3.3. Informe orientación exención da segunda lingua estranxeira

EXENCIÓN DA 2ª LINGUA ESTRANXEIRA.

D/ Dª ........................................................................... como orientador/a do 

IES ........................

EXPÓN: Que o alumno/a ................................................................  presenta o

informe pertinente  da persoa titora  da etapa ou curso  anterior,  asi  como a

solicitude do pai/nai ou titor legal, como o require a Orde do 6 de setembro de

2007  pola  que  se  desenvolve  a  implantación  da  educación  secundaria

obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.

............................................ a .......... de ..................... do 20...

A xefa do Departamento de orientación.

  11.3.4. Comunicación a dirección alumnos/a exención 2ª lingua 

COMUNICACIÓN Á DIRECCIÓN DO CENTRO DA RELACIÓN DO
ALUMNADO QUE SOLICITA Á EXENCIÓN DE CURSAR A MATERIA

COMÚN DA SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA

En base aos informes das persoas titoras da etapa ou curso anterior, nos quel

se fai  explícito o motivo da medida adoptada, asi  como das solicitudes dos

pais/nais/titores  legais  dos  alumnos/as  que  inician  a  etapa  da  Educación

Secundaria Obrigatoria ou repiten o  1º  curso da mesma. 

O Departamento de Orientación informa da relación do alumnado que solicita a

exención de cursar a materia común de segunda lingua estranxeira,  e polo

tanto poida recibir  reforzo educativo naqueles aspectos en que se detectasen
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as  dificultades,  xa  que  a  competencia  da  decisión  da  exención  recae  na

dirección do centro, logo dos informes pertinentes,  e oídas as nais, os pais ou

titores legais do alumnado afectado pola medida,  como consta no punto 5.

apartado f.  da  Orde do 6 de setembro de 2007 pola  que se  desenvolve  a

implantación da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma

de Galicia.

En ......................... a.. ........ .. de......................... do 20...

RELACIÓN DO ALUMNADO QUE SOLICITA A EXENCIÓN DE CURSAR A 

MATERIA COMÚN DA SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO 20....- 

20......

Alumnos/as que teñen a solicitude a partir da  reunión de coordinación

entre o Dpto.  de Orientación do centro cos Dptos.  De Orientación dos

centros de primaria adscritos :

Alumnos/as  que  decidiuse  na  xunta  de  avaliación  inicial,  o  …..  de

outubro,  a  proposta  para  exención,  a  partir  desta  data  iniciáronse  as

entrevistas coas familias :

11.4. Programas de cualificación profesional inicial

  11.4.1 Informe titor/a PCPI

INFORME INDIVIDUALIZADO DO TITOR/A PARA O PROGRAMA DE
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

PROCEDEMENTO DE INCORPORACIÓN PARA O ALUMNADO EN IDADE DE
ESCOLARIZACIÓN OBRIGATORIA
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Segundo a Orde do 13 de maio de 2008 (DOG   do 23 de maio de 2008) o
presente  informe  elaborado  polo  titor  ou  titora  correspondente,  recolle  a
proposta razoada do equipo docente para propoñer como candidato/a para o
PCPI:

ALUMNO/A:
CURSO E GRUPO:
DATA DE NACEMENTO: IDADE:

COMPETENCIA CURRICULAR EN CADA MATERIA (obxectivos acadados, 
dominio de contidos, competencias acadadas de xeito autónomo e con 
axuda, actitude...)

Lingua Galega

Lingua Castelá

Matemáticas

CCNN

CCSS

Idioma

Tecnoloxía

E.F.

Optativa

DIFICULTADES DE APRENDIZAXE PRESENTADAS
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-HISTORIA ESCOLAR PREVIA (cursos repetidos en Primaria e Secundaria)

- DIFICULTADES 
 Comprensión Oral
 Comprensión Escrita
 Expresión Oral
 Expresión Escrita
 Procura de información
 Resolución de problemas
 Cálculo
 Organización e planificación de tarefas
 …

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE APLICADAS (Reforzos 
educativos, apoios, ACI, Agrupamentos Flexibles, .........)

MOTIVOS  POLO  QUE  O  EQUIPO  DOCENTE   CONSIDERA  A
CONVENIENCIA DA PROPOSTA DO PCPI
(Actitude do alumno/a,  previr  o  abandono escolar antes da finalización da
escolaridade  obrigatoria,  abrir  novas  expectativas  de  formación  e  de
titulación,  posibilidade  de  ampliar  as  súas  competéncias  básicas  para
proseguir  estudos  cóa  obtención  do  título  de  graduado  en  educación
secundaria  obrigatória  despois  de  cursar  os  módulos  conducentes  á  súa
titulación..)

Por  todo  o  exposto  considérase  que  a  incorporación  deste  alumno/a  un
Programa  de  Cualificación  Profesional  Inicial  podería  ser  unha  medida  de
atención á diversidade axeitada.

......................................a..........de..............................,de20....

      Asdo.            
Titor/a 

  11.4.2. Informe psicopedagóxico PCPI  ORIENTADOR/A

INFORME INDIVIDUALIZADO  
PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

ALUMNO-A:  
NOME: 
DATA E LUGAR DE NACEMENTO: 
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NOME DO PAI/NAI OU TITOR LEGAL: 
ENDEREZO: 

MOTIVO:

Proposta do titor/a e do equipo de profesores do grupo______
Para ser incluido no Programa de Cualificación Profesional Inicial.

INSTRUMENTOS DE RECOLLIDA DE INFORMACIÓN:

 Proposta razoada do titor/a. Informe Individualizado.
 Entrevista ao alumno/a
 Entrevista á familia

DATOS ESCOLARES:

DATOS DO CONTORNO SOCIOFAMILIAR

ORIENTACIÓNS:

Considérase conveniente a súa inclusión no  Programa de Cualificación
Profesional Inicial como resposta formativa para logra-la recuperación dos
rapaces e rapazas que abandonan a escolaridade obligatoria sen posuí-las
competencias clave nin a titulación necesaria para seguir unha traxectoria
satisfactoria tanto social como laboral.
A finalidade esencial do PCPI é recupera-lo alumnado que non acadou os
obxectivos  do  ensino  obligatorio,  axudándolle  a  supera-las  deficiencias
formativas que diso se derivan mediante unha oferta de formación básica e
profesional que lle permita incorporarse á vida activa ou continuar estudios
posteriores  de  Formación  Profesional  a  través  dunha  proba  na  que
demostre unha preparación suficiente para cursar con aproveitamento estas
ensinanzas.

            ......................................., a……..,  de  …………………………, de
200.
Asdo

Xefa do Departamento de Orientación

11.5. Programas de Diversificación Curricular

  11.5.1. Informe incorporación ó programa
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INFORME DE INCORPORACIÓN AO
PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN

CURRICULAR

ALUMNO/A:
CURSO:
IDADE:
DATA DE NACEMENTO:
TITOR/A:

Este informe inclue, seguindo a normativa vixente,  Orde do 30 de xullo de
2007 pola que se regulan os programas de diversificación curricular na
educación secundaria obrigatoria. ( DOG, martes, 21 de agosto de 2007 )  a
seguinte información:
As conclusións da avaliación psicopedagóxica.
O resultado da reunión da persoa titora ou orientadora co alumno ou alumna, 
cos pais e nais ou representantes legais, para formularlles a conveniencia da 
súa incorporación.
Deixarase constancia escrita da opinión dos pais ou representantes legais.

CONFIDENCIALIDADE:
Os  profesionais  que,  por  razón  dos  seus  cargos,  deban  coñece-lo
contido deste informe de avaliación psicopedagógica, garantirán a súa
confidencialidade.  (  Orde  do  31  de  outubro  de  1996,  DOG  19  de
decembro)

INFORME PSICOPEDAGÓXICO PDC
(Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regulan os PDC na ESO )

Curso Escolar ………………

ALUMNO/A:

NOME:
DATA E LUGAR DE NACEMENTO:
NOME DO PAI/NAI OU TITOR LEGAL:
ENDEREZO:

MOTIVO:

Proposta do titor/a e do equipo de profesores do 
grupo_________________
Para ser incluido no Programa de Diversificación Curricular.

INSTRUMENTOS DE RECOLLIDA DE INFORMACIÓN:

 Proposta razoada do equipo de profesores do grupo ao que pertence o 
alumno/a, expresada mediante un informe individualizado elaborado 
pola persoa titora, que será remitido ao departamento de orientación e 
no cal se fará constar:
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Competencia curricular do alumno/a en cada materia.
Dificultades de aprendizaxe presentadas.

Medidas de atención á diversidade aplicadas.

 Entrevista ao alumno/a
 Entrevista á familia

DATOS ESCOLARES

DATOS DO CONTORNO SOCIOFAMILIAR:

ORIENTACIÓNS:

Considérase  que  a  súa  inclusión  no  Programa  de  Diversificación
Curricular  sería unha medida de atención á diversidade axeitada, medida
que  se  inspira,entre  outros,  no  principio  de  flexibilidade  para  adecuar  á
educación  á  diversidade  de  aptitudes,  intereses,  expectativas  e
necesidades do alumnado. Asi mesmo, existen expectativas razoables de
que  coa  incorporación  ao  programa  poderá  alcanzar  as  competencias
básicas e os obxectivos da etapa.
O equipo de profesores/as ao que pertece o alumno/a, manifesta mediante
un informe individualizado elaborado polo titor/a a necesidade de que dito
alumno/a siga un PDC.
A familia e o alumno/a están de acordo coa proposta. 

                         ..........................................., a……,de……………………..de 

                                                  
Asdo: Orientadora

  11.5.2 Conformidade da familia

AUTORIZACIÓN FAMILIAS

D/Dª …………………………………………………………. como pai/nai ou titor/a

legal do alumno/a ……………………………………………………………..
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e despois, de informárseme sobre esta medida dou a miña CONFORMIDADE

para que o meu fillo/a realice un Programa de Diversificación Curricular de un

ou dous anos  de duración no  curso escolar 200..-00..

En .............................. a................de.................................do 200

Asdo:......................................................

  (Pai / Nai / Titor/a Legal)

11.4. Anexo IV: Plan de orientación académica profesional  (POAP)

PRINCIPIOS XERAIS

1º  Este  plan  é  a  parte  do  PE  no  que  especificamos  as  actuacións   que

desenvolveremos  para  facilitar  a  autoorientación  do  alumnado.  A  nosa

responsabilidade orientadora consiste en facilitar na medida do posible os

medios  e  axuda  educativa  necesaria  para  que  o  alumnado  afronte

axeitadamente a tarefa de coñecer e elixir os mellores camiños para a súa

realización persoal  tomando decisións responsables ao longo das distintas

etapas educativas con respecto ó seu futuro académico e profesional.

Deixamos claro entón que a nosa finalidade non é a de dirixir ao alumnado

cara  uns  camiños  ou outros;  é  conseguir  unha  orientación marcadamente

educativa, como un proceso de desenvolvemento das capacidades necesarias

para que poida ser o propio alumnado o que tome as súas decisións libres e

responsables tanto no momento actual como ao longo da súa vida.

    2º As actuacións orientadoras van encamiñadas tanto a facilitar a elección no

espazo  de  optatividade  e  dos  itinerarios  académicos  para  continuar  no

sistema educativo como a facilitar a inserción laboral e profesional dos xoves

que dan por rematada a súa formación.

3º     Entendemos  a  acción  orientadora  como  un  proceso  que  é  necesario

desenvolver  ao  longo  de  toda  a  escolaridade.  Iso  sí,  sabendo  que  hai
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momentos e tramos nos que a orientación académica e profesional adquire

unha especial  relevancia ao ter que facer o alumnado eleccións que poden

condicionar claramente o seu futuro académico e profesional

 Consecuentemente faremos fincapé nos cursos 2º, 3º, 4º da ESO. 1º  e 2º de 

Bacharelato polas seguintes razóns:

- 2º ESO, porque é necesario que o alumnado e os seus pais coñezan a

nova estrutura da ESO, as alternativas que hai cos novos itinerarios e

dispoñan  do  coñecemento  preciso  para  a  necesaria  toma  de

decisións. En consecuencia, deseñamos un programa acorde con esas

necesidades  co  obxecto  de  finalizar  cun  consello  orientador

responsable e coherente coa situación do alumnado.

- 3º ESO, porque vemos necesario clarificar a estrutura organizativa

dos vieiros existentes no centro en 4º ESO.

        -  4º  ESO  porque  constitúe  o  último  curso  da  ESO  ,  e  a  elección

axeitada dos  alumnos/as entre as distintas  alternativas  que teñen

será determinante para o seu futuro.

- Igualmente  a  lexislación  vixente  ao  respecto  fai  necesaria  a

implantación dun programa de orientación nese curso para poder

confeccionar o consello orientador.

- No caso do alumnado de 1º  de  Bacharelato  porque a  elección de

materias  no  2º  curso  será  determinante  na  posterior  elección de

estudios superiores.

- No caso do alumnado de 2º Bacharelato porque é o último curso que

permanecen  no  centro  e  as  opcións  académicas  ou  profesionais

polas que opten serán determinantes para o seu futuro.

 4º A orientación académica e profesional irá encamiñada fundamentalmente a

que o alumnado aprenda os mecanismos dos procesos de toma de decisións:

- Coñecemento  de  si  mesmo:  personalidade,  carácter,  relacións,

valores, expectativas, intereses, capacidades intelectuais e recursos

persoais.

- Coñecemento axeitado das diversas opcións educativas e laborais e

dos vieiros que se abren ou cerran en cada opción.

- Coñecemento  da  vinculación  dos  distintos  estudios  co  mundo

laboral, as súas características básicas e esixencias.
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- Uso de estratexias e habilidades de decisións (identificar o problema,

clasificar  alternativas,  valorar  as  súas  consecuencias  positivas  e

negativas, sopesar e decidir).

5º A titoría grupal será a vía máis específica para desenvolver os contidos da

orientación académica e profesional, pero tendo moi presente que moitos dos

contidos están presentes, adquírense, dunha ou outra maneira, no marco do

currículo,  a  través  das  aprendizaxes  promovidas  dende  as  distintas

áreas/materias. Deste xeito, especificamos as actuacións a seguir en tres liñas

diferenciadas,  pero  complementarias:  acción  titorial,  outras  actividades

específicas e as propias programacións didácticas.

6º O  desenvolvemento  do  POAP  é  coordinado  pola  Xefatura  de  Estudos  coa

colaboración e apoio da Orientadora, que é a responsable da súa elaboración

e encárgase de proporcionar soporte técnico ás actividades que,  de forma

programada e sistemática, se realizan no centro.

 OBXECTIVOS

O Plan de Orientación Académica e Profesional  tenderá a  facilitar  a  toma de

decisións  de  cada  alumno/a  respecto  ás  diversas  opcións  que  se  lle  van

presentando  ao  longo  da  súa  escolaridade.  Nesa  idea  fixamos  os  seguintes

obxectivos:

CON RELACIÓN AOS ALUMNOS

 Favorecer  o  desenvolvemento  de  habilidades  de  autocoñecemento  e

reflexión persoal.

 Valorar os seus intereses, aptitudes e rasgos de personalidade.

 Proporcionar información e facilitar a análise das diferentes opcións nos

distintos momentos da escolaridade.

 Informar das habilidades específicas necesarias para os distintos campos

profesionais.

 Facilitar  a  toma  de  decisións  tanto  académicas  como  profesionais

encamiñadas a facilitar a transición á vida activa.

 Concienciar  que  a  toma  de  decisións  pode  mellorarse  impedindo  no

posible a influencia do azar.

 Atender individualmente aos que o precisen e o demanden.

   CON RELACIÓN AOS TITORES/AS

 Coñecer as necesidades reais dos titores/as para desempeñar a súa labor

orientadora.
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 Proporcionar  o  material  e  soporte  técnico preciso para  desenvolver  as

propostas do POAP.

 Atender  as  demandas  individuais/grupais  acerca  de  técnicas  e

instrumentos para a orientación académica e profesional.

  CON RELACIÓN ÁS FAMILIAS.

 Coñecer as súas expectativas e necesidades de información con respecto

ao futuro académico e profesional dos seus fillo/as.

 Satisfacer as demandas de orientación que se soliciten.

ACTUACIÓNS COMÚNS A TODOS OS CURSOS

Tendo presente a normativa vixente, imos contemplar tres eixos de actuación

principias:

 As  dirixidas  ao  autocoñecemento  do  alumnado  e  a  desenvolver  as

capacidades implicadas no proceso de toma de decisións.

 Actuacións  para  facilitar  ao  alumnado  información  o  máis  actualizada

posible sobre as distintas opcións educativas e  profesionais  relacionadas

coas respectivas etapas nas que se atope o alumno.

 Actuacións para aproximar ao alumnado ao mundo do traballo.

A-  DESENVOLVEMENTO  DAS  CAPACIDADES  IMPLICADAS  NA  TOMA  DE

DECISIÓNS.

Estas  capacidades  desenvolveranse  ao  longo  de  todo  o  proceso  educativo  por

medio de actividades de aprendizaxe variadas. Prestamos especial atención a todo

o  que  o  currículo,  nun  sentido  amplo,  pode  achegar  ao  desenvolvemento  da

madurez vocacional a través dos distintos niveis de programación:

- Potenciando un autoconcepto realista e positivo.

- Facilitando  a  toma  de  conciencia  por  parte  do  alumnado  das

competencias  e  capacidades  que  adquiren  coas  aprendizaxes  na

clase. 

- Adicando  especial  atención  ás  competencias  e  capacidades  que

facilitan  a  adquisición  das  habilidades  para  a  toma  de  decisións

(resolución de problemas, obtención e análise de información ...).

Seguiremos esta liña

 Facilitando  que  o  alumnado  adquira  unha  conciencia  axeitada  das  súas

propias capacidades, do que mellor coñecen e dominan. A tal fin:

- Utilízanse  nalgúns  momentos  procedementos  de  autoavaliación  e

coavaliación das aprendizaxes.
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- Favorécense  procedementos  de  avaliación  baseados  máis  en

criterios de aprendizaxe que no resultado de probas comparativas.

 Priorizando  na  avaliación  aqueles  instrumentos  e  procedementos  que

faciliten que o alumnado poida interpretar axeitadamente o que significan

as  súas  notas  para  posibilitar  un  coñecemento  máis  asustado  das  súas

propias  capacidades  e  unha  interpretación  correcta  dos  seus  éxitos  e

fracasos.

 Favorecendo  dende  os  distintos  niveis  do  Proxecto  Educativo  un

tratamento equilibrado e suficientemente amplo dende diversas áreas das

competencias e capacidades recollidas nos obxectivos das etapas que están

relacionadas coa toma de decisións.

B- COÑECEMENTO DAS DISTINTAS OPCIÓNS EDUCATIVAS E PROFESIONAIS.

Trátase de que o alumnado coñeza as opcións a curto,  medio e longo prazo,

analizando as posibilidades que se abren ou cerran con cada opción.

C- APROXIMACIÓN AO MUNDO DO TRABALLO.

Con este  tipo  de  actuacións  pretendemos  que  o  alumnado  teña  unha  visión

práctica e o máis real posible das características do mundo do traballo e que

comprendan o valor e a utilidade do que aprenden no colexio, tanto a hora de

acceder a un posto de traballo como para desenvolverse nel.

 Presentando  aprendizaxes  prácticas  e  funcionais  e  poñéndoos  en

relación con actividades profesionais.

 Presentando en algunhas materias traballos e actividades individuais ou

en  grupo  nos  que  os  alumnos  e  alumnas  deban  buscar  datos  e

informacións relacionadas co mundo do traballo e o emprego.

 Desenvolvendo na titoría grupal actividades específicas a tal fin (visitas

de exalumnos, pais de diversas profesións ...).

 Aproveitando as visitas que dende algunhas materias se fan á industrias

ou centros de traballo.

 ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS DO POAP POR CURSO.SECUENCIACIÓN

1º ESO
 A ESO (3º trimestre)  .  O mundo laboral (I)

2º ESO
 A estrutura da ESO . Criterios de promoción de 2º a 3º  
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 As categorías profesionais

 3º ESO: información sobre os itinerarios. O mundo laboral 

 A toma de decisións

 O consello orientador.

3º ESO
 Criterios de promoción de 3º a 4º   (3º trimestre)

 Información  sobre  a  estrutura  e  características  de  4º  ESO:  materias

obrigatorias e optativas. Itinerarios (3º trimestre)

 Os Bacharelatos  (3º trimestre). O mundo laboral (III)

4º ESO
PROGRAMA: ¿ E DESPOIS DA ESO...QUE?

PRIMEIRO TRIMESTRE
 Cuestionario previo: pais e alumnado.

 Autocoñecemento:

- Como me vexo, como me ven

- ¿Cara onde camiño?: Valores que me orientan.

- O meu entorno: Familia, ambiente

- Así son. As miñas expectativas.

- Intereses profesionais.
SEGUNDO TRIMESTRE

 As miñas aptitudes 

 O mundo dos estudios: Alternativas ao finalizar a ESO

 O mundo do traballo
TERCEIRO TRIMESTRE

 Proceso de toma de decisións.

 Tomo unha decisión.

 O Consello Orientador

1º BACHARELATO
 Opcións académicas en 2º de Bacharelato  (3º trimestre)

 Materias vinculadas ás probas de selectividade (3º trimestre)

 Acceso á carreiras universitarias e ciclos de F.P vinculados a cada opción (3º

trimestre)

 Posibilidade de cambio de opción (3º trimestre)

 Nota de acceso á universidade e  “nota de corte”  (3º trimestre)

 Ficha do itinerario elixido para 2º Bacharelato

2º BACHARELATO
 Plan informativo para desenvolver na titoría ó longo do 2º e 3º trimestre.

- Plans universitarios

- Ciclos Formativos de Grao Superior.
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- Ensinanzas artísticas.

- Outros estudios

- Becas e axudas

- Probas de selectividade e acceso á universidade.

O Departamento de Orientación realizará as seguintes accións encamiñadas a levar

a cabo ás actividades deseñadas:

 Elaboración de guías informativas e materiais  que desenvolvan os contidos

de orientación específicos de cada curso para titores, alumno e pais.

 Confección das distintas sesións de titoría relacionadas directamente coa

orientación.

 Actualización do programa ¿E despois da ESO ... que?

 Estruturación  e  elaboración  dun  caderno  secuenciado  para  1º  e  2º

Bacharelato 

 Coordinación de charlas informativas  relacionadas coa orientación,  tanto

para o alumnado como para as familias.

 Atención individual as familias, alumnado  e titores e titoras que plantexen

consultas específicas.

 Colaboración, en todo caso, cos titores- as na orientación personalizada aos

alumnos que o requiran.

 Colaboración  especial  cos  titores-  as  de  2º  e   4º  ESO  para  o  consello

orientador ao remate deses cursos.

Para  mellorar  o  coñecemento  dos  obxectivos  e  contidos  das  características  e

materias do curso seguinte propoñemos tres vieiros complementarios:

 O titor/a informa ao alumnado do grupo axudándose da información escrita

transmitida polo departamento de orientación.

 Sobre  as  materias  que  se  imparten  tanto  en  3º  como  en  4º,  o  propio

profesor  de  3º  transmite  ao  alumnado  do  grupo  a  información  máis

relevante  en  distintos  momentos  do  curso  (e  se  é  preciso  en  sesións

monográficas).

 O  profesorado  de  materias  do  curso  seguinte  colabora  co  titor-  a  para

informar ao alumnado nas sesións de titoría.

 Os alumnos/as con poucas posibilidades de promocionar ao curso seguinte

son obxecto dunha atención máis individualizada.
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 CONTIDOS  DE  EDUCACIÓN  SOCIO-LABORAL  A  DESENVOLVER  DENDE  AS

DISTINTAS ÁREAS.

É  desexable  e  recomendable  que  os  conceptos,  procedementos  e  actitudes

relacionados  co  campo  da  orientación  profesional  sexan  presentados  aos

alumnos/as  conxuntamente  co  resto  dos  contidos  propios  das  diferentes

áreas/materias curriculares.

Coa intención de facilitar a integración destes contidos sinalamos aqueles que

pola  súa  formulación  son  compatibles,  complementarios  e  integrables  cos

marcados nos Deseños Curriculares .

A) CONTIDOS A INTEGRAR NA ÁREA DE LINGUA E LITERATURA.

1. Descrición de traballos, de profesións e oficios diversos.

2. Estructuración formal e semántica dos impresos,  instancias, cartas

de presentación, solicitudes de traballo utilizadas no mundo laboral.

3. Análise  de  documentos  e  escritos  diversos  relacionados  con

actividades laborais  (anuncios de traballo,  articulos de periódicos,

conflictos laborais, etc.

4. Estudio  da  linguaxe  dos  contratos  de  traballo.  Comparación  da

terminoloxía empregada coa lingua cotiá e  co empregado noutras

fontes escritas.

5. Código lingüístico e actividade laboral.  Estilos da linguaxe e argot

das diversas profesións e oficios.

6. Creación e organización de campos semánticos  coas profesións e

oficios  coñecidos  polos  alumnos  e  cos  que  descubran  mediante

indagación en diversas fontes.

7. Uso do dicionario para buscar o significado de profesións e oficios.

Comparación das definicións atopadas cos conceptos que delas tiñan

os alumnos/as e coa diversidade de labores que na vida activa son

feitas por ditos profesionais.

8. Problemática sociolaboral na literatura.

B) CONTIDOS A INTEGRAR NA ÁREA DE LINGUA EXTRANXEIRA.

1. Valoración  do  dominio  de  linguas  estranxeiras  no  seguimento  de

estudios universitarios e na reciclase profesional en xeral.

2. Incidencia do dominio dun segundo idioma na vida e posibilidades

laborais de diversos profesionais.

3. Redacción  de  cartas  para  solicitar  informacións  sobre  estudios,

traballos e profesións nos países nos que se fala a lingua estudada.
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4. Posibilidades que ofrece a lingua estranxeira no mundo académico e

laboral.

5. Lectura e análise de anuncios e outros escritos de xornais na lingua

estranxeira, sobre cuestións laborais, sindicais, mercado de traballo,

etc.

C) CONTIDOS A INTEGRAR NA ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA.

1. Profesións,  oficios  e  traballos  relacionados  coa  predición  de

fenómenos  naturais  e  intervención  nos  procesos  da  natureza.

(Meteorólogos, biólogos, químicos...).

2. Conceptos previos  cos alumnos/as teñen sobre  estas profesións  e

traballos.

3. Análise e valoración dos modos de vida destas profesións.

4. Os  ciclos  naturais  e  o  traballo.  A  súa  influencia  en  determinadas

profesións.  (Xornaleiros,  sector  turístico,  pescadores  e  industrias

condicionadas por estes ciclos).

5. Sensibilidade  polos  problemas  ambientais  xurdidos  como

consecuencia  da  actividade  industrial.  Toma  de  posición  dende  a

perspectiva profesional e laboral.

6. Enerxía e traballo. As fontes enerxéticas e as crises económicas. A

súa influencia na vida sociolaboral e no emprego.

7. Enerxías alternativas e intereses económicos. Novas profesións.

8. Sensibilidade pola orde e limpeza do lugar de traballo e do material a

través do traballo de laboratorio e clase.

9. Valoración das profesións e do traballo produtivo, dende variables

non  só  economicistas  senón  de  outra  índole  como  a  satisfacción

persoal, a súa utilidade social, respecto ó medio natural, etc.

D) CONTIDOS A INTEGRAR NA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS.

O deseño curricular das materias que constitúen esta área alberga contidos,

actividades  e  estratexias  idóneas  para  conseguir  a  autoorientación

profesional do alumnado.

Especificamos algúns dos que poden inserirse con facilidade nos diversos

temas xerais desta área:

1. Profesións e científicos sociais: Sociólogos, economistas, educadores ...

2. O  traballo  social.  Satisfacción  e  realización  persoal  máis  alá  dos

incentivos  económicos.Demografía  e  traballo.  Política  demográfica  e

necesidades económico laborais.
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3. Evolución, situación e perspectivas do traballo agrícola en España e na

CEE.

4. A comercialización como xeradora de riqueza e de postos de traballo.

5. O traballo no sector servizos.

6. Traballo nas áreas urbanas e nas áreas rurais. Problemas específicos.

7. Empresas e traballadores do ocio: Un mundo laboral en expansión.

8. Conceptos  básicos  da  economía  de  mercado:  Libre  mercado,

concertación laboral, demanda, oferta, crise

9. A  reconversión  industrial:  O  peche  de  empresas.  Análise  de  casos

concretos.

10. Autocreación de postos de traballo. Traballo liberal e cooperativismo.

E) CONTIDOS A INTEGRAR NA ÁREA DE MATEMÁTICAS.

1. O  papel  das  matemáticas  na  vida  cotiá  e  nas  Ciencias  Sociais  e

Experimentais.

2. Traballos  matemáticos  diversos  a  partir  de  noticias  ou  anuncios

sobre demandas e ofertas de emprego.

3. Construción  de  gráficas  nas  que  aparezan  reflectidas  situacións

laborais da localidade, comarca, etc. Estudio comparativo

4. Utilidade das matemáticas para certas profesións.

5. Estudios  universitarios  nos  que  as  matemáticas  ocupan  un  lugar

destacado. 

F) CONTIDOS A INTEGRAR NA ÁREA DE TECNOLOXÍA.

1. Enumeración de oficios e profesións que teñan unha relación directa

coa  tecnoloxía.  Selección  das  que  máis  interesan  ós  alumnos  e

descubrimento dos camiños para cegar a eles a través do sistema

educativo e produtivo.

2. Estudio  do  contexto  produtivo  e  profesional  do  entorno  dos

alumnos. Evolución e perspectivas.

3. A formación tecnolóxica no sistema educativo actual.

4. A formación tecnolóxica nas empresas.

5. Acordos e convenios empresa- sistema educativo para a formación

tecnolóxica dos estudantes.

6. As carreiras técnicas.

G) CONTIDOS A INTEGRAR NA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA.

1. O deporte como profesión ou oficio. Mitos e realidades.
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2. Profesións e oficios relacionados co deporte: Entrenadores, técnicos,

xuíces, árbitros, xestores deportivos, médicos, psicólogos, etc.

3. O cuidado  e  mantemento  de  instalacións  deportivas:  Un pequeno

sector de traballo en aumento.

4. O interese económico do deporte 

5. A práctica deportiva como superación persoal.

6. Potenciación do autoconcepto e autocontrol por medio da actividade

física.

 COORDINACIÓN, SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN

    1º A través das reunións periódicas dos titores- as coa Xefatura de Estudos e a

Orientadora  previstas,  articularanse  os  recursos  persoais  e  materiais  e  o

asesoramento e  apoio necesario  para  que sexa posible  o  desenvolvemento  dos

plans dunha forma efectiva e coordinada.

2º  Ao  longo  do  curso,  a  Xefatura  de  Estudos  e  a  Orientadora  irán  facendo  un

seguimento do desenvolvemento dos plans para introducir os axustes necesarios.

3º O Departamento de Orientación terá presente estes criterios de avaliación:

 Procedencia de datos

Pensamos utiliza-los datos suministrados por:

 Persoas  implicadas  no  seu  deseño  e/ou  desenvolvemento:  departamento,

titores/as, profesores/as.

 Destinatarios: profesores/as, alumnos/as, pais/nais.

 Instrumentos para a recollida de datos:

 Intercambios orais

 Escalas e cuestionarios

 Entrevistas

 Criterios:

Como  criterios  de  avaliación  para  determinar  a  calidade  do  Plan  de

Orientación consideraremos os seguintes aspectos:

 Adecuación do Plan ás necesidades reais do Centro

 Logros acadados co referente dos obxectivos previstos

 Adecuación da temporalización

 Nivel de colaboración e participación dos distintos estamentos da comunidade

educativa

 Grao de implicación dos responsables no seu desenvolvemento

Cos datos recollidos trimestralmente elaborarase a memoria ao finalizar o curso
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1. Introdución. 

Este Proxecto lingüístico, seguindo as instrucións do Decreto 79/2010 para o plurilingüismo no

ensino  non  universitario  de  Galicia,  foi  elaborado  por  unha  comisión  de  profesorado  do  centro

nomeada polo equipo directivo e oída a comisión de coordinación pedagóxica, que fixo a proposta ao

claustro para a súa revisión. 

O Proxecto lingüístico desenvolve, para a súa aplicación en todos os niveis de ensino do IES de

Cacheiras, os contidos incluídos no Decreto 79/2010, do 20 de maio, tendo en conta os seguintes

principios:

• Garantía da adquisición dunha competencia lingüística en igualdade nas dúas linguas

oficiais de Galicia. 

• Garantía de equilibrio nas horas semanais e materias impartidas nas dúas linguas oficiais

de Galicia.

• Adquisición  dun  coñecemento  efectivo  en  linguas  estranxeiras  nun  marco  xeral  de

promoción do plurilingüismo no sistema educativo de Galicia.

• Promoción da dinamización da lingua galega.

• O  fomento  da(s)  lingua(s)  estranxeira(s)  reforzarase  por  medio  de  intercambios  con

outros  centros  educativos  europeos  (Comenius,  Erasmus),  viaxes  interculturais  e

correspondencia epistolar.

1.1. Obxectivos xerais

As liñas de actuación e obxectivos estarán de acordo cos propostos polo Equipo de

dinamización lingüística.  A finalidade prioritaria será promocionar a dinamización da lingua

galega no centro e favorecer  que a  competencia  lingüística do alumnado,  ao  final  da  súa

escolarización, sexa equivalente nas dúas linguas oficiais. De maneira que se poñerá o máximo

empeño en acadar os seguintes obxectivos xerais:

• Valorar  a  lingua  galega  como  propia  de  Galiza,  comprendendo  as  circunstancias

históricas que condicionaron a súa evolución.
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• Analizar  a  realidade sociolingüística de Galiza,  interpretando criticamente os factores

que interveñen nela.

• Utilizar a lingua galega, oralmente e por escrito, como instrumento para a comunicación

interpersoal  e  para  a  comprensión,  análise  e  organización  de  feitos  e  saberes  de

calquera tipo.

• Utilizar a lingua galega para a comprensión, e para a elaboración, de informacións orais e

escritas, atendendo ás características formais de cada unha delas.

1.2.  Outras liñas de actuación

• Implicar de forma activa a todos os membros da comunidade educativa no que ser refire

ás actividades de fomento do uso do galego.

• Potenciar as competencias activas sobre as pasivas, con especial antención a aquelas

que fomenten a oralidade.

• Utilizar o galego para as Tecnoloxías da información e a comunicación.

• Potenciar  o  uso  da  lingua  en  colaboración  con  outras  institucións,  entidades  ou

asociacións.

• Promocionar o uso do galego a través do Plan lector na ESO e no bacharelato.

• Conseguir que as actividades que obteñan un resultado positivo para fomentar o uso do

galego teñan carácter plurianual.

• Diversificar e flexibilizar as actividades atendendo a cada momento do curso.

• Por outra parte, no referente á exención da cualificación das probas de lingua galega e

ao funcionamento do Equipo de dinamización da lingua galega, seguiranse as normas

emanadas do Decreto 79/2010.
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2. Contexto e aproximación soliolingüística 

O IES  de Cacheiras é o único centro de secundaria do concello de Teo, cunha oferta educativa

de ESO e dúas modalidades de bacharelato: o de Ciencias e tecnoloxía e o de Humanidades e ciencias

sociais. Trátase dun instituto que recolle alumnado do Concello de Teo e  de xeito excepcional de

Ames, Vedra ou Padrón.  En 1º de ESO o alumnado procede principalmente dos CPIs adscritos:  Calo,

A  Ramallosa e os Tilos. No resto da ESO e en bacharelato hai escasas incorporacións, normalmente

por cambio de domicilio familiar.

O concello está configurado por unha serie de centros de poboación cunha idiosincrasia ben

diferenciada: urbanizacións, vivendas unifamiliares de nivel socio-económico medio ou medio-alto e

núcleos rurais ocupados por familias en que os cabezas de familia teñen unha profesión variada e,

loxicamente,  de  variada economía.  O nivel  socio-económico medio das  familias  do alumnado do

centro,  segundo os datos recollidos nunha enquisa recente,  é de grao medio, medio-alto e baixo

tendo en conta as profesións dos pais e  das nais.

O número total de alumnas/os é de 633, repartidos entre educación secundaria obrigatoria

-de 1º a 4º curso- e bacharelato -1º e 2º curso-.  Nos niveis de ESO os grupos teñen entre 24 e 30

alumnos, no nivel de bacharelato, os cursos son de entre 28 e 34 alumnos e alumnas repartidos en

tres grupos de 1º e dous grupos de 2º, con alumnado procedente en xeral da ESO do propio centro.

Os datos que temos sobre o uso das linguas no contorno social en que está inserido o centro

reflicten tamén o retroceso xeral  que experimenta a lingua galega ao  langa do século XX cunha

continua perda de falantes que afecta de xeito especial aos contornos urbanos e á poboación moza.

Con  todo,  en  Santiago  de  Compostela  e  na  súa  comarca  presenta  unha  galeguización  social

Iixeiramente superior á doutros núcleos urbanos de Galiza e unha actitude máis positiva cara á lingua.

Segundo os datos do xa clásico Mapa Sociolingüístico Galego (1994),  Santiago  é  das cidades que

cunhas porcentaxes máis elevadas de persoas que tiveron como lingua inicial o galego. Con todo a

tendencia  é  claramente  negativa  para  o  galego,  os  datos  do  Instituto  Galego  de  Estatística  son

evidentes: na provincia da Coruña, pois en 2003 un 43,09% falaba sempre en galego mentres que en

2013 tan só é un 32, 64%, cando os castelán-falantes monolingües pasan no mesmo período de 21,

83% a 28,32%. Por outra parte, seguindo a mesma fonte con datos de 2013, o propio IGE conclúe para

todo o territorio galego que os falan habitualmente en galego caen 12  puntos porcentuais respecto

dos datos de hai dez anos e os que falan máis galego  que  castelán diminúen 6, 44 puntos respecto
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do ano 2008. O panorama xeral coincide nun severo retroceso do galego na última década.

Os datos do Instituto Galego de Estatística de 2014, referidos a 2013, poñen en evidencia

cuestións transcendentais, existe un 22,7% de persoas de 5 a 14 anos, polo tanto con escolarización

con materias en galego, que saben falar pouco ou nada a lingua galega, cando a cidadanía superior a

65 anos só un 8, 87 confesa que sabe falar o galego de xeito deficiente, ao que habería que sumar os

prexuízos ao respecto destes falantes que nunca foron escolarizados en lingua galega.

Dado que a familia  segue a ser  a  vía  principal  de  aprendizaxe do idioma,  pois  o 82,  17%

aprendeu a falar a lingua neste ámbito. Non obstante nos menores de 30 anos o 86,52 aprendeu o

galego na escola. Estes datos do IGE 2013, poñen de evidencia a ruptura xeracional na aprendizaxe do

idioma un elemento dramático de continuar nesa liña, pois implicaría un progresivo abandono da

lingua  galega.  Tamén  diminuíu  2,11%  respecto  2008  os  fogares  galegos  en  que  todos  os  seus

membros de 5 ou máis anos fala habitualmente en lingua galega (22, 21%).

Atendendo sempre aos datos máis actuais do devandito Instituto, un 41, 68%  fala cos seus

fillos sempre en galego e un 31, 66 sempre en español. Porén, os fillos xa nun 37% falan sempre en

castelán cos seus pais, case igual que en galego que só supera nun punto porcentual 38 % no caso do

pais e en dous coa nai.

No ambito social o uso exclusivo do galego aínda é destacado entre os amigos (33,10%) pero

un 34% fala sempre en castelán cos médicos, cos empregados da banca e un 35% só castelán cos

profesores dos seus fillos/as. A tendencia castelanizante a falar con descoñecidos e con profesións de

recoñecento é moi evidente. 

Tamén no ámbito laboral se mantén o esquema tradicional da análise diglósica do idioma. Cos

superiores un 38, 47 fala sempre en español e só un 24, 27 en galego, cando cos compañeiros de

traballo o maioritario segue sendo sempre en galego cun 30, 10%. De todas as maneiras, un 27, 77%

fala sempre en castelán cos seu compañeiros de traballo e un 31, 96 exclusivamente en castelán co

persoal ao seu cargo fronte ao 25, 17 sempre en galego. Tamén aquí a tendencia a diminuír do galego

faise evidente.

Canto á escritura mantense a tónica dos últimos anos e a lingua máis empregada é o castelán:

un 83,7 utiliza habitualmente o idioma cervantino 15% do idioma rosaliano.

Nos  medios  de comunicación  entre  os de sempre en castelán e máis castelán que galego

5

Costenla, 36 Cacheiras
15883 Teo -A Coruña-
 981 80 63 32   FAX 981 80 63 38
ies.cacheiras@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/iescacheiras

IES de Cacheiras

Páxina 373 de 449

http://www.edu.xunta.es/centros/iescacheiras


suman un 80% os que ven a televisión en español. Con porcentaxes moi semellantes favorables á

radio. Aínda sóbe máis a favor do español na lectura de libros e de prensa (87%). E navegar por

internet a comparativa entre sempre español (74%) e sempre en galego (0,68) é do máis elocuente.

Todos os datos anteriores foron foron extraídos do informe elaborado a partir da enquisa de

Coñecemento e uso do galego do Instituto Galego de Estatística con datos de 2013, por seren os máis

actuais  neste  intre.  Por  todo o visto é  evidente a  necesidade de centrármonos en concienciar  á

comunidade educativa do preocupante da situación e da necesidade de por freo a diminución de

galegofalantes. As actividades normalizadoras e dinamizadoras deberían tender a conseguir cambiar a

percepción do galego dunha parte do noso alumnado e profesorado  mediante  un cambio de imaxe

que permita acadar cotas máis altas de prestixio para o noso idioma.

2.1. Contorno e estudo sociolingüístico baseado en datos do curso 2013-2014 no primeiro

ciclo de secundaria

   O  alumnado  deste  instituto  procede  de  concellos  do  contorno  e,  nomeadamente,  do

Concello de Teo, un municipio de 18.100 habitantes que está configurado por unha serie de

centros de poboación e parroquias cunha idiosincrasia ben diferenciada. A poboación teense

adopta diferentes posicións en canto ao galego, presentando nalgunhas parroquias un nivel

elevado de uso espontáneo do noso idioma. Nos patios das escolas de Calo ou a Ramallosa, o

galego é a lingua ambiental imperante. Pola contra na poboación de  procedencia mais urbana

o idioma imperante é o castelán.

En  canto  ao  perfil  de uso  lingüístico  das

familias, a maioría do alumnado do IES de Cacheiras

procede dun  contorno  familiar  con  uso  lingüístico

espontáneo e homoxéneo en galego. O curso pasado

(2013-2014)  realizouse  unha  enquisa  de  uso  do

galego entre o alumnado de 1º ciclo de secundaria

que  achegaba  como  conclusión  unha  perda

significativa  de  falantes  a  nivel  xeracional.  Os

resultados  foron  dun  45%  de  alumnado

galegofalante, fronte a un 62% das nais e pais e un

82% de galegofalantes entre as avoas e os avós.
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2.2. Perfil do uso lingüístico do profesorado

O  número  total  de  profesoras/-es  ascende  a  56  –distribuídos  en  18

Departamentos  didácticos-:  53  son  profesores  de  ensino  secundario,  3 son  mestres

habilitados  para  1º  e  2º  da  ESO,  1  é  a  profesora  de Pedagoxía Terapéutica,  de  apoio ás

necesidades educativas especiais (NEE), e hai ademais 1 profesora orientadora.

O cadro de profesorado do IES Cacheiras presenta os seguintes grupos, en función do

uso lingüístico de cada un deles:

a) monolingües  en  castelán. Pertencen  a  este  grupo,  profesores  e  profesoras

procedentes  doutras  comunidades  españolas  así  como  docentes  galegos

provenientes de ambientes desgaleguizados en xeracións anteriores.

b) pseudo-bilingües  diglósicos. Adscríbense  a  este  grupo,  docentes  procedentes  de

grupos  sociais  con  lingua  funcional  en  galego  e  que   por  diversas  razóns  non

completaron  o  coñecemento da  súa  lingua  espontánea coa formación  no  código

escrito.

c) pseudo-bilingües  aditivos. Son  os  docentes  procedentes  de  grupos  sociais

desgaleguizados  en  xeracións  anteriores,  que  non  teñen  o  galego  como  lingua

funcional  espontánea,  mais que recuperan o seu uso por vía culta.  Traballan con

textos  en  galego  e  transmiten  actitudes  positivas  en  favor  do  idioma  e  do  seu

proceso de recuperación.

d) bilingües primarios ou secundarios.

2.3. Perfil do uso lingüístico do alumnado.

En función  do seu  uso  lingüístico  habitual,  o  alumnado  do  IES  Cacheiras  pode  ser

clasificado en tres grupos:

a) Uso maioritario do castelán.

É  un  colectivo  próximo  ao  monolingüismo.  O  seu  uso  da  lingua  galega

redúcese  ás  actividades  académicas  na  materia  de  lingua  e  literatura  galegas  e

naquelas outras con docencia e material de apoio no noso idioma. Representan un

55% do total  do alumnado. Socioloxicamente proceden en xeral  de urbanizacións
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próximas a Santiago, de vivendas unifamiliares de nivel medio alto, e de inmigración

dende países sudamericanos de fala hispana.

En  xeral  o  seu  posicionamento  respecto  ao  galego  é  negativo,  adoptando

posturas  de  rexeitamento e  discriminación,  neste  colectivo  atopamos  numerosos

prexuízos, asociando o idioma galego exclusivamente a un nivel sociocultural baixo e

a un entorno rural.

b) Uso  maioritario  do  galego  (case  de  xeito  exclusivo  na  expresión

espontánea). 

É  un  colectivo  bilingüe,  con  uso  maioritario  do  galego  por

motivación  contextual.  Representan  un  45%  do  total.  Consideramos

relevante  indicar  que,  alén  do  segmento  de  alumnado  que  representa  a

continuidade  na  transmisión  interxeneracional  (41%),  neste  grupo

incluímos  un  4%  de  alumnos  e  alumnas  que  no  ambiente  escolar  se

socializan en galego mais que teñen outro idioma para o uso familiar.

2.4.  Persoal non docente.

Dentro  deste  apartado,  persoal  de  limpeza,  secretaría  e

conserxería atopamos  un  uso  maioritario  do  galego  como  lingua  de

relación.
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3. Situación sociolingüística actualizada no curso 2014-2015

Exposta a situación lingüística dos sectores anteriores é posible afirmar que a situación do

centro é preocupante pola perda significativa de galegofalantes a nivel xeracional, do mesmo xeito

tamén preocupa o posicionamento  do  alumnado  dunha  procedencia  máis  urbana  respecto  ao

idioma.

En febreiro de 2015 o IES de Cacheiras fixo unha enquisa sociolingüística á maior parte do

alumando que evidencia con cifras unha coincidencia coa orientación xeral do conxunto da sociedade

galega e coa progresiva perda de galegofalantes entre a poboación máis nova. Os datos obxectivos

informan  da  nova  situación  que  introduce  elementos  interesantes  para  a  reflexión,  porén  que

demandan unha atención específica e decidida á hora de valorizar e incorporar a lingua galega á vida

ordinaria para unha porcentaxe cada vez máis grande da mocidade.

A maior parte do alumnado fala cos seus pais e nais en galego. Se sumamos sempre e máis en

galego hai un 52,2 % en lingua galega, fronte aos ítem semellantes en español que suman 46 %. Non

existe diferenza moi significativa entre a lingua habitual co pai ou avó fronte á nai ou avoa, aínda que

é ben significativo o un punto porcentual a favor do galego na relación habitual co pai ou avó. Tamén

se mantén o esquema tradicional que os/as mozas falan máis cos avós en galego que coas nais ou os

pais, neste apartado a diferenza é destacada: cos avós falan sempre e máis en galego hai un 58,6 % e

coas avoas un 62,9%. Ou sexa até por riba de 10 puntos máis que cos seus proxenitores. Un dato que

describe a tendencia a  diminución segundo o avance xeracional,  algo que evidencia o drama da

ruptura  da  transmisión  familiar  do  idioma.  Ademais  resulta  moi  rechamante  que  haxa  máis

interacción en galego cos pais que coas nais, cando é superior coa avoa que cos avós respectivos.

Con todo, a lingua habitual maioritaria no contexto familiar segue sendo o galego, así queda

representado nos seguintes gráficos:
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Tamén se reproduce o comportamento lingüístico habitual canto se trata de inteaccionar con

descoñecidos,  onde  se  observa  unha  evidente  maioría  que  o  fai  en  español.  Neste  aspecto,  o

tradicional  esquema  diglósico  segue  funcionado  de  xeito  sistemático  nos  diferentes  segmentos

xeracionais. Podemos comprobar os datos detallados a continuación.
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A compencias básicas de ler e escribir tamén funcionan claramente de xeito favorable á lingua

castelán.  Resulta  elocuente que o alumndo le  moito  galego só un 4,3% en galego cando a cifra

equivalente do castelán é do 30,5%. Entre moito e bastante a lectura en castelán é do 62,3% fronte a

só un 18,4 % do galego. Aí podemos observar o contexto cultural externo á propia escola, dado que

no propio sistema educativo as lecturas das materias estan reguladas e ben equilibradas. Por outra

parte, existe un certo equilibrio entre as cifras que informan das linguas en que se escribe, con todo

estas  poden  estar  mediatizadas  por   ser  unha  enquisa  nun  ambito  escolar  que  está  regulado

legalmente no equilibrio das dúas linguas. A confusión entre a práctica escolar e a súa competencia

ou practica persoal cotiá pode alterar os datos da enquisa.
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Canto o alumnado fala de xeito espontáneo cos seus amigos ou compañeiros a lingua que sae

maioritaria é o español. Con todo, un 43,4% faino en galego. Como se ve a porcentaxe é moito máis

baixo que a lingua que se fala na familia, hai  un contexto ambiental evidente que castelaniza neste

sector da mocidade.  Mesmo seguimos no esquema tradicional de que a escola segue contribuíndo

ao proceso de cambio da lingua habitual  ou modificando prácticas lingüísticas respecto da lingua

materna ou inicial en galego. Así se pode observar no gráfico que vai a seguir.
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O paradoxo máis evidente entre a mocidade está que existe unha actitude moi favorable cara a

lingua galega e falta de coherencia práctica con esa posición afectiva ou intelectual. A contradición

entre o marco   lingüístico e social desexado e a súa práctica habitual é un feito digno de estudar

desde  multiplas  perspectivas  e  acadar  as  óptimas  estratexias  para  actuar  ao  respecto.  Cando se

pregunta sobre intencións os resultados son abrumadores a favor da lingua galega. Deste xeito, o

alumnado pensa que os galegos deberían falar e escribir sempre ou máis en galego un 72,6%, que en

Galiza os xornais deberían escribirse sempre ou máis en galego un 74,5%, as diferentes canles de

televisión deberían emitir sempre ou máis en galego un 61,5% ou mesmo que a práctica da xustiza

debería executarse sempre ou máis en galego  acada un 71,6%. Porén,  na pregunta se as clases

deberían ser sempre en galego hai un 17,9% cando nos ítems antes mencionados como a xustiza ou

xornais o apartado de sempre en galego é superior a un 32%. De todos xeitos, cando se pregunta se

as clases debían ser máis galego hai un 50,4% de resposta favorable, entre sempre ou máis en galego

sería un 68,3%. En resume, existe unha actitude moi positiva cara a potenciar a presenza da lingua

galega nos diferentes campos sociais. Nos seguintes gráficos reprodúcense os datos que comentamos.
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Para ver todos os datos da enquisa cos gráficos correspondentes pódese consultar o Anexo I

deste Proxecto lingüístico, onde se reproducen de xeito detallado.

3.1.  Criterios para determinar a lingua predominante do centro

Entre os criterios barallados para considerar a lingua maioritaria do centro está o estudo e a

análise feita ao respecto polo Equipo de dinamización ligüística, pola enquisa presente no presente

Proxecto  lingüístico  e  por  outros  documentos  relacionadas  coa  lingua,  análise  educativa  e

sociolingüística da contorna que están presentes no PEC.

Ademais terase en conta as análises sociais do contexto feita polas institucións locais,  por

entidades relacionadas coa educación e por todos os axentes da comunidade educativa do IES de

Cacheiras.
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4. Distribución  lingüística curricular.

O Decreto 79/2010, do 20 de maio, establece no seu artigos 7º o que segue : 

Artigo 7°: Educación Secundaria Obrigatoria.

1. Garantirase a adquisición da competencia lingüistíca propia da etapa e do nivel nas dúas

linguas oficiais de Galicia.

2.  As materias de lingua impartiranse na lingua de referencia. 

3. lmpartiranse en galego as materias de Ciencias sociais, Xeografía e historia, Ciencias da

natureza e Bioloxía e xeoloxía, e en castelán as materias de Matemáticas, Tecnoloxías e

Física e química.

4. Cada  centro  educativo,  segundo  o  procedemento  establecido  no  regulamento  de

centros,  decidirá  a  lingua  en  que  se  impartirá  o  resto  de  materias  de  cada  curso,

garantindo que as materias e galego e en castelán se distribúen na mesma porcentaxe

de  horas  semeneis,  sen  prexuízo  do  disposto  no  capítulo  IV  (sobre  impartición  de

materias en linguas estranxeiras). Este proceso realizarase cada catro cursos escolares. 

Artigo 8º .- Bacharelato.

Cada  centro  educativo,  segundo  o  procedemento  establecido  no

regulamento  de  centros,  establecerá  unha  oferta  equilibrada  na  mesma

porcentaxe de materias comúns, de modalidade e optativas para impartir en

galego e en castelán. Este proceso realizarase cada catro cursos escolares. 
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No  presente  Proxecto  lingüístico  do  centro  lES  de  Cacheiras  establece  a  seguinte  distribución

lingüística curricular para ESO e bacharelato. 
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1º ESO – PORCENTAXES CASTELÁN-GALEGO PL

Castelán Galego
Ciencias da Natureza 4
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia 3
Educación Física 2
Educación Plástica e Visual 2
Lingua Castelá e Literatura 4
Lingua Galega e Literatura 4
Inglés

Francés

Matemáticas 4
Relixión Católica-Alternativas.... 2
Proxecto interdisciplinar 1
Portugués

Total 13 13
% 50% 50%

Observacións:

2º ESO – PORCENTAXES CASTELÁN-GALEGO PL

Castelán Galego
Ciencias da Natureza 3
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia 3
Educación Física 2
Educación para a cidadanía e D. H. 2
Lingua Castelá e Literatura 3
Lingua Galega e Literatura 3
Inglés

Francés

Matemáticas 4
Música 2
Relixión Católica-Alternativa 1
Tecnoloxías 3
Portugués

Total 13 13
% 50% 50%

Observacións:
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3º ESO – PORCENTAXES CASTELÁN-GALEGO PL

Castelán Galego
Bioloxía 2
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia 3
Educación Física 2
E. Plástica e Visual 2
Física e Química 2
Lingua Galega e Literatura 3
Lingua Castelá e Literatura 3
Inglés

Matemáticas 4
Música 2
Relixión Católica-Alternativa 1
Tecnoloxías 2
Francés

Cultura Clásica 2
Obradoiro de iniciativas empr. 2
Linguaxe audiovisual e medios dixitais 2
Portugués

Total 16 16
% 50% 50%

Observacións:

Páxina 386 de 449

http://www.edu.xunta.es/centros/iescacheiras


19

Costenla, 36 Cacheiras
15883 Teo -A Coruña-
 981 80 63 32   FAX 981 80 63 38
ies.cacheiras@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/iescacheiras

IES de Cacheiras

4º ESO – PORCENTAXES CASTELÁN-GALEGO PL

Castelán Galego

Porcentaxe Oferta 4º de ESO
23 23

50% 50%

COMÚNS Castelán Galego
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia 3
Educación Física 2
Educación Ético Cívica 1
Lingua Galega e Literatura 3
Lingua Castelá e Literatura 3
Inglés

Matemáticas B/A 3
Relixión Católica-Alternativa 1

Total Comúns-Relixión-Alternativas 8 8
% Comúns 50% 50%

OPCIONAIS/OPTATIVAS Castelán Galego
Bioloxía e Xeoloxía 3
Obradoiro de iniciativas emprend. 3
E. Plástica e Visual 3
Física e Química 3
Informática 3
Cultura clásica 3
Francés

LAEMD 3
Latín 3
Música 3
Tecnoloxía 3
Portugués

Total Opcionais-Optativas 15 15
% Opcionais-Optativas 50% 50%

Observacións:
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1º BAC – PORCENTAXES CASTELÁN-GALEGO PL

Castelán Galego

Porcentaxe Oferta Ciencias e Tecnoloxía
23 30

43% 57%

Porcentaxe Oferta Humanidades e CCSS
23 30

43% 57%

COMÚNS Castelán Galego
Ciencias para o mundo contemporáneo 2
Educación Física 2
Filosofía e Cidadanía 2
Lingua Castelá e Literatura 3
Lingua Galega e Literatura 3
Inglés

Relixión Católica-Alternativa 1
Total Comúns 7 6

% Comúns 54% 46%

MODALIDADE CIENCIAS E TECNOLOXÍA Castelán Galego
Bioloxía e Xeoloxía 4
Debuxo Técnico I 4
Física e Química 4
Matemáticas I 4
Tecnoloxía Industrial I 4

Total  Mod. CIENCIAS E TECNOLOXÍA 8 12
% CIENCIAS E TECNOLOXÍA 40% 60%

MODALIDADE HUMANIDADES E CCSS Castelán Galego
Economía 4
Grego I 4
Latín I 4
Historia do Mundo Contemporáneo 4
Matemáticas Aplicadas ás CCSS 4

Total Mod. HUMANIDADES-CCSS 8 12
% HUMANIDADES-CCSS 40% 60%

OPTATIVAS Castelán Galego
Antropoloxía 4
Francés

TIC 4
Cultura audiovisual 4
Música 4
Literaturas hispánicas 4

Total Optativas 8 12
%Optativas 40% 60%

Observacións:
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2º BAC – PORCENTAXES CASTELÁN-GALEGO PL

Castelán Galego

Porcentaxe Oferta Ciencias e Tecnoloxía
30 35

46% 54%

Porcentaxe Oferta Humanidades e CC. SS.
30 35

46% 54%

COMÚNS Castelán Galego

Lingua Castelá e Literatura 3
Lingua Galega e Literatura 3

Inglés

Historia da Filosofía 3
Historia de España 3

Relixion/Alternativa 1

Total Comúns 6 7
% Comúns 46% 54%

MODALIDADE CIENCIAS E TECNOLOXÍA Castelán Galego
Bioloxía 4

Ciencias da terra e ambientais 4

Debuxo técnico II 4
Física 4

Matemáticas II 4
Química 4

Tecnoloxía industrial II 4

Total  Mod. CIENCIAS E TECNOLOXÍA 12 16
% CIENCIAS E TECNOLOXÍA 43% 57%

MODALIDADE HUMANIDADES E CC. SS. Castelán Galego
Economía da Empresa 4

Historia da Arte 4

Latín II 4
Grego II 4

Matemáticas Aplicadas ás CCSS 4
Literatura universal 4

Xeografía 4

Total Mod. HUMANIDADES-CCSS 12 16
% HUMANIDADES-CCSS 43% 57%

OPTATIVAS Castelán Galego
Filosofía da ciencia e da tecnoloxía 4

Ética e filosofía do dereito 4

Xeoloxía 4
Métodos estatísticos e numéricos 4

Literatura galega do s. XX e da actualidade 4
Francés

Xeografía e Historia de Galicia 4

Total Mod. HUMANIDADES-CCSS 12 12
% HUMANIDADES-CCSS 50% 50%

Observacións:
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5. As seccións bilingües 

A norma que rexe e regula a promoción das seccións bilingües é a Orde do 12 de maio de 2011

pala que se regulan as seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non

universitario (DOG do 20 de maio). As seccións bilingües promovéronse como consecuencia de dúas

razóns  que  resultaron  complementarias:  unha  lingüística  e  outra  social,  e  nese  espírito  foron

implantadas en Galicia desde o ano 1999, en que se iniciaron de xeito experimental. Como define a

orde, unha sección bilingüe é a organización do ensino dunha área ou materia non lingüística da

educación  primaria,  da  educación  secundaria  obrigatoria  ou  bacharelato,  ou  dun  módulo  de

formación profesional específica, que se cursa nun nivel por un grupo de alumnos ou alumnas dun

xeito bilingüe, dentro do enfoque AICLE/CLlL (aprendizaxe integrada de contidos e linguas): na lingua

que corresponda, segundo a normativa vixente, e nunha lingua estranxeira falada na Unión Europea,

que é impartida como área ou materia ao devandito grupo de alumnos e alumnas”. 

Dúas seccións bilingües en portugués.

 O lES de Cacheiras no curso 2014-2015 ten dúas seccións bilingües de portugués en 2º e 3°

curso de ensino secundario obrigatorio. A lei establece que o alumnado que pertence a unha sección

bilingüe debe cursar o idioma que dá nome á sección, ben como primeira ou como segunda lingua

estranxeira, polo que tamén temos segunda lingua estranxeira portugués en 2 e 3 de ESO. Ademais

existe portugués como segunda lingua en 1º de ESO con 19 alumnos. pois somos o único centro de

Galicia que ten dúas seccións bilingües. De maneira que canto á lingua portuguesa de 1º, 2º e 3º de

ESO temos  arredor  dun  10%  do  total  do  alumnado  de  Galicia  nese  segmento.  Por  outra  parte,

contamos  cun  6%  da  totalidade  dos  alumnos/as  que  cursan  portugués  neste  curso  en  toda  a

comunidade (861).

 Que con data 28 de outubro de 2014 o IES de Cacheiras enviou unha solicitude para que as

autoridades competentes estudasen a posibilidade de que o noso centro dispuxese dun/ha auxiliar de

conversa de portugués, pois non contamos con ese apoio imprescindible. Unha razón de moito peso é

que somos o único centro de Galicia que ten dúas seccións bilingües en portugués. Alén disto tivemos

unha  entrevista  posterior  cos  responsables  dese  departamento  educativo  en  que  explicamos  a

imperiosa necesidade dun auxiliar de conversa dada a carga de alumnado, a necesidade apoio para

fornecer  materiais,  léxico  especializado  ou  na  práctica  da  oralidade,  dado  que  as  dúas  seccións

bilingües  de  portugués  do IES  de  Cacheiras  son  en  matemáticas,  unha materia  moi  técnica  que
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ademais conta cunha carga horaria grande e cun número alto de alumnado.

2º ESO C- D

CASTELÁN PORTUGUÉS GALEGO
Lingua española e literatura 3 Matemáticas 4 Lingua galega e literatura 3

Tecnoloxías 3 Ciencias sociais, xeografía e 
historia 3

Música 2 Ciencias da natureza 3

Relixión- alternativa 1 Educación para a cidadanía e 
D.H. 2

Educaciónfísica 2

3º ESO C - D

CASTELÁN PORTUGUÉS GALEGO
Lingua española e literatura  3 Matemáticas  4 Lingua galega e literatura  3

Tecnoloxías 2 Ciencias sociais, xeografía e 
historia  3

Física e química 2 Bioloxía e xeoloxía  2

Educación física 2 Educación plástica e visual 2
Cultura clásica 2 Música 2

Linguaxe audiovisual e medios 
dixitais  2

Obradoiro de iniciativas 
emprendedoras  2

Relixión-Alternativa 1
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6. Linguas  estranxeiras.  Medidas  de  apoio  e  reforzo  para  garantir  os  obxectivos  de

fomento do plurilingüismo

Cada curso escolar tratamos de que se leven a cabo diferentes actividades complementarias e

extraescolares  encamiñadas  a  fomentar  o  plurilingüismo,  nas  que  se  vexan  implicados  o  maior

número de departamentos didácticos.  Con todo,  por lóxica deben ter protagonismo, ademais das

linguas cooficiais, as  todas as linguas estranxeiras impartidas no centro. 

A  aceptación  da  función  comunicativa  da  lingua  esixe  o  desenvolvemento  de  aspectos

lingüísticos, sociolingüísticos, discursivos e estratéxicos que lles permitan aos alumnos e alumnas a

comprensión e o uso da lingua en distintas situacións cunha corrección e cunha fluidez crecentes. Na

programación de cada nivel plasmaranse de maneira máis precisa as necesidades comunicativas dos

alumnos e alumnas así como aqueles aspectos nos que se incidirá en función das súas características,

dos seus coñecementos previos, da duración dos períodos lectivos e das finalidades establecidas. Sen

embargo e con carácter xeral traballaranse na aula aspectos lingüísticos que levarán ao coñecemento

e uso das formas e normas gramaticais; aspectos sociolingüísticos que permitirá ao alumnado adoptar

os distintos roles sociais, respectando os hábitos e condutas apropiadas ás distintas situacións de

comunicación;  aspectos discursivos que lle facilitarán o recoñecemento e o uso de elementos de

cohesión e de coherencia para que lle axuden tanto na comprensión como na produción de textos; e

aspectos estratéxicos que lle  permitirán abordar os problemas xurdidos na comunicación e facer

fronte  ao  imprevisto en situacións  de comunicación  novas.  O carácter  instrumental  da  lingua fai

necesario abordar na programación diaria a realización de actividades que leven á adquisición das

destrezas receptivas -comprensión oral e escrita- e produtivas -produción oral e escrita- a través da

exercitación de maneira continua e gradual dos pasos necesarios para a súa consecución. Ó mesmo

tempo cómpre propoñer ao alumnado ocasións múltiples e variadas para que utilice a lingua que está

a aprender. Así as situacións de comunicación seleccionadas servirán de contexto para a presentación,

a reflexión e  o uso  da lingua necesaria  e apropiada;  ademais,  xa que a progresión  que segue a

aprendizaxe dunha lingua é cíclica e acumulativa, os contidos que se traballaron en momentos iniciais

da aprendizaxe deberan retomarse en momentos posteriores permitindo que o alumnado utilice de

novo a lingua aprendida nunha variedade crecente de situacións. 

Os erros considéranse parte do propio proceso de aprendizaxe da lingua. Prestaráselle unha

especial atención ós erros cometidos polo alumnado, tanto na comprensión como na produción e
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procurarase  que  estes  non  se  convertan  en  motivo  de  inhibición,  senón  que,  polo  contrario,  o

tratamento dos erros lles permita e facilite a análise dos sistemas lingüísticos das linguas estanxeiras e

a reflexión sobre o uso do mesmo. En relación cos erros trataranse de xeito distinto aqueles erros que

se producen por fallos de memoria, por nerviosismo, por fatiga, etc. dos erros de carácter sistemático:

tanto de política como de transferencia do galego e do castelá para os que haberá que buscar a

corrección apropiada. No caso de que os erros sexan consecuencia do método didáctico tratarase de

introducir  os  cambios  necesarios  na  práctica  na  aula  por  medio  de  novos  enfoques  didácticos,

exercicios e actividades variadas e diferentes, etc. 

Por  último,  é  fundamental  salientar  a  importancia  dos  aspectos  afectivos  na  aprendizaxe

dunha lingua. Neste senso un elemento imprescindible é que o alumnado valore a importancia das

linguas estranxeiras como medio de comunicación, isto que se ben é patente nos niveis superiores,

cando xa o alumnado considera máis necesaria a aprendizaxe e o uso das linguas estranxeiras en

relación coa súa profesión e co seu traballo futuro, non é tan doado de conseguir nos niveis iniciais,

polo  que  cómpre  nestes  niveis  ter  en  conta  os  gustos  e  intereses  dos  alumnos  e  alumnas  para

establecer puntos de conexión entre a lingua estranxeira e o seu propio mundo. Outro aspecto é a

confianza en si para acceder ao plurilingüismo e para afrontar con garantías de éxito á aprendizaxe,

así procurarase que o alumnado se sinta seguro de si mesmo mediante o uso consciente de recursos

lingüísticos e non lingüísticos (comprensión de palabras polo contexto, uso de sinónimos, paráfrases,

etc.) que xa posúe pola súa aprendizaxe doutras linguas ou mediante a adquisición doutros. 

Favorecerase,  na  medida do posible,  o  traballo  en  pequenos  grupos  ou  por  parellas  para

facilitar a comunicación tanto nas actividades orais como nas escritas; nos niveis iniciais primarase o

traballo cooperativo na comunicación oral. 

Prioridades: escoitar, falar e conversar:

 Outros obxectivos: 

• Comprensión do significado xeral e específico de conferencias e discursos sobre temas

concretos e con certa abstracción dentro do campo de interese xeral e académico do

alumnado.

• Comprensión xeral e específica de mensaxes transmitidas polos medios de comunicación

e emitidas tanto en lingua estándar coma por falantes con diferentes acentos.
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• Comprensión da comunicación interpersoal sobre temas de uso cotián, de interese xeral

e temas abstractos, co fin de contestar no momento.

• Utilización  de  estratexias  para  comprender  e  inferir  significados  non  explícitos,  para

captar as ideas principais ou para comprobar a comprensión usando claves contextuais

en textos orais sobre temas diversos.

• Toma de conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe,  sen

necesidade de entender todos e cada un dos elementos da mesma. 

Falar e conversar: 

• Planificación do que se quere dicir e de como expresalo, usando recursos variados para

facilitar a comunicación e mecanismos para dar coherencia e cohesión ao discurso.

• Produción oral de mensaxes diversas sobre asuntos relacionados cos seus intereses e

presentacións preparadas previamente, sobre temas xerais ou da súa especialidade, con

razoábel corrección gramatical e unha adecuada pronuncia, ritmo e entoación.

• Expresión de puntos  de vista sobre un tema coñecido,  participación en discusións  e

debates  sobre  temas  actuais,  ofrecendo  información  detallada,  utilizando  exemplos

adecuados,  defendendo  os  seus  puntos  de  vista  con  claridade  e  mostrando  unha

actitude respectuosa e crítica ante as contribucións alleas.

• Participación en conversacións con certo grao de fluidez, naturalidade e precisión, sobre

temas  variados,  utilizando  estratexias  para  participar  e  manter  a  interacción  e  para

negociar significados.

Ler e escribir:

Comprensión de textos escritos: 

• Predición de información a partir de elementos textuais e non textuais en textos escritos

sobre temas diversos. 

• Comprensión de información xeral, específica e detallada en xéneros textuais diversos,

referidos a unha variedade de temas.

• Identificación do propósito comunicativo, dos elementos textuais e paratextuais e da

forma de organizar a información, distinguindo as partes do texto.
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• Comprensión de sentidos implícitos, posturas ou puntos de vista en artigos e informes

referidos a temas concretos de actualidade.

• Lectura  autónoma  de  textos  extensos  e  diversos  relacionados  cos  seus  intereses

académicos, persoais e profesionais futuros, utilizando distintas estratexias de lectura

segundo o texto e a finalidade que se persiga e apreciando este tipo de lectura como

forma de obter información, ampliar coñecementos e pasalo ben.

Composición de textos escritos:

• Planificación  do  proceso  de  elaboración  dun  texto,  utilizando  mecanismos  de

organización, articulación e cohesión do texto.

• Redacción de textos de certa complexidade sobre temas persoais, actuais e de interese

académico, con claridade, razoábel corrección gramatical e adecuación léxica ao tema,

utilizando o rexistro apropiado e, no seu caso, os elementos gráficos e paratextuais que

faciliten a comprensión.

• Interese  pola  produción  de  textos  escritos  comprensíbeis,  atendendo  a  diferentes

necesidades e intencións.

6.1. ACTIVIDADES DAS LINGUAS ESTRANXEIRAS:

INGLÉS

Actividade de teatro en inglés

1. O alumnado terá a oportunidade de mellorar o seu coñecemento da lingua inglesa a

través do teatro dunha maneira lúdica e interesante.

2. O alumnado terá a oportunidade de escoitar distintos acentos xa que os  actores son

nativos ingleses.

3. Haberá dúas representacións adaptadas os diversos niveis do alumnado

4. A  compañía  representará  unha  obra  de  Shakespeare,  o  que  significa  un

achegamento á literatura clásica inglesa.

27

Costenla, 36 Cacheiras
15883 Teo -A Coruña-
 981 80 63 32   FAX 981 80 63 38
ies.cacheiras@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/iescacheiras

IES de Cacheiras

Páxina 395 de 449

http://www.edu.xunta.es/centros/iescacheiras


Actividade  storytelling  (contacontos)

1. O alumnado terá a oportunidade de mellorar o seu coñecemento da lingua inglesa,

sobre  todo  a  destreza  da  escoita,  a  través  do teatro  dunha  maneira  divertida  ,

interesante e participativa.

Proxecto viaxe a londres

Os obxectivos da viaxe son principalmente tres:

1. Darlle ao alumnado a oportunidade de por en práctica toda a aprendizaxe da lingua

que adquiriron durante os cursos anteriores. 

2. Un aspecto importante da viaxe é que o alumnado supere o seu medo a falar en

inglés e descubra que co seu nivel pódese manexar nun país de fala inglesa. Sen

dúbida algunha, o contacto directo co idioma é esencial para fomentar o gusto de

aprendelo e a súa práctica.

3. Visitar  os  principais  museos,  os  sitios  máis  emblemáticos  e  os  barrios  máis

importantes da cidade.

4. Familiarizarse coas costumes e tradicións británicas incluída  a experiencia de vivir

nunha cidade multicultural, como é Londres.

Proxección no salón de actos de  escenas de películas en inglés subtituladas. 

1. Ao longo do ano, e para os distintos niveis proxectaranse no salón de actos do centro

escenas de películas en inglés V.O. subtituladas 

2. O alumnado terá a oportunidade de mellorar o seu coñecemento da lingua inglesa a

través do cine.

3. Esta  actividade  estará  tamén  relacionada  ca  destreza  de  reading,  xa  que  se

procurarán proxetar -na medida do posible- películas baseadas nos libros de lectura

obrigatorios  dos  distintos  niveis,  agás  de  outras  que  se  consideren  axeitadas,

sempre procurando que garden conexión coa temática tratada en cada nivel.
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Fomento da lectura na lingua estranxeira: inglés

Consideramos  de  grande  importancia  que  o  alumnado adquira  o  gusto  pola

lectura na lingua que a nós nos atinxe: o inglés.

Para acadar isto, o departamento establece unha serie de lecturas obrigatorias

que formarán parte dos contidos a avaliar.

Cremos que o alumno debe adquirir o costume de ler libros en inglés dunha

maneira natural,  insistindo en eliminar o proceso natural  de tradución que eles fan

cando se confrontan con un libro nunha lingua que non é a lingua nai.

Co fin de evitar este proceso os libros de lectura obrigatoria elixidos para cada

nivel  serán  escollidos  dun  nivel  axeitado  aos  coñecementos  do  alumno,  sempre

intentando que a lectura do mesmo lles resulte máis fácil que difícil.

Medidas de apoio ás linguas estranxeiras: Inglés

1. Agrupamentos

Como  medida  xeral  de  atención  á  diversidade  o  centro  divide  algúns  dos

grupos, nos que aquel alumnado con máis dificultades recibirá unha atención máis

individual e personalizada.

Nestes grupos utilizaranse os mesmo libros de texto ca nos demais do mesmo

nives, ca salvidade de que se traballará con mais lentitude e polo tanto impartiranse

menos contidos, os cales non se poden especificar, xa que variará segundo o grupo.

2. Outras medidas de reforzo

Ademais  dos  grupos especiais  de  agrupamento,  dentro dos  demais  grupos

todos aquel alumnado que se considere que o necesita, e o requiran, poderá realizar

actividades  extra  que  será  proporcionada  polo  profesor  e  baixo  a  supervisión  do

mesmo.

O alumnado cun nivel máis elevado da media terá acceso a outros materiais e

libros de lectura para o cal poderá facer uso da biblioteca do centro, así  como do

material do departamento de Inglés.

O alumnado poderá manterse sempre en contacto co profesorado de inglés a
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través das contas de correo individuais que teñen os membros do departamento ,

creadas  especificamente  para  que  o  alumnado  presente  as  súas  dúbidas,  solicite

material extra e teña un contacto directo e personalizado co seu profesorado se o

necesita  desde  a  casa.  Existen  tamén  medidas  de  reforzo  extraordinarias  para  o

alumnado coa materia pendente.

O alumnado coa materia pendente terá á súa disposición gran cantidade de

actividades de repaso que lle serán facilitadas polo seu profesor/a cando o demande e

poderá entregar este material ao/á mesmo/a para que o revise.

FRANCÉS

Ademais  de  ofertarlle  ao  alumnado  posibilidades  de  acceder  a  aspectos

específicos do francés relacionados co seu futuro profesional así mesmo, e como un

elemento que complementa o anterior, trataranse outros aspectos que forman parte

da formación da persoa. Neste senso intentarase fomentar o hábito da lectura, tanto

de obras sinxelas  na linguaxe e na estrutura  e curtas na extensión para o alumnado

dos niveis iniciais, como doutras máis complexas para o alumnado de maior idade e

cun nivel de lingua máis avanzado. As obras serán escollidas por eles en función dos

seus gustos e intereses. Favorecerase a proxección de escenas de filmes en francés

tanto con subtítulos en francés como sen eles (subtítulos para xordos). 

DELF B 1 e B2

Agora todo estudante ao terminar o grao debe ter un diploma nunha lingua a

nivel B2, no centro preténdese que aqueles/as alumnos/as que fagan a materia dunha

forma continuada  poidan presentarse ao diploma B1 e B2 da Alliance Française de

Santiago de Compostela. O que lles permitiría chegar á universidade co devandito

titulo recoñecido e ademais  poderán convalidalo por materias de libre configuración.

O DELF B2: farao, sobre todo,  o alumnado de 2º de bacharelato.

Intercambio

 O centro fai  todos os anos un intercambio colectivo,  no que participan os

alumnos e as alumnas que xa coñecen un pouco a lingua: o alumnado de 3º e 4º ESO
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e  1º  de  bacharelato.  Este  intercambio  é  moi  importante  para  o  alumnado,  pois

permítelle poñer en práctica o que aprenderon nas aulas e vese obrigado a falar a

superar  os  seus  medos,  dado  que  convive  durante  unha  semana  cunha  familia

francesa. Igualmente permítelle coñecer outro sistema educativo, outros costumes e

formas de vida, así como ampliar súas fronteiras coñecendo o país veciño.

Intercambio individual

Despois de terminar un programa comenius cos 6 países, decidimos continuar

con intercambios individuais que lle permita ao noso alumado participar  dunha total

inmersión lingüística no outro dos  5 países participantes no comenius. Deste xeito,

poderán estar dun mes a tres noutro país e noutro centro escolar de dito país. Levada

esta proposición á CCP e ao claustro, de novo a iniciativa foi moi ben aceptada no

resto  dos  países  que  son  Francia:  Marseille,  Italia:  Torino,  Alemania:  Hamburgo,

Bulgaria: Sofia e Dinamarca: Odense.

Teatro

O  alumnado  normalmente,  de  ser  posible  e  ter  cartos  vai  ver  ao  Teatro

Principal de Santiago unha obra na lingua de Molière,  o que lle permite disfrutar de

diversos acentos e coñecer os clásicos franceses. Ditas obras estan sempre  adaptadas

ao nivel do alumado.

En contacto cos países francofonos

O alumnado ten información das actividades culturais organizadas  en Santiago

e relacionadas coa materia de francés:  Cine Europa,  teatro,  exposicións,  etc.,  para

quen, se o considera interesante, queira asistir.

Medidas de apoio ás linguas estranxeiras: Francés

O alumnado con grandes dificultades para desenvolverse na súa propia lingua

está exento desta materia. 

Dentro dos grupos hai  alumnado que lle custa moitísimo e que necesitaría

unha atención mais personalizada, terían que  facerse grupos máis reducidos,  pero
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como en francés non hai desdobres o profesorado pon a disposición do alumnado  os

correos, os wasap e, ultimamente, a Aula virtual para poder axudar aqueles que o

necesitan.

PORTUGUÉS

Actividade de teatro en portugués

Aproveitando a oferta teatral que nos poidan ofrecer os concellos de Teo e

Santiago de Compostela, o alumnado asitirá a unha ou varias representacións teatrais

en portugués. Por exemplo:  Omandarim(09/04/2015) no Salón Teatro de Santiago de

Compostela.

Esta será unha actividade moi interesante para o alumnado asistente, porque

axuda a mellorar o seu coñecemento da lingua a través dun acto lúdico de caráter

público, cunha compañía e un elenco portugueses, ademais de achegalo á obra dun

autor clásico da literatura en lingua portuguesa.

Actividade poético-musical: cantos na maré

Asistencia do alumnado á 3ª edición dos Cantos na maré desde a escola que,

desde hai tres anos, organiza o EDNL do IES de Cacheiras. A través dela, búscase:

1. Dar a coñecer a música e o folclore portugueses a través de intérpretes nativos ou

galegos que fagan música en portugués.

2. Fomentar o gusto polas manifestacións culturais vencelladas á música e ao folclore.

3. Intervir  lendo  ou  representando  textos  de  autoras/-es  ou  intérpretes  en  lingua

portuguesa.

4. Convertelo en divulgador da literatura (especialmente da poesía)  e da música en

lingua portuguesa dentro do propio centro.

6.2. Actividades do club de lectura e do equipo da biblioteca do propio centro

     Participación  do  alumnado  de  portugués  nalgunhas  das  actividades  que
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organicen os dous equipos mencionados. 

No  curso  académico  en  que  nos  encontramos,  o  alumnado  participará  na

activida  de  Poesía  e  Matemática,  coa  lectura  de  textos  de  coñecidos  autores

portugueses. A través dela perséguese:

a) Fomentar o gusto pola lectura entre o noso alumnado.

b) De novo, facelo protagonista da divulgación da cultura en lingua portuguesa.
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7. Programas e actividades de dinamización da lingua galega.

Considérase que todas actividades que se propoñen contribúen a conseguir os

obxectivos xerais xa que son tan amplos que abranguen cada unha das actuacións

dinamizadoras que se levarán a cabo.

O  Equipo  de  dinamización  da  lingua  galega  e  mais  a  vicedirección  do  IES

Cacheiras, en estreita colaboración, realizaron e presentaron –ao comezo deste curso

académico-  as  súas  propostas  de  actividades  extraescolares  e  complementarias,

nomeadamente das encamiñadas a levar a cabo os preceptos da Lei de normalización

lingüística  no tocante ao  ensino:  reforzar  a  dimensión  comunicativa  do galego en

relación con contextos vivos e facilitarlle ao alumnado unha oferta educativa que o

axude a percibir a utilidade, beleza e modernidade da nosa lingua e que o capacite

para o seu uso correcto e eficaz, afastado de usos sexistas e respectuoso coa situación

sociolingüística en que se enmarca o noso centro.

O EDLG do centro proponse programar e coordinar durante este novo curso

académico  aquelas  actuacións  que  respondan  á  razón  de  ser  do  propio  equipo:

executar un proceso de promoción da lingua que se leve a cabo mediante o emprego

integrado  de  todas  as  actividades  que  faciliten  este  proceso  (formación,

asesoramento, elaboración do corpus, sensibilización lingüística e extensión do uso),

co obxectivo de incrementar a presenza social  e mais o prestixio da lingua galega.

Tamén colaborará nas actividades que os diferentes departamentos queiran levar a

cabo  e  participará  naquelas  convocatorias  que  vaian  facendo  públicas  a

Administración,  outros  centros  públicos  de  ensino  de  Galicia,  a  Coordinadora  de

Equipos  de  dinamización  e  normalización  lingüística,  os  organismos  públicos  ou

privados  e  mais  as  diferentes  asociacións  que  traballan  a  prol  da  lingua  galega.

Ademais,  colaborará  en  todas  as  actividades  presentadas  pola  vicedirección  en

materia de xénero e  igualdade, dous dos eixes centrais do seu labor, no que se refire

a organización de actividades.

En canto aos obxectivos particulares, proponse o seguinte:

a) Coñecer  e  valorar  a  creación  literaria,  artística  e  audiovisual  en  Galiza
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facendo fincapé na creación contemporánea, tendo contacto coas autoras

e  autores  máis  representativos  do  momento  actual  nos  diferentes

ámbitos.  Dende  o  centro  e  aproveitando  a  situación  cercana  a  Santiago,

faise  un  esforzo  por  dar  a  coñecer  ao  alumnado  unha  selección  de

artistas  actuais,  obras  teatrais  e  películas  en  língua  galega.  A

programación de actividades no instituto lógrase mediante colaboracións

co  Concello  de  Teo  e  ANPA,   O  resultado  é  unha  programación  de

atividades  plurianuais  relacionadas  coa  poesia,  a  música  e  o  teatro,

facendo partícipes aos propios alumnos e alumnas e incluindo em moitos

casos as súas propias creacións.

b) Implicar  activamente  a  todos  os  membros  da  comunidade  educativa

(pais/nais,  profesorado  de  todos  os  departamentos,  alumnado  e  persoal

de  administración):  as  actividades  que  fundamentalmente  implican  a

toda  a  comunidade  educativa  son  a  revista  do  centro,  os  concursos

literarios  anuais,   as  distintas  celebracións  de  festas  de  tradición  no

concello e as actividades de conmemoración do día contra a violencia de

xénero en colaboración co concello de Teo.

c) Potenciar  as  competencias  activas  sobre  as  pasivas.  Nas  actividades

anteriores preténdese optimizar o uso das competencias activas, tanto na

revista,  como nos concursos, nas celebracións...  No resto das actividades

programadas poténciase  fundamentalmente a creatividade do alumnado,

mediante a creación artística con diferentes  instalacións no centro e coa

creación  audiovisual  (  exposicións,  curtas  de  animación,  vídeoarte,

Aturuxo films....)

d) Colaboración  con  outros  departamentos.  Realizaranse  numerosas

actividades  en  colaboración  cos  departamentos  de  Debuxo,  Física  e

Química,  Educación  Física,  Matemáticas,  Música,  Galego,  Francés,  e

vicedirección,  intentando  comprometer  a  toda  a  comunidade  educativa

nas  diversas  actuacións  programadas:  Instalación  sobre  arte  e  natureza,

exposición  sobre  as  científicas  premios  Nobel  na  historia  (  seleccionada

para  Galiciencia  en  Ourense),  elaboración  de  diferentes  audiovisuais  en
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lingua  galega  en  colaboración  co  departamento  de  lingua  galega  e

música,  colaboración  co  club  de  lectura  Raíña  Lupa,  programación  de

excursións  con  interés  histórico  artístico  en  colaboración  co

departamento de historia etc.

e) Participar  en  actividades  plurianuais.  C alquera  das  actividades

mencionadas  nos  obxectivos  anteriores  presentan  regularidade  nos

últimos cursos. Continuarase a colaboración no Proxecto lector de centro

e no Proxecto de mellora de bibliotecas escolares. Tamén se continuará a

participación  en  actividades  que  se  comparten  co  Concello  de  Teo e  con

outros centros  educativos como a campaña contra a  violencia de xénero,

a  programación  de  obras  teatrais  no  centro,  II  Festival  de  Poesía:

Palabras  tecen  redes  e  os  IV  Cantos  na  Maré  e  a  programación  dunha

editorial dixital.

f) Utilizar  as  novas tecnoloxías.  Tanto na editorial  dixital  coma nos diversos

proxectos  audiovisuais  e  artísticos  empréganse  as  novas  tecnoloxías,

traballando  a  maquetación  dixital,  a  manipulación  fotográfica,  a

animación  dixital  e  a  montaxe  de  vídeo.  Preténdese  continuar  coa

maquetación  da  revista  por  parte  do  alumnado  utilizando  o  software

apropiado  e  aumentado  o  número  de  horas  que  eles  utilizan  as  TICs.

Intentarase  potenciar  a  utilizaciónde  sofware  libre  e  as  posturas

responsables  en  canto  a  dereitos  de  autor.  Asimesmo  o  alumnado

mellorará  as  súas  destrezas  na  utilización  de  cámaras  de  fotografía  e

vídeo.

g) Conseguir propostas orixinais para incidir nos usos reais,  orais e escritos,

da  comunidade  educativa.   Para  isto,  ademais  das  actividades

mencionadas  anteriormente,  optimizarase  o  uso  do  galego  nas

actividades  máis  innovadoras,  nas  que  atraen  máis  público  e  nas  que

máis  agradan  a  alumnado  e  profesorado:  audiovisuais,  exposicións,

instalacións,  o  desfile  de  entroido,  a  edición  dixital,  as  viaxes,

conferencias, recitais e actuacións musicais.
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 Resumo de actividades

A  seguir  pormenorizamos  as  ACTIVIDADES  que  realizará  o  Equipo  de

dinamización da lingua galega.

I.   Creación  e  consolidación  do  blog  de  normalización:  IES  CACHEIRAS  EN

GALEGO@ blogspot.com, plataforma que terá como obxectivos: que o profesorado

interesado publique e comparta materiais didácticos, que o alumnado poida realizar

as  consultas  que  precise  e  participar  nas  actividades  programadas,  que  o  propio

equipo conte cun espazo desde onde:

 Divulgue  tanto  as  actuacións  que  vaia  poñer  en  marcha  como  as  que  se

organicen desde fóra do centro.

 Publique os traballos realizados polo alumnado do centro.

 Informe sobre novas procedentes da Consellería de Educación, da Secretaría

de Política Lingüística e das asociacións que traballan pola normalización da lingua.

 Amplíe  as  ligazóns  que  toda  a  comunidade  escolar  poida  necesitar  para

traballar con, en, desde, para e polo galego (materiais de lingua e literatura galega

online,  blogs,  wikis,  bibliotecas escolares,  clubs  de lectura,  dicionarios,  tradutores,

prensa, audiovisuais, música, banda deseñada, noticias dos concellos etc.).

 Sirva como memoria ou depósito de información, o máis completo posible de

todo o que se faga no centro, para a elaboración final da revista do centro.

Neste caso, o equipo pensa que o gran reto será conseguir que este blog sexa

un instrumento vivo, útil, activo e interdisciplinar.

       II. Promoción e organización de actividades de diferente tipo, encamiñadas

a  que  toda  a  comunidade  escolar  participe  de  maneira  activa  no  proxecto  de

normalización e dinamización da lingua.

• Campañas de sensibilización : Como continuación da campaña “ móllate co galego” do

ano pasado, este ano realizarase a campaña “ Sinte en galego “. (Instalación  artística nos

corredores do centro). Autoras e autores : alumnado de 1º e 3º de ESO, destinatarios :

toda a comunidade educativa. Organizan os departamentos de Lingua galega e Debuxo.

Esta exposición acompañarase cun audiovisual realizado por alumnado de 4º de ESO
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titulado para min o galego é. 

•  Programación  musical  e  de teatro no instituto.  Programación de diversas  obras de

teatro e actuacións musicais, realizaranse en colaboración co Concello de Teo e a ANPA

do  instituto.  Este  ano  actuaron  xa  :  Nashla  Shami,  Ricardo  Barreiro  e  Guillerme

Fernández, SMOKE CITY, e concerto  de música tradicional a cargo da ociación Cultural

Rosalía de Castro entre outras.

• Campaña  de  igualdade  xénero:  Realización  dunha  obra  teatral  en  colaboración  con

vicedirección e departamento de Música e Debuxo,  a obra titulada “ Un día como outro

calquera” foi escrita pola alumna Alba Pérez Barcala , acompáñase o acto coa proxección

de traballos audiovisuais  e dunha exposición de carteis en contra da violencia de xénero

realizados en 4º de ESO,  Esta actividade faise encolaboración co Concello de Teo e están

invitados os outros centros escolares da comarca.

• Proxecto de investigación sobre o uso do galego no concello de Teo:  Elaboración dun

documental e dunha enquisa sobre o uso da lingua galega en Teo. Enquisa sobre papel

para repartir entre profesorado, persoal non docente, alumnado e familias, destinada a

actualizar os datos sobre utilización do noso idioma na comunidade escolar. O curso

pasado realizouse entre alumnado de 1º ciclo da ESO, este ano farase entre profesorado

e  alumnado  de  bacharelato.  Os  datos  serán  presentados  en  formato  audiovisual,

acompañados de entrevistas gravadas aos participantes na enquisa.

• As festas cíclicas. Actividades relacionadas con estas festas, tan arraigadas e vivas aínda

no  concello  en  que  se  encontra  o  centro,  destinadas  a  todo  o  alumnado:  Samaín,

Magosto, Entroido, Maios, San Xoán. Para elas contarase coa colaboración, entre outros,

dos Dptos. de Educación física, Música, Debuxo e Tecnoloxía.

• Conmemoración do día do deporte.   Organiza o departamento de Educación Física en

colaboración coa vicedirección e o EDNL.

• Así  escribe e crea o noso alumnado.  Convocatoria  de certames de creación literaria

dirixidos cíclica e progresivamente a todos os cursos do centro.  

Concurso de conto de medo:  “Tes un conto… que mete medo” (relatos de temática

concreta: o medo, o terror, a intriga…),IV Concurso de relato: “Un Abrente de Palabras”,
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“III Concurso de Poesía”…, creación de atranques para o Entroido: “Non te atranques”…

Contarase coa colaboración especial de todos os departamentos didácticos de linguas.

• Creación  oral  en  lingua  galega. Organización  de  sesións  de  contacontos.  Para  esta

actividade  contaremos  coa  participación  de  coñecidos  autoras/-es,actores-actrices.

Destinatarios: ata un total de 150 alumnas/-os en cada sesión, por mor do espazo e a

cabida do Salón de actos. Colabora Concello de Teo, vicedirección e departamento de

Música. Este tivemos a sorte de escoitar  a  Paula Carballeira.

• Obradoiros  Crea  +  Acción. Realización  de  exposicións  de  temática  variada  (traballos

realizados a  partir  do coñecemento e estudo da obra de autoras e autores galegos,

poemas ilustrados, videocreacións etc.). Neste caso contarase coa participación activa e

coa  coordinación  do  profesorado  dos  Dptos.  de  Debuxo  e  de  Música.  As  obras  de

ilustración  e  vídeo crearanse  por  medios  informáticos  nos  cursos  de  4º  de ESO,  na

materia de Educación plástica e visual.

• Lingua e literatura de noso. Traballo con obras de creación literaria escritas en galego e

charlas  cos  autores  e  as  autoras  que vaian participar.  Preferentemente,  este  equipo

buscará  que todo o  alumnado poida achegarse  aos  autores  e  autoras  das  obras  de

lectura deste curso académico, contando tamén coa colaboración do Dpto. de Lingua

galega e literatura e mais do Club de lectura “Raíña Lupa”.

• Recreos de cinema. Organización de proxeccións dos traballos realizados polo alumnado

de  Debuxo  e  Linguaxe  audiovisual,  e  mais  de  curtametraxes,  pequenas  reportaxes,

documentais etc. que amenicen os recreos do noso alumnado. Neste caso contarase de

novo coa participación activa e coa coordinación do profesorado do Dpto. de Debuxo.

Tamén se  organizarán  proxeccións  de  filmes en  galego (actividades extraescolares)  ,

podendo mesmo contar coa presenza dalgúns dos protagonistas. Destinatarios: todo o

alumnado do centro.

• Creación dunha editorial  dixital. Como continuación do programa de potenciación da

escrita en galego e do deseño gráfico do noso alumnado crearase  neste curso unha

editorial dixital onde mostrar os traballos premiados nos diversos certames realizados e

as ilustracións e audiovisuais realizados tanto neste curso como en cursos anteriores.

Preténdese facer chegar esta revista a toda a comunidade educativa e a outros centros
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escolares  funcionando como plataforma de divulgación e promoción das  actividades

realizadas.

• Axenda  Cultural.  Mantemento  do  taboleiro  temático,  a  cargo  dunha  das  profesoras

integrantes do equipo, onde toda a comunidade escolar encontre información completa

das exposicións, presentacións de libros e demais actividades culturais organizadas por

diferentes organismos e institucións do noso concello e dos máis próximos ao centro.

• Letras  Galegas  2015:  Elaboración  de  materiais  relacionados  co  autor  homenaxeado.

Traballo  realizado  en  colaboración  co  profesorado  dos  Dptos.  de  Lingua  galega  e

literatura,  Francés,  Debuxo e Xeografía  e historia.  Autores:  alumnado de 4º da ESO.

Destinatarios: todo o alumnado do centro.

• Lembrando as mulleres e homes de Galicia. Actividades relacionadas coas creadoras e

creadores  galegos  que homenaxearemos durante  este ano.  Aniversarios,  centenarios

etc.

• Edición da revista escolar:   Na lingua que eu falo  (número 2)  que se distribuirá nos

meses de xuño e setembro entre profesorado, persoal non docente e alumnado.

• Elaboración de Spots en animación stop-motion sobre o fomento do uso do galego na

xuventude. Estes traballos realizaranse en colaboración co departamento de Debuxo na

materia de Educación plástica e visual en 3º e 4º de ESO. Estes spots proxectaranse no

centro e publicaranse no blog de normalización.

• Arte  e  coñecemento.  Este  proxecto  trata  de  relacionar  as  diferentes  áreas  de

coñecemento entre elas e coa lingua galega como nexo, ofrecendo unha visión do saber

como un todo. A idea é ofrecer unha visión de conxunto das diferentes materias nas que

o alumnado ten dividido o currículo.

Partes expositivas do proxecto:

1. Fotografía:  arte  e  natureza.  Buscando  a  beleza  da  nosa  paisaxe:

Exposición de fotografías  sobre a paisaxe do concello  realizadas  polo

alumnado de 4º de ESO.

2. Debuxo artístico: instalación con ilustracións e textos do alumnado.
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3. Debuxo técnico: os fractais, os fractais na natureza. A proporción áurea.

4. Volume:  a permanencia da materia.

5. Deseño  gráfico:  carteis  sobre  a  protección  da  natureza  e  o  medio

ambiente.

6. Audiovisual:  proxección  de  spots  de  animación  en  stop-motion  con

temática medioambiental feitos polo alumnado de plástica.

7. Proxección  de  curtas  con  temática  medioambiental  realizadas  polo

alumnado  de  audiovisual.  No  proxecto  educativo  ATURUXO  FILMS

foméntase o uso  do galego na  creación dos  guións  promovéndose a

presenza desta lingua nos medios audiovisuais.

Esta  actividade,  promovida  pola  profesora  Montserrat  Amigo  (Dpto.  de

Debuxo) contará coa colaboración dos departamentos de Música, Física e química,

Bioloxía e Lingua galega.

• Exposicións  do  departamento  de  Física  e  Química en  colaboración  co  EDNL  sobre

diversas temáticas: Mulleres premios Novel,

• Participación nas actividades organizadas pola vicedirección destacando, especialmente,

o II Festival de Poesía: Palabras tecen redes e os IV Cantos na Maré.

• Coñecendo o noso patrimonio.  Visita á Catedral de Santiago e ao Parlamento de Galicia.

Organiza o Departamento de Xeografía e Historia, colaboran vicedirección e EDNL.

•  Exposición sobre as mulleres premio Nobel. “ Nos coma elas”. Organiza o departamento

de Física e Química, colabora vicedirección e EDNL.

•  Día da ciencia en galego, coa presenza de CEO ABERTO. Organixa o departamento de

Física e química,  Matemáticas e vicedirección. Colabora a ANPA.

• Fomento da lectura en galego  e mais do uso cotián da Biblioteca escolar a través do

Club  de  lectura  “Raíña  Lupa”,  formado  polo  alumnado  inscrito  -25  alumnas/  -os-  e

coordinado polas  profesoras Sabela Álvarez, Margarita Parrado e Purificación Cabido.

En cada actividade ou acción do centro amosaremos unha gran sensibilidade

en  todo  o  referente  ao  xénero,  á  loita  pola  erradicación  da  violencia  contra  as
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mulleres, e tentaremos implicar activamente a toda a comunidade educativa. Como

principio,  o  centro  impulsará  todas  as  actividades  necesarias  para  educar  na

igualdade.

Consideramos  que  todo  o  relacionado  coa  coeducación  e  a  educación  en

xénero  é  tamén  educación  para  a  saúde,  e  máis  concretamente  incluímos  neste

apartado os obradoiros de educación afectivo-emocional e sexual dos que xa falamos.

Participación en actividades organizadas desde fóra do centro.

• Saídas ao teatro e ao cine en galego:  visionado do filme “ A esmorga”, saída aos cines

das Cancelas en Santiago.

• Participación na convocatoria  anual  do “Correlingua”. Contando coa colaboración do

profesorado  do  departamento  de  Educación  física,  todo  o  alumnado  de  1º  da  ESO

participará neste día de festa. Aproveitando a convocatoria,  as rapazas e rapaces do

noso instituto presentarán publicamente o lema para o fomento, uso e protección do

noso idioma (creado polo propio alumnado do centro).

• Certame  Intercentros  de  Teatro  Escolar.  Participación  do  alumnado  do  centro  neste

certame. O grupo de teatro do centro prepara a obra
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8. Medidas para mellorar as competencias lingüísticas do alumnado.

De conformidade co disposto  no Plan de Orientación  do Centro,  aprobado pola Comisión

Pedagóxica,  para  que  o  alumnado  sen  suficiente  dominio  das  linguas  poida  seguir  con

aproveitamento as ensinanzas que se lle impartan, no IES de Cacheiras existirán, ademais da acción

titorial, as seguintes medidas de apoio:

Medidas curriculares:

As clases fornecidas polo profesorado das materias específicas durante o horario semanal de

atención ao alumnado.

As actividades de reforzo de aula facilitadas polo profesorado de cada unha das materias.

As adaptacións curriculares individualizadas.

Flexibilizacións de idade no caso de estranxeiros que descoñezan os dous idiomas oficiais

Medidas de tipo organizativo:

Agrupamentos funcionais e Programas de Diversificación Curricular.

O apoio ao alumnado con Necesidades Educativas Especiais, apoio que será fornecido polo

Departamento de Orientación, especialmente polo profesorado de Pedagoxía Terapéutica.

No caso do alumnado inmigrante, o centro terá unha dispoñibilidade horaria para a atención

deste alumnado co fin de que adquira as capacidades comunicativas mínimas que faciliten o seu

proceso de integración.

Se se considera necesario organizaranse grupos de adquisición de linguas e de adaptación da

competencia curricular, informada a inspección e con autorización da delegación provincial

O profesorado que detecte a presenza de alumnado que non acade a competencia lingüística

propia do nivel comunicarao á persoa titora do grupo informando á dirección do centro. En adición ás

medidas descritas no apartado anterior, poderá incrementarse o número de materias impartidas na

lingua na que se detecte un problema de nivel. Para isto recorrerase, se é necesario, á dispoñibilidade

horaria para a atención a alumnado con necesidades educativas específicas, principalmente no caso

de estudantes inmigrantes.Actividades para que o alumnado adquira, de forma oral e escrita, as dúas

linguas oficiais.
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As actividades realizadas no centro con este obxecto son diversas e de variada índole:

En primeiro lugar as actividades expostas na programación xeral anual dos departamentos de

Lingua galega, Lingua castelá, Inglés, Francés e portugués.

Como xa se expuxo, levaranse a cabo actividades de reforzo e de atención ao alumnado con

necesidades educativas específicas. Estas consistirán en mellorar as competencias activas e pasivas

nas dúas linguas oficiais traballando o léxico, a gramática, a sintaxe, etc.

Realizaranse  actividades  de  animación  á  lectura  tanto  en  galego  coma  en  castelán  en

colaboración co equipo de traballo da Biblioteca.

As dúas linguas aparecen por igual no Plan Lector polo que o fomento da lectura de forma

interdisciplinar realizarase, de forma xeral, na lingua que decidiu o centro para cada materia tendo en

conta a lexislación vixente. Cada departamento estableceu actividades para o fomento da lectura de

acordo co Plan Lector como cuestionarios de comprensión lectora sobre contidos relacionados con

cada materia, club de lectura, mochilas viaxeiras, etc.

O  alumnado  realizará  actividades  complementarias  e  extraescolares  en  ambas  linguas  da

Comunidade como:

Fomento das artes escénicas, musicais e do cinema

Participación en certames de creación literaria, relatos orais, olimpíadas de ciencia...

Organización de conferencias, exposicións e debates relacionados coa situación das linguas.

Visitas a institucións, empresas ou lugares de interese.

Estratexias de aprendizaxe empregadas para que o alumnado adquira as dúas linguas oficiais.

Para  a  aprendizaxe  de  ambas  as  dúas  linguas  oficiais  na  Comunidade  empregaranse  as

seguintes estratexias:

Estratexias de elaboración: nas actividades propostas en ambas linguas, o alumnado terá que

establecer conexións entre o xa coñecido e o novo resumindo a información ou creando analoxías.

Estratexias  de organización:  o alumnado mellorará a  súa competencia nas dúas linguas da

Comunidade  estruturando  os  contidos  e  establecendo  relacións  xerárquicas  no  que  se  refire  a

gramática, léxico, sintaxe...

Estratexias de control da comprensión: o alumnado será capaz de planificar, regular e avaliar a
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mellora das súas competencias en lingua galega e castelá. Isto é, o profesorado debe establecer uns

obxectivos e o alumnado teraos como meta axustándose a un plan trazado e valorando se finalmente

os conseguiu ou non.

Estratexias de apoio ou afectivas: a consecución dunha aprendizaxe está directamente ligada

co ambiente  que  se  cree  ao  adquirila.  Polo  tanto,  traballarase  para  conseguir  a  motivación  dos

alumnos  cara  a  aprendizaxe  das  linguas  demostrando  a  importancia  na  sociedade  dunha  boa

competencia  lingüística  e  procurando  que  a  aprendizaxe  se  leve  a  cabo  en  contextos  reais  e

relevantes.

Agás  nas  clases de lingua e  literatura galega,  lingua e literatura castelá  e nas  materias de

lingua(s) estranxeira(s), o alumnado poderá utilizar nas manifestacións oral e escrita a lingua oficial da

súa preferencia. Non obstante o anterior,  procurarase que o alumnado utilice a lingua en que se

imparte a área, materia ou módulo.

O Equipo de dinamización da lingua galega difundirá terminoloxía, normas de estilo e linguaxes

de especialidade necesarias para que o persoal docente poida desenvolver en galego as súas funcións

e tarefas. Así  mesmo, os Departamentos de linguas farán a mesma difusión no que se refire aos

respectivos idiomas.

Procurarase que as estratexias de aprendizaxe sexan activas, participativas e motivadoras. Para

isto, formentarase o uso das TIC na ensinanza das linguas.

Os materiais que se empreguen nas áreas, materias ou módulos impartidos en galego, castelán

e en lingua(s)  estranxeira(s)  terán a calidade científica e pedagóxica adecuadas e atenderán,  sen

prexuízo da súa proxección universal, ás peculiaridades de Galicia

Cando  o  alumnado  amose  severas  carencias  no  dominio  das  competencias  lingüísticas,  o

primeiro  será  valorar  as  limitacións  que  trae  este  alumnado,  tanto  de  primaria  como  de  cursos

anteriores. Logo concretaranse os puntos principais nos que cómpre incidir tanto en comprensión e

organización  textual  como  en  cuestións  básicas  de  gramática  e  estilística.  Todas  as  explicacións,

actividades e multiplos reforzos deben orientarse a motivar un maior dominio das habilidades orais e

escritas da lingua. Permanecería nun segundo lugar a disciplina teórica, que só se introducirá de xeito

episódico para asentar de xeito claro e sen complicacións epistemolóxicas unha norma determinada,

unha estrutura textual ou calquera outra actividade que fose tratada na aula. 
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A  principal  liña  de  traballo  será  capacitar  as  alumnas  e  alumnos  na  linguaxe  escrita,

dependendo das limitacións ou deficiencias que se observen e que fosen precisas ao final do ciclo da

primaria e comezo da secundaria. Incidirase na lectura, no dominio oral e no uso práctico da lingua e

nunha mínima reflexión sobre a tipoloxía textual. 

Na lectura cómpre afondar nunha lectura expresiva, onde se teña en conta toda a puntuación,

entoación,  a  interpretación  textual  e  a  súa  expresión  propiamente  dita.  Todo  iso  adaptado  ás

diferentes  propostas  de  traballo,  sexa  atendendo  á  descrición,  o  relato,  o  teatro,  a  poesía,  a

entrevista, a reunión, o debate e a exposición oral ou ensaio dunha breve conferencia. Profundizarase

nas estratexias necesarias para o dominio da lingua oral e ao tempo reforzar esa lectura comprensiva

e interpretativa que teña en conta esas modalidades de xéneros e textos. Por exemplo na poesía,

terase en conta se se vocaliza ben, se se entoa tendo en conta a estrutura da frase, se se marca con

claridade o acento de cada verso, se se fai pausa cando convén, se se interpretan correctamente os

signos de puntuación, se se capta a rima do poema ou se expresan adecuadamente os sentimentos

do poema. Dominar as técnicas da descrición oral, sexa obxectiva ou subxectiva, as técnicas básicas

de interpretación teatral, a construción dun relato ou técnicas de completar a historia relatada, a

ampliación dun resumo, a redución ou resumo ou a propia creación mediante a elaboración dunha

narración en calquera dos seus subxéneros. 

Ao mesmo tempo que se habilita ao alumnado no dominio da lingua oral potenciarase o seu

sentido crítico con actividades tipo entrevista, debate, reunión ou mesa redondas, sempre desde a

organización e a motivación previa. 

Por outra parte, asentaranse ben os puntos principais da gramática que xa estudan na aula de

linguas. Traballaranse categorías fundamentais para o manexo da lingua con propiedade e insistindo

na  corrección  dos  erros,  nomeadamente  a  partir  de  textos  prácticos.  Deste  xeito,  veranse  as

deficiencias de cada caso particular. Farase fincapé na cuestión ortográfica, gramatical, morfolóxica,

semántica  e  nalgúns  esquemas  sintácticos  de  uso  máis  frecuente  e  que  teñan  rendibilidade  na

comunicación ordinaria.

Liñas prácticas de traballo

• Análise da realidade do alumnado e da súa capacidade lingüística, en especial no caso

de 1º da ESO, dado que procede de fóra do centro. 

• Breves explicacións teóricas, de carencias advertidas no grupo do alumnado. 
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• Exercicios prácticos vinculados con actividades da gramática. 

• Elaboración de textos creativos. 

• Corrección colectiva dos erros coa fin de mellorar en conxunto. 

• Construción e deconstrución de textos. Elaboración de realidades a partir das palabras e

dos textos. 

• Tipoloxía textual vinculada ás técnicas de comunicación. 

• Estratexias para a corrección da linguaxe oral. 

• Reflexión gramatical desde os casos prácticos. 

• Asentar dominio de eixes fundamentais  do idioma como a fonética,  os pronomes,  o

sistema verbal e a entoación. 

• Valorizar  o  contexto,  as  variantes  diatópicas,  diastráticas  e  diafásicas  desde  o  uso

particular do idioma.

Partindo  da  idea  de  dinamizar  textos  profundizarase  no  manexo  da  lingua  escrita.  Desta

maneira favorecerase, ademais dun dominio da escrita,  a compresión de contidos a través dunha

análise racional. Aplicaranse de xeito simultáneo aspectos cognoscitivos, afectivos ou psicolingüísticos

que desenvolvan de xeito máis efectivo a aprendizaxe.
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9. Anexo  I.  Resultados  da  enquisa  sociolingüística  entre  o  alumnado  do  IES  de

Cacheiras no curso 2014-15.

Co teu pai falas… Sempre galego 188 40,9%
Máis galego 52 11,3%
Máis español 62 13,5%
Sempre español 150 32,6%
ns/nc 8 1,7%

460

Coa túa nai falas… Sempre galego 184 40,3%
Máis galego 48 10,5%
Máis español 66 14,4%
Sempre español 146 31,9%
ns/nc 13 2,8%

457
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Co avó falas… Sempre galego 189 43,4%
Máis galego 66 15,2%
Máis español 43 9,9%
Sempre español 93 21,4%
ns/nc 44 10,1%

435

Coa túa avoa falas… Sempre galego 212 47,6%
Máis galego 68 15,3%
Máis español 46 10,3%
Sempre español 98 22,0%
ns/nc 21 4,7%

445
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Co mozo/a falas… Sempre galego 52 11,8%
Máis galego 32 7,2%
Máis español 33 7,5%
Sempre español 78 17,6%
Non teño 247 55,9%

442

Con descoñecidos falas… Sempre galego 67 15,0%
Máis galego 79 17,7%
Máis español 130 29,1%
Sempre español 120 26,9%
ns/nc 50 11,2%

446

50

Costenla, 36 Cacheiras
15883 Teo -A Coruña-
 981 80 63 32   FAX 981 80 63 38
ies.cacheiras@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/iescacheiras

IES de Cacheiras

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%

Sempre
galego

Máis galego Máis español Sempre
español

ns/nc

47,6%

15,3%
10,3%

22,0%

4,7%

Coa túa avoa falas…

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Sempre
galego

Máis galego Máis español Sempre
español

Non teño

11,8%
7,2% 7,5%

17,6%

55,9%

Co mozo/a falas…

Páxina 418 de 449

http://www.edu.xunta.es/centros/iescacheiras


Canto les en galego… Moito 19 4,3%
Bastante 63 14,1%
Pouco 278 62,2%
Nada 79 17,7%
ns/nc 8 1,8%

447
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Canto les en español… Moito 131 30,5%
Bastante 137 31,9%
Pouco 135 31,4%
Nada 16 3,7%
ns/nc 11 2,6%

430

Cando escribes, falo en… Sempre galego 78 17,4%
Máis galego 133 29,8%
Máis español 133 29,8%
Sempre español 88 19,7%
ns/nc 15 3,4%

447

52

Costenla, 36 Cacheiras
15883 Teo -A Coruña-
 981 80 63 32   FAX 981 80 63 38
ies.cacheiras@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/iescacheiras

IES de Cacheiras

30,5%

31,9%

31,4%

3,7%2,6%

Canto les en español…

Moito Bastante Pouco Nada ns/nc

30,5%

31,9%

31,4%

3,7%2,6%

Canto les en español…

Moito Bastante Pouco Nada ns/nc

Páxina 420 de 449

http://www.edu.xunta.es/centros/iescacheiras


Cando escribes, falo en… Sempre galego 78 17,4%
Máis galego 133 29,8%
Máis español 133 29,8%
Sempre español 88 19,7%
ns/nc 15 3,4%

447

Buscas páxinas en galego en 
internet?

Sempre 11 2,5%

A miúdo 29 6,5%
Ás veces 175 39,3%
Nunca 212 47,6%
ns/nc 18 4,0%

445
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Ves a TVG Moito 38 8,6%
Bastante 83 18,8%
Pouco 169 38,2%
Nada 147 33,3%
ns/nc 5 1,1%

442

Escoitas radio en galego Moito 11 2,5%
Bastante 23 5,3%
Pouco 134 30,6%
Nada 265 60,5%
ns/nc 5 1,1%

438
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Falas cos compañeiros… Sempre galego 88 19,3%
Máis galego 110 24,1%
Máis español 171 37,4%
Sempre español 88 19,3%

457

As clase deberíanse impartir en
Galicia en…

Sempre galego 82 17,9%

Máis galego 231 50,4%
Máis español 63 13,8%
Sempre español 29 6,3%
ns/nc 53 11,6%

458
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En Galicia a xustiza debería ser… Sempre galego 152 33,5%
Máis galego 173 38,1%
Máis español 46 10,1%
Sempre 
español

29 6,4%

ns/nc 54 11,9%
454

En Galicia os xornais deberían 
escribirse…

Sempre galego 150 32,1%

Máis galego 198 42,4%
Máis español 53 11,3%
Sempre español 30 6,4%
ns/nc 36 7,7%

467
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En Galicia a TV debería emitir 
en…

Sempre galego 114 24,4%

Máis galego 174 37,2%
Máis español 77 16,5%
Sempre español 39 8,3%
ns/nc 64 13,7%

468
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10. Anexo II. Addenda lingüística do curso 2014-2015.
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1º ESO – PORCENTAXES CASTELÁN-GALEGO PL

Castelán Galego
Ciencias da Natureza 4
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia 3
Educación Física 2
Educación Plástica e Visual 2
Lingua Castelá e Literatura 4
Lingua Galega e Literatura 4
Inglés

Francés

Matemáticas 4
Relixión Católica-Alternativas.... 2
Proxecto interdisciplinar 1

Total 13 13
% 50% 50%

Observacións:
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2º ESO – PORCENTAXES CASTELÁN-GALEGO PL

Castelán Galego
Ciencias da Natureza 3
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia 3
Educación Física 2
Educación para a cidadanía e D. H. 2
Lingua Castelá e Literatura 3
Lingua Galega e Literatura 3
Inglés

Francés

Matemáticas 4
Música 2
Relixión Católica-Alternativa 1
Tecnoloxías 3
Portugués

Total 13 13
% 50% 50%

Observacións:
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3º ESO – PORCENTAXES CASTELÁN-GALEGO PL

Castelán Galego
Bioloxía 2
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia 3
Educación Física 2
E. Plástica e Visual 2
Física e Química 2
Lingua Galega e Literatura 3
Lingua Castelá e Literatura 3
Inglés

Matemáticas 4
Música 2
Relixión Católica-Alternativa 1
Tecnoloxías 2
Francés

Cultura Clásica 2
Obradoiro de iniciativas empr. 2
Linguaxe audiovisual e medios dixitais 2
Portugués

Total 17 15
% 53% 47%

Observacións:
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4º ESO – PORCENTAXES CASTELÁN-GALEGO PL

Castelán Galego

Porcentaxe Oferta 4º de ESO
23 23

50% 50%

COMÚNS Castelán Galego
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia 3
Educación Física 2
Educación Ético Cívica 1
Lingua Galega e Literatura 3
Lingua Castelá e Literatura 3
Inglés

Matemáticas B/A 3
Relixión Católica-Alternativa 1

Total Comúns-Relixión-Alternativas 8 8
% Comúns 50% 50%

OPCIONAIS/OPTATIVAS Castelán Galego
Bioloxía e Xeoloxía 3
Obradoiro de iniciativas emprend. 3
E. Plástica e Visual 3
Física e Química 3
Informática 3
Cultura clásica 3
Francés

LAEMD 3
Latín 3
Música 3
Tecnoloxía 3

Total Opcionais-Optativas 15 15
% Opcionais-Optativas 50% 50%

Observacións:
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1º BAC – PORCENTAXES CASTELÁN-GALEGO PL

Castelán Galego

Porcentaxe Oferta Ciencias e Tecnoloxía
19 22

46% 54%

Porcentaxe Oferta Humanidades e CCSS
19 22

46% 54%

COMÚNS Castelán Galego
Ciencias para o mundo contemporáneo 2
Educación Física 2
Filosofía e Cidadanía 2
Lingua Castelá e Literatura 3
Lingua Galega e Literatura 3
Inglés

Relixión Católica-Alternativa 1
Total Comúns 7 6

% Comúns 54% 46%

MODALIDADE CIENCIAS E TECNOLOXÍA Castelán Galego
Bioloxía e Xeoloxía 4
Debuxo Técnico 4
Física e Química 4
Matemáticas 4
Tecnoloxía Industrial 4

Total  Mod. CIENCIAS E TECNOLOXÍA 8 12
% CIENCIAS E TECNOLOXÍA 40% 60%

MODALIDADE HUMANIDADES E CCSS Castelán Galego
Economía 4
Grego 4
Latín 4
Historia do Mundo Contemporáneo 4
Matemáticas Aplicadas ás CCSS 4

Total Mod. HUMANIDADES-CCSS 8 12
% HUMANIDADES-CCSS 40% 60%

OPTATIVAS Castelán Galego
Antropoloxía 4
Francés

TIC 4
Total Optativas 4 4

%Optativas 50% 50%

Observacións:
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2º BAC – PORCENTAXES CASTELÁN-GALEGO PL

Castelán Galego

Porcentaxe Oferta Ciencias e Tecnoloxía
22 23

49% 51%

Porcentaxe Oferta Humanidades e CC. SS.
18 23

44% 56%

COMÚNS Castelán Galego
Lingua Castelá e Literatura 3
Lingua Galega e Literatura 3
Inglés

Historia da Filosofía 3
Historia de España 3
Alternativa 1

Total Comúns 6 7
% Comúns 46% 54%

MODALIDADE CIENCIAS E TECNOLOXÍA Castelán Galego
Bioloxía 4
Ciencias da Terra e Ambientais 4
Debuxo Técnico 4
Física 4
Matemáticas 4
Química 4

Total  Mod. CIENCIAS E TECNOLOXÍA 12 12
% CIENCIAS E TECNOLOXÍA 50% 50%

MODALIDADE HUMANIDADES E CC. SS. Castelán Galego
Economía da Empresa 4
Historia da Arte 4
Latín 4
Matemáticas Aplicadas ás CCSS 4
Xeografía 4

Total Mod. HUMANIDADES-CCSS 8 12
% HUMANIDADES-CCSS 40% 60%

OPTATIVAS Castelán Galego
Grego 4
Francés

Xeografía e Historia de Galicia 4
Total Mod. HUMANIDADES-CCSS 4 4

% HUMANIDADES-CCSS 50% 50%

Observacións:
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Este Proxecto Lingüístico foi  elaborado seguindo as instrucións do Decreto 79/2010 para o

plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, por unha comisión de profesorado do centro

nomeada polo director e oída a comisión de coordinación pedagóxica, que fixo a proposta ao claustro

para a súa revisión. Con data 21 de abril  de 2015 foi aprobado polo consello escolar do centro e

remitido a continuación á Inspección Educativa.
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IES de Cacheiras
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11.6. Anexo VI. Outros plans: “Aturuxo Films”

Experiencia  educativa  de  formación  e  creación  audiovisual  ten  como

obxectivo a alfabetización nos medios audiovisuais fomentando a creatividade a

través do traballo colaborativo e multidisciplinar utilizando as ferramentas TIC.

Este  proxecto  desenvólvese  na  dirección  dos  chamamentos  que  fan  a

UNESCO, a Comisión Europea e recentemente a Comisión de Cultura do Congreso

de Deputados para implantar nos currículos educativos a alfabetización mediática.

Constátase,  polo  tanto,  que  dentro  do  Plan  de  Integración  das  Tecnoloxías  da

Información e a  Comunicación é necesaria unha alfabetización do alumnado na

linguaxe  audiovisual  para  un  uso,  comprensión  e  comunicación  axeitada  coas

novas tecnoloxías. Necesitamos formar alumnado crítico que non só utiliza estas

tecnoloxías senón que tamén comprende, valora e analiza os seus contidos.

Neste contexto o IES Cacheiras decidiu hai seis anos potenciar, dentro do

seu labor docente, a formación integral do alumnado nos medios audiovisuais e as

novas tecnoloxías asociadas aos mesmos.

ATURUXO FILMS. CREACIÓN AUDIOVISUAL

Aplícase seguindo estes pasos:

 Oferta como optativa de centro da materia de creación propia LINGUAXE

AUDIOVISUAL  Y  MEDIOS  DIXITAIS  para  3º  e  4º  ESO  e  de  CULTURA

AUDIOVISUAL en 1º bacharelato.

 Dotación  de  medios  básicos  TIC  para  o  seu  desenvolvemento:  cámaras

vídeo MiniDV, trípodes e ordenadores.

OBXECTIVOS

1. Coñecer  os  principios  básicos  da  sintaxe  audiovisual  para  producir  e

interpretar  mensaxes  a  través  dunha  serie  de  conceptos,  destrezas,

procedementos e valores.

2. Fomentar  a  creatividade,  moi  especialmente  artística,  para  o

desenvolvemento de novas ideas e conceptos baseados na orixinalidade e a

flexibilidade.

3. Empregar a tecnoloxía, as ferramentas de comunicación e/ou as redes para

acceder, xestionar, integrar, avaliar, crear e comunicar, ética e legalmente,

co  fin  de  poder  participar  activamente  na  sociedade  do  coñecemento

(cámaras  de  vídeo dixital,  software  de  captación de  imaxe e  de  edición,
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tratamento  dixital  de  imaxes,  deseño  gráfico,  maquetación  e  edición,

Internet, blogs...).

4. Fomentar o traballo colaborador como elemento de integración entre os

alumnos e alumnas. Aprenden a escoitar, expoñer e dialogar no debate de

ideas  para  a  creación  promovéndose  actitudes  de  respecto,  tolerancia,

cooperación, flexibilidade e desenvolvendo a capacidade empática para ter

en conta as opinións distintas á propia con sensibilidade e espírito crítico

construtivo. 

Esta experiencia educativa foi recoñecida en CINEMA JOVE 2013 co PREMIO

CISS  PRAXIS  DE  CUADERNOS  DE  PEDAGOGÍA  á  labor  docente  na  formación  e

creación  audiovisual  e  FINALISTA  dos PREMIOS  FUNDACIÓN  TELEFÓNICA  DE

INNOVACIÓN  EDUCATIVA  2012.  Destaca  tamén  a  MENCIÓN  ESPECIAL  NOS

PREMIOS DE ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL 2013 do Ministerio de Educación a

través do ICAA. As curtametraxes feitas polo alumnado dentro de esta experiencia

foron galardonados con numerosos premios nacionais e internacionais.

BLOG

Pretende ser unha ferramenta útil para toda a comunidade educativa como

canle de información do traballo que facemos e de comunicación e reflexión no

ámbito da educación audiovisual.

www.aturuxofilms.wordpress.com

11.7. Anexo VII: oferta educativa

11.7.1. ESO e BACHARELATO

ESO e BACHARELATO (ligazón á web do centro)

11.8. Anexo VIII:  NOF

NOF Curso 2015-2016 (ligazón á web do centro)
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11.9. Anexo IX:  baremos específicos

11.9.1. Admisión de alumnado

 Decídese como “Criterio de centro” (1 punto) para o baremo de admisión 

do alumnado, que se reproduce a seguir.

“Nai, pai ou titor/a legal acredite que leva seis meses no paro e/ou sufrira 

violencia de xénero”.

Para acreditar isto solicitarase: Certificado do INEM e denuncia ou sentenza 

por malos tratos.

11.9.2. Transporte escolar

BAREMO APLICABLE PARA RESOLUCIÓN DE PETICIÓNS DE PRAZA (para ocupar

as  prazas  libres  no  trasnporte  escolar  de  ESO  terán  preferencia  os  residentes

censados no Concello de Teo):

1.-Distancia da parada ao centro. Preferencia dos que viven máis lonxe.

2.-IRPF:  dividir  o  total  entre  o  número  de  membros  que  conviven  na  unidade

familiar. A quen non autorice consultar datos non lle contará este apartado, polo

tanto terán preferencia os demais. Habilitarase un prazo para comprobar datos.

(Aplicación segundo outros  procesos da administración).

3.- Que teña irmán/á no centro.

DESEMPATE:

1.- Resultados académicos. Preferencia dos mellores expedientes.

2.-Sorteo.

11.10.  Anexo X: protocolos de funcionamento

11.10.1. Calendario detallado de inicio e final de curso

 Reunión  de  claustro  previa  ao  inicio  das  clases  para  repartir  horarios,

titorías e instrucións.

 1ª semana de clase  en que se  reparte  horario de clases e  calendario  de

atención a nais e pais ao alumnado, compróbanse nas listas a matrícula do

alumnado da aula e mais explícanse as NOF nas titorías.
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 Exposición permanente na aula das NOF e dun calendario para ir fixando o

calendario de exames por cada unha das tres avaliacións.

 Avaliación inicial na segunda semana de outubro.

 Reunión cos pais/nais a mediados do mes de outubro para presentarlles o

centro.

 A finais de maio, exposición de cualificacións finais para 2º de bacharelato.

 Apertura do  período de reclamación das  cualificacións  finais  para  2º  de

bacharelato e de resolución desta polos departamentos.

 Posible celebración de actividades extraescolares o último día de clase no

xuño.

 Xuntas de avaliación na semana seguinte ao remate das clases.

 Entrega de boletíns de cualificacións e apertura do período de reclamación.

 Apertura do período de matrícula ata o 10 de xullo.

 Exames extraordinarios na primeira semana do mes de setembro.

 Entrega de boletíns de cualificacións e apertura do período de reclamación

e de resolución desta polos departamentos.

 Apertura do período de matrícula extraordinaria no 10 de setembro.

11.10.2. Recepción de pais e nais

 O horario será polo serán, cando a maioría dos pais/nais dispoñan de tempo

logo do traballo, e as recpcións realizaranse ao longo dunha semana.

 En primeiro lugar recíbense os pais/nais de 1º de ESO no salón de actos,

onde son informados polo director, a orientadora e o xefe de estudos.

 A continuación acoden á aula dos seus fillos/as, onde o titor/a lembra as

NOF, informa da hora de atención semanal por parte do profesorado e mais

o funcionamento cotián do alumnado no centro ao longo do curso.
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 Finalmente os pais/nais de 2º, 3º e 4º de ESO acoden directamente ás aulas

de referencia dos seus fillos/as en presenza dos titores/as respectivos/as.

11.10.3. Avaliación inicial e final

 Recollerase  a  ficha  de  avaliación  final  do  curso  anterior  do  alumnado  e

seguirase  completándoa.  Nocaso  do  alumnado  de  1º  ESO  abrirase  unha

ficha nova, segundo o modelo existente na secretaría.

 Repásanse  as  decisións  consensuadas  polos  pais  e  a  orientadora  do

alumnado susceptible de acudir a un agrupamento flexible ou de atención

curricular individualizada.

 Proponse  alumnado  para  ingresar  en  agrupamentos  ou  recibir  atención

individualizada que se detecte durante os primeiros días de clase ao non

estar inicialmente sometidos a este réxime especial de ensino.

 Estas particularidades arriba indicadas ou outras referidas a características

especiais referidas á saúde do alumnado fanse constar nunha ficha que será

anexada ao expediente académico do alumnado.

 Na  avaliación  final  remátase  de  cubrir  as  fichas  anteriormente  citadas

indicando  calquera  incidencia  das  referidas  arriba  e  mais  o  grao  de

consecución das competencias básicas do alumnado que supere o curso en

xuño.

 As competencias básicas do alumnado que realice exames extraordinarios

de setembro non se cubrirán ata esta convocatoria.

11.10.4.  Aula de convivencia 

 Cando un alumno/a reciba un segundo informe de actitude incorrecta por

contravir  as  NOF,  deberá  acudir  á  Aula  de  convivencia,  tras  avisarse  ao

pai/nai correspondente.

 O profesorado que emita un informe de actitude incorrecta debe entregar

unha copia deste ao titor/a e outra máis á xefatura de estudos.
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 A primeira vez que se acuda á Aula de convivencia asistirase durante os

dous recreos dun día.

 A segunda vez que se acuda á Aula de convivencia asistirase durante os

dous recreos de cinco días. Para isto o alumno/a terá que ser apercibido cun

terceiro informe de actitude incorrecta, co conseguinte aviso aos pais/nais.

 Haberá un calendario de profesorado para atender o alumnado desta aula,

que se encargará de tomar nota da asistencia deste nun libro elaborado

para tal fin en cumprimento das NOF.

 No primeiro recreo o alumnado deberá cubrir unha ficha na que reflexiona

sobre  os  incidentes  que  lle  causaron  a  obriga  de  asistir  á  Aula  de

convivencia.

 No  segundo  recreo  o  alumnado  deberá  cubrir  unha  ficha  na  que  se

compromete a emendar o comportamento que motivou a asistencia á Aula

de convivencia.

 O alumnado que acuda por segunda vez á Aula de convivencia cubrirá unha

ficha de reflexión distinta da ficha da primeira vez e outra de compromiso

na  que  se  lle  avisa  dunha  posible  expulsión  do  centro  se  mantén  un

comportamento disruptivo das NOF. Ademais poderán facer traballos das

diferentas materias nesta aula durante os cinco días.

 Esta fichas pasarán a formar parte dun arquivo anual de incidencias que

será  examinado  pola  orientadora  e  o  xefe  de  estudos  a  fin  de  poder

informar  debidamente  aos  pais  da  situación  de  comportamento  do  seu

fillo/a e para aplicar outras medidas alternativas que o poidan corrixir.

11.10.5. Gardas

 A inicios  de curso a xefatura  de estudos elaborará un calendario  para  o

profesorado de garda que cubrirá as horas antes da entrada do alumnado

que vén en transporte escolar, durante os recreos, na biblioteca, na saída

tras as clases antes de coller o transporte escolar e nas horas de clase nas

que se ausente profesorado.
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 O profesorado de garda de transporte debe custodiar o alumnado que baixa

dos autobuses ou do transporte particular para que entre no recinto escolar

ata que se abra o centro ou para que entre na aula cinco minutos antes  de

comezaren as clases.

 O  profesorado  de  garda  de  recreo  debe  vixiar  que  o  alumnado  non

permaneza nas aulas, agás o de bacharelato cando permanece na súa clase

para estudar, non pasee polos corredores nin vaia ao sur do regato do patio

exterior. Tamén debe vixiar que só o alumnado de bacharelato, nunca o da

ESO, saia do recinto escolar nos recreos.

 O profesorado de garda de biblioteca debe velar para que alumnado que

estea na biblioteca,  tanto nos recreos coma aquel que acode en horas de

clase por ter unha materia exenta, use este espazo de lectura en silencio ou

empregue os ordenadores só para consultar información.

 O profesorado de garda de transporte na saída debe vixiar que o alumnado

non saia ao exterior do recinto escolar antes de subir ao seu autobús ou

transporte particular.

 O profesorado de garda en horas de clase debe custodiar o alumnado para

que permaneza na aula, podendo acompañar o de bacharelato á cafetaría se

o considera pertinente.

11.10.6. Faltas de asistencia

 As faltas de asistencia do alumnado deben xustificarse polos pais/nais  a

través dun formulario que se pode solicitar na conserxería e que se debe

entregar ao titor/a antes da falta de asistencia, se é posible, ou nun prazo

non superior a unha semana tras a falta de asistencia do alumnado.

 Tamén é posible xustificar esta a través do teléfono ou por medio do correo

electrónico do instituto, inda que se recomenda sempre que se entregue a

xustificación por escrito posteriormente á ausencia do alumnado.

 Os  mércores  de  cada  semana  o  centro  envía  aos  pais/nais  as  faltas  de

asistencia do seu fillo/a,  xustificadas ou non xustificadas,  por medio dun

SMS. As faltas de asistencia xustificadas e non xustificadas tamén se inclúen
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por materia nos boletíns de notas que se entregan en cada avaliación.

 Se un alumno/a ten que ausentarse durante as clases por razóns de forma

maior,  os  pais/nais  que  o/a  recollan  deben  cubrir  a  incidencia  nun

formulario que está depositado na conserxería do instituto.

 A  falta  de  asistencia  a  un  exame  debe  xustificarse  con  antelación,  se  é

posible, ou no mesmo día en que o alumno/a se reincorpora ás clases. Non

facelo no tempo e forma indicados, suporá a perda do dereito a facer ese

exame.

11.10.7. Recreos do alumnado

 Cada día haberá dous recreos de vinte minutos cada un nos que o alumnado

de ESO non poderá saír do recinto escolar agás o de bacharelato que posúa

permiso  escrito  dos  pais/nais,  para  o  que se  facilitará  un formulario  ao

alumnado de bacharelato.

 Só se poderá comer ou beber na cafetería ou no exterior do recinto escolar,

agás  en  días  de  chuvia,  en  que  se  poderá  facelo  no  corredor  que  está

paralelo á cafetaría.

 Queda permitido acender os aparellos electrónicos que o alumnado traia ao

centro, e que deberá apagar cando soe o timbre que indica o final do tempo

de recreo.

 Queda  prohibido,  así  mesmo,  permanecer  na  aula  ou  pasear  polos

corredores, así como pasar do regato do patio para o sur. O alumnado de

bacharelato  pode  permanecer  na  aula  só  para  estudar,  facéndose

responsable do estado da aula durante ese recreo.

11.10.8. Uso da biblioteca

 O alumnado que acuda á biblioteca durante o recreo debe usar este espazo

co debido comportamento, sempre vixiado polo profesorado de garda.

 O alumnado que acuda á biblioteca durante as clases por ter convalidada

unha materia ou estar exento dela debe asinar a súa asistencia nun rexistro
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de  asistencia  destinado  a  tal  fin,  haxa  ou  non  profesorado  de  garda,  e

manter sempre o debido comportamento neste espazo de lectura.

 Haberá un servizo de préstamo de libros e de material audiovisual, para o

que se disporá dun rexistro e dunhas horas semanais de servizo por parte

do profesorado.

11.10.9. Realización de folgas 

 Como mínimo o aviso de folga de alumnado debe realizarse con dous días

de  antelación  por  parte  dos  representantes  do  alumnado  no  Consello

escolar ou dos delegados/as de clase.

 O dereito a folga debe exercitarse entregando ao titor/a unha xustificación

asinada polos pais/nais, da que existe un formulario na conserxería, polo

menos un día antes da folga.

 O alumnado de 1º e 2º da ESO ten recoñecido o dereito a reunión, polo que

os  seus  pais/nais  poden  entregar  unha  xustificación  con  dous  días  de

antelación como máximo.

11.10.10. Protocolo de avaliación

 Ter feito o documento da Avaliación incial, para o cal é necesario recoller a

ficha de cada alumno/a do curso anterior e cubrir un novo modelo para o

alumnado de 1º de ESO.

 Meter  no  Xade,  sempre  que  sexa  posible,   as  notas  o  día  anterior  á

avaliación.

 Os listados coas notas incorporadas imprimiranse de 11 a 12 horas do día

da avaliación.

 Os/as titores/as collerán as copias  das notas na conserxería para tratar na

xunta de avaliación.

 En todas as xuntas de avaliación haberá un membro do equipo directivo.

 En todas as xuntas de avaliación haberá un membro do equipo directivo.

 O/a  titor/a  dirixirá  a  xunta  de  avaliación  procurando  aterse  ao  horario

previsto e lembrando que asine o profesorado presente.

 A listaxe das sinaturas serán entregadas ao xefe de estudos e as calificacións

coas potenciais correccións ou aclaracións entregaranse na secretaría.
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 Ao día seguinte o persoal administrativo imprimirá os boletíns definitivos

que posteriormente será entregado ao alumnado.

11.10.11. Entrega de notas por avaliación

 O titor/a entregará os boletíns de cualificacións, debidamente asinados e

coas  observacións  que  considere  pertinentes,  na  aula  do  seu  grupo  de

titoría inmediatamente antes do remate das actividades escolares.

 O titor/a gardará os boletíns do alumnado ausente no momento da entrega

que non avise da súa falta de asistencia indicando o grupo ao que pertencen,

documentos que se recollerán polo alumnado cando este acuda ao centro.

 Só  ao  final  de  curso,  para  aquelas  familias  que  avisen  previamente  da

ausencia do alumnado, o titor/a depositará na conserxería os boletíns deste

para que se envíen por correo postal.

 A sinatura das actas realizarase por todo o profesorado na biblioteca tras o

prazo das reclamacións legais.

11.10.12. Proceso de reclamación

 Tras a entrega dos boletíns de cualificacións, ábrese o prazo de reclamación

perante o departamento ao que se asigna a materia obxecto de reclamación,

cunha duración de corenta e oito horas.

 Nese  prazo  o  alumnado  debe  presentar  na  secretaría  do  centro  un

formulario  onde  se  expoñen  os  motivos  da  reclamación,  que  se  deben

centrar na inadecuación dos contidos avaliados ou na incorrecta aplicación

dos criterios  de  corrección que  aparecen recollidos  na programación do

departamento ao que se reclama.

 A resolución do departamento ao que se reclamou, tras reunión de todos os

membros deste, debe entregarse por escrito aos pais/nais do alumnado que

reclamou no día que a xefatura de estudos fixara previamente no calendario

de final de curso para tal fin.

 Se o departamento desestima a reclamación, o alumnado pode presentar
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esta  perante  a  inspección educativa  dentro  dun prazo  de  corenta  e  oito

horas a partir da entrega da resolución por parte do departamento. Terá

que presentar copia da resolución do departamento e un novo documento

no que se expresen as causas da reclamación.

 Finalmente,  a  inspección  educativa  estimará  ou  non  a  reclamación

presentada en tempo e forma ao instituto. Este organismo debe comunicar

inmediatamente a decisión daquela aos pais/nais do alumnado que reclame

e mais ao centro.

11.10.13. Actividades complementarias e extraescolares

Este  protocolo  non  concirne  ás  actividades  relacionadas  cos  programas

educativos europeos (Comenius, Leonardo da Vinci,  Twinning…) que se rexerán

polos seus propios protocolos oficiais, que se poden atopar na páxina da OAPEE

http://www.oapee.es/oapee/incio.html

É tarefa da  vicedirección a  coordinación e seguimento das actividades

extraescolares  dos distintos  departamentos  didácticos,  así  como a organización

das proprias da vicedirección.

As ACE estarán incluídas na programación anual de cada departamento,

en caso contrario deberán ser aprobadas expresamente polo departamento e polo

equipo directivo e/ou consello escolar. 

Para a realización de calquera ACE -programada ou non ao inicio do curso-

será necesario cubrir o informe de ACE e remitilo por e-mail á vicedirección con

quince días de antelación como mínimo. 

As xefaturas de departamento terán que enviar por e-mail á vicedirección

o  listado de actividades programadas,  facendo constar os cursos aos que van

dirixidas e a temporalización aproximada, antes do 31 de setembro. 

O organigrama das ACE programadas para cada curso escolar aprobarase

en claustro e consello escolar e farase público antes do 1 de novembro.

     O profesorado encargado de calquera actividade deberá:

- Cubrir  e  enviar  no  prazo  establecido  o  impreso :  INFORME  ACE,

detallando datas, alumnado concernido, profesorado acompañante, breve

descrición da actividade,  orzamento detallado desta (custos e ingresos,

indicando a cantidade achegada polo alumnado).
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- Entregar  e  recoller  o  modelo  de  autorización de  nais  e  pais  para  o

alumnado, se procede, e deixalo en vicedirección, asinado, dous días antes

da actividade.

- Facer  unha  relación  do  alumnado que  finalmente  participará  da

actividade e entregala  en vicedirección e xefatura  de  estudos,  xunto das

autorizacións, como mínimo dous días antes da realización da actividade. A

xefatura de estudos indicará se hai algún/ha alumno/a sancionado que non

poida realizar a actividade.

- Unha vez realizada a actividade, entregar unha memoria económica desta,

especificando os desaxustes se os houber, e todas  as facturas a nome do

IES indicando claramente os datos (CIF, enderezo etc.)

- A vicedirección e xefatura de estudos deberán comunicar ao profesorado

con antelación suficiente o listado do alumnado e profesorado participante

na actividade, a través do  taboleiro da sala de profesorado e do  libro de

gardas, e asemade entregar unha copia ao titor/a.

Os  gastos  económicos das AC (complementarias)  correrán  a  cargo  dos

departamentos e o alumnado debe asistir a elas obrigatoriamente: as AC deberán

ser  gratuítas.  Incluímos  neste  epígrafe  todo  o  referido  ao  pagamento  dos/as

relatores/as. 

Os gastos económico das AE (extraescolares) correrán a cargo do alumnado.

O  centro  colaborará  na  medida  do  posible  coas  axudas  de  custos  (dietas)  do

profesorado para viaxes, ou apoiando na maneira que o claustro e/ou a dirección e

consello escolar decidan.

Os pagamentos a axencias,  empresas e entidades deberán ser realizados

desde  a  conta  específica  do  instituto  para  AE e  sempre  se  achegarán todas  as

facturas a nome do IES.

A ratio nas viaxes e saídas queda establecida en: un/ha profesor/a cada vinte

(20) alumnos/as.

Nas viaxes ao estranxeiro poderá acudir un profesor/a  máis con respecto á

ratio  citada  no  punto  inmediatamente  anterior,  así  como  nas  viaxes  dentro  do

Estado  español  en  determinadas  circunstancias  especiais  de  atención  á

diversidade e discapacidade.

Os custos deste profesor/a extra correrán a cargo de, por orde de prioridade,

a axencia de viaxes, logo o alumnado e, en última instancia, o departamento

implicado na actividade.
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En caso de haber algún desaxuste  económico negativo por algún motivo de

planificación ou organización, será o departamento quen se fará cargo deste. En

caso de ser un desaxuste económico positivo, deberase devolver ao alumnado o

importe sobrante se este é superior a 1 euro. Se é inferior, farase un bote para

actividades complementarias de calquera departamento.

No caso de  premio a  alumnado,  profesorado ou centro educativo  irá  un/ha

profesor/a recoller o devandito premio. O IES correrá cos custos da viaxe. Se este

fose en metálico, deduciríase o importe desta viaxe do premio e poderíase estudar

a posibilidade de axudar economicamente  ao alumnado premiado (ou un/unha

representante deste) para realizar a viaxe de recollida do premio. 

Non  se  poderán  realizar  AE para  bacharelatos no  mes  de  maio nin  na

primeira  quincena  de  xuño.  Si  se  poderán  realizar  AC,  sempre  e  cando  o

profesorado concernido o considere oportuno.

11.10.14. Concesión dos días por “asuntos persoais”

 Por  necesidades  organizativas,  tan  só  se  concederá  permiso  por  este

concepto a dúas persoas por día.

 As  solicitudes  faranse  cunha  antelación  suficiente,  non  inferior  a  unha

semana.

 En caso de haber máis de dúas solicitudes por día terá preferencia quen

nunha gozara dos días de “asuntos persoais”.

 Nos  días  anteriores e posteriores aos períodos vacacionais, festas locais ou

comarcais, nas pontes ou fins de semana, en caso de haber máis de dúas

solicitudes procederá o criterio de rotación.  Polo tanto, terá preferencia a

coller eses días o profesorado que nunca estivera nos devanditos contextos.

11.10.15.  Entrega de notas a final de curso

 Para 2º de bacharelato, as cualificacións finais exporanse no mes de maio

publicamente  no  centro,  en  convocatoria  ordinaria,  e  en  setembro  en

extraordinaria.

Páxina 445 de 449



 Para  a  ESO  e  1º  de  bacharelato,  entregaranse  os  boletíns  de  notas  na

convocatoria ordinaria de xuño, cos condicionantes indicados no parágrafo

10.6.11. deste PEC. Na convocatoria extraordinaria do mes de setembro as

cualificacións fanse públicas e non se entregan boletíns.

 Dende o día de entrega das cualificacións ábrese un prazo de reclamación

que se detalla no parágrafo 10.6.12. deste PEC.

En Cacheiras, a 4 de novembro de 2015.
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