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CAPÍTULO I 

1. PLAN ANUAL 

CONTEXTO LOCAL: O CONCELLO DE NOIA 

Superficie: 37,2km²  

Poboación: 14.571 habitantes  (Fonte: INE - 2014) 

Parroquias de Noia:  Seguindo o nomenclátor de 2011, o municipio comprende a vila de Noia e as 5 
parroquias seguintes: 

• Santa María de Argalo 

• Santa Cristina de Barro 

• San Pedro de Boa 

• Santa Mariña de Obre 

• Santa María de Roo 

Economía: 

En canto á estrutura socio-económica de Noia, débese destacar que se trata dunha comarca de 
eminente carácter urbano, na que as actividades agropecuarias de subsistencia tenden a desaparecer 
fronte a un sector industrial, pesqueiro e, sobre todo terciario, en franco crecemento. O motor económico 
da vila noiesa está centrado en dous sectores: o sector servizos e o sector primario. No sector servizos 
destaca o comercio, xa que Noia é un pobo de tradición comercial: antigamente a Noia se a coñecía pola 
calidade das súas peles e os seus zapatos. 

No sector primario a actividade económica por excelencia é o marisqueo, do cal viven numerosas 
familias. A actividade pesqueira da comarca localízase fundamentalmente nos portos de Noia, O Freixo, 
Portosín e Porto do Son, nos que ten a súa base unha importante flota artesanal e de litoral dedicada ao 
marisqueo e á pesca. En Noia, esta actividade concéntrase no porto de Testal, situado xunto á praia do 
mesmo nome, onde se encontran varios bancos marisqueiros. Os principais bivalvos que se capturan na 
ría son o berberecho e a ameixa, tanto a fina coma a babosa.  

É o sector terciario o que maior porcentaxe de poboación ocupa, próximo xa ao 50%. A oferta de 
servizos localízase fundamentalmente na vila de Noia, seguida das de Porto de Son e Outes. A actividade 
comercial, os transportes e, sobre todo, as relacionadas co sector turístico son as que teñen unha maior 
importancia na economía da comarca, especialmente durante os meses de verán nos que se incrementa 
notablemente a súa poboación. 

A pesar dá crecente importancia que o turismo está a ter nos últimos anos, este sector aínda non 
monopoliza a economía da localidade. Non obstante, existen diversos establecementos hoteleiros 
dispersos pola vila, así como numerosos bares e restaurantes. 

Perspectivas socioeconómicas. As perspectivas socioeconómicas deberían pasar por se-las 
dun concello situado no entorno dun territorio privilexiado: o eixo atlántico, vertebrado pola autoestrada 
entre Ferrol e Tui. A Galicia moderna e do século XXI tenderá a concentrarse nesa extensa conturbación 
excelentemente comunicada externa e internamente, na que se situarán as dinámicas creativas máis 
importantes. Esta situación de privilexio debería influír de forma positiva no devir noiés, xa que o máis 
dinámico dos nodos do eixo, Santiago de Compostela, está situado a menos de 35 quilómetros de Noia. A 
nova vía de alta capacidade Brión-Noia, de más de 17 Km. de lonxitude, constitúe o principal eixo de 
comunicación entre Noia e Santiago de Compostela. 

A mellora das comunicacións e da infraestrutura hoteleira; a xestión e posta en valor do patrimonio 
cultural e da continuación do camiño de Santiago ata o mar, seguindo en sentido inverso o percorrido de 
romeiros medievais; a rehabilitación racional do casco histórico, cunha oferta de vivendas para primeira 
residencia e a recuperación e revitalización do espazo natural da ría e o seu entorno, son os primeiros 
pasos para desenvolver unha industria da cultura e do lecer, cun tecido empresarial dinámico e moderno, 
foco de atracción para reter ás novas xeracións e frea-la tendencia migratoria.  

Asemade, será preciso deseñar e aplicar programas para manter un turismo continuo e de 
calidade ao longo de todo o ano, máis aló da temporada de verán. 

O carácter de centro comarcal tradicional con clara especialización comercial terá que afrontalas 
novas formas de comercialización con diversas alternativas de consumo, novas canles de comunicación, 
novas tecnoloxías e modalidades de compra. 

Un pouco de Historia e Arte: Noia é unha vila que conserva un dous mellores cascos antigos de 
Galicia. En documentos antigos figura a cidade de Noia coas súas dúas localidades ou barrios: o de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Categoría:Parroquias_de_Noia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Nomenclátor
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_de_Noia
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_María_de_Argalo
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cristina_de_Barro
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_de_Boa
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Marina_de_Obre
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_María_de_Roo
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Noela, onde agora está o barrio de Campo e o Novium, novo burgo amurallado coincidente co actual 
casco histórico. Ao converterse en residencia habitual do arcebispo Berenguel de Lendoira, recibiu favores 
como a construción da igrexa de Santa María e fortificación cunha muralla de doce portas con arcos 
oxivais e torres grandes. Todo iso foi demolido na súa maior parte durante o século XVIII. A Porta da Vila 
introdúcenos no conxunto histórico. A súa visita pode comezar polo templo de Santa María a Nova co seu 
cemiterio gremial e continuar polos templos de San Martiño e San Francisco. San Martiño, gótico galego 
da primeira metade do século XV, destaca pola súa fachada cun gran rosetón e porta ao estilo 
compostelán, con arquivoltas e xambas decoradas ricamente con esculturas como os doce anciáns con 
instrumentos musicais. No seu interior a capela de Valderrama cóbrese con bóveda estrelada. No soar do 
antigo convento de San Francisco, edificio renacentista, construíuse a Casa Consistorial, aproveitando 
pezas doutros pazos e partes do convento.  

A importancia do seu pasado queda reflectida na abundancia de pazos e casas señoriais. Fronte á 
igrexa de Santa María está o pazo barroco dos García Suárez ou Senra. Paga a pena contemplar a Casa 
dá Xouba, o pazo Dacosta e Forno do Rato. Na Praza do Curro, áchase o Hospital de Sancti Spíritus, que 
foi Colexio de Gramática no S.XVII. Modernista é o Coliseo Noela. Con forte sabor mariñeiro son as rúas 
de soportais, utilizadas antano para gardar as barcas. 

 

FONTES:  

Webs  do Concello de Noia e  “PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE NOIA.  Documento 
de Aprobación Inicial” 

 

ANÁLISE DOS MEDIOS DISPOÑIBLES 

O CENTRO EDUCATIVO 

 

Datos identificadores do centro. Titularidade 

Nome: IES Campo de San Alberto 

Enderezo:  Rúa  Egás Moniz, nº 6 

Localidade: Noia 

Provincia: A Coruña 

Código do Centro:  15.026.731 

O IES Campo de San Alberto é un centro de titularidade pública, dependente da Consellería de 
Educación (Xunta de Galicia). No mesmo concello contamos con outros centros educativos: o IES Virxe do 
Mar, o CEIP Felipe de Castro, o CPR Plurilingüe María Assumpta, o CPR Jaime Balmes e o CEIP 
Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso, situado en Santa Cristina (Barro). 

 

NIVEIS  EDUCATIVOS  QUE ACOLLE E NÚMERO DE UNIDADES HABILITADAS NA 
ACTUALIDADE 

 

Educación Secundaria Obrigatoria:  8 unidades 

Aula específica: 1 unidade 

Bacharelato: 6 unidades 

Formación Profesional: 

F.P.Básica: Electrónica e electricidade: 1 unidade  en 1º e 1 unidade en 2º 

Ciclos Medios:  Xestión Administrativa:  1  unidade en 1º e 1 unidade en 2º 

Instalación de Telecomunicacións: 1 unidade en 1º e 1 en 2º 

Ciclos Superiores: Laboratorio Clínico e Biomédico 1 unidade en 1º e 1 en 2º 

Administración e Finanzas: 1 unidade en 1º e 1 en 2º 

Educación de Adultos:  EBI I. 1 unidade.  EBI II: 1   unidade 

ESA módulos I -II: 1 unidade 

ESA módulos III-IV :  1 unidade 

Aula Mentor“online” 
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RECURSOS HUMANOS 

Profesorado 

O noso Centro conta cun total de 60 profesoras/es. Deles, o profesor de Grego pertence ao IES 
Virxe do Mar e imparte 4 horas no noso centro, e a profesora de Relixión imparte tamén no CEIP 
Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso e o CPI Plurilingüe Cernadas de Castro en Lousame, 1 imparte 
exclusivamente no Primeiro Ciclo da ESO, 1 imparte exclusivamente na EBI e outro imparte na EBI e na 
ESA1, 16 imparten ensinanzas de Ciclos formativos e FP básica e 3 pertencen ao departamento de 
Orientación. O resto imparte, e as veces comparte, distintas ensinanzas: ESO, Bacharelato, Formación 
Profesional e Adultos e FP Básica. 

Persoal de administración e servizos 

1 auxiliar administrativo 

3 conserxes: dous pola mañá e un pola tarde 

Persoal de limpeza 

3 persoas, 1 pola maña e 2 pola tarde. 

 

INSTALACIÓNS 

O IES Campo San Alberto está distribuído en catro plantas: 

Planta Baixa: 

Nela están: recepción, oficinas, dirección, cafetería, salón de actos, 2 aulas de Aula Específica, 1 
taller de Tecnoloxía dividido en dous, 2 talleres-aula de Telecomunicacións, Laboratorio de Sanidade co 
seu almacén anexo, patio, ximnasio, almacén e o Pavillón Polideportivo cedido polo Concello ata as 6 da 
tarde, a vivenda do conserxe e o almacén. 

1ª Planta: 

Hai 8 aulas de ESO, sala de profesores, biblioteca, seminarios, taller de FP Básica, 2 aulas de 
Administrativo, 1 de Informática, Laboratorio de Ciencias, Laboratorio de Química e de Física, 
departamento de Orientación e local para a recepción de pais, 1 aula de convivencia e 1 taller para FP 
Básica dividido en dous. 

2ª Planta: 

Hai 7 aulas de Bacharelato, aulas de Ciclo Superior de Administrativo, aula de Plástica, aula de 
Música, Audiovisuais, aula de Informática, 3 aulas de desdobre e os seminarios. 

3ª Planta: 

Temos unha aula de Relixión, de Idiomas, de Debuxo, dous do Laboratorio Clínico e Biomédico e 
outra de desdobre. 

Todas as aulas dispoñen de ordenador e conexión a Internet. As do 1º e 2º de ESO ademais 
dispoñen das instalacións do proxecto Abalar.  

 

2 OBXECTIVOS  E MEDIDAS A DESENVOLVER PARA A CONSECUCIÓN DA 
PROGRAMACIÓN 

1  OBXECTIVOS E LIÑAS DE ACTUACIÓN 

 

OBXECTIVO Nº 1: “ACADAR MELLORES RESULTADOS ACADÉMICOS REDUCINDO O 
ABANDONO ESCOLAR E ACOMPAÑANDO A CADA ALUMNO/A PARA QUE CHEGUE 
A DAR A MELLOR VERSIÓN DE SI MESMO/A”  

1. Estudio das causas do abandono escolar nas diferentes etapas, especialmente na ESO, FP 
Básica e Bacharelato, para deseñar liñas de actuación específicas. 

2. Establecer un protocolo de actuación para alumnado co máis de 5 suspensos: informe sobre 
competencias a reforzar, alumnos/as axudantes coordinados por profesorado, información das familias en 
relación aos hábitos de estudio... 

3. Estreita colaboración co Departamento de Orientación: 

a) Planificación de medidas adaptadas a cada etapa (ESO, Bacharelato, Ciclos Formativos, 
Adultos): reforzos e apoio, atención á diversidade, motivación a través de proxectos, acción titorial con 
formación en técnicas de estudo e orientación académica. 
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b)  Aproveitamento dos recursos materiais e humanos da Aula Específica e da Aula de Apoio en 
beneficio da atención á diversidade. 

4. Garantir a atención ao alumnado que presente necesidades educativas especiais, alumnado 
con escolaridade combinada, con dificultades específicas de aprendizaxe, TDAH, altas capacidades 
intelectuais, incorporación tardía ao sistema educativo, condicións persoais ou de historia escolar 
desfavorable. 

5. Fomentar a formación do profesorado para a atención á diversidade dentro e fóra da aula. 

6. Reforzos de ámbito en 1º e 2º ESO ao alumnado que o precise, e, na medida do posible, 
reforzos na aula. Seguir o protocolo para decidir que alumnado debe ir á Aula de Apoio. 

7. Evitar grupos moi numerosos no primeiro ciclo de ESO debido a que conflúe alumnado de moi 
diverso perfil. 

8. Potenciar os programas de recuperación, de enriquecemento curricular, e de reforzo nas 
diferentes materias. 

9. Reforzar o papel das titorías: configurar horarios comúns de titorías e reunión de coordinación 
por niveis, criterios de adscrición a titorías, formación en resolución de conflitos, guía das funcións do 
profesorado titor. 

10.  Crear un protocolo de actuación con alumnado inmigrante, especificamente se non coñecen o 
idioma. 

Ferramentas de avaliación:  

Análise do estudo sobre o abandono escolar. 

Memorias de acción titorial, de departamentos e de análise de datos oficiais. 

Indicadores de logro:  

Porcentaxes de promoción de alumnado. 

Porcentaxes de resultados académicos en probas externas e  por etapas.  

Grao de adopción das medidas destinadas á Atención á Diversidade. 

 

OBXECTIVO Nº 2: “PROPORCIONAR UN ENTORNO EDUCATIVO E AFECTIVO ENMARCADO 
POLOS VALORES DEMOCRÁTICOS DE IGUALDADE, CONVIVENCIA E RESPECTO”  

1.  Potenciación da figura do mediador, como propiciador da solución dos conflitos. 

2. Cumprimento das Normas de Organización e Funcionamento do centro (NOF): Seguindo os 
protocolos disciplinarios sobre faltas leves, absentismo escolar, abuso escolar; e adoptando medidas 
alternativas á expulsión no caso das faltas graves.  

3. Seguimento do Plan de Convivencia do centro: Cumprir o protocolo para o uso da aula de 
convivencia como aula de reflexión e de traballo; formalizar o grupo do profesorado que atenderá dita 
aula; formar ao alumnado e profesorado como mediadores de conflitos; organizar un equipo de mediación 
entre iguais, coordinado por un profesor/a, coa finalidade de resolver de forma pacífica os conflitos a 
través do diálogo. 

4. Dar a coñecer ás familias e alumnado as normas recollidas no NOF. 

5. Organizar os labores do profesorado de coidado e vixilancia das gardas de patio. 

6. Promover obradoiros con repercusión social e no centro: coidado do ben público, mobiliario, 
medio ambiente, instalacións, contorna... 

7. Impulsar o Plan de prevención de tabaco e drogas e fomento de hábitos saudables (aulas de 
primeiros auxilios, reparto de froita, adolescencia e saúde...). 

8. Alentar a participación do alumnado: Xunta de Delegados, Consello Escolar, proxectos e 
actividades... 

 Educación en Igualdade 

1. Tratar de erradicar todo tipo de discriminación ou trato diferencial por razón de xénero, 
potenciando a coeducación a tódolos niveis e opoñéndose a toda situación de agresión ou violencia. Non 
se admitirán no centro, as desigualdades entre alumnos e alumnas sustentadas en crenzas, prexuízos, 
tradicións ou prácticas consuetudinarias transmisoras, directa ou indirectamente, dunha distribución 
estereotipada de papeis entre os sexos, ou dunha imaxe de dominación dun sexo sobre o outro en 
calquera ámbito. De forma directa, o profesorado non permitirá ningunha forma de machismo nin de 
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misoxinia que puidera existir no seno da comunidade escolar, e aplicarán activamente principios 
pedagóxicos de respecto á identidade e á imaxe das mulleres (seguindo a Lei 7/2014 para a igualdade de 
mulleres e homes). 

2. Promover dentro da programación de titorías, a formación en igualdade. 

3. Propoñer a inclusión de contidos relacionados coa educación en igualdade nas programacións 
dos departamentos. 

4. Fomentar a igualdade de oportunidades aproveitando días sinalados, como o día da muller 
traballadora e, dende unha perspectiva transversal, a través dos diferentes proxectos do centro. 

5. Crear medidas específicas de corrección ou sanción de comportamentos sexistas 

Ferramentas de avaliación:  

Rúbricas para recollida de información sobre resolución de conflitos. 

Benestar do alumnado, satisfacción do profesorado e persoal non docente.  

Memorias de acción titorial.  

Rexistro de partes de faltas. 

Indicadores de logro:  

Diminución de partes de faltas por comportamentos disruptivos, sexistas ou por calquera outro tipo 
de discriminación. 

Diminución de informes e expedientes disciplinarios 

 

OBXECTIVO Nº 3: “ARTELLAR A DINÁMICA DO NOSO CENTRO A TRAVÉS DO 
PLURILINGÜISMO, PROXECTOS E ACTIVIDADES EDUCATIVAS”  

1. Impulsar o plurilingüismo como bandeira do noso centro. 

2. Xestionar e solicitar, se procede, a incorporación do IES á Rede de Centros Plurilingües de 
Galicia. Enriquecería a nosa oferta educativa e daría continuidade no plurilingüismo, ao alumnado 
procedente dos nosos centros adscritos que xa están na Rede. 

3. Apoiar as seccións bilingües existentes e favorecer a creación de novas seccións en inglés, 
francés e/ou portugués. 

4. Promover a realización de intercambios con países de fala inglesa e francesa, e a participación 
en proxectos europeos de intercambio... 

5. Aumentar a implicación do IES no Plan Galego de Potenciación das linguas estranxeiras 
(auxiliares de conversa, seccións bilingües, CUALE, PIALE…). 

6. Impulsar a creación de clubs de conversa en inglés e francés. 

7. Informar e conectar ao alumnado coa Escola Oficial de Idiomas, Instituto Cambridge, Trinity, 
Alianza Francesa, IELTS, Instituto Camoes… 

8.  Apoiar a formación do profesorado en linguas. 

Proxectos externos 

1. Informar á comunidade educativa de todos os plans que ofrecen as diferentes institucións 
(Concello, Consellerías, Ministerios, Consello Europeo), tanto de interese para o alumnado como para o 
profesorado. 

2. Promover a participación do instituto, cando se considere oportuna desde a comunidade 
escolar, nos diferentes plans e programas: Plan Proxecta, Climántica, ERASMUS+, PIALE, Voz Natura, 
eduMOTIVA… 

3.   Coordinar os diferentes plans e programas nos que o centro participe. 

Proxectos internos e actividades complementarias 

1. Impulsar as múltiples experiencias de éxito que se veñen facendo ao longo dos anos dende as 
diferentes dinamizacións e departamentos: Intercambio con Canadá; Viaxes a París, Roma e á neve; Mes 
Cultural “Do Libro á Letras”; Revista escolar “Entrepontes”; Día da Ciencia en galego; Deporte Escolar; 
Teatro; Celebracións: Magosto, Entroido, Festival fin de curso, acto de graduación do alumnado de 2º 
Bacharelato... 

2. Integrar toda esta ampla oferta de actividades no proxecto educativo común, en coordinación 
coas dinamizacións, en especial co Equipo de Dinamización da Lingua Galega. 
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3. Crear un calendario virtual para a planificación e seguimento da oferta de actividades aloxado 
na web e na aula virtual do centro: datos de participación, datas e horarios, organización de grupos e 
publicidade de cada actividade. 

4.  Fomentar as actividades deportivas entre toda a comunidade educativa: 

a) Recuperar a tarde deportiva dos mércores impulsando a participación do alumnado, do 
profesorado e das familias. 

b) Xogos Tradicionais no Magosto; fútbol sala e baloncesto en familia no Nadal; Atletismo e Xogos 
de Primavera nas letras galegas. 

c)  “RollingGo, Rodando Veño”: reactivar esta actividade herdada do Proxecto Comenius. Trátase 
de fomentar o uso da bicicleta como medio de transporte para vir ao instituto; facela extensible a toda a 
poboación coa colaboración do Concello. 

5. Potenciar a autonomía e iniciativa do alumnado e profesorado nas diferentes propostas. 

Ferramentas de avaliación: 

Elaboración de memorias de iniciativas, dos equipos docentes, dos proxectos e dinamizacións. 

Indicadores de logro: 

Aumento de matrícula nas seccións bilingües. 

Aumento da oferta educativa de seccións bilingües en diferentes idiomas e nas distintas ensinanzas.  

Incorporación á Rede de Centros Plurilingües de Galicia.  

Grao de participación da comunidade educativa na vida do centro e nos proxectos e actividades. 

 

OBXECTIVO Nº 4: “FACILITAR E IMPULSAR NOVAS EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS COMO 
MOTOR DA COMUNIDADE EDUCATIVA” 

4.1 Comunidade de Aprendizaxe Aberta: 

1. Impulsar a Biblioteca Escolar como eixo motivador en toda a comunidade educativa, 
fomentando o desenvolvemento de actitudes de colaboración, participación e traballo colectivo, 
favorecendo así as relacións entre iguais e entre os distintos sectores da comunidade. 

2. Deseñar e planificar proxectos abertos, que propicien o desenvolvemento de actividades que 
enriquezan os currículos ordinarios de cada materia en calquera etapa educativa, partindo dos estándares 
coincidentes. 

3. Animar a todos os membros da comunidade a implicarse voluntariamente, especialmente aos 
departamentos didácticos, profesorado e alumnado, pero non exclusivamente. 

4.  Promover o traballo colaborativo interetapa e entre departamentos, coa finalidade da 
implantación progresiva dun modelo de ensinanza multidisciplinar baseada no traballo por proxectos e 
tarefas. 

5.  Potenciar as TICs como un método eficaz de traballo colaborativo e coma unha ferramenta 
imprescindible para o desenvolvemento das competencias. 

6.  Facilitar a formación na ABP (Aprendizaxe Baseada en Proxectos) do profesorado que 
voluntariamente aposte por implicarse. 

7. Planificación dos proxectos fundamentada en grupos de traballo estables, e concretada para o 
comezo de cada curso. 

8.  Propiciar, na medida do posible, a coincidencia horaria para o traballo do equipo docente 
implicado en cada proxecto. 

A Biblioteca como laboratorio creativo de aprendizaxe: 

1. Propoñer desde a biblioteca un eixe pedagóxico que poida ser traballado desde distintas 
vertentes, favorecendo a interacción necesaria para desenvolver a aprendizaxe por proxectos. 

2. Deseñar novas fórmulas de información e difusión das actividades e recursos da biblioteca, 
desenvolvendo iniciativas destinadas á implicación das familias e promovendo a celebración dunha 
semana de lectura en familia. 

3. Incorporar aos distintos sectores da comunidade educativa para que amplíen a súa experiencia 
lectora. Por unha banda a través do programa de clubs de lectura e por outra deseñando programas 
específicos para grupos de risco que están desmotivados así como alumnado con necesidades educativas 
específicas co fin de conseguir unha biblioteca inclusiva para atender á diversidade. Neste sentido 
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disporase dunha maior presenza de materiais adaptados ás necesidades do alumnado con necesidades 
educativas especiais e deseñarase unha sinalización que facilite a comprensión tamén daqueles alumnos 
que presenten dificultades para a lectura.         

4. Abrir en horario de tarde na medida do posible, para posibilitar o uso da biblioteca por parte do 
alumnado de ciclos formativos e adultos. 

Aprendizaxe Baseada en Proxectos na FP Básica: 

1. Comezar por procesos de aprendizaxe sinxelos, baseados en proxectos que desenvolvan as 

competencias e ferramentas necesarias para fomentar a aprendizaxe autónomo do alumnado, para 
avanzar progresivamente cara proxectos máis completos e complexos. 

 Empregar a investigación de campo e a metodoloxía de aprendizaxe-servizo como 
estratexias principais de traballo: a primeira saca ao alumnado da aula para lanzar unha mirada científica 
sobre a realidade e a segunda anímalle a preguntarse para que pode servir o que aprenden da 
comunidade e para levalo ao seu ámbito. O radio de acción será o instituto, é a contorna máis próxima na 
que o alumnado pode interactuar para facerse preguntas, tomar datos, interpretalos e intentar comprender 
a realidade, ou mesmo intentar mellorala. 

Ferramentas de avaliación: 

Memorias de iniciativas, de biblioteca, de proxectos e dinamizacións, de departamentos. 

Rúbricas de consecución de logros de obxectivos. 

Indicadores de logro: 

Grao de participación da comunidade educativa na vida do centro e nos diferentes proxectos 

 

OBXECTIVO Nº 5: “COORDINAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE XEITO EFICAZ”   

1. Deseñar protocolos que optimicen a funcionalidade e organización tanto académica como 
administrativa e de servizos. 

2. Organizar o desenvolvemento das reunións da Comisión de Coordinación Pedagóxica e as 
sesións de Avaliación con informes para a recollida e análise de información online e posterior toma de 
decisións presenciais, para xestionar mellor o tempo. 

3. Difundir toda a información lexislativa, organizativa e de xestión dende a páxina web do centro, 
vía e-mail e a través de documentos colaborativos no caso dos equipos de traballo. 

4. Propiciar o emprego das TICs e das ferramentas colaborativas como un mecanismo eficaz para 
o bo desenvolvemento organizativo do centro. 

5. Reunir ao profesorado por niveis para organizar agrupamentos a finais de curso e despois da 
avaliación de setembro, configurando grupos segundo a demanda de optatividade do alumnado. 

6. Intentar coordinar as datas de exames de cada curso dende as titorías, así coma a planificación 
do traballo para casa, especialmente na ESO. 

7. Horarios: 

 a) Organización das horas lectivas en función das necesidades educativas, tendo en conta, dentro 
do posible, as preferencias horarias do profesorado. 

 b) Coincidencias horarias: horas de titoría por niveis e coordinación titorial. Reserva no horario de 
titorías para actividades coa biblioteca. Facilitar reforzos na ESO con 2 profesores/as da mesma materia 
na mesma hora. Reunión de coordinación de biblioteca. 

 c) Compensación horaria para as coordinacións e traballo colabórativos nas dinamizacións, 
proxectos e actividades complementarias. 

d) Facilitar desdobres, se os recursos o permiten. 

8. Gardas: 

a) Cubrir todo horario lectivo con profesorado de garda: chegada e saída de autobuses, 
corredores, patio, aula de convivencia e biblioteca. 

b) Proporcionar información clara sobre normas e funcións específicas para cada garda. 

9. Aulas-Materia: Con motivo da demanda dunha parte do profesorado, comprometémonos a 
estudar a viabilidade da súa implantación. Se despois do estudo se considerase factible, trataríamos o 
tema na comisión de coordinación pedagóxica para trasladar a proposta ao Claustro. 
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Ferramentas de avaliación: 

Contacto permanente e observación directa de toda a comunidade educativa. 

Reunións semanais do equipo directivo e trimestrais e anuais dos órganos colexiados (Claustro e Consello 
Escolar).  

Enquisas a toda a comunidade educativa de valoración do funcionamento do centro.  

Rúbricas de satisfacción do profesorado e persoal non docente. 

Indicadores de logro: 

Cumprimento dos acordos. 

Elaboración de protocolos de organización.  

Grao de incorporación das TIC na organización e funcionamento do centro. 

Grao de satisfacción da comunidade educativa. 

Estado de conservación das instalacións. 

Valoración porcentual das accións previstas emprendidas 

 

OBXECTIVO Nº 6: “CREAR UN CLIMA DE CONFIANZA QUE NOS PERMITA CONSEGUIR A 
MÁXIMA PARTICIPACIÓN” 

1. Poñer a disposición de toda a comunidade educativa un buzón de queixas e suxestións, tamén 
na aula virtual. Agradecendo as queixas ou suxestións porque nos axudarán a detectar os problemas e 
aprender deles, comprometéndonos a contestar  as peticións aínda que non teñamos a solución para 
todas. 

2. Escoitar a os compañeiros/as cando propoñan solucións, antes de tomar unha decisión. E 
sempre que sexa posible consideraremos varias opcións. 

3. Promover a filosofía de tarefas de pensar, evitando así reunións demasiado extensas e facer un 
reparto e delegación de tarefas tendo en conta as fortalezas de cada membro  en beneficio do centro. 

4. Solicitar a colaboración en accións ou tarefas concretas e proporcionar os recursos requiridos 
para levalas a cabo, identificando as achegas individuais para darlles recoñecemento na memoria 
destacando o positivo. 

5. Renovación, activación e creación de dinamizacións (traballo de equipos docentes): 
convivencia, actividades complementarias, biblioteca, revista, plan lector, clubs de lectura, Tics, deporte, 
Dinamización da Lingua Galega, programas e intercambios internacionais (Erasmus+, Leonardo), Plans 
da Consellería (Climántica, Proxecta, outros...). 

6. Considerar o traballo en equipo como unha estratexia importante, creando un organigrama de 
funcionamento por equipos/dinamizacións. 

7. Implantar o plan de acollida para novos membros: alumnado, profesorado, persoal de 
administración e servizos, auxiliar de conversa… 

Ferramentas de avaliación:  

Contacto permanente e observación directa de toda a comunidade educativa para detectar 
necesidades. 

Valoración porcentual das comunicación establecidas coas familias.  

Memorias de dinamizacións e iniciativas. 

Indicadores de logro: 

Uso das novas tecnoloxías na comunicación coas familias. 

Organigrama de equipos e dinamizacións.  

Grao de desenvolvemento do plan de acollida 

 

OBXECTIVO Nº 7: “ABRIR O CENTRO Á CONTORNA”    

1. Promover a reactivación da ANPA e a súa implicación nas actividades extraescolares. 

2. Realizar a Xornada de Portas Abertas cada curso escolar: é fundamental para que o alumnado, 
nais e pais se sintan parte do centro dende o minuto cero. 
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3. Organizar unha actividade de sendeirismo a principio de curso como medio de acollida do novo 
profesorado, auxiliar de conversa e persoal de servizos, invitando a profesorado dos centros adscritos e 
aberto a nais e pais. 

4. Estender a participación nas actividades complementarias a exalumnos/as e familias. 

5. Propiciar o encontro colaborativo entre exalumnos/as con diversas experiencias laborais e o 
alumnado de Bacharelato e Ciclos Formativos. 

6. Enriquecer a colaboración co Concello e Protección Civil en actividades e cursos, como RCP 
(Reanimación Cardio Pulmonar) básica e DEA (Desfibrilación externa automática) para todo o alumnado e 
coordinada polo Departamento de Sanidade. 

7. Incrementar a colaboración coas empresas, institucións e asociacións da comarca. 

Ferramentas de avaliación:  

Contacto permanente con toda a comunidade educativa, empresas e institucións da contorna; 
memorias de accións emprendidas. 

Indicadores de logro:  

Grao de participación e colaboración das familias, centros educativos, empresas e institucións na 
vida do centro 

 

OBXECTIVO Nº 8: “AUMENTAR O NÚMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS NO CENTRO” 

1. Crear lazos afectivos e mellorar a relación cos centros adscritos mediante a realización de 
proxectos, celebracións e actividades comúns. 

a) Proxectos colaborativosinterxeneracionais e interetapas: compartir experiencias educativas 
entre as diferentes etapas dentro da nosa comunidade de aprendizaxe (infantil, primaria, ESO, FP Básica, 
Bacharelato, Ciclos Formativos, Educación de Adultos...) 

b) Actividades de convivencia e celebracións conxuntas: rutas de sendeirismo; celebración de 
datas sinaladas como día da paz, contra a violencia de xénero, día da biblioteca; festivais como Entroido 
ou fin de curso... 

c) Xornada de portas abertas e información nos centros adscritos sobre a nosa oferta educativa. 

2. Levar a cabo unha campaña de publicidade eficaz da ampla oferta educativa do noso centro, 
única en toda a comarca: EBI, ESA, Aula Mentor, FP Básica, Ciclos Formativos. 

3. Elaboración e difusión de dossieres informativos sobre estudios no centro, saídas académicas e 
laborais. 

4. Intentar a implantación de cursos de alfabetización para inmigrantes en colaboración co 
Concello. 

Ferramentas de avaliación:  

Estatísticas de alumnado matriculado cada ano nos diferentes niveis. 

Indicadores de logro:  

Evolución da matrícula a 4 anos. 

Aumento da oferta educativa 

 

OBXECTIVO Nº 9: “REVISAR E ACTUALIZAR OS DOCUMENTOS ORGANIZATIVOS DO IES”  

5.9.1PEC: Proxecto educativo de centro 

Dado que o PEC do centro é do ano 1994 comezamos hai dous anos a súa renovación 
incorporando a nova realidade da nosa comunidade educativa, estivo o ano pasado en fase de revisión 
por todo o profesorado.                    

 

OBXECTIVO Nº 10: “DESENVOLVER UNHA XESTIÓN ECONÓMICA RESPONSABLE E 
TRANSPARENTE EN FUNCIÓN DO PRESUPOSTO DISPOÑIBLE”  

1. Continuar co estudo pormenorizado dos orzamentos de anos anteriores para intentar reducir os 
gastos de funcionamento.  
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2. Canalizar o aforro que se poida obter na revisión dos presupostos nas deficiencias que se 
detecten nas infraestruturas ou en actividades educativas. 

3. Continuar coa filosofía de auto-mantemento, seguindo a pedagoxía de aprendizaxe-servizo 
sobre todo coa FP Básica e co ciclo medio de Electrónica, co fin de reducir o gasto en mantemento de 
ordenadores. 

4. Poñer a disposición da comunidade educativa uns presupostos transparentes e detallados. 

5. Presentar unha avaliación final en cada exercicio económico na que se estimen as desviacións 
(positivas ou negativas) que se detecten con respecto aos orzamentos acordados 

     Ferramentas de avaliación:  

Estudio pormenorizado de orzamento por departamentos;  

Estatísticas de ingresos e gastos;  

Memoria de desviacións con respecto aos orzamentos. 

Indicadores de logro: 

Visibilidade e claridade nos documentos da xestión económica 

 

2 RECURSOS PREVISTOS PARA ACADAR OS OBXECTIVOS 

Dado que moitas das medidas a tomar son medidas pedagóxicas, os recursos cos que contamos 
son os recursos humanos da comunidade educativa así coma as medidas organizativas deseñadas para a 
coordinación pedagóxica e docente. 

Asemade, contamos cos recursos económicos públicos propios do instituto para a xestión das 
diferentes actuacións a levar a cabo, aínda que cada ano é máis limitado o orzamento debido aos 
recortes. 

 

3 ORGANIZACIÓN XERAL DO CENTRO 

1 CADRO DE ORGANIZACIÓN PEDAGÓXICA:  

Equipo directivo  

Director:................................. José María Albán Salgado 

Xefa de estudos .................... Claudina Maneiro Arriaga 

Secretaria ...............................Margarita García Díaz 

Vicedirector ........................... Alberto Albán Salgado 

Xefa de estudos Adultos.........María Manuela Dosil Vieites 

 

Consello Escolar: 

 Representantes do equipo directivo: 

  José María Albán Salgado (director) 

  Claudina Maneiro Arriaga (xefa de estudos) 

  María Manuela Dosil Vieites (xefa de estudos de Adultos) 

  Margarita García Díaz (secretaria) 

 Representantes do profesorado: 

  Olga Fraga Lombardía 

  Aurora Mato Baneira 

  Jesús Montero Sánchez 

  Noemí Pazó González 

  María José Villaverde Pais 

  Raúl Soutelo Vázquez 

  

Representantes dos pais e nais: 
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  José Mª Fernandez Reyes 

  Mª Celeste Pintos Pérez 

  Plácido Perfecto Palacios Antelo  

 Representantes do alumnado:  

  Ana Sabina Sande Lista 

  Alejandra Vázquez Carril 

  Diego Pereira Rodríguez 

  Hugo Trigo Villar 

 Representante do Concello: 

  María de la O Fernández Cierto   

Representante Persoal de Servizos: 

   Víctor Mariño Pose 

Comisión económica. (Decreto 324/1996, do 26 de xullo) 

 José María Albán Salgado (director)(director) 

 Margarita García Díaz (secretaria) 

 Olga Fraga Lombardía (profesora) 

 Alejandra Vázquez Carril (alumna) 

José Mª Fernandez Reyes  (representante nais /pais) 

Comisión de Convivencia. (Decreto 8/2015, de 8 de xaneiro polo que se desenvolve a lei 4/2011) 

José María Albán Salgado (director) 

Claudina Maneiro Arriaga (xefa de estudos) 

Aurora Mato Baneiro (profesora) 

Ana Sabina Sande Lista (alumna) 

Mª Celeste Pintos Pérez (nai) 

Víctor Mariño Pose (persoal non docente) 

 

2 PLAN DE ACTUACIÓN DOS ÓRGANOS COLEXIADOS 

− Programación e calendario das reunións dos órganos de goberno. 

Reunións. 

1. Os órganos colexiados reuniranse preceptivamente en sesión ordinaria -preferentemente polas 
tardes- unha vez por trimestre e sempre que os convoque o seu presidente ou o solicite un 
terzo, polo menos, dos seus membros. Neste último caso, o presidente realizará a convocatoria 
no prazo máximo de 20 días contados desde o seguinte día a aquel no que se presente a 
petición. A sesión celebrarase como máximo no prazo dun mes contado desde o día seguinte á 
entrega da petición de convocatoria. En todo caso reuniranse ó inicio e remate de curso.  

2. Nas reunións ordinarias o director remitiralles ós membros do órgano colexiado, xunto coa 
convocatoria, e cunha antelación mínima dunha semana, a documentación necesaria para o 
mellor desenvolvemento da sesión.  

3. Se os asuntos que se vaian tratar así o aconsellan, poderán realizarse convocatorias 
extraordinarias cunha antelación mínima de corenta e oito horas e sen suxeición a prazo previo 
nos casos de urxencia. (Texto engadido conforme ó establecido na disposición adicional 
terceira do Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro (DOG do 26), polo que se implantan e regulan os 
centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias). 

4. A asistencia ás reunións é obrigatoria para os profesores e profesoras membros dos órganos 
colexiados. A non asistencia a claustros computarase como 1 hora lectiva a efectos de faltas de 
asistencia. 

O calendario de sesións ordinarias para o presente curso é o seguinte:  

 CLAUSTRO DE PROFESORES/AS  

Reunión Ordinaria  11 de setembro 
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Reunión Ordinaria  16 de setembro 

Aprobación PXA Principios de Novembro 

Reunión Ordinaria  Mediados de xaneiro 

Reunión Ordinaria  Mediados de abril 

Reunión Ordinaria  28 de xuño 

 

  As sesións celebraranse os mércores pola tarde para non interromper, nin restar tempo á organización 
do traballo docente.  As reunións extraordinarias que se prevean moi curtas poderanse realizar durante os 
recreos. 

 CONSELLO ESCOLAR: 

Se celebrarán sesións ordinarias, e sesións extraordinarias para tratar temas relevantes e decisións 
prioritarias, convocados polo director ou a instancia de quen o solicite se é ao menos un terzo dos seus 
membros.  As sesións se celebrarán preferentemente os mércores despois da sesión do Claustro ou 
durante os recreos, de acordo co Decreto 128/1998, de 06 de agosto de 1998.  

 Comisión de Coordinación Pedagóxica:  

Cunha periodicidade  de reunións ao menos bimensual de dúas horas de duración. O Plan de Traballo da 
C.C.P. priorizarase nas Reunións do Departamento de Orientación coa orientación do Equipo Directivo e 
nas propias reunións de dito órgano e se fará en función das necesidades do centro.  

Departamentos Didácticos:  

Os Departamentos teñen unha periodicidade de reunións dunha hora mensual á que asistirán tódolos 
profesores que imparten materias afines ao mesmo, e das que se levantará acta. O Xefe/a de 
Departamento controlará tamén a asistencia ás reunións de tódolos seus membros.  En ditas reunións, 
ademais do seguimento semanal da programación, se traballará en aspectos metodolóxicos que 
contribúan  a unha mellor comprensión dos contidos por parte dos alumnos e en xeral á mellora dos 
resultados académicos e ademais todos aqueles aspectos do P.E.C. ou que se traten na Comisión de 
Coordinación Pedagóxica.   

 

3 XUNTANZAS DE DELEGADAS/OS 

A xunta de delegadas e delegados poderá:  

 Elevar ao equipo directivo propostas para o Proxecto Educativo de Centro.  

 Informar o alumnado das actividades da xunta de delegados e aos seus representantes no Consello 
Escolar de problemas nos grupos.  

 Recibir información dos seus representantes no Consello Escolar e doutras organizacións estudantís e 
xuvenís.  

 Elaborar informes para o Consello Escolar; e propostas de modificación das Normas de Organización e 
Funcionamento.  

 Formular propostas ao xefe de estudos para a elaboración dos horarios e a vicedirección para a 
organización das actividades.  

 Debater asuntos para tratar no Consello Escolar e elevar propostas aos seus representantes.  

 Ser oída polos órganos de goberno  

 A Xefatura de Estudos facilitará á  Xunta de Delegados un espazo adecuado para que poida 
celebrar as súas reunións 

 

4 O HORARIO LECTIVO DO CENTRO 

 É o intervalo de tempo no que se levarán a cabo as actividades que implican presenza de 
alumnado nalgunha das ensinanzas que se imparte no centro. 

Durante todo o curso o Centro atenderá a actividade docente de 8:45 a 14:25 horas e de 16:20 a 
21:20 horas, de luns a xoves sendo os venres o mesmo ate as 19:40horas na quenda da tarde. 
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O centro abrirase ás 8:30 horas para todo o alumnado. 

Concretamente este horario lectivo desenvólvese do seguinte xeito: 

Para o alumnado da ESO e Bacharelato: 

- De luns a venres entre as 08:45 e as 14:25 e a tarde do luns de 16:20 a 18:00h. 

Para o alumnado dos Ciclos Formativos: 

- De luns a venres entre as 08:45 e as 14:25 e a dúas tardes: luns, martes ou xoves en horario 
comprendido entre as 16:20 e as 19:40 

Para o alumnado da ESA e EBI: 

- De luns a xoves entre as 16:20 e as 21:20 e o venres de 16:20 a 19:40h 

5 HORAS E CONDICIÓNS DA DISPOÑIBILIDADE DE USO DAS INSTALACIÓNS PARA 
O ALUMNADO 

As instalacións do centro están a disposición da comunidade educativa pola tarde, cando o centro 
está aberto e non teñan actividade lectiva (cando corresponda). 

Manter a colaboración co concello de Noia cedendo o uso ocasional das instalacións do centro, 
cando non sexa utilizado polo comunidade educativa, e obter a cambio contraprestacións, como a limpeza 
dos patios, pintura dos campos de fútbol e baloncesto e recambio das redes das porterías e das canastras 
de baloncesto. 

6 H0RARIO DE VERÁN 

Durante o verán o Centro permanecerá aberto no mes de xullo durante as mañás de 09:30 a 
13:30, e no mes de agosto se atenderá telefonicamente as peticións e se abrirá para as urxencias que se  
estimen oportunas ou a entrega de documentación urxente, compatibilizando o traballo a desenvolver co 
dereito do persoal a gozar das súas vacacións.  

7 CALENDARIO DE AVALIACIÓNS 

AVALIACIÓN INICIAL 

- 1º-2º-3º-4º ESO 

- 1º-2º FP BÁSICA 

- 1º-2º CICLOS FORMATIVOS 

 

14-15-16 outubro 2019 

 

1ª AVALIACIÓN – DECEMBRO 2019   

- ESO – 1º- 2º BACHARELATO 

- 1º-2º FP BÁSICA 

-  1º-2º CICLOS FORMATIVOS 

- EBI II 

Duración: 16 setembro - 20 decembro 2019 / 67 días lectivos 

Avaliacións:17-19 decembro 

Entrega de notas: 20 decembro 

       

2º AVALIACIÓN – MARZO 2020 

- ESO – 1º- 2º BACHARELATO 

- 1º FP BÁSICA 

- EBI II 

- 1º CICLOS FORMATIVOS 

Duración: 8 xaneiro- 3 abril 2020 / 58 días lectivos 

Avaliacións: 1-2 abril 

Entrega de notas: 3 abril 

-  2º CICLOS FORMATIVOS Avaliación: 13 marzo / Entrega de notas: 17 marzo/ 45 lectivos 

- 2º FP BÁSICA Avaliación: 2 abril / Entrega de notas: 3 abril /56 lectivos 

 

 

 

3º AVALIACIÓN – XUÑO 2020 
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- 1º FP BÁSICA 

 

Remate de clases: 19 xuño 

Avaliación: 19-22 xuño / Entrega de notas: 23 xuño (coincide coa 
final) 

-  1º CICLOS FORMATIVOS Remate de clases: 5 xuño 

Avaliación: 8 xuño / Entrega de notas: 9 xuño 

EXAMES RECUPERACIÓNS/ 
PROBAS LIBRES 

10-19 xuño segundo calendario de cada departameneto 

 

AVALIACIÓN ORDINARIA - FINAL  2020 

- ESO – 1º BACHARELATO 

- 1º-2º FP BÁSICA 

- 1º-2º CICLOS FORMATIVOS 

- EBI I - II 

Duración: 14 abril-19 xuño / 48 días lectivos 

Avaliacións: 19-22 xuño 

Entrega de notas: 23 xuño 

- 2º BACHARELATO Calendario CIUG 

 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA – 2020 

- 1º-2º-3º-4º ESO 

- 1º BACHARELATO 

- 1º-2º FP BÁSICA 

 

1- 3 setembro 2020 

- 2º BACHARELATO PROBAS EXTRAORDINARIAS: 15-19 XUÑO 

AVALIACIÓNS: 19 XUÑO / NOTAS: 23 XUÑO 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS 

MÓDULOS I-III Duración: 23 setembro ao 7 febreiro 

1ª ava. 21 novembro 

Ordinaria: 6 febreiro 

Extraordinaria: 14 maio 

MÓDULOS II-IV 10 febreiro a 19 xuño 

1ª ava.-24 abril 

Ordinaria: 19-22 xuño 

MÓDULOS II-IV Avaliación Extraordinaria de setembro 
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8 EXAMES DE MATERIAS PENDENTES  

 

MATERIA 1ª PROBA 2ª PROBA PROBA FINAL 

MATEMÁTICAS 16 XANEIRO (16:20 h) 2 ABRIL (16:20 h) 7 MAIO (16:20 h) 

INGLÉS 9 XANEIRO (16:20 h) 23 ABRIL (16:20 h) 
14 MAIO (16:20 

h) 

FÍSICA E QUÍMICA 14 XANEIRO (16:20 h) 15 ABRIL (16:20 h) 5 MAIO (16:20 h) 

BIOLOXÍA-XEOLOXÍA + 
CLIMÁNTICA 

15 XANEIRO (16:20 h) 16 ABRIL (16:20 h) 
12 MAIO (16:20 

h) 

LATÍN - CULTURA CLÁSICA 16 XANEIRO (16:20 h) 16 ABRIL (16:20 h) 6 MAIO (16:20 h) 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 21 XANEIRO (16:20 h) 22 ABRIL (16:20 h) 
13 MAIO (16:20 

h) 

LINGUA GALEGA E LITERATURA 22 XANEIRO (16:20 h) 1 ABRIL (16:20 h) 6 MAIO (16:20 h) 

LINGUA CASTELÁ E 
LITERATURA 

23 XANEIRO (16:20 h) 28 ABRIL (16:20 h) 
19 MAIO (16:20 

h) 

FRANCÉS 15 XANEIRO (16:20 h) 29 ABRIL (16:20 h) 
12 MAIO (16:20 

h) 

ED. PLÁSTICA 28 XANEIRO (16:20 h) 21 ABRIL (16:20 h) 
20 MAIO (16:20 

h) 

MÚSICA 30 XANEIRO (16:20 h) 30 ABRIL (16:20 h) 
21 MAIO (16:20 

h) 

GREGO 16 XANEIRO (16:20 h) 16 ABRIL (16:20 h) 6 MAIO (16:20 h) 

ECONOMÍA 14 XANEIRO (16:20 h) 15 ABRIL (16:20 h) 5 MAIO (16:20 h) 

ED. FÍSICA 28 XANEIRO (16:20 h) 21 ABRIL (16:20 h) 
26 MAIO (16:20 

h) 

TECNOLOXÍA 29 XANEIRO (16:20 h) 2 ABRIL (16:20 h) 
27 MAIO (16:20 

h) 

 

 

9 PROTOCOLO PARA A REGULACIÓN DAS GARDAS, CONTROL DE 
ENTRADAS E SAÍDAS E USO XERAL DE ESPAZOS 

 

1. OBXECTIVOS 

Dispoñer dun protocolo claro para a realización das gardas, tanto nos períodos de clase como de recreo 
ou transporte, que sexan coñecidos por todo o persoal do centro. 

Establecer claramente os procedementos de entradas e saídas do alumnado. 

Establecer os lugares e momentos de permanencia do alumnado en cada momento da xornada, 
especialmente nos períodos de lecer. 

2. MARCO NORMATIVO 

a. Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 
324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se 
establece a súa organización e funcionamento (DOG 2/9/1997) 

Profesorado de garda 

106. En todos os institutos de secundaria haberá sempre, durante a xornada escolar, un ou máis 
profesores/as de garda, segundo as necesidades de cada momento e as dispoñibilidades do centro, 
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que terán como funcións: 

a) Atender a todo o alumnado que quede libre por ausencia do respectivo profesor/a, de acordo co 
establecido no regulamento de réxime interior ou, no seu defecto, segundo os acordos 
adoptados polo consello escolar. 

b) Velar pola orde e bo funcionamento do instituto, especialmente nos corredores, á entrada e 
saída das clases. 

c) Rexistrar no libro de gardas as ausencias e faltas de puntualidade do profesorado e calquera 
outra incidencia que se teña producido. 

d) Resolver no acto cantas incidencias de alumnado se produzan durante a xornada lectiva, ben 
informando inmediatamente a calquera dos membros do equipo directivo presentes nese 
momento no centro, ben, en ausencia destes, adoptando as medidas que estime máis oportunas, 
axustándose, de habelas, ás directrices recollidas no regulamento de réxime interno ou ás 
aprobadas polo consello escolar. 

e) Cantas outras se recollan no regulamento de réxime interno ou, no seu defecto, lle encomende a 
dirección do instituto. 

 Tamén será función do profesorado de garda a tutela do alumnado de educación secundaria 
obrigatoria durante os períodos de lecer. Para tal fin a dirección do centro destinará o profesorado 
que estime necesario, de acordo coas dispoñibilidades do centro, preferentemente profesorado que 
imparta clase nesa etapa. 

O libro de gardas, no que se recollerán as faltas de asistencia e de puntualidade do profesorado xunto 
coas posibles incidencias que poidan xurdir, terá todas as súas follas seladas e numeradas e estará 
a disposición da comunidade educativa. 

b. ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral 
docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación 
(DOG 30/6/2011) 

Artigo 4.2. (...) entre as 18 horas lectivas e as 23 de presenza fixa no centro incluiranse as gardas de 
recreo e para custodiar o alumnado no período de tempo que transcorre desde a chegada do 
alumnado transportado e o inicio da actividade lectiva e desde que rematan as actividades escolares 
ata a saída do transporte escolar. 

c. Instrucións xerais da Xunta sobre transporte escolar gratuíto (curso 99/00) 

6. Tódolos vehículos chegarán ao Centro cunha antelación máxima de 10 minutos sobre a hora de 
comezo da xornada escolar. 

d. Orde do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/20 nos 
centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia 

       4. Horario do Profesorado 

4.1. Unha vez realizadas as avaliacións finais do segundo curso de bacharelato, impartiranse as 
clases nas disciplinas obxecto da proba de acceso á universidade ata a realización da citada 
proba. Con este fin, quedan autorizadas as direccións dos centros para introducir modificacións 
nos horarios do profesorado e grupos de alumnado afectados, asignándolle ao profesorado as 
tarefas da súa responsabilidade nas horas en que deixe de impartir a súa materia, segundo o cargo 
ou posto que desempeñe, incluídas as gardas que se consideren necesarias. 

 

3. PERMANENCIA DO ALUMNADO NO RECINTO 

a. Como norma xeral, o alumnado matriculado no centro ten que permanecer nel durante a totalidade do 
horario lectivo. 

b. Nos recreos, o alumnado debe permanecer no interior do recinto, a excepción do alumnado maior de 
idade e os maiores de 16 anos de Bacharelato, Ciclos Medios e FP Básica autorizado, que deberá 
identificarse antes de saír ante o profesorado de garda e/ou conserxe, que en caso contrario 
poderá impedir a saída. 

c. O alumnado autorizado só poderá saír do recinto cando non teña clase a  última hora, en caso de 
que a falta de clase sexa motivada pola ausencia do profesor/a. Para saír deberase contar 
previamente co permiso do profesorado de garda, que deberá ser informado desa circunstancia. 
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4. RECOLLIDA DUN ALUMNO/A POLO SEU PAI/NAI 

a. O alumnado menor de idade (coas excepcións establecidas e xa indicadas arriba, nos momentos e 
circunstancias establecidos) só poderá saír do centro antes de finalizada a xornada lectiva na 
compaña do seu pai/ nai/ titor legal, ou na dalgunha persoa maior de idade que porte unha 
autorización escrita por eles asinada. 

b. Antes de recoller ao alumno/a e de saír do centro, a persoa responsable do alumno/a deberá 
identificarse e asinar na conserxería a recollida, no documento establecido a eses efectos. Isto non 
o exime de xustificar a falta posteriormente, segundo as normas habituais. 

c. En caso de enfermidade ou indisposición, o profesorado poderá permitir que o alumno/a saia da clase 
para chamar por teléfono e pedir que o veñan recoller. 

d. Cando un alumno/a estea indisposto/a ou accidentado/a, no tempo de espera ata que sexa recollido 
permanecerá ben na aula onde está a recibir clase, ben na sala de espera dos despachos na planta 
baixa, custodiado polo profesorado de garda, o persoal de conserxería ou algún membro do equipo 
directivo. 

e. O alumnado autorizado menor de idade poderá abandonar en casos puntuais o centro cunha 
autorización asinada polos seu pai/ nai/ titor legal, e sempre cun motivo concreto que debe estar 
indicado en dita autorización, na que constará ademais claramente a data e a hora de autorización 
para saír. Antes de saír do centro asinará na conserxería, no documento establecido a eses efectos, 
e achegará o documento de autorización. Isto non o exime de xustificar a falta posteriormente, 
segundo as normas habituais. 

5. AUSENCIAS DO PROFESORADO E PUNTUALIDADE 

O funcionamento óptimo das gardas e a existencia dun clima de traballo e de convivencia positivo 
está condicionado polo tamaño do centro, polo seu modelo de organización e por aspectos como o 
coñecemento previo das ausencias do profesorado e a puntualidade. Neste sentido, para permitir 
organizar da forma máis eficiente as gardas, a responsabilidade do profesorado que imparte clase 
concrétase nos seguintes dous aspectos. 

a. Ausencias 

1. O coñecemento previo das ausencias do profesorado é imprescindible para poder planificar a 
realización das gardas, polo que se procurará avisar da ausencia ao equipo directivo coa debida 
antelación, de xeito que as faltas poidan estar anotadas no Libro de gardas con anterioridade. 

2. Para cumprir co anterior é imprescindible que o profesorado (en cumprimento da Orde de 7 de 
abril de 2008 que regula o réxime de permisos e licenzas do persoal docente) respecte os prazos 
mínimos de solicitude: 3 días para os permisos concedidos pola dirección (salvo nos casos de 
falecemento, accidente ou enfermidade grave dun familiar) e 10 para os concedidos pola Xefatura 
Territorial. 

3. No caso das faltas imprevistas o profesorado comunicará por teléfono a ausencia antes de que se 
produza, ou, en todo caso, o antes posible, mediante chamada telefónica ao centro. 

4. Non é xustificable que unha ausencia prevista dun profesor/a se comunique ao grupo de 
alumnado, pero non ao equipo directivo. Esta circunstancia poderá supoñer a denegación do 
permiso. 

b. Puntualidade do profesorado 

1. Todo o profesorado debe esforzarse en ser puntual na súa chegada ás aulas, especialmente no 
inicio da xornada e tras os recreos. Os atrasos reiterados do profesorado non resultan, xeralmente, 
xustificables e supoñen un mal exemplo para o alumnado. 

c. Puntualidade do alumnado 

1. Velarase porque o alumnado respecte o tempo establecido para os cambios de clase, e que 
acuda con puntualidade. Lémbrase, ademais, que o alumnado non pode acudir á cafetaría do centro 
nos cambios de clase, e tampouco consumir comidas nin bebidas (agás auga) na aula ou nos 
espazos que non sexan os establecidos. 

6. REALIZACIÓN DAS GARDAS DE CLASE 

a. O profesorado de garda deberá organizarse para cubrir ao profesorado ausente en cada hora e para 
atender ao alumnado da aula de convivencia. 
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b. Comezará o seu labor con puntualidade co fin de detectar canto antes a ausencia dalgún membro do 
profesorado, e percorrerá o centro mantendo a orde nos corredores e introducindo o grupo na aula. 

c. O libro de gardas permanecerá na biblioteca. Nel estarán anotadas as faltas previstas de ausencias 
do profesorado de cada día. Non obstante, poden producirse outras ausencias, das que non se teña 
coñecemento previo, por iso é importante verificar a situación e actualizala. Débese anotar todo o 
profesorado ausente e asinar a garda. 

d. Co obxectivo de coñecer que grupos están sen profesor/a e de coordinar a garda débese poñer en 
coñecemento do resto de compañeiros de garda (e se todos/as estivesen ocupados cun grupo, do 
cargo directivo de garda) o grupo e aula na que se está realizando a garda (persoalmente, ou 
enviando o delegado/a á biblioteca). 

e. Non se deixará saír ao alumnado do recinto aínda que falte o profesor. 

f. O profesorado de garda deberá pasar lista ao grupo e informará ao titor/a das ausencias do alumnado 
ou posibles incidencias durante a sesión. Deixar o listado do alumnado en xefatura para que se lle 
poñan as faltas de asistencia. 

g. O profesorado con ausencias previstas deberá deixarlle directamente ao seu alumnado traballo para 
realizar durante a súa falta. No caso de ausencia imprevista, o profesorado de garda pode potenciar 
o proxecto “Hora de Ler”, favorecendo que as horas de garda se convertan en horas de ler mediante 
o uso dos libros da biblioteca. 

h. Como norma xeral, o profesorado de garda permanecerá co alumnado na aula do grupo. Non 
obstante, poderá ir á biblioteca ou ás pistas exteriores, no caso de estaren libres, e sempre 
coidando de non interferir nas actividades dos demais grupos. No referente á biblioteca, e en 
contribución ao plan lector de centro, procurarase na medida do posible facer uso desta instalación, 
ou, cando menos, facilitar que nesa hora o alumnado poida coller nela e facer lecturas dos libros alí 
dispoñibles a tal efecto. Velarase porque, ao remate da garda, a aula quede no mesmo estado que 
ao inicio da clase: disposición das mesas e cadeiras, orde e limpeza, etc. 

i. No caso de que non haxa ausencias, o profesorado de garda permanecerá na biblioteca atendendo 
calquera circunstancia que se produza ao longo da sesión: substituír ao profesorado que deba 
ausentarse nun momento puntual da aula, atender ao alumnado enviado á aula de convivencia ou 
que espera a ser recollido para saír do centro, chamar á familia dun alumno/a que non se encontra 
ben, etc. 

l. Se hai un número maior de profesores ausentes que de garda, procurarase xuntar grupos (ben nunha 
aula, ben no patio exterior se estivese dispoñible); se non fose posible acudirase ao directivo de 
garda para coordinar a garda ou solicitar apoio. 

m. Será posible adiantar clase a un grupo de bacharelato ou ciclo formativo ao que lle falte o profesor 
cando o devandito adianto lle posibilite ao alumnado quedar libre a última hora, pero sempre co 
coñecemento e autorización previa do directivo de garda. 

 

 

7. REALIZACIÓN DAS GARDAS DE RECREO 

a. O profesorado que teña garda de recreo deberá incorporarse a ela coa máxima puntualidade. 

Tempo Actuación 

Co sinal sonoro Percorrer o edificio. 

Introducir os grupos nas aulas. 

Deixar saír os de BACH e ciclos autorizados con ausencia coñecida do profesor/a á 
última hora. 

 Comunicar as ausencias, coordinar a garda e asinar no libro de gardas na biblioteca. 

Durante a sesión Permanecer na aula cos grupos de ESO 
e anotar as faltas. 

 

Permanecer na biblioteca. 

Atender a aula de convivencia. 
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b. Durante os recreos poderá saír do centro o alumnado maior de idade e o alumnado maior de 16 anos 
(a excepción de alumnado da ESO) autorizado. Para iso, no caso de que o conserxe encargado da 
porta de acceso ao centro así o requira, deberá identificarse mediante o carné do centro ou outro 
documento que poida acreditar fidedignamente o nivel no que se atopa escolarizado ou a súa 
maioría de idade. 

c. Neste período o alumnado poderá facer uso dos patios exteriores. Se permanece no interior do 
edificio poderá estar na cafetería, no corredor xeral da planta baixa (na zona aberta de enfronte á 
conserxería) ou na biblioteca. 

d. Durante os recreos, o alumnado poderá usar exclusivamente os baños da planta primeira e baixa. 

e. Independentemente da realización doutras posibles actividades non permitidas (estar fumando, etc.), 
o simple feito de que un alumno/a permaneza sen permiso previo durante un recreo nalgún dos 
espazos non permitidos, intentando deste xeito escapar ao control do profesorado, será considerado 
de por si unha infracción, e será obxecto de corrección, dependendo das circunstancias e da posible 
reiteración. 

f. Sexa no recreo, sexa en calquera outro momento, só se poderá comer ou beber (agás auga) na 
cafetería, nos patios exteriores ou no corredor xeral da planta inferior (na zona aberta de enfronte á 
conserxería). Por tanto, non se poderá portar comida nin bebida en calquera outra zona do edificio 
en ningún momento da xornada lectiva. 

g. O profesorado que teña clase inmediatamente antes do(s) recreo(s) pechará a aula ao remate da 
sesión, así como cando na seguinte hora quede a aula valeira (cambios de aula ou fin da xornada 
lectiva). O alumnado poderá permanecer na aula (e non nos corredores) só entre cambios de hora 
que supoñan a espera do seguinte docente na mesma. 

h. O profesorado de garda de recreo deberá: 

1. Comprobar que o alumnado permaneza exclusivamente nos espazos permitidos. 

2. Controlar que o alumnado teña un comportamento axeitado, velar pola limpeza e non permitir 
actividades que poidan causar danos ás instalacións, ao alumnado ou ao profesorado. 

3. Promover o regreso do alumnado ás aulas cando toque o timbre. 

i. O persoal responsable de garda de recreo distribuirase do seguinte xeito: 

1. Porta de acceso ao recinto: será controlada por un conserxe. 

2. Interior do edificio e Aula de Convivencia: o profesorado de garda nesta zona será o encargado 
de que o alumnado permaneza soamente nos lugares permitidos. Tras realizar a rolda inicial, 
desaloxando os corredores e as zonas non permitidas, comprobará na sala de profesorado a listaxe 
co alumnado derivado á aula de convivencia durante o recreo e permanecerá na mesma 
supervisando o traballo do alumnado. 

3. Recinto exterior: o profesorado de garda nesta zona controlará o valado do recinto e as pistas. 

l. O profesorado asignado ás gardas de recreo poderá rotar entre o interior do edificio e os exteriores por 
quendas. 

8. REALIZACIÓN DAS GARDAS DE TRANSPORTE 

a. O alumnado usuario de transporte escolar, ao baixar do transporte debe entrar inmediatamente no 
recinto, poñerse a disposición do profesorado de garda e esperar dentro do recinto o inicio das 
clases; por tanto, baixo ningunha circunstancia pode permanecer no exterior do recinto. Do mesmo 
xeito, ao remate das clases, en canto chegue o autobús débese subir de inmediato. 

b. A garda de transporte implica o control da entrada no recinto escolar ao baixar do autobús ou da 
saída do recinto ata subir a el do alumnado que utiliza o transporte escolar. 

c. O profesorado de garda de transporte na(s) hora(s) de entrada deberá estar con 10 minutos de 
antelación nun lugar do recinto desde onde poida visualizar a chegada do transporte escolar 
vixiando que o alumnado transportado entre no recinto escolar e non volva saír. 

d. O profesorado de custodia na(s) hora(s) de saída deberá controlar a saída do alumnado do recinto 
escolar ata que suba ao transporte escolar. 

e. No caso de que un alumna/o non faga o indicado, poñerá o feito en coñecemento do equipo directivo 
o antes posible. 

 

9. XESTIÓN DE INCIDENCIAS E GARDAS NA AULA DE CONVIVENCIA 
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a. Seguirase o protocolo de xestión de incidencias do centro en canto ás funcións do profesorado de 

garda: 

b. As fichas de Reflexión estarán na bandexa habilitada dentro da Aula de Convivencia. Entregaráselle a 
cada alumno/a a que lle corresponda cubrir segundo estea indicado no parte de incidencias. 

c. Cando o alumnado derivado á aula de convivencia teña que realizar tarefas durante a súa estancia, o 
profesorado de garda encargarase de supervisar que as estea facendo. 

d. Ningún alumno/a permanecerá só na aula de convivencia. Debe haber sempre profesorado 
responsable: de garda, de dirección e/ou do equipo de convivencia. 

  

10. GARDAS DE DIRECCIÓN 

Sempre que sexa posible, procurarase que en cada hora lectiva un membro do equipo directivo 
estea de garda de dirección, supervisando a correcta realización das gardas do profesorado e axudando a 
resolver as incidencias que puidesen xurdir e que o profesorado de garda non poida solucionar por si 
mesmo de forma autónoma. 

 

10 QUENDAS DE VIXILANCIA NOS RECREOS 

Nas dúas seccións de recreo, de 10:25 a 10:45 e de 12:25 a 12:45, estarán dous profesores de vixilancia. 

A quenda de vixilancia dos recreos será a seguinte: 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

10:25 – 10:45 Jorge Sáez / 
Chus Seijido 

Joaquina / 
Chefa / Chus 
Seijido 

Rosa Quinteiro / 
Katia/ Chefa 

Maneiro/ Chefa/ 
Jorge Sáez 

Xesús Alcaide/ 
Chefa/ Jorge 
Sáez 

12:25 – 12:45 Jorge Sáez / 
Rosa Quinteiro 

Nel / Xesús 
Alcaide / Chus 
Seijido 

Paula Muñiz/ 
Tattiana 

Katia/ Tattiana/ 
Nel 

Paula Muñiz / 
Chus Seijido 

  

 

 

11 QUENDAS DE VIXILANCIA BUS 

De luns a venres de 8:25 a 8:45 e de 14:25 a 14:45, e os luns tamén de 16:00 a 16:20 e de 18:00 a 18:20. 

 

 

- Recolle ao alumno/a amoestado na aula. 

- Recolle e asina o parte de incidencias. 

- FALTA LEVE: Entrega a Ficha de Reflexión e supervisa ao alumnado expulsado na aula de 
convivencia. Ao remate da sesión, entrega ambos documentos ao titor/a do alumnado no casilleiro 
habilitado na sala do profesorado para notificacións de grupos. 

- FALTA GRAVE: Deriva ao alumno/a directamente a Xefatura de estudos e entrega o parte. 
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12 PROTOCOLO DE XESTIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA E PUNTUALIDADE 
DO ALUMNADO  

 

1. OBXECTIVO 

Regular de forma clara e concreta no noso centro o control e xestión das faltas de asistencia e de 
puntualidade do alumnado. 

2. MARCO NORMATIVO 

 

3. CONTROL DE ASISTENCIA A CLASE E REXISTRO E COMUNICACIÓN DAS AUSENCIAS 

O control da asistencia farase da maneira seguinte: 

a. Profesorado. Encargarase de introducir no programa de xestión (XADE) as faltas de asistencia 
dentro da sesión de clase sempre que sexa posible. En todo caso, as faltas deben introducirse 
dentro do mesmo día. O profesorado de garda comunicaralle as faltas ao titor/a, que se encargará 
de introducilas no programa de xestión. 

b. Familia/representantes legais. Encargarase de xustificar as ausencias ou faltas de puntualidade dos 
seus fillos/as cubrindo o impreso oficial dispoñible na conserxería do centro, e que irá acompañado 
dunha xustificación documental nos casos que proceda. Teñen a consideración de xustificables as 
seguintes faltas de asistencia a clase do alumnado: 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

08:25 – 08:45 Katia Javier Martín Maneiro Katia Javier Martín 

14:25 – 14:45 Marcos Joaquina Paula Muñiz Xesús González Marcos 

16:00 – 16:20 Xesús Alcaide     

18:00 – 18:20 Xesús Alcaide     

  

a. 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. 

Artigo 23.3. Os centros educativos establecerán, nas súas normas de organización e funcionamento, 
os procedementos para a aplicación dos citados protocolos, e recollerán, como mínimo, as seguintes 
actuacións ante situacións de desescolarización, absentismo e/ou abandono escolar temperán: 

a) Control e rexistro das incidencias na asistencia do alumnado aos centros escolares. 

b) Información ás nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado e intervención ante a detección de 
casos. 

c) Se procede, traslado da información á Inspección Educativa por parte da dirección do centro. 

b. Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. 

Artigo 7.2. Son deberes básicos de convivencia do alumnado: (...) h) Asistir a clase con puntualidade 
e co material preciso. 

c. Instrucións do 31 de xaneiro de 2014 da Dirección Xeral de Educación de formación profesional e 
innovación educativa polas que se traslada o protocolo educativo para a prevención e o control do 
absentismo escolar en Galicia 

d. NOF do centro,  Título III, capítulo II, artigo 31 
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No caso de faltas a exames ou probas, o profesor/a da materia afectada ten dereito a esixir 
acreditación documental do motivo alegado polo alumno/a para os efectos de recoñecerlle o dereito a que 
se lle repita a proba. Como norma xeral para os casos de exame o profesor/a afectado solicitará un 
xustificante médico ou documento oficial de acreditación dun deber inescusable que deba realizarse 
precisamente nese día e momento, dado que as indisposicións leves ou outros posibles motivos de falta 
non ineludibles poden, se for o caso, talvez servir para xustificar a ausencia a unha sesión lectiva normal, 
pero non a unha proba avaliadora previamente establecida.  

Nos casos de enfermidades crónicas ou reiteradas, poderá achegarse exclusivamente xustificante 
do pai/nai cando, a xuízo do titor/a e do profesor/a afectado, e á vista dos datos ou informes médicos en 
poder do titor/a, sexa unha enfermidade que poida imposibilitar con habitualidade de todo punto a 
asistencia ao centro sen que por iso se deban producir constantes visitas ao médico. 

Posto que o profesorado procederá a introducir diariamente as faltas de asistencia e puntualidade, os 
pais poderán coñecer día a día toda a información puntual relativa ás faltas de asistencia dos seus fillos/as 
accedendo á aplicación informática espazoAbalar, que a Consellería pon á súa disposición. Así mesmo, 
os pais poderán xustificar ditas faltas ante o titor/a a través desta aplicación. 

c. Alumnado maior de idade. O alumnado maior de idade que conviva emancipado asinará as súas 
propias faltas despois de que o titor/a teña comunicación por escrito dos pais ou titores legais de dita 
emancipación. Cando a falta sexa de máis de 3 días, a causa se reitere, ou cando así o aconsellen as 
circunstancias, o motivo deberá acreditarse documentalmente. 

d. Alumnado. Nos tres días seguintes á incorporación, entregaralle ao seu titor/a a xustificación escrita e 
asinada pola súa familia, engadindo o documento correspondente cando sexa preciso. En caso de faltar 
máis dunha semana deberá comunicárselle esta circunstancia ao centro. 

É responsabilidade do alumnado, no momento de se reincorporar ás clases, poñerse ao día no 
referente aos contidos impartidos durante a súa ausencia, para o que poderá, en primeira instancia, 
recorrer aos compañeiros/as de grupo, e, por suposto, ao profesor/a de cada materia, que lle 
proporcionará toda a información e indicacións que precise. 

e. Profesorado titor. Encargarase de introducir no programa de xestión as faltas do alumnado da súa 
titoría que lle sexan comunicadas polo profesorado de garda. Así mesmo, encargarase de rexistrar no 
XADE a xustificación das faltas de asistencia a clase do seu alumnado, de acordo cos criterios e prazos 
establecidos. É potestade do titor/a aceptar ou non a xustificación das faltas presentadas polo alumnado 
ou os seus pais, e que lle ofrezan dúbidas sobre a súa validez ou pertinencia. O profesor/a titor/a deberá 
comunicar ás nais, aos pais ou ás persoas titoras legais ou gardadoras do alumnado todas as faltas de 
asistencia a clase e de puntualidade de cada mes, dentro dos primeiros cinco días naturais do mes 
seguinte, e diferenciando as faltas xustificadas das non xustificadas. No referente ás comunicacións 
diarias, e posto que o profesorado procederá a introducir diariamente as faltas de asistencia e 
puntualidade, os pais poderán coñecer día a día toda a información puntual relativa ás faltas de asistencia 
dos seus fillos/as accedendo á aplicación informática espazoAbalar, que a Consellería pon á súa 
disposición. Así mesmo, os pais poderán xustificar ditas faltas ante o titor/a a través desta aplicación. 

 

4. PROCEDEMENTO XERAL E CONTROL DAS FALTAS DE PUNTUALIDADE DO ALUMNADO 

O control da puntualidade farase da maneira seguinte: 

a. Todo o profesorado introducirá as faltas de puntualidade do alumnado no programa de xestión 
(XADE) durante a sesión de clase sempre que sexa posible. En todo caso, as faltas deben 
introducirse dentro do mesmo día. 

b. O profesorado titor encargarase de facer constar como xustificadas as faltas de puntualidade do seu 
alumnado cando proceda. É potestade do titor/a aceptar ou non a xustificación das faltas de 

Faltas xustificables Xustificante 

Citacións que impliquen un deber inescusable, que será xustificable polo tempo 
necesario 

Documento acreditativo 

Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao Documento acreditativo 

Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais ou 
similares, para o que será xustificable o tempo necesario 

Documento acreditativo 

Enfermidade, pola que se pode xustificar o tempo imprescindible, indicado por 
prescrición médica 

Xustificante médico 

Indisposicións de saúde leves ou outras causas xustificables a xuízo do titor/a Xustificante do pai/nai 
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puntualidade presentadas polo alumnado ou os seus pais, e que lle ofrezan dúbidas sobre a súa 
validez ou pertinencia. Para algúns casos específicos máis habituais véxase ademais o recollido no 
punto e). 

c. Ademais de todo o indicado nos puntos a) e b) precedentes, nas primeiras horas da mañá ou da tarde 
o profesor/a que está impartindo a sesión pode evitar que o alumno/a, que chegue tarde 
reiteradamente, se incorpore á aula. Para iso, cubrirá o parte e seguirase o protocolo de incidencias.  

d. A supresión do dereito a asistencia a clase nesa 1ª hora por falta de puntualidade inxustificada e 
reiterada suporá unha falta leve, polo tanto, as medidas consecuentes correspondentes. 

e. Algunhas casuísticas concretas: 

 

 

 

 

 

 

 

QUE FACER SE… 
O PROFESOR/A 

(O PROF. DE GARDA) 

O PROFESOR/A TITOR/A 

O alumno/a falta porque participa 
nunha actividade complementaria ou 
extraescolar. 

NON SE PON FALTA, sempre 
comprobando a listaxe de 
participantes. Se non está na 
listaxe é falta non xustificada. 

[Se é o caso, ponlle a falta o prof. 
que está na actividade]. 

Debe ter a precaución de 
COMPROBAR QUE NON 
FIGUREN metidas esas faltas 
(non se trata dunha “falta”; o 
alumno está participando nunha 
actividade do centro). 

O alumno/a falta porque comunicou 
debidamente a súa participación 
nunha xornada de folga convocada 
correctamente. 

PONSE FALTA DE ASISTENCIA 
XUSTIFICADA, sempre despois de 
comprobar a listaxe de 
participantes. Se non está na 
listaxe é non xustificada. 

Debe ter a precaución de 
comprobar que esas faltas 
figuren todas como 
XUSTIFICADAS (do alumnado 
que comunicou debidamente). 

O alumno/a sae da clase (falta unha 
parte da clase) porque a familia veu 
recollelo a media clase. 

NON SE PON FALTA, dado que si 
estivo nesa clase, e consta que 
marcha coa familia. 

 

--- 

O alumno/a falta porque está 
sancionado con privación de 
asistencia ó centro. 

PONSE FALTA DE ASISTENCIA 
XUSTIFICADA. 

Debe ter a precaución de 
comprobar que esas faltas 
figuren todas como 
XUSTIFICADAS. 

O alumno/a falta (BACHARELATO, 
1ª hora da mañá ou da tarde) 
porque xa foi avisado (para os que 
conten con autorización) polo 
profesor/a de que non ía asistir a 
dar a clase. 

O prof. de garda déixalle 
CONSTANCIA Ó TITOR/A do 
alumn. ausente INDICANDO 
CLARAMENTE que faltaba 
TAMÉN O PROFESOR/A. Anota 
no libro a falta do prof. 

Debe introducir no Xade esas 
faltas como faltas de 
asistencia XUSTIFICADAS. 

O alumno/a está na Aula de 
Convivencia expulsado polo 
profesor/a. 

NON SE PON FALTA. Debe 
recollelo SEMPRE o profesorado 
de garda na aula e ter o PARTE 
CUBERTO (v. “Protocolo xestión 
incidencias”). 

Recibirá a comunicación que 
proceda de Xefatura de 
Estudos. 

O alumno/a está na Aula de 
Convivencia porque chegou tarde e o 
retivo alí o profesorado de garda. 

PONSE FALTA DE ASISTENCIA 
NON XUSTIFICADA (v. “Protocolo 
control de asistencia…”). 

Debe, salvo xustificación crible, 
manterlle esa falta como NON 
xustificada (v. “Protocolo control 
de asistencia…”). 

O alumno/a falta da Aula de 
Convivencia. 

O profesorado de garda déixalle 
constancia ó titor/a do alumno/a 
que falta. 

Debe introducir no Xade esas 
faltas, en principio, e salvo 
xustificación, como faltas de 
asistencia NON 
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XUSTIFICADAS. 

O alumno/a está con outro 
profesor/a, que nolo comunicou (para 
facer un exame, para unha 
actividade concreta etc.). 

NON SE PON FALTA, dado que 
está con outro profesor, co noso 
coñecemento (e permiso). 

 

--- 

 

5. INDICACIÓNS E PROCEDEMENTO XERAL SOBRE FALTAS DE ASISTENCIA OU PUNTUALIDADE 

a. A incorporación á clase producirase sempre, en todo caso, cumprindo o alumno/a coas elementais 
normas de educación e civismo; isto é: chamando á porta, pedindo permiso para entrar e esperando 
a autorización do profesor/a, e, se este/a así llo demandase, dando a explicación correspondente do 
motivo do atraso. 

b. Se o alumno/a accede á aula ao inicio da clase, no momento en que se estea realizando o trámite de 
control de asistencia, o profesor/a procederá a poñerlle unha falta de puntualidade. 

c. No caso de que o alumno/a se incorpore á aula nun momento posterior a que o profesor/a estea 
realizando o trámite de control de asistencia, e independentemente do tempo transcorrido desde o 
inicio da clase, o profesor/a poderá optar por manterlle a falta de asistencia, sen necesidade de 
volver realizar o trámite burocrático (coa consecuente perda de tempo de docencia). Enténdese, 
neste caso, que pode proceder ademais o mantemento da falta de asistencia dado que, se non a 
toda, o alumno/a si faltou a unha parte importante da clase (falta, da que, por tanto, debe quedar 
constancia e da que debe haber comunicación aos pais ou titores legais). 

d. Pese ao anterior, en caso de entrada na aula de malos modos, sen aparente motivo xustificado ou de 
reincidencia, o profesor/a poderá optar por non permitir a entrada do alumno/a, mais neste caso 
cubríndolle sempre o parte correspondente e actuando segundo o protocolo establecido. 

6. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DO ABSENTISMO ESCOLAR NA ESO 

a. Cando as faltas de asistencia a clase do alumnado presenten dificultades para a súa xustificación ou 
cando se incremente de forma significativa o número de faltas sen xustificar (antes de chegar a 10% 
do horario lectivo mensual), o profesorado titor convocará telefonicamente ou por correo (modelo 
anexo I do protocolo de absentismo escolar) a nai, o pai ou as persoas titoras legais ou gardadoras 
do alumno/a a unha reunión, coa finalidade de reconducir a situación e tratar de corrixila e evitar a 
apertura do expediente de absentismo. 

b. O titor/a levantará acta da devandita reunión segundo o modelo do anexo II do protocolo de 
absentismo escolar e informará á xefatura de estudos. 

c. Cando o titor/a detecte que un alumno/a presenta un número de faltas de asistencia a clase sen 
xustificar superior ao 10% do horario lectivo dun determinado mes proporá o inicio dun expediente 
de absentismo e comunicará a situación á xefatura de estudos (anexo III). 

d. O inicio dese expediente deberá realizarse, como máximo, dentro dos sete días naturais seguintes á 
data na que as faltas de asistencia a clase sen xustificar superaron o 10% do horario lectivo 
mensual. 

e. O titor/a convocará telefonicamente ou por correo (anexo V), a nai, o pai ou as persoas legais titoras 
ou gardadoras do alumno/a a unha entrevista para analizar e resolver esa situación. Levantará acta 
desa reunión (anexo VI). 

f. Activado o protocolo de absentismo, a xefatura de estudos rexistrará todas as actuacións e 
información correspondente (anexo IV) e intervirá, de ser necesario, na tramitación do expediente de 
absentismo (anexos VII-X). 

7. CICLOS FORMATIVOS. 

Nos ciclos formativos, tanto o cómputo de faltas de asistencia coma a súa xustificación, realizarase de 
acordo coa normativa específica da Formación Profesional. (RESOLUCIÓN de 24 de zullo de 2018). 

Perda do dereito á avaliación continua 

1. Conforme se determina no artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011, o número de faltas que 
implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % respecto 
da súa duración total. Para os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua, 
o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou da alumna na 
xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido no correspondente 
regulamento de réxime interior do centro. Para tales efectos e con carácter previo, o centro 
enviará un apercibimento ao alumno ou á alumna cando as faltas de asistencia inxustificadas, 
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consonte o anterior, nun determinado módulo superen o 6 % respecto da súa duración total. Nel 
indicarase que perderá o dereito á avaliación continua no módulo de acumular un 10 % de 
inasistencias inxustificadas con respecto á súa duración total. Cando as faltas de asistencia 
alcancen a citada porcentaxe comunicarase a perda do dereito á avaliación continua. En caso de 
que se produza a perda do dereito á avaliación continua, na secretaría do centro deberá quedar 
constancia do apercibimento e da comunicación da perda do dereito á avaliación continua. 

2. Para o alumnado matriculado logo de iniciadas as actividades lectivas, non se terán en 
consideración as sesións previas á formalización da matrícula. 

3. O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua nun determinado módulo terá dereito a 
unha proba final extraordinaria previa á avaliación final de módulos correspondente, de acordo co 
establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011. 

4. Segundo o artigo 20.5 da Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de 
formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a 
admisión nestas ensinanzas, a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo 
non lle será de aplicación ao alumnado de ciclos formativos de formación profesional básica en 
idade de escolarización obrigatoria. 

8.- EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS. 

A falta de asistencia reiterada ás actividades de formación é motivo de perda do dereito da avaliación 
continua nos seguintes casos: 

1.- Nun ámbito cando o número de faltas de asistencia sen xustificar supere o 10% do cómputo total 
establecido para ese ámbito no cuadrimestre. 

2.- En todos os ámbitos cando o número de faltas sen xustificar supere o 10% do horario total establecido 
nese cuadrimestre para todos os ámbitos nos que estea matriculado. 

O titor/a notificará ao alumno/a a posible perda de avaliación continua cando o número de faltas nun 
ámbito ou en todos os ámbitos supere o 8%. 

 

13 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE FOLGAS DE ESTUDANTES  

1. OBXECTIVOS 

− Dispoñer dun protocolo claro para a organización do centro durante as xornadas de folga de 
estudantes. 

− Garantir o exercicio dos dereitos do alumnado que decide asistir a clase e o que decide secundar 
a folga.  

2. PROCEDEMENTO 

1) O alumnado ten dereito a manifestar a súa discrepancia respecto ás decisións educativas que lle 
afecten a partir de 3º ESO, No caso de que esa discrepancia se manifeste cunha proposta de non 
asistencia a clase, celebrarase unha reunión da Xunta de delegados/as convocada pola Xefatura 
de Estudos (previamente informada polo representante de delegados/as da convocatoria) ou polo 
menos coa metade dos seus membros, e redactarase unha acta proposta de non asistencia ao 
centro. (ANEXO I). 

2) En calquera caso, os motivos da proposta de non asistencia ao centro deben ser de tipo educativo e 
estar respaldados por unha convocatoria dun sindicatos de estudantes. 

3) Esta proposta entregarase á Dirección do centro cunha antelación dun mínimo de 3 días antes da 
xornada de folga. A dirección do centro será quen autorice a convocatoria conforme á pertinencia 
ou non dos motivos, segundo se establece no punto 2. 

4) Nesta proposta daranse a coñecer o día previsto e as actividades convocadas. Así mesmo, 
entregarase un listado de cada grupo coas firmas do alumnado que secundará a folga. (ANEXO 
II) 

5) En ningún caso poderán exercer este dereito de non asistencia a clase o alumnado de 1º e 2º ESO, 
sexa cal sexa a súa idade. 

6) Os distintos delegados/as informarán aos seus grupos sobre a proposta de inasistencia. 

7) A dirección do centro informará ás familias afectadas sobre a proposta de non asistencia polas 
canles que estime oportunas. 

8) No caso de que a dirección do centro autorizase a proposta de non asistencia a clase (punto 3), as 
ausencias do alumnado con motivo da convocatoria de folga será Xustificadas, e non serán 
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consideradas condutas contrarias á convivencia e, polo tanto, non poderán ser obxecto de 
corrección de ningún tipo por parte do profesorado. 

9) A efectos de coñecer se as familias están informadas do seguimento do seu fillo/a á convocatoria de 
folga, e así xustificar dita falta, o alumnado menor de idade deberá entregar unha nota 
informativa cumprimentada pola familia.  

10) Unha vez coñecida a convocatoria oficial da folga por parte do profesorado, evitarase programar 
actividades como controis ou exames para esa xornada. 

11) No caso de que un control ou exame estivera establecido con anterioridade á convocatoria de 
folga, o alumnado que non a secunde terá dereito a que se realice dita proba, caso de que así o 
desexe. O alumnado que se ausente ese día e presente xustificante, terá dereito a que se repita 
dita proba. 

12) En calquera caso o profesorado, se así o estima conveniente, poderá impartir as súas clases con 
normalidade, e seguir adiante coa súa programación didáctica, independentemente do alumnado 
que asiste a clase. 

13) Co fin de preservar e garantir dereito do alumnado que queira asistir ás clases durante a 
convocatoria de folga, se o alumnado que está en folga acude ao centro se lle considerará que 
deixa de exercer ese dereito e que se incorpora ás clases normais, non podendo abandonar o 
centro ata o fin normal día xornada.  

 

14 LIBROS DE TEXTO 

− Libros de texto e demais materiais curriculares establecidos no centro. 

1º ESO: 

MATERIA TÍTULO AUTORÍA/EDITORIAL  ISBN 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA EDIXGAL   

LINGUA GALEGA E LITERATURA EDIXGAL   

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA EDIXGAL   

XEOGRAFÍA E HISTORIA EDIXGAL   

EDUCACIÓN FÍSICA EDIXGAL   

2ª LINGUA ESTRANXEIRA - FRANCÉS EDIXGAL   

RELIXIÓN – VALORES ÉTICOS EDIXGAL   

OBR. PRENSA/OBR.MUSICAL/ CLIMÁNTICA EDIXGAL   
MATEMÁTICAS MAT – AULA 3D VICENS VIVES 978-84-682-3035-1 

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 
EDU. PLÁSTICA E 

VISUAL I ESO 
SAVIA ou CELME. 

EDITORIAL SM 
978-84-675-76085 

1ª LINGUA ESTRANXEIRA - INGLÉS 
NEW ACTION 1 / 
Student´s Book 

BURLINGTON 2016 978-9963-51-685-8 

 

2ºESO: 

MATERIA TÍTULO AUTORÍA/EDITORIAL  ISBN 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ EDIXGAL   

LINGUA E LITERATURA GALEGA EDIXGAL   

1ª LINGUA ESTRANXEIRA - INGLÉS 
NEW ACTION 2 / Student´s 
Book 

BURLINGTON 2016 978-9963-51-691-9  

MATEMÁTICAS MAT-AULA 3D VICENS VIVES 978-84-682-3572-1 

XEOGRAFÍA E HISTORIA EDIXGAL   

FÍSICA E QUÍMICA FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO EDEBÉ 
978-84-683-1719-9 
(BLOQUES I-II) 

VALORES ÉTICOS - BILINGÜE EDIXGAL   

 

3ºESO: 
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MATERIA TÍTULO AUTORÍA/EDITORIAL  ISBN 
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3 ANAYA 978-84-678-5334-6 
LING. GALEGA E LIT. LING. GALEGA E LIT. 3 ANAYA 978-84-678-5332-2 

LING. CASTELÁ E LIT. 
LENGUA Y LITERATURA 

CASTELLANA 
OXFORD 978-84-673-8517-5 

INGLÉS MOSAIC 3/ Student´s Book PAUL KELLY / OXFORD-2015 978-0194-65-206-3 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 
XEOGRAFÍA E HISTORIA 3º 

ESO 
A. ALBERT MAS / SANTILLANA 978-74-698-225388 

CULTURA CLÁSICA CULTURA CLÁSICA ESO-I M.DURÁN / CASALS 978-84-218-5751-9 

FISICA E QUIMICA FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO EDEBÉ 
978-84-683-2112-2015 

(BLOQUES I-II) 
EDUCACIÓN PLÁSTICA E 
VISUAL 

EDU. PLÁSTICA E VISUAL II 
ESO 

SAVIA ou CELME. EDITORIAL 
SM 

978-84-675-76412 

VALORES ÉTICOS 
(BILINGÜE) 

ETHICAL VALUES 3º ESO VICENS VIVES 978-84-682-4155-5  

 

 

4º ESO: 

MATERIA TÍTULO AUTORÍA/EDITORIAL  ISBN 
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4 ANAYA 978-84-698-1253-2 

LING. GALEGA E LIT. 
LINGUA GALEGA E LITERATURA 

4 
ANAYA 978-84-698-1251-8 

LING. CASTELÁ E LIT. 
LENGUA Y LITERATURA 

CASTELLANA 
OXFORD 978-84-673-5845-2 

INGLÉS MOSAIC 4 /Student´s book PELTERET-KELLY / OXFORD-2015 978-0194-65-247 

XEOGRAFÍA E HISTORIA XEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 
M.GARCIA SEBASTIAN/VICENS 

VIVES 
978-84-682-36346 

CIENCIAS APLICADAS CIENCIAS APLICADAS 4º ESO VICENS VIVES 978-84-682-3900-2 

LATÍN 
LATÍN 4º ESO-PROYECTO SABER 

HACER 
SERIE INTERPRETA / 

SANTILLANA 
978-84-8305-646-2 

CULTURA CLÁSICA CULTURA CLÁSICA ESO-4 M.DURÁN / CASALS 978-84-218-5483-9 

FISICA E QUIMICA FÍSICA Y QUÍMICA  4º ESO EDEBÉ 
978-84-683-1720-5 

(BLOQUES I-II) 

FRANCÉS 

PARACHUTE 4 LIVRE DE L'ÉLÈVE  

PARACHUTE 4 CAHIER 
D'EXERCICES  

SANTILLANA FRANÇAIS  

 
 9788490491874    

9788490492154   

 

 

1ºBAC: 

MATERIA TÍTULO AUTORÍA/EDITORIAL  ISBN 

FILOSOFÍA (BILINGÜE) PHILOSOPHY FILES S. LAW / ED. ORION  
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1 ANAYA 978-84-678-2811-5 
LING. CASTELÁ E LIT. LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA OXFORD 978-84-673-8551-9 
INGLÉS OVER TO YOU 1º BAC OXFORD 978-0194-32-668-1 
HISTORIA DO MUNDO 
CONTEM. 

HISTORIA MUNDO CONTEM. 1º BAC 
SANTILLANA 
OBRADOIRO 

978-84-9972-2863 

LATÍN I 
LATÍN 1. BACHILLERATO CÓDIGO 

ABIERTO 
M DURÁN / CASAIS 978-84-218-6704-4 

FISICA E QUIMICA FÍS- QUÍMICA  BRUÑO 2016 
978-84-696-0935-4 

(BLOQUES I-II) 
DEBUXO TÉCNICO DIBUJO TÉCNICO I 1º BACHILLERATO SAVIA. EDITORIAL SM 978-84-675-7659 

 

2ºBAC: 

MATERIA TÍTULO AUTORÍA/EDITORIAL  ISBN 
INGLÉS OVER TO YOU 2º BAC OXFORD 978-0194-32-676-6 

FÍSICA FÍSICA BAÍA   
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QUÍMICA QUÍMICA BAÍA ou EDEBÉ  
HISTORIA DE 
ESPAÑA 

HISTORIA DE ESPAÑA 2º BAC OBRADOIRO SANTILLANA 978-84-9995-2000 

MATEMÁTICAS  II MANUAL DE MATEMÁTICAS 2 Copias de libre distribución 978-1-84799-420-2 
LATÍN LATÍN 2. BACHILLERATO GRUPO EDEBÉ 978-84-683-1842-4 
GREGO II GRIEGO. 2º BACHILLERATO J. ALMODÓVAR / EDITEX 978-84-9771-580-5 
DEBUXO TÉCNICO DIBUJO TÉCNICO II 2º 

BACHILLERATO 
SAVIA. EDITORIAL SM 978-84-675-87203 

XEOGRAFÍA XEOGRAFÍA 2º BAC Mª CONCEPCIÓN MUÑOZ/ANAYA 978-84-698-1363-8 
PATRIMONIO 
ARTÍSTICO GALICIA 

BREVE HISTORIA DA ARTE GALEGA LÓPEZ   BERNÁRDEZ/ NIGRA TREA-
2005 

84-9536-33-6 

 

FP Básica 1º: 

 

MATERIA TÍTULO EDITORIAL 
AUTORÍA / OUTRAS 

OBSERVACIÓNS 
ÁMBITO SOCIAL COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I ANAYA 978-84-678-3355-3 

  

FP Básica 2º: 

MATERIA TÍTULO EDITORIAL 
AUTORÍA / OUTRAS 

OBSERVACIÓNS 
ÁMBITO SOCIAL COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II ANAYA  

 

CM Xestión Administrativa: 

MATERIA OBSERVACIÓNS TÍTULO EDITORIAL 
AUTORÍA / OUTRAS 

OBSERVACIÓNS 
TÉCNICA 

CONTABLE 
CMXAD TÉCNICA CONTABLE McGRAW-HILL 

 

INGLÉS CM XAD 
BURLINGTON OFFICE 

ADMINISTRATION /student´s 
BURLINGTON 2013 

978-9963-51-053-5 

FORMACIÓN E 
ORIENTACIÓN 
LABORAL 

CM XAD 
FORMACIÓN E ORIENTACIÓN 

LABORAL 
EDITEX-2016 978-84-9078-586-7 

 

CS Administración e Finanzas: 

MATERIA OBSERVACIÓNS TÍTULO EDITORIAL 
AUTORÍA / OUTRAS 

OBSERVACIÓNS 
CONTABILIDADE 
E FISCALIDADE 

CSADFI CONTABILIDAD Y FISCALIDAD EDITEX 
 

INGLÉS CSXAD 
BURLINGTON BUSINESS 
ADMINISTRATION AND 

FINANCE/student´s 

BURLINGTON 
2013 

978-9963-51-055-9 

 

 

15 PLAN DE ORGANIZACIÓN E COORDINACIÓN DAS TAREFAS DO PERSOAL 
NON DOCENTE 

O traballo do persoal non docente repártese do seguinte xeito:  

1. O persoal administrativo encárgase de ordenar, controlar e elaborar a documentación 
administrativa e estatística do Centro. Ademais mantén aberta a Secretaría de 09:00 a 14:00 
horas para a atención ao público todos os días da semana.  

 

2. O persoal subalterno, conserxes, se encargan de: 

− Custodiar o mobiliario, máquinas, instalacións e locais, dando conta dos desperfectos ou 
alteracións que se observen. 
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− Controlar a entrada das persoas alleas, e atender, informar, orientar e indicar a Unidade ou Oficina 
á que deben dirixirse, acompañándoos si fose preciso. 

− Custodiar as chaves do centro.  

− Recibir e distribuír a correspondencia.  

− Manexar as fotocopiadoras e multicopista do centro.  

− Efectuar a apertura e pechadura das portas do centro na xornada de traballo.  

− Realizar os encargos oficiais relacionados coas súas funcións dentro e fóra do edificio.  

− Atender a centralita telefónica.  

− Realizar, dentro das dependencias do centro, os traslados menores de material, mobiliario e 
enseres, que fosen necesarios.  

 

3. O persoal de limpeza se encarga de: 

− Realizar a limpeza de cristais en edificios e locais. 

− Levar a cabo a limpeza do mobiliario situado no interior dos espazos a intervir.  

− Realizar a limpeza de chans e paredes en edificios e locais. 

        -     Realizar a limpeza e tratamento de superficies en edificios e locais utilizando maquinaria..  

4 DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS  

1 DATOS DE ALUMNADO TRANSPORTADO 

 

Número de alumnas/os:  30 alumnos nas nosas rutas. Hai 5 alumnos máis transportados pero fan a ruta 
co IES Virxe do Mar porque se adapta mellor aos seus domicilios. En total 35 alumnos transportados. 

Rutas: 2 

Itinerarios:  Castro-Noia 

       Cuns-Noia 

 

5 PROGRAMA PARA A FORMACION EN CENTROS DE TRABALLO (FCT). CURSO 
2019-2020 

 

Para o  desenvolvemento da FCT  seguirase a normativa , a Orde de 28 de Febreiro de 2007 . 

O módulo ten a mesma estructura que o resto dos módulos dos ciclos ( capacidades , contidos , criterios 
de avaliación , ... ) , coa diferencia que se desenvolve en empresas , nun ámbito productivo real , onde os 
alumnos poden observar e desempeñar as actividades propias dos distintos postos de traballo , do perfil 
profesional correspondente e da organización dos procesos productivos .  

A finalidade da organización deste programa de FCT é a de  permitirlle ós alumnos completar as 
competencias e capacidades que se lles pedían cando comezaron os estudos e así obter o aprobado total 
no ciclo , e favorecer a súa inserción no mundo laboral no sector profesional correspondente . 

 

Coordinador de FCT : 

O docente responsable da coordinación de tódolos aspectos relativas a FCT é María José Bragaña 
Miguéns, profesor que imparte docencia neste centro, e que pertence o Departamento Administrativo . 

Dentro das funcións máis importantes desta coordinación , estarían as de búsqueda de empresas , 
sinatura de convenios de colaboración con empresas , elaboración de toda a documentación relativa a 
FCT , participar no seguemento da FCT , solicitude axudas , resolver solicitudes de exención , ..... 

 

Alumnos implicados :  

A determinación do número de alumnos que acceden á FCT non se pode establecer  nun principio , pois 
depende do número de alumnos que aproben o segundo curso dos ciclos ( marzo de 2020) .  
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Tamén hai que ter en conta que poden facer a FCT alumnos aprobados outros anos , ben en xuño ou ben 
que que decidiron retrasar a súa realización ( por temas familiares , laborais , .... ) , e poden optar por 
facela neste curso académico 2019-2020 . 

Actualmente o número de alumnos matriculados nos segundos cursos , é o seguinte : 

CICLO FORMATIVO NÚMERO DE ALUMNOS  

CS laboratorio clínico 22 

CS administracion e finanzas 13 

CM xestión administrativa 11 

CM telecomunicacións 4 

FP  básica electricidade e electrónica 6 

 

 

 

Empresas colaboradoras de FCT : 

O centro ten asinado convenio de colaboración para a realización da FCT cun total de 196 empresas e 
entidades privadas ou públicas . En función das necesidades dos alumnos , asinaranse , previa 
autorización da Consellería , novos convenios de colaboración . 

 

A selección das empresas onde irán os alumnos , corresponderalle o coordinador de FCT , tendo en conta 
as preferencias dos alumnos ( non vinculantes ) , as suxerencias dos titores dos ciclos e a idoneidade de 
medios e recursos das empresas para a consecución das finalidades establecidas nos currículos . Tamén 
se valorarán os antecedentes das empresas e a posiblidade de incorporación dos alumnos á plantilla das 
mesmas unha vez finalizada a FCT . 

 

Información a titores e alumnos :  

 

Con anterioridade o inicio da FCT , entregaraselle aos titores responsables de cada ciclo , unhas 
instruccións sobre o funcionamento da FCT e un PROTOCOLO  para  o desenvolvemento da FCT . 

 

Os titores dos grupos de segundo curso son :  

 

CICLO FORMATIVO TITOR 

CS laboratorio clínico Andión Otero, Rosa María (Sustituta Begoña Pintos 
Domínguez) 

CS administracion e finanzas María del Pilar Martínez Rodríguez 

CM xestión administrativa María Jesús Seijido González 

CM telecomunicacións José Antonio Cimadevila Álvarez 

FP   básica Tattiana García Santiago 

 

 



PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL    CURSO 2019-2020 

35 

 

Ós alumnos implicados , con anterioridade a realización da FCT , se lles realizará unha charla explicativa 
relativa os aspectos máis importantes da mesma : lexislación , obrigacións , desenvolvemento , becas , 
documentación ,.....  que poderá ser individual ou grupal . 

 

Becas  FCT : 

Ademais , dentro das actividades de coordinación de FCT , realizarase a solicitude de axudas para 
alumnos que cada ano convoca a Consellería de Educación . Estas axudas cuxa cuantía xa ven 
determinada na citada Orde , proceden do FSE e da Xunta de Galicia , e estarán adicadas a financiar o 
desprazamento dos alumnos . 

 

A solicitude realizarase nos prazos establecidos, dacordo coa Orde publicada pola Consellería . Esto 
coincidirá coa estancia dos alumnos nas empresas . A Orde  vixente para os dous primeiros trimestres é a 
Orde de 6 de Maio de 2019. 

Dietas  FCT : 

O coordinador FCT e os titores de curso , cando teñan que desprazarse ás distintas empresas , terán 
dereito a solicitude das dietas establecidas polo centro educativo para sufragar os desprazamentos . Os 
mesmos deberán ser obxecto de xustificación . As cuantías para as mesmas controlanse segundo as 
directrices fixadas polo centro educativo , e deduciranse da dotación económica dos ciclos  . 

 

Duración das estancias nas empresas :  

No curriculo de cada ciclo xa aparece indicado o número de horas do módulo de FCT . 

Dependendo da xornada laboral que teñan os alumnos nas empresas , o número de días de estancia nas 
empresas variará , até completar o total de horas . 

Tendo en conta que o máis habitual é facer xornadas diarias de  7 ou 8 horas , podemos facer un cálculo 
moi axustado sobre a duración das mesmas . 

 

CICLO FORMATIVO DURACIÓN  FCT  7  H /  DIA 8 H /  DIA 

CS laboratorio clínico ( LOE) 384 horas 55 dias 48 dias 

CS administracion e finanzas 384 horas 55 días 48 días 

CM xestión administrativa 410 horas 59 días 52 días 

CM  telecomunicacións 410 horas 59 dias 52 dias 

FP  básica 320 horas 46 días 40 días 

 

 

Periodos de realización da FCT : 

 

A FCT organizase por turnos de  trimestres , a efectos de poder completar o número de horas fixadas no 
currículo para a FCT .   

 

1º turno : no periodo setembro-decembro . En concreto do 25 de setembro ó 18 de decembro . 

2º turno : no periodo xaneiro-marzo . En concreto do 8  de xaneiro ó 9 de marzo . 

3º turno : no periodo marzo-xuño. En concreto do 2 de abril ó 15 de xuño . 
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En tódolos periodos establecese un rango suficiente amplo como para poder facer fronte non só o número 
variable de horas de FCT dependendo do ciclo , senón a outras situacións coma festivos ,  imprevistos , 
xornadas diarias nas empresas de diferentes duracións , ..... 

 

Seguemento da FCT :  

 

A función do coordinador de FCT e dos titores de ciclo , será  a búsqueda de empresas e  sinatura dos 
convenios de colaboración. Ademais realizarase un seguimento dos alumnos nas empresas . 

 

Ó comezo da FCT , entregaraselle ós alumos unha carpeta con toda a documentación que deberán 
completar tanto eles como os responsables das empresas . 

 

Os alumnos visitarán o centro educativo cada 15 días , coa sua carpeta , para dar conta das súas 
experiencias nas empresas , e orientalos  adecuadamente .  Seralles revisada a documentación da 
carpeta FCT que se lles entregou ó comezo da mesma . 

 

Os titores/coordinador FCT realizarán visitas as empresas que consideren oportunas ( mínimo 2, e se é 
posible unha cada 15 días) para ter contacto cos responsables e seguir a evolución dos alumnos. 

 

A avaliación dos alumnos , corresponderalle o profesor titor , tendo en conta as valoracións feitas polos 
responsables das empresas e a documentación elaborada polo alumno ( follas semanais ) . 

 

Cando rematen a estancia na empresa , os alumnos voltarán ó centro educativo , onde o coordinador de 
FCT pechará as súas carpetas de FCT . 

 

Memoria da FCT : 

 

Ó final do curso , unha vez rematada a FCT , elaborarase unha memoria , con toda a información relativa 
ó desenvolvemento da mesma . Isto inclúe os anexos estadísticos sobre número de alumnado , aptos  non 
aptos e exentos  , axudas solicitadas , asi como observacións e propostas de mellora ou cambio para o 
curso escolar seguinte .  

 

Para a programación e desenvolvemento da FCT , seguirase a normativa en vigor, a Orde de 28 
de Febreiro de 2007. 

O módulo ten a mesma estrutura que o resto dos módulos dos ciclos (capacidades, contidos, 
criterios de avaliación), coa diferencia que se desenvolve en empresas, nun ámbito produtivo real, onde os 
alumnos poden observar e desempeñar as actividades propias dos distintos postos de traballo, do perfil 
profesional correspondente e da organización dos procesos produtivos.  

A finalidade da organización deste programa de FCT é a de  permitirlle ós alumnos completar as 
competencias e capacidades que se lles pedían cando comezaron os estudos e así obter o aprobado total 
no ciclo, e favorecer a súa inserción no mundo laboral no sector profesional correspondente . 

 

 

6 AULA DE CONVIVENCIA 

 

O plan de convivencia do centro o remodelamos e o puxemos de novo en marcha durante o pasado curso 
2019-20 como un dos pilares do funcionamento do centro, creando un equipo permanente de convivencia 
e unha liña específica dentro do plan de formación de profesorado. 
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1 OBXECTIVOS 

 

A) Ofrecer unha resposta educativa ao alumnado que, pola reincidencia da súa conducta contraria ás 
normas, debe ser privado de asistencia durante determinadas horas, materias ou días, intentando corrixir 
tratamentos individualizados e un seguimento do alumnado con problemas de conduta. 

 

B) Aproveitar o espazo co que contamos para axudar ao alumnado a xestionar os conflitos dun xeito 
pacífico e reflexivo establecendo un lugar que lle permita distanciarse do foco do conflito, onde conte co 
tempo necesario para axudarlle a reflexionar e buscar solución. 

 

C) Xestionar de maneira coordinada os conflitos do centro, ofrecendo respostas adaptadas ao grupo 
clase, tendo en conta as solución xa propostas e as condicións socio-familiares de cada un. Todo isto nos 
permitirá medir a conflitividade do noso centro. 

 

 

 

2 FUNCIONAMENTO 

Esta aula estaría atendida en horario lectivo polo profesorado que realiza función de garda. 

Se temos en conta os tres modelos citados : aula de reflexión (A R), aula de traballo (AT) e observatorio da 
convivencia (OC) teremos que establecer o modo de funcionar en cada caso concreto. 

 

• Aula de Convivencia como Aula de Reflexión (AR): 

O alumnado que impida o desenvolvemento normal do grupo-clase, pode ser enviado a Aula de Reflexión. 
Para tal fin seguirase o seguinte procedemento: 

• Cando se produza unha falta leve, o alumno/a será derivado á aula de convivencia por 1ª vez, 
deberá cubrir o Ficha de Reflexión 1ª vez e poderá voltar á clase. Se o alumno/a é reincidente, 
será enviado á aula de convivencia, cubrirá a Ficha de Reflexión 2ª vez (se é o caso), e/ou 
realizará a tarefa que o profesor/a lle asignase. 

• Ningún alumno/a pode ser enviado á aula de convivencia sen ir acompañado do parte de 
incidencias debidamente cuberto, no cal o profesor/a indicará claramente a causa que o motivou e 
as tarefas que o alumno/a deberá realizar. 

• Se se produciu unha falta grave, o alumno/a será derivado directamente a Xefatura de Estudos 
xunto co parte debidamente cuberto. 

• O/a delegado/a ou outro compañeiro/a acudirá á sala do profesorado na procura do profesorado 
de garda. En caso de que non haxa profesorado de garda dispoñible localizarase ao membro do 
equipo directivo de garda para que acuda á aula a recoller ao alumno/a. 

• O profesor/a de garda que recolle ao alumno/a recollerá e firmará o parte, de xeito que quede nel 
constancia expresa de que o alumno/a queda atendido por un profesor/a responsable.  

• En ningún caso poderá haber alumnado só na aula de convivencia polo que, de non atoparse 
profesor/a responsable, o profesor/a que amoestou ao alumno/a fará igualmente entrega do parte 
ao final da sesión/xornada en xefatura. 

• O profesor/a de garda encargarse de entregar ao alumno/a a Ficha de Reflexión e supervisar ao 
alumno/a na realización do traballo indicado polo profesor/a da materia. Cando toque o timbre de 
fin da sesión o alumno/a volverá a incorporarse á aula de forma ordinaria, e o profesorado de 
garda entregará o parte de incidencias e a ficha de reflexión na bandexa habilitada a tal fin en 
xefatura de estudos. 

• A xefatura de estudos ou o profesor/a titor encargaranse de comunicar a expulsión á familia (ou ao 
titor/a legal) do alumno/a, a través de chamada telefónica (indicando día e hora na parte 
correspondente do parte). 
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• A xefatura de estudos encargarase de informar ao profesor titor/a, que recibirá unha copia dos 
partes impostos ao alumnado da súa titoría. Tamén se ocupará de notificar ás familias as medidas 
correctoras que se aplicarán. 

 

 O profesor/a cubrirá o parte de incidencias. Como norma xeral, non se mandará a un alumno á AR se 
faltan 10 minutos ou menos para o cambio de clase, xa que non daría tempo a cubrir a Ficha de 
Reflexión. 

 O/a delegado/a ou outro compañeiro/a acudirá á sala do profesorado na procura do profesorado de 
garda. En caso de que non haxa profesorado de garda dispoñible localizarase ao membro do equipo 
directivo de garda para que acuda á aula a recoller ao alumno/a. 

 O profesor da aula de convivencia iniciará unha entrevista co alumno/a co fin de acadar un 
compromiso concreto de mellora. Para iso: 

o O alumno/a cubrirá a Ficha de Reflexión 1ª vez se fora a primeira vez que acode á AR.  

o A Ficha de Reflexión 2ª vez se fose a segunda vez ou máis que acode por motivos 
similares. 

 Rematado este proceso o alumno/a voltará a súa aula ordinaria, tendo acordado con el que terá que 
pedir desculpas ao profesor/a, pedir permiso ao entrar, etc.…. Se fose a 2ª ou 3ª vez pode quedar na 
Aula de Convivencia ata o remate da sesión se o profesor/a lle puxo tarefas no parte de incidencias. 

 En todo caso, cando toque o timbre de fin da sesión o alumno/a volverá a incorporarse á aula de 
forma ordinaria, e o profesorado de garda entregará o parte de incidencias e a ficha de reflexión na 
bandexa habilitada a tal fin en xefatura de estudos. 

 A xefatura de estudios, atendendo ao proceso, comunicará a incidencia á familia telefonicamente. 

 Darase información de todo isto na reunión semanal dos titores co departamento de orientación onde 
a xefatura de estudos informará das medidas correctoras adoptadas co ánimo de consultalas e 
consensualas cos titores e titoras. 

 Cando un alumno/a acudiu xa moitas veces á Aula de Reflexión, incumprindo os seus propios 
contratos, deberá ser derivado directamente á xefatura de estudos. 

 As familias serán informadas destas circunstancias polos titores. A xefatura entregará ao alumno/a a 
folla “comunicación das medidas correctoras” que debe ser asinada pola familia. Estas medidas 
correctoras poden consistir en: 

• Expulsión á aula de traballo 

• Expulsión á casa, realizando traballos coa educadora familiar (¿acudindo ao concello?) e 
comprometéndose a entregalos na conserxería cando remate o período de expulsión. 

• Expulsión á casa, comprometéndose a entregar o traballo curricular correspondente na 
conserxería cando remate o período de expulsión. 

O alumnado que cometa condutas contrarias ás normas durante o período de recreo, pode ser enviado á 
aula nas horas que se determinen, segundo a decisión da xefatura de estudios. 

 

• Aula de Convivencia como Aula de Traballo (AT): 

O alumnado que deba ser obxecto de sanción disciplinaria poderá cumprila na aula de convivencia, 
segundo o procedemento de sancións, dacordo co seguinte modelo: 

• A xefatura de estudios, unha vez escoitadas as persoas titoras, a coordinadora e a orientadora, 
elaborará un informe onde exporá os motivos, o número de días ou clases nas que o alumno será 
derivado a AT mediante a “ficha de información e solicitude de material curricular”.  
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• Xefatura solicitará ao equipo docente as actividades curriculares mediante a ficha antes 
mencionada, que se colocará no libro de gardas. Este proceso non debe exceder o prazo de dous 
días. 

• O departamento de orientación decidirá as actividades de reflexión que o alumnado fará e 
entregarallas ao coordinador do programa. 

• A xefatura de estudios ou a dirección comunicará a medida correctiva: 

• Ao alumno/ a e á súa familia: por medio da ficha de informe de sanción ás familias, que será 
asinada tanto polo alumnado como pola nai/pai/titor. 

• Ao profesorado da aula. 

• Logo do período de expulsión a persoa coordinadora remitiralle ao profesorado o material 
curricular traballado. O material de modificación de conducta quedará arquivado na aula de 
convivencia e farase copia para á persoa titora. 

• Sería ideal para axilizar o procedemento dispoñer dun banco de material curricular na aula de 
convivencia. 

 

Observatorio semanal: 

Deberá contarse cunha reunión semanal dentro do horario lectivo entre os membros do Equipo de 
Convivencia, a xefatura de estudos, a dirección e a xefatura do departamento de orientación. Se por 
dificultades organizativas non puidera ser, polo menos requirirase unha reunión semanal entre o 
coordinador/a, orientadora, a xefatura e a dirección para: propoñer solucións sobre os conflitos da 
semana, poñerse dacordo nas entrevistas realizadas ao alumnado, e obter unha medición da 
conflitividade do centro de cara a un posible estudo sobre medidas preventivas no centro. 

Pódense facer propostas que afecten ao conxunto da comunidade educativa: convocar ao equipo 
docente, a actuación do equipo de mediación, traballar un tema específico na titoría, a entrevista conxunta 
coa familia, o asesoramento particular a un profesor/ a concreto ou á persoa titora con dificultades cun 
alumno/a ou cun grupo clase. 

A información será transmitida os titores nas reunión semanais. 

 

3 RESPONSABILIDADES 

• COORDINADOR/A DA AULA: 

 Informar sobre o funcionamento da aula de convivencia 

 Facer o seguimento, xunto coa xefatura de estudios e a orientadora, do alumnado que pasa pola 
Aula de Convivencia. 

 Redactar os informes mensuais e trimestrais de información á comunidade educativa 

 Deseñar a proposta de traballo de modificación de conduta/reflexión, xunto co departamento de 
orientación, do alumnado durante os períodos de expulsión á Aula de Convivencia. 

• PROFESORADO DE GARDA NA AULA DE CONVIVENCIA 

 Recoller ao alumno/a amoestado na aula de referencia. 

 Recoller e asinar o parte de incidencias. 

 Axudar a reflexionar ao alumno que acode a este servizo, impulsándoo á redacción de 
compromisos de mellora. 

 Supervisar o traballo do alumno/a. 

 Entregar en xefatura o parte de incidencias e a ficha de reflexión. 

• PROFESORADO TITOR 

 Estar en contacto coa xefatura de estudos e comunicar as sancións vía telefónica ou por carta ás 
familias (posibilidade de facelo vía SMS) 

 Intervir, se o considera:  



PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL    CURSO 2019-2020 

40 

 

o Falando individualmente co alumno/a. 

o Propoñendo unha entrevista titor-familia. 

o Derivándoo ao departamento de orientación. 

o Traballando o tema na reunión semanal cos alumnos/as. 

• XEFATURA DE ESTUDOS 

 Comunicar as incidencias e sanción ás familias. 

 Colaborar co coordinador/a da aula no seguimento do alumnado que acode á Aula de 
Convivencia. 

 Informar ao profesorado, alumnado e as familias das expulsións a A.T. 

 Recompilar o material curricular preciso para a atención do alumno/a durante os períodos de 
expulsión. 

• PROFESORADO QUE EXPULSA: Cubrir correctamente o parte de incidencias e atender ás 
reflexións e compromisos que fixo o alumno/a na AC. 

• PROFESORADO DO GRUPO-CLASE: Proporcionar con prontitude o material curricular para o 
traballo do alumno/a durante o período de expulsión á Aula ou á casa. 

• DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

1. Elaborar e desenvolver o programa de habilidades sociais dirixidas ao alumnado que incorra 
reiteradamente en condutas disruptivas. 

2. Elaborar e desenvolver un programa de habilidades sociais para aquel alumnado que, como 
consecuencia da imposición de medidas correctoras, se vexa temporalmente privado do seu dereito de 
asistencia ao centro. 

3. Deseñar o material de reflexión e modificación de conduta acordes coa problemática do alumno/a. 

 

4 AVALIACIÓN 

Os resultados da eficacia da Aula de Convivencia farase dende a Comisión de Convivencia unha vez 
posta en marcha, marcando entre todos unha temporalización para analizar a eficacia da mesma. 

 

No seguinte cadro resumimos o novo PROTOCOLO DE XESTIÓN DE INCIDENCIAS: 
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RESUMO XESTIÓN INCIDENCIAS 

1ª PROCEDEMENTO  

DENTRO DA AULA 

- Condutas puntuais e leves, que non necesitan ser comunicados a outros 
membros do equipo docente. 

- FAMILIA INFORMADA: pedir ao alumno/a unha nota redactada polos seus 
pais na que manifestan estar informados do comportamento do seu fillo/a. 
(ANEXO I) 

- Convén que o profesor/a describa ao alumno/a a conduta claramente, que 
sexa observable e concreta, para que o alumno/a así llo transmita aos pais. 

PROFESOR/A QUE 
EXPLUSA 

- Condutas reincidentes. 

- Cobre o parte de incidencias e indica tarefas. (ANEXO II) 

- Envía delegado/a a buscar profesorado de garda. 

- Entrega alumno/a e parte ao profesorado de garda. 

- No caso da retirada do móbil ou outro obxecto, entregarao ao remate 
da sesión en Xefatura xunto co parte cuberto. O alumno/a pode 
permanecer na aula. 

- Notifica ao titor/a a conduta do alumno/a. 

PROFESORADO DE 
GARDA 

- Recolle ao alumno/a amonestado na aula. 

- Recolle e asina o parte de incidencias. 

- FALTA GRAO 1:Entrega a Ficha de Reflexión e supervisa ao alumnado 

 1º VEZ (o alumno/a volverá a aula) 2º VEZ (o alumno/a non volve a 
aula) 

3º VEZ (alumno/a a 
XE) 

Profesor/a 
que expulsa 

Cobre o parte de incidencias 

 

Envía delegado/a a buscar 
profesorado de garda 

No caso de retirada dalgún obxecto e 
permanencia na aula, entregará dito 
obxecto xunto co parte a XE ó final da 
sesión, non precisa do profesorado de 
garda. 

Idem/ e indica as tarefas a realizar 
na AC (se detallan no parte de 
incidencias) 

Idem 

 

Idem/ Lembrar ao alumnado que a 
seguinte falta leve constituirá unha 
falta grave. 

Idem 

 

Idem 

 

 

Profesor/a 
de garda 

Recolle e asina o parte de 
incidencias 

Idem Idem 

Recolle alumno/a na aula e o leva a 
aula de convivencia (AC) 

Idem Recolle ao 
alumno/a e lévao 
directamente a XE 

Falta Leve: reflexiona co 
amonestado/a 

Entrega a ficha 1ª vez. 

Cando remata volve con el/ela a 
aula. 

Idem 

Entrega a ficha 2ª vez. 

Cando remata non volve a aula, 
ten que realizar as tarefas que lle 
indicaron 

Entrega o parte a 
XE 

Entrega o parte de incidencias e a 
ficha na XE 

Idem/ e as tarefas ao profesor/a 
que expulsou 

Xefa 
Estudos 
(XE) 

Recolle partes de incidencia e fichas 

Comunica incidencia á familia e ao titor /titora 

Establece o procedemento a seguir 
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expulsado na aula de convivencia. Ao remate da sesión, entrega ambos 
documentos en xefatura de estudos. 

- FALTA GRAO 2-3: Deriva ao alumno/a directamente a Xefatura de 
estudos e entrega o parte. 

XEFATURA DE 
ESTUDOS/ TITOR/A 

- Recibe o parte e a ficha de reflexión cubertos. 

- Comunica incidencia á familia. 

- Informa a alumnado e familias das posibles medidas correctoras. 

- No caso de retirada de móbil, ao 2º parte comunica á familia a 
incidencia e a necesidade da recollida do aparello por parte dun 
pai/nai/titor legal no caso dos menores de idade. 

 

7 ATENCIÓN Á DIVERDIDADE. CONCRECIÓN ANUAL  

1. INTRODUCIÓN 

O Plan Xeral de Atención á Diversidade pretende reflectir as liñas prioritarias de actuacións do 
Departamento de Orientación do IES Campo de San Alberto para o curso 2018/2019 con respecto ao 
alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Elabórase de acordo co D. 229/2011 polo 
que se regula a atención á diversidade do alumnado. 

2. CARACTERÍSTICAS XERAIS DO CENTRO 

Unha das principais características do Instituto de Educación Secundaria “Campo de San Alberto”, 
é precisamente a de ser un centro que acolle unha diversidade de ensinanzas: ESO, Bacharelato, oferta 
formativa de Formación profesional e Ensinanza de Adultos. Así no presente curso escolar, contamos coas 
seguintes unidades e medidas de atención á diversidade: 

ETAPA UNIDADES E MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: 
E.S.O. 1º ESO: 2 unidades. Alumnado en A (17) B (17) 

2º ESO: 2 unidades. Alumnado en A (17) B (17) 

3º ESO: 2 unidades. Alumnado en A (15) B (14) 

4º ESO: 2 unidades. Alumnado en A (16) B (15). 

Alumna en 4º ESO A con Fragmentación.  

 

BACHARELATO 

Modalidades: CIENCIAS e 
HUMANIDADES E CIENCIAS 
SOCIAIS 

1º BACH.: 4 unidades. Total alumnado (23+23+17+20) 

2º BACH.: 2 unidades. Total alumnado (25+25) 

FORMACIÓN PROFESIONAL 1 Ciclo de Grao Básico: 

- Electricidade e Electrónica. Total alumnado (1ºe 2º con 15 e 6) 

2 Ciclos de G. M.:  

- Xestión administrativa, total alumnado (1º e 2º con 14 e 12) 

- Instalacións de Telecomunicacións. Alumnado (1º e 2º con 16 e 5) 

2 Ciclos de Grao Superior: 

- Administración e Finanzas. Alumnado (1º e 2º con 18 e 17 ) 

- Laboratorio Clínico e biomédico. Alumnado (1º e 2º con 23 e 29) 
EDUCACIÓN DE PERSOAS 
ADULTAS (E.P.A.) 

E.B.I.: niveis I e II con total alumnado 14 e 20. 

E.S.A.: módulos 1-2 e 3-4 con total alumnado 8 e 16. 
Con respecto aos recursos persoais para atender á diversidade do noso alumnado no presente 

curso escolar contamos cunha mestra e un mestre especialistas en Pedagoxía Terapéutica (o horario da 
mestra, está case completo coa atención a unha alumna que ten concedida a fragmentación en 4º ESO, e 
unha profesora especialista de Audición e Linguaxe cunha carga horaria de seis horas semanais, 
compartida co CEIP Rodríguez Cadarso de Noia. 

3.CARACTERÍSTICAS XERAIS DO ALUMNADO 



PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL    CURSO 2019-2020 

43 

 

Contamos cun total de 453 alumnas e alumnos, procedentes maioritariamente na ESO do CEIP 
Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso, tamén acollemos alumnado do CPI Cernadas de Castro de 
Lousame, e de dous Colexios Concertados da Vila.Na etapa de Bacharelato recibimos alumnado do IES 
Poeta Añón de Outes, do CPI de Mazaricos, CPI Cernadas de Castro, Colexio Jaime Balmes e Colexio Mª 
Asunmpta.  

Neste curso percíbese un incremento importante de alumnado procedente do extranxeiro, así 
como de fóra da comunidade autonónoma, recibimos alumnado de México, Brasil, Rumanía, Santo 
Domingo, Colombia, Londres, Venezuela, Perú, Canarias, Valencia...Onoso alumnado na etapa da 
Educación Secundaria Obrigatoria, nalgúns casos, teñen as necesidades educativas propias da idade e 
momento evolutivo no que se atopan: falta de motivación, pouca capacidade de autocontrol, 
desorientación, falta de toma de decisións, problemas de adaptación e integración familiar, escolar e 
social.  

No IES Campo de San Alberto temos as seguintes ensinanzas: 

•ESO, contamos con aula específica. 

•FPB 1º,2º  

•Ciclos formativos de Grao Medio e Superior. 

•Bacharelato 

•EBI 

•ESA 

Ante esta ampla realidade, atopámonos con diversas casuísticas entre as que figuran que 
recibimos alumnado con necesidades educativas especiais, procedentes non só dos Centros adscritos, se 
non de toda a comarca ( Outes, Lousame, Mazaricos, Porto do Son, Muros...), esto fai que sexamos un 
IES especial á hora de dar resposta axeitada ante tanta diversidade. A nova realidade do noso Centro é 
que pasamos no 2017-2018 de 3 alumnos/as procedentes do estranxeiro a 15 alumnos/as no actual 2019-
2020.  

As admisións extraordinarias son continuas ao longo de todo o curso, realidade que só existe 
neste IES no Concello, o que dificulta unha organización e previsión real de necesidades. Destacar que 
temos dous alumnos con diagnóstico TEA escolarizados en 1º ESO que non figuraban na previsión de 
matrícula no mes de xullo, un deles con Ditame  

 

O alumnado con neae co que contamos no noso centro é o que se reflicte a continuación, así 
como as medidas de atención á diversidade postas en marcha para dar a mellor resposta posible ás súas 
necesidades:  

APOIO DO PROFESORADO DE PT: 

Alumnado 1º da ESO: 

- Alumno procedente do Centro adscrito, conta con Adaptación curricular,  repetiu 3º EP. Conta no 
curso actual con catro sesión de apoio. Ambiente desfavorecido ou marxinal. Alumno sometido a 
medidas de protección e tutela. Pai está na cadea e a nai está en situación de invalidez. 

- Alumna con altas capacidades, con problemas a nivel social e relacional. Facer prevención e 
intervención. 

- Alumna con outras dificultades. Problemas emocionais. Situación familiar moi grave. Disfemia. 
Intervención xudicial, servizos sociais do Concello, IMELGA e Menores. Intervención dende PT e 
DO.  

- Alumno con TDAH, epilépsia. Dificultades a nivel social. Intervención do DO. 

- Alumno con TDAH, pendente de completar diagnóstico. Incorporarase a 2º ESO procedente dun 
centro concertado de Noia. Repetiu 6º EP. Alumno que recibe no curso actual 10 sesión de 
pedagoxía terapéutica. Separación traumática con maltrato a menores.  

- Un alumno para 1º ESO procedente do estranxeiro, Argentina, con descoñemento da lingua 
galega, proposto para programa de adquisición das linguas, pendente ver o nivel de competencia 
curricular. 

- Alumno para 4º ESO  procedente do estranxeiro, Argentina, con descoñemento da lingua galega, 
proposto para programa de adquisición das linguas, pendente ver o nivel de competencia 
curricular. 

- Alumna saharauí, con familia de acollida dentro do Proxecto Madrasa, nada no 2005 para 



PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL    CURSO 2019-2020 

44 

 

escolarizar en 3º ESO, con descoñecemento das linguas, pendente de valorar o nivel de 
competencia curricular.  

- Alumno con recoñecemento de minusvalía, diagnóstico TEA, conta con Adaptación Curricular, no 
momento da matrícula a familia non informa da condición de discapacidade.  

 

- Alumno procedente do estranxeiro, Venezuela, sen escolarizar dende 2017, diagnóstico de 
Autismo de alto desempeño. Proposta escolarización combinada aula específica aula ordinaria. 
Pendente ditame escolarización. 

 

Alumnado 2º da ESO: 

• Alumna que repetiu 2º EP, promocionou a 1º da ESO por Imperativo Legal pese a non acadar os 
obxectivos das diversas materias troncais, por presentar dificultades na aprendizaxe. Ten 
Adaptación Curricular en 5 materias, con nivel de referencia de 4º curso de Educación Primaria; 
conta con 5 sesións semanais de Reforzo Educativo por parte do especialista en Pedagoxía 
Terapéutica. Alumna con ambiente desfavorecido ou marxinal. Déficit cognitivo.  

• Alumno que presenta necesidades educativas por condicións persoais derivadas dun entorno 
sociocultural desfavorable sendo alumno con ambiente desfavorecido ou marxinal. Repetiu 3º de 
EP Ten Adaptación Curricular en 5 materias, con nivel de referencia de 5º curso de Educación 
Primaria, e  Reforzo Educativo por parte do profesorado de Pedagoxía Terapéutica durante seis 
sesións semanais.  

• Alumno con AC e dificultades de aprendizaxe xeneralizadas con problemas graves de absentismo 
escolar. Ambiente desfavorecido ou marxinal. Alumno sometido a medidas de protección e tutela. 
O pai está en prisión e a nai está incapacitada. Ten 5 sesións de pedagoxía terapéutica e 4 de 
audición e linguaxe.  Repetiu 4º EP e 1º ESO.  

• Alumna inmigrante procedente do estranxeiro, esta alumna incorporouse ao centro, procedente de 
Brasil ao comezo do 2º trimestre do pasado curso. Para dar resposta  ás súas necesidades contou 
con dúas sesión de apoio en Pedagoxía terapéutica.  

• Dificultades de aprendizaxe e desmotivación permanente cara as aprendizaxes académicas. 
Recibe dúas sesións de apoio por parte do mestre de pedagoxía terapéutica. Repetiu 1º ESO.  

• Alumno con exención de francés que repetiu 5 EP, conta con RE e recibe dúas sesións semanais 
de reforzo polo PT.  

• Alumna con NEAE asociadas a ambiente desfavorable con afectación do desenvolvemento 
cognitivo. Alumna de Ambiente desfavorecido ou marxinal, con déficit cognitivo. Presenta graves 
problemas de comunicación, tanto escrita como oral. Necesita adaptación curricular en todas as 
áreas e apoio intenso e regular. Posible proposta de escolarización combinada en aula específica 
e aula ordinaria. Repetiu 2 EP e 1º ESO. Promociona por imperativo legal. 

•  Alumno que se incorpora no mes de abril ao IES procedente do IES Poeta Añón de Outes, no 
momento no que a nai entra en prisión e cambia de domicilio coa avoa e avó maternos. Alumno 
de ambiente desfavorecido ou marxinal. Diagnóstico de TDAH e trastorno de conduta. Situación 
familiar moi grave. Déficit cognitivo leve. Coordinación e seguemento semanal cos servizos sociais 
do Concello. A semana pasada activouse o protocolo de búsqueda co 112 posto que non chegou 
ao IES e desaparece ata as catro da tarde que o atoparon andando polo monte xa no Concello de 
Boiro.  Alumno con problemas de conduta derivados da súa situación persoal e familiar. Nivel 
académico moi baixo. No IES estamos atendendo as súas necesidades básicas como 
alimentación e en ocasións ten que durmir pola mañán nun sofá da aula de apoio. Conta con 12 
sesións de apoio. Repetiu 2º EP e 1º ESO. Conta con Adaptación Curricular. Alumno que sería 
conveniente no vindeiro curso propoñelo para unha modalidade de escolarización combinada na 
aula específica e aula ordinaria. Promociona por Imperativo Legal. Solicitamos intervencióndo 
EOE especialista de conducta.  

•  Alumno que repite 1º ESO, procedente do CPI Cernadas de Castro de Lousame. Conta con 
diagnóstico de TDAH e Trastorno Depresivo. Orden de afastamento do avó que está neste 
momento na cadea. Ambiente desfavorecido ou marxinal. Acode 4 sesións co mestre de PT. Nivel 
académico moi baixo con problemas de conduta, desmotivación e risco grave de absentismo 
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escolar. Repetiu 6º EP e 1º ESO. Promociona por imperativo legal. 

• Alumno procedente do estranxeiro de Uruguai incorpórase no mes de abril ao IES e acode dúas 
sesións á semana a PT por descoñecemento da lingua galega. Recibe RE, ten boa capacidade e 
fai un moi bo aproveitamento dos apoios. 

•  Alumno procedente do centro Concertado Jaime Balmes de Noia, repite 2º ESO, conta con 
diagnóstico de TDAH recibe medicación. Recibe dúas sesións semanais de apoio.  

• Alumno procedente do estranxeiro escolarizado a mediados do curso pasado no Centro 
Concertado Jaime Balmes de Noia. Para adquisición da competencia curricular e por 
descoñecemento da lingua galega precisaría cuatro sesións semanais de apoio. 

•  Alumno con TDAH, pendente de completar diagnóstico. Incorporarase a 2º ESO procedente dun 
centro concertado de Noia. Repetiu 6º EP. Alumno que recibeu no curso pasado 10 sesión de 
pedagoxía terapéutica. Separación traumática con maltrato a menores. No curso actual recibe tan 
só 4 sesións,para poder dar resposta ás súas necesidades. Pendente elaboración de Adaptación 
Curricular.  

• Alumno con informe psicopedagóxico: Microcefalia, hemiparesia do membro esquerdo e 
discapacidade física do 48%, derivada dunha parálise cerebral infantil. Asistiu a Atención Temperá. 
Funcionamento cognitivo e capacidade de razoamento medio-baixo. Desfase curricular moi 
significativo. Conta con AC cun nivel do 2º curso da Educación Primaria. Áreas instrumentais sen 
apenas desenvolver: non le correctamente, non comprende, escritura anómala, non domina as 
operacións matemáticas básicas. Dificultades de aprendizaxe xeneralizadas. Necesita apoio 
individualizado en todas as áreas.  

 

Alumnado 3º da ESO: 

• Alumna con informe psicopedagóxico do que destacamos: inmadurez na área cognitiva e verbal, 
lentitude para aprender, dificultades para seguir o ritmo do grupo, dificultades de aprendizaxe en 
todas as áreas e dificultades relacionais. Baixa capacidade de atención e memoria, e na 
comprensión de conceptos matemáticos. Necesita apoio individualizado en tódalas áreas.  Conta 
con exención de francés,  e acode a PT  cinco sesións á semana, repetiu 2º EP.  

• Alumno con informe psicopedagóxico do que destacamos: Necesidades educativas específicas de 
apoio educativo asociadas a posible Trastorno da Comunicación Social (Pragmático) e Trastorno 
Específico da Aprendizaxe. Dificultades na comprensión lectora e na emisión e organización de 
ideas na linguaxe oral e escrita. Dificultades atencionais e de regulación emocional. Repetiu 2º EP 
e conta con RE en todas as áreas. Conta con ambiente familiar moi favorable ás medidas de 
atención á diversidade que se propoñen.  

a. Alumno procedente do estranxeiro con problemas xeneralizados de aprendizaxe. Actualmente en 
proceso de duelo debido á perda de familiares de primeiro grao de forma traumática. Acode dúas 
sesións semanais a aula de PT. Repetiu 3º EP, 1º ESO e 2º ESO.   

• Alumna con importantes problemas de conduta.  Actitude disruptiva e desafiante. Ambiente 
familiar desfavorable. Actualmente ten ao pai en prisión. Recibe apoio do PT dúas sesións á 
semana.  

• Alumno de incorporación tardía ó sistema educativo procedente de país estranxeiro. Escolarízase 
por debaixo do curso que lle corresponde por idade debido a un desfase curricular significativo. 
No presente curso, e a pesar de recibir 4 sesións de reforzo fóra da aula co PT, os resultados 
académicos non superan os obxectivos do curso.  Conta con adaptación curricular. Promociona 
por imperativo legal. 

b. Alumno con dificultades xeneralizadas de aprendizaxe. Promociona á ESO con dúas áreas de 
linguas sen superar. Recibe dúas sesións á semana de apoio.  Repetiu 2º EP.  

c. Alumno con dificultades xeneralizadas de aprendizaxe. Recibe dúas sesións semanais de apoio 
co PT. Repetiu 1º ESO e 2º ESO. Problemas emocionais dende a separación do pai e a nai, 
situación que o alumno viviu de xeito traumático.  

d. Alumno con dificultades xeneralizadas de aprendizaxe. Alumno afectado por medidas de violencia 
de xénero. A nivel persoal no curso actual móstrase moi triste, deprimido e con moi baixa 
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autoestima. Acode dúas sesións semanais co mestre de PT . Repetiu 1º ESO.  

• Alumno procedente do estranxeiro, Venezuela, con descoñecemento da lingua galega e desfase 
curricular nalgunhas áreas. Recibe dúas sesións de apoio á semana.  

• Alumna procedente do estranxeiro, mediados de 2º trimestre, procedente de Venezuela, recibe 
dúas sesións á semana de apoio por parte do mestre de PT. 

• Alumna con outras dificultades, repetiu 2º ESO, acode dúas sesións semanais a aula de apoio co 
mestre de PT. Mostra dificultades a nivel de lectura, escritura e cálculo.  

• Alumna con dificultades xeneralizadas de aprendizaxe, procedente do CPI Cernadas de Castro de 
Lousame conta con unha sesións semanais de apoio pola mestra de PT. 

 

Alumnado 4º da ESO: 

• Alumno procedente do estranxeiro, Uruguai, con descoñecemento da lingua galega e con desfase 
curricular, recibe unha sesión semanal de reforzo da lingua inglesa. Precisaría seguimento e 
reforzo no vindeiro curso.  

• Alumno con dificultades xeneralizadas de aprendizaxe asociadas a discalculia. Ten diabetes.  
Acode unha sesión semanal coa mestra de PT, precisaría tres sesións como mínimo.  

• Alumna con informe psicopedagóxico: Desenvolvemento cognitivo moi baixo. Presenta 
necesidades educativas asociadas a retraso cognitivo. Dificultades na memoria a curto prazo, na 
compresión e expresión da linguaxe oral e escrita. Dificultades moi significativas nas tarefas que 
implican razoamento abstrato. Seguindo o ditame do Departamento de Orientación e aprobación 
da Xefatura Territorial co Visto e Prace do Inspector,  a alumna conta  coa medida de atención á 
diversidade de fragmentación para 4º ESO en modalidade combinada, que remataría este curso. A 
día de hoxe hai un moi bo aproveitamento da medida e dos apoios recibidos, que xunto coa 
implicación da súa familia fai que existan moitas posibilidades de acadar o título da ESO. Presenta 
necesidade de apoio individualizado en todas as áreas. Seguindo o Ditame de escolarización do 
EOE en escolarización combinada con Fragmentación, recibe 12 sesións da PT. 

 

Alumnado de 1º e 2º curso de CB electricidade e electrónica: 

e. Alumno procedente do estranxeiro con problemas xeneralizados de aprendizaxe. En proceso de 
duelo debido á perda de familiares de primeiro grao de forma traumática.  Repetiu 3º EP, 1º ESO e 
2º ESO.  Recibe dúas sesións semanais de PT. 

•  Alumno de incorporación tardía ao sistema educativo procedente de país estranxeiro. 
Escolarízase por debaixo do curso que lle corresponde por idade debido a un desfase curricular 
significativo. No curso pasado e a pesar de recibir 4 sesións de reforzo fóra da aula co PT, os 
resultados académicos non superan os obxectivos do curso. Contou con adaptación curricular. 
Problemas moi serios coas aprendizaxes instrumentais básicas. Seguemento do alumno dende 
Servizos Sociais do Concello. Conta con dúas sesións de PT.  

•  Alumno procedente do Centro Concertado Jaime Balmes de Noia, contou con Adaptación 
Curricular. Ten recoñecemento de minusvalía e diagnóstico de TDAH, conta con dúas sesións de 
apoio e precisaría catro máis.  

•  Alumno procedente do CPI de Mazaricos, conta con Informe Psicopedagóxico, tivo medidas de 
atención á diversidade. Precisaría catro sesións máis.  

Alumnado 2º Bacharelato: 

- Alumno en 2º Bacharelato. Diagnóstico médico: Parálise cerebral. Cadro clínico de tetraparesia 
discinética. Disartria.Diagnóstico psicolóxico: Sen determinar. Presenta atención dispersa e 
impulsividade que non afecta significativamente ao rendemento académico. Aspectos de 
desenvolvemento psicomotor: Presenta cadro clínico de tetraparesia discinética.Aspectos 
comunicativos-lingüísticos: presenta dificultades no aspecto motriz dos órganos bucofonatorios. 
Disartria. Nivel  Intelectual: Normalidade no desenvolvemento cognitivo. Intervención de servizos 
externos: acode a Asociación MISELA (asociación de persoas con discapacidade das Comarcas de 
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Noia e Muros) para traballar fisioterapia e terapia ocupacional. Ten recoñecido un grao de 
discapacidade de 58%. Revisable en 2019. 

Alumnado de ESA: 

a) Alumno diagnosticado de TDAH, asociado a unha gran impulsividade, comportamento disruptivo e 
linguaxe obsceno. Considérase preciso o apoio do especialista en Pedagoxía Terapéutica para dar 
continuidade á medida que se está implantando o presente curso. Foi derivado ao Quérote + para 
tratar problemas de adicción, pendente de novo diagnóstico e de valoración de minusvalía. 
Repetiu 1º ESO e 3º ESO, no vindeiro curso será alumno da ESA e precisa seguimento e 
intervención de PT. No curso actual recibe 5 sesións semanais de PT. 

b)  Alumno da ESA, con diagnóstico de Trastorno do espectro autista (TEA), Síndrome de Asperger, 
conta con certificado de minusvalía, precisaría cinco sesións semanais de PT. 

Alumnado EBI: 

Alumnado procedente de Senegal, Angola e Marrocos onde as demandas de matrícula van en aumento e 

non podemos dar resposta a esta realidade existente no IES e no Concello. 

 

Posibles incorporacións ao longo do curso 2019-2020: 

▪ Un alumno para 1º ESO procedente do estranxeiro, Argentina, con descoñemento da lingua galega, 
proposto para programa de adquisición das linguas, pendente ver o nivel de competencia curricular. 

▪ Alumno para 4º ESO  procedente do estranxeiro, Argentina, con descoñemento da lingua galega, 
proposto para programa de adquisición das linguas, pendente ver o nivel de competencia curricular. 

▪ Alumna saharauí, con familia de acollida dentro do Proxecto Madrasa, nada no 2005 para 
escolarizar en 3º ESO, con descoñecemento das linguas, pendente de valorar o nivel de 
competencia curricular. Praza escolar reservada no noso IES.  

 

PROPOSTA DE ACCIÓNS PRIORITARIAS DENDE O ÁMBITO DA ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: 

OBXECTIVOS 

• Atender á diversidade do noso alumnado. 

• Garantir un proceso de ensino-aprendizaxe individualizado, personalizado. 

• Previr o fracaso escolar, a inadaptación, o absentismo e o abandono escolar. 

• Previr as dificultades de aprendizaxe, axustando a resposta educativa ás necesidades especificas 
do alumando. 

• Axustar a resposta educativa ás necesidades do alumnado mediante as oportunas adaptacións 
curriculares. 

• Asesorar ao profesorado sobre as posibles medidas educativas a adoptar dentro das súas 
Programacións de Aula para tratar de dar resposta á diversidade do seu alumnado. 

• Detectar problemas de aprendizaxe e por en marcha medidas organizativas: de reforzo, 
agrupamentos específicos, que permitan dar resposta a súas necesidades educativas. 

• Colaborar co profesorado-titor na elaboración do informe individualizado. 

ACCIÓNS PRIORITARIAS: 

• Revisión e seguimento das medidas de apoio xa establecidas para o alumnado no curso anterior, 
a través da revisión dos informes psicopedagóxicos, informes individualizados de avaliación, 
informes dos titores sobre a proposta de medidas a adoptar para cada alumno/a. 
(Temporalización: setembro-outubro). 

• Proposta sobre como organizar os apoios, coa participación dun profesorado de apoio. 
(Temporalización: 1º Trimestre, en coordinación coa Xefatura de estudos, Profesorado de 
Pedagoxía Terapéutica). 
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• Participaremos na elaboración e seguimento da Adaptacións curriculares do noso alumnado con 
necesidade específica de apoio educativo (Temporalización: 1º Trimestre, en coordinación co 
profesorado-titor, profesorado da materia obxecto de AC, e Profesorado de Pedagoxía 
Terapéutica). 

• Elaboraremos o Informe psicopedagóxico do alumnado proposto para o Programa de Mellora da 
Aprendizaxe e o Rendemento, implantados pola LOMCE. (Temporalización: 3º Trimestre, despois 
da avaliación final ordinaria e extraordinaria da ESO, en coordinación co profesorado responsable 
das titorías e xefatura de estudos). 

• Participaremos na avaliación inicial do alumnado de 1º da ESO a través da revisión dos Informes 
de fin de etapa e o expediente do alumnado que se incorpora este ano a ESO (Temporalización: 
setembro-outubro, en coordinación co profesorado titor, PTs e xefatura de estudos). 

• Participaremos na sesión de avaliación inicial de todos os niveis e asesoraremos sobre a resposta 
educativa máis axeitada as súas necesidades específicas de apoio educativo. (Temporalización: 
setembro-outubro en coordinación co profesorado e xefatura de estudos). 

• Daremos pautas as familias sobre como contribuír dende o contexto familiar a creación e mellora 
de hábitos de estudo. (Temporalización: 1º Trimestre, en coordinación co profesorado-titor). 

• Informaremos ás familias das funcións do DO, do seu horario de atención a familias do 
DO.(Temporalización: na entrevista inicial coas familias en setembro-outubro, en coordinación co 
profesorado titor). 

• Coordinarnos coa persoa responsable do servizo de orientación dos centros de Primaria adscritos 
ao noso IES (Temporalización: en reunións periódicas ao longo do curso). 

• Rexistraremos os préstamos de material bibliográfico do DO (Temporalización: ao longo do curso). 

• Colaboraremos coa Xefatura de Estudos na selección do alumnado que recibirá medidas 
especificas de atención á diversidade (reforzo educativo, exencións, ...). (Temporalización: ao 
longo do curso). 

• Informaremos ao profesorado sobre as características do alumnado con necesidades educativas 
especiais e o asesoraremos sobre a resposta educativa máis axeitada, e proporcionando ao 
profesorado os materiais, didácticos e instrumentos necesarios dos que dispona o DO 
(Temporalización: ao longo do curso). 

• Informaremos ás familias sobre as medidas de atención á diversidade das que dispón o centro 
para dar resposta ás necesidades educativas do alumnado, recadando a súa autorización para a 
realización da avaliación psicopedagóxica, exención da 2ª lingua. (Temporalización: na reunión 
inicial coas familias, en coordinación co profesorado-titor, e o longo do curso). 

• Coordinarse cos DO do centro adscrito para coñecer as características do alumnado que 
promociona á ESO (necesidades educativas especificas, medidas educativas adoptadas ...), en 
colaboración coa persoa responsable do servizo de orientación dos centros adscritos. 
(Temporalización: 3º Trimestre). 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Á hora de avaliar as nosas actuacións dende o ámbito da atención á diversidade teremos en conta os 
seguintes criterios: 

• Grao de implicación da comunidade educativa. 

• Adecuación das medidas organizativas e curriculares adoptadas para dar resposta ás 
necesidades educativas especificas do noso alumnado. 

• A diminución do fracaso escolar e das dificultades de aprendizaxe entre o noso alumnado. 

• A adecuación da programación da aula a diversidade do alumando (adecuación das actividades 
propostas, da organización flexible da aula, etc.). 

• A adecuación dos materiais achegados. 

• Ao longo do curso, a Xefatura de estudos, o equipo de profesorado responsables das titorías e a 
orientadora, levaran a cabo un seguimento do desenvolvemento das propostas incluídas coa 
finalidade de introducir os axustes necesario. 
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CAPÍTULO II 

(DOC, noutro documento anexo) 
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CAPÍTULO III 

8 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

 O programa de Actividades complementarias e extra - escolares para o curso 2019-20 está 
elaborado pola Vicedirección, tendo en conta as propostas dos Departamentos, as características do 
Centro en canto ao alumnado, a oferta educativa, os medios materiais e humanos e, asemade, as 
posibilidades de colaboración coas institucións públicas ou privadas e empresas do contorno. 

Consta das Actividades previstas, que son as programadas para o presente curso no momento 
de redactar esta programación.  Hai que ter en conta que ó longo do curso pode xurdir a oportunidade de 
realizar actividades pedagoxicamente interesantes  non previstas e, ao contrario, algunhas actividades 
programadas non poderían levarse a cabo se as circunstancias non foran propicias. 

 De seguido trataremos os seguintes puntos neste apartado: 

-Normas para a súa organización. 

-Documentos utilizados por Vicedirección. 

-Organización, funcionamento e horario da Biblioteca. 

-Conmemoracións. 

-Actividades deportivas. 

-Revista “Entrepontes”. Farase unha tirada de entre 100 e 200 exemplares que axudarán a 
costealo o presuposto da Biblioteca e o de Normalización Lingüística. 

-Viaxes de estudios e intercambios escolares. 

Dentro do plan xeral de actividades complementarias inclúense tamén as Dinamizacións que se 
están a desenvolver no Centro e forman parte fundamental da vida do mesmo, complementando o 
axilizando o seu funcionamento.  

 A principio de curso cada Departamento propón as actividades que considere oportunas e as 
comunica á Vicedirección, que se encarga da súa coordinación. Para cada actividade os Departamentos 
indicarán as datas de realización, o alumnado ao que se dirixen, os profesores responsables e outros 
datos. 

 As actividades son de diversa índole: 

• Conferencias e obradoiros. 

• Certames literarios e concursos. 

• Exposicións. 

• Concertos. 

• Teatro e cine. 

• Deportes. 

• Celebración de conmemoracións. 

• Viaxes de estudios, intercambios e programas internacionais. 

 

1 NORMAS PARA A ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 
EXTRAESCOLARES 

1ª FOLLA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES E COMUNICACIÓN 

A principio de curso os Departamentos que desexen realizar algunha actividade deben enviar á 
Vicedirección por correo electrónico a folla de “Programación de actividades”, no prazo indicado, 
aínda que non teñan tódolos datos.  

▪ En caso de coincidencia, as actividades propostas nesa Programación terán prioridade. 

▪ Prégase que se repartan de maneira proporcionada por cursos e trimestres. 

▪ Non programar actividades para o alumnado de 2º de Bacharelato durante a 3ª avaliación, 
especialmente fóra do Instituto. 

▪ Se ao longo do curso xurdiran outras actividades interesantes, convén comunicarllas á 
Vicedirección coa antelación suficiente para pedir a aprobación de Concello Escolar, solicitar a 
autorización paterna, de ser o caso, informar ao resto do profesorado e procurar todo o necesario 
para a súa realización. 
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2ª ORGANIZACIÓN E INFORMACIÓN 

Os profesores deben: 

▪ Organizar a actividade segundo os seus intereses. 

▪ Informar ao alumnado ó que vai dirixida. 

▪ Cubrir a folla de “Organización de actividades” (haberá exemplares na Sala de Profesores) e 
entregala en Vicedirección. 

▪ Facer unha lista dos alumnos participantes e dos profesores acompañantes. 

▪ Entregar e recoller os permisos dos pais, así como a parte do custo que deban pagar os 
alumnos, e entregalos en Vicedirección, con dous días de antelación.  

 

3ª TAREFAS DA VICEDIRECCIÓN 

A Vicedirección encargarase preferentemente de:  

▪ Elaborar a relación das actividades solicitadas polos Departamentos e presentala ao Consello 
Escolar para a súa aprobación.  

▪ Expoñer na Sala de Profesores dita relación. Tamén canta información sexa relevante para os 
Departamentos (hai un taboleiro para este fin). 

▪ Elaborar os permisos. 

▪ Solicitar os autobuses. 

▪ Proporcionar os medios necesarios para a realización da actividade. 

▪ Colocar carteis informativos, o listado do alumnado e profesorado que asiste e as horas que 
estarán ausentes. 

▪ Coordinar a realización das actividades solicitadas e colaborar na organización das mesmas. 

 

4ª INFORMACIÓN DOS TITORES 

Os titores informarán aos alumnos das actividades aprobadas polo Consello Escolar. 

 

5ª ANTELACIÓN 

A organización das actividades farase coa suficiente antelación para avisar aos profesores 
afectados e prever a anulación en caso necesario. 

 

6ª AUTOBUSES 

Salvo casos xustificados, o número de alumnos para solicitar un autobús non debería ser menor 
de 20. Se fose posible, poderían compartir autobús a un mesmo destino actividades de distintas materias. 

 

7ª PROFESORES ACOMPAÑANTES 

Salvo circunstancias excepcionais debidamente xustificadas, o número de profesores 
acompañantes é de un por cada 20 alumnos, con un mínimo de dous. 

 

8ª ASISTENCIA DOS ALUMNOS ÁS ACTIVIDADES  

A asistencia dos alumnos ás actividades que se realicen fóra do Centro é voluntaria, pero 
os que non asistan teñen obriga de acudir ao Instituto. Deberá deixarse unha tarefa para estes 
alumnos, así como para os que teñan clase cos profesores acompañantes.  

Ás actividades que se realizan no Centro en horario lectivo deben asistir todos os alumnos ás que 
van dirixidas, acompañados polos profesores cos que teñan clase a esa hora.  

 

9ª DISFUNCIÓNS 

Se alguén considera que unha actividade programada entorpece a marcha da súa materia debe 
comunicalo á Vicedirección coa antelación suficiente. 
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MODELO de documento de SOLICITUDE DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO  DE………………………………………………….…..CURSO 20..….../20…….. 

 

 

 

DATAS: Indicar día aproximado; se non se sabe, mes ou trimestre. ENTREGAR, preferentemente 
por correo electrónico, antes do 5 de outubro. 

 

REQUISITOS PARA AS EXCURSIÓNS 

EXCURSIÓNS DUN DÍA: 

1. Alumnado participante e curso ó que pertence. 

2. Permiso dos pais. 

3. Custo da excursión. 

4. Horas de saída e chegada. 

5. Profesores acompañantes. 

➢ Avisar aos alumnos de que leven roupa e calzado axeitados á estación e ás actividades previstas. 

 

EXCURSIÓNS DE MÁIS DUN DÍA: 

1. Alumnado participante e curso ó que pertence. 

2. Permiso dos pais. 

3. Custo da excursión. 

4. Horas de saída e chegada. 

5. Profesores acompañantes. 

6. Seguro (datos que se necesitan: DNI e data de nacemento). 

7. Lista de participantes con selo do Centro e sinatura do Director. 

➢ Os alumnos deben levar o DNI e a tarxeta da Seguridade Social. 

➢ Avisar aos alumnos de que leven roupa e calzado axeitados á estación e ás actividades previstas. 

➢ Nas actividades de máis de un día, deberá de avisarse con unha antelación de 15 días, para a mellor 
organización do centro. 

➢ Deberase presentar un estudo económico e da planificación da viaxe, así como o listado dos alumnos 
e profesores que van a participar na viaxe. 

 

EXCURSIÓNS AO ESTRANXEIRO: 

Ademais do especificado nos apartados anteriores, os alumnos deben levar a seguinte 
documentación: 

1. DNI e/ou pasaporte. 

2. Permiso dos pais. 

3. Permiso da Garda Civil (necesítano os menores de idade). 

4. Tarxeta sanitaria e a súa validación pola Seguridade Social para viaxes ó estranxeiro. Para os 
países da UE, a Tarxeta sanitaria europea. 

5. Carné de estudante. 

6. Seguro (datos que se necesitan: DNI e data de nacemento). 

7. Lista de participantes con selo do Centro e sinatura do Director. 

ACTIVIDADE  GRUPOS / 
CURSOS 

DATA 
/TRIMESTRE 

PROFESORADO 
ACOMPAÑANTE  
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➢ É importante que os pais informen ós profesores das particularidades relacionadas coa saúde dos 
seus fillos/as que conveña ter en conta (dietas especiais, medicacións, alerxias, epilepsia, etc.). 

➢ Avisar aos alumnos de que leven roupa e calzado axeitados á estación e ás actividades previstas. 

 

9 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES DOS DEPARTAMENTOS 
DIDÁCTICOS 

1 ACTIVIDADES VICEDIRECCIÓN 

 No presente curso as actividades nas que se vai participar  e colaborar son as seguintes: 

- Celebración do Magosto: Degustación de castañas asadas. 

- Conmemoración do “Día contra a violencia de xénero”: Actividade conxunta de varios 
centros educativos do Barbanza 

- Celebración do Nadal. 

- Celebración do Entroido: Concurso de disfraces, obradoiros, …  

- Mes cultural “Do Libro ás Letras”: Conferencias, coloquios, concursos, obradoiros, 
contacontos,…  

- Acto de despedida ós alumnos que rematan estudos no Centro. 

 

PROFESORES RESPONSABLES: 

- Alberto Albán Salgado. 

- Equipo de dinamización da lingua galega. 

- Biblioteca. 

- Equipo directivo. 

- Profesores do Claustro que queiran participar. 

2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS PARA O CURSO 2018 -19 
POR DEPARTAMENTOS  

 
 

DEPARTAMENTO DE LATÍN 

ACTIVIDADE  
GRUPOS / 
CURSOS 

DATA /TRIMESTRE 
PROFESORADO 
ACOMPAÑANTE 

Unha conferencia: 

Programa “A Ponte” da USC. 

De non conseguila, buscaríase outra: 
Linguas Clásicas e TICs, charla cun 

escritor,... 

 

Alumnos de Latín 
e Grgo de 1º/2º 

BAC. 

 

2º trimestre  

Mª Victoria Couto 

(buscarei a 
colaboración con 

outro Dpto.) 

 

Concursos: 

· XIV Odisea 

 

Alums. de C. Clás. 
e Latín de 3º-4º 
ESO e 1º Bac. 

 

 Febreiro  
Mª Victoria Couto 

 

Olimpíada de tradución de textos clásicos. 

Alums. de Latín 2º 
Bac. 

 

 Abril 2020 
Mª Victoria Couto 

 

Asistencia ao XIX Festival de Teatro 
grecolatino. 

Aproveitaremos a viaxe para coñecer 
monumentos e lugares relacionados coas 

Todo o alumnado 
de Cultura Clásica 

e Latín 

 

Sen determinar 

Mª Victoria Couto 

(buscarei a 
colaboración con 

outro Dpto.) 
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materias do Dpto. nunha das tres sedes do 
Festival, probablemente A Coruña: Torre de 

Hércules, Museo Arqueolóxico,... 

  

Obradoiros: 

· IV Ludi Compostellani. 

Se non houbese prazas, poderíase facer un 
obradoiro de Arqueoloxía. 

Alums. de C. Clás. 
e Latín de 3º-4º 
ESO e 1º Bac. 

 

Sen determinar  Mª Victoria Couto 

Asistencia á proxección dunha película do 
programa Numax na escola 

odo o alumnado 
de Cultura Clásica 

e Latín 
1º Trimestre 

Mª Victoria Couto 

(buscarei a 
colaboración con 

outro Dpto.) 

 
 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

ACTIVIDADE  
GRUPOS / 
CURSOS 

DATA/TRIMESTRE 
PROFESORADO 
ACOMPAÑANTE  

1º ESO: 

 

Actividades de sensibilización na igualdade de 
oportunidades entre homes e mulleres e 

prevención da violencia de xénero. 

3 sesións 

(en titoría) 

Outubro Centro de 
Información á Muller 
(CIM) do Concello de 

Noia. 

Charla Acoso Escolar 1 sesión 2º trimestre PLAN DIRECTOR 

 

2º ESO: 

Actividades de sensibilización na igualdade de 
oportunidades entre homes e mulleres e 

prevención da violencia de xénero. 

3 sesións 

(en titoría) 

  

Outubro  

Centro de 
Información á Muller 
(CIM) do Concello de 

Noia. 

Charla de novas tecnoloxías 1 sesións  2º trimestre PLAN DIRECTOR 

 

3º ESO: 

Actividades de sensibilización na igualdade de 
oportunidades entre homes e mulleres. 

3 sesións 1º trimestre Centro de 
Información á Muller 
(CIM) do Concello de 

Noia. 

Charlas de orientación académica e vocacional.  2º trimestre. Orientadora. 

 

4º ESO: 

Actividades de sensibilización na igualdade de 
oportunidades entre homes e mulleres. 

3 sesións. 1º trimestre Centro de 
Información á Muller 
(CIM) do Concello de 

Noia. 

Visita a CIFP de Santiago de Compostela. Ver  2º ou 3º DO. 
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Escola de Artes (en función da demanda). trimestre 

Visita FP Innova Sen 
determinar 

2º ou 3º 
trimestre 

Orientación e titores 

Charla de orientación académica e vocacional.  2º trimestre. Orientadora. 

 

FP Básica: 

Programa de Técnicas de Estudo: avalía os teus  
hábitos, planificación e organización. As técnicas 

de traballo intelectual.: subliñado, esquema, 
resumen. 

3 sesións 1º trimestre Centro de 
Información á Muller 
(CIM) do Concello de 

Noia. 

 

BACHARELATO: 

Sesións informativas sobre orientación académica 
e vocacional. 

Sen 
determinar 

2º trimestre Orientadora 

Visita a un CIFP de Santiago de Compostela e 
posibilidade de Escola de Artes (en función da 

demanda). 

 2º ou 3º 
trimestre 

DO 

Visita á USC. Sen 
determinar. 

2º trimestre DO 

Visita FP Innova. Sen 
determinar. 

2º ou 3º 
trimestre. 

Orientación e titores 

 

FP:  

Charla informativa sobre o acceso á Universidade 
dende os CS. Información orientación académica 

e vocacional. 

Sen 
determinar. 

2º trimestre Orientadora. 

Visita FP Innova. Sen 
determinar. 

2º ou 3º 
trimestre. 

 

Xornada de portas abertas.  Finais de 
febreiro ou 

abril. 

 

Charla orientadora laboral do concello. Sen 
determinar 

3º trimestre.  

 

 Ademáis do anterior, reunión coas familias e o alumnado do centro adscrito para ofrecer información 
sobre a nova etapa educativa que comenzan no IES. 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

ACTIVIDADE  
GRUPOS / 
CURSOS 

DATA /TRIMESTRE 
PROFESORADO 
ACOMPAÑANTE  

Saídas no horario de clase xunto co profesor 
ás inmediacións do IES para traballar en 

Todos os cursos 
Todo o curso 

escolar 
Profesorado  de 

Ed. Física  
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espazos abertos contidos da materia como a 
condición física 

Carreira Campo a través 1º,2º e 3º da ESO  NOV. /  DEC. 
Alberto Albán e 
Fran González 

Ruta de sendeirismo 1º e 2º BACH outubro 
Alberto Albán e 
Fran González 

Valeria Martínez 

Badminton escolar Toda ESO 1º e 2º Trimestre 
Alberto Albán e 
Fran González 

Viaxe á neve. Andorra. 
4º ESO 

1º Bacharelato 
 Marzo/ Abril 

Alberto Albán e 
Fran González 

Carreira de orientación Toda ESO 2º Trimestre 
Alberto Albán e 
Fran González 

Piragüismo ESO 2º Trimestre 
Alberto Albán e 
Fran González 

Duatlón ESO 2º Trimestre 
Alberto Albán e 
Fran González 

 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE LINGUA E LITERATURA GALEGA 

ACTIVIDADE  
GRUPOS / 
CURSOS 

DATA /TRIMESTRE 
PROFESORADO 
ACOMPAÑANTE  

Roteiro Rosalía  3º ESO 2º / 3º TRIMESTRE Noemí 

Teatro sobre Carvalho Calero 1º Bach 2º / 3º TRIMESTRE Espe / Merce 

Colaboración EDLG e biblioteca  Todos Todo o curso Dpto galego 

Roteiro Libro Domingo Villar 1º Bach 2º / 3º TRIMESTRE Espe / Merce / 

Teatro Noia ou Santiago Todos Todo o curso Dpto galego 

Cine en Santiago 2º ESO  Noemí 

MPG 1º ESO  Noemí 

Actividade olloboi ( A Coruña) 1º ESO 3º Trimestre Noemí 

 
 

EQUIPO DE NORMALIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

ACTIVIDADE  
GRUPOS / 
CURSOS 

DATA /TRIMESTRE 
PROFESORADO 
ACOMPAÑANTE  

Concurso de contos de medo para Samaín Todos 1º trimestre Dptm de Linguas 

Día da ciencia en galego Todos 1º trimestre Dptm de Linguas 

Saídas ao teatro Todos Todo o curso Dptm de Linguas 
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Colaboración en Día da Biblioteca 1º ESO 1º trimestre Varios dptmentos 

Colaboración en Día contra a violencia de 
Xénero 

Todos 1º trimestre Varios dptmentos 

Colaboración na Celebración do Samaín e 
Magosto 

Todos 1º trimestre 
Dptms Linguas, 

E.F., ... 

Concurso Contos de Amor Todos 2º trimestre Dptm de Linguas 

Día de Rosalía Todos 2º trimestre Dptm de Linguas 

Colaboración na Celebración do Antroido Todos 2º trimestre Varios dptmentos 

Mes ou semana cultural Todos 3º trimestre Varios dptmentos 

Certame “Alberto Romasanta” Todos 3º trimestre Dptm de Linguas 

Elaboración de Libretiñas – Calendario, 
edición dos contos premiados 

Todos 3º trimestre Dptm de Linguas 

Colaboración en Mochilas viaxeiras e 
Revista Entrepontes 

Todos Todo o curso Dptm de Linguas 

 

 
DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 

ACTIVIDADE  
GRUPOS / 
CURSOS 

DATA /TRIMESTRE 
PROFESORADO 
ACOMPAÑANTE  

 
  

 

Saída a Santiago de Compostela. 
Especificamente deseñada para os alumnos 
de Hª da Arte –visita da Catedral e museos  

2º 
BACHARELATO 

 

2º  TRIMESTRE 

 

ANTONIO PAIS E 
OUTROS do/s 
deparatmento/s 

 

Saída as igrexas ou basílicas do entorno de 
NOIA (Santa María a Nova ou San Martiño). 

 

 ESO/ BAC 

 

2º / 3º TRIMESTRE 

 

PROFESORADO 
CCSS 

 

Actividades de colaboración coa profesora 
de Cultura clásica. 

 

 ESO/ BAC 

 

2º / 3º TRIMESTRE 

 

PROFESORADO 
CCSS 

 

Exposicións, CONFERENCIAS ou 
actividades culturais que xurdan ao longo do 

curso, en Noia ou vilas próximas 

 

 ESO/ BAC 

 

2º / 3º TRIMESTRE 

 

PROFESORADO 
CCSS 

 

Roteiro e actividades didácticas da iniciativa 
"a mina contamina" na mina de Sanfins 

 

1º ESO 

 

AO LONGO DO CURSO 

ROSA QUINTEIRO 
RENDO ( CC.SS 1º 

ESO) 

 

Visita a Celanova ESO AO LONGO DO CURSO 
ROSA QUINTEIRO 
RENDO (CC.SS 1º 

ESO) 
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DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA 

ACTIVIDADE GRUPOS / CURSOS DATA /TRIMESTRE PROFESORADO 
ACOMPAÑANTE 

SOTAVENTO 2º ESO 23 XANEIRO KATIA, LOLI 

MUNCYT 3º/4º ESO (FQ, 
CCAA) 

31 XANEIRO KATIA, LOLI 

ESCOLA GALEGA CONSUMO 1º BACH. A,B 12 FEBREIRO KATIA, LOLI 

    

     
        
     

DEPARTAMENTO DE LINGUA INGLESA 

ACTIVIDADE  GRUPOS / 
CURSOS 

DATA /TRIMESTRE PROFESORADO 
ACOMPAÑANTE  

Excursión a Londres 1º Bach./4º ESO Marzo /Abril Aurora 

 
 

DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA 

ACTIVIDADE  
GRUPOS / 
CURSOS 

DATA /TRIMESTRE 
PROFESORADO 
ACOMPAÑANTE  

Visita Museo 1º e 3º ESO 2º Trimestre Rosabel 

Visita Museo 4º ESO, DART I,II 2º Trimestre Rosabel 

 
 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

ACTIVIDADE  
GRUPOS / 
CURSOS 

DATA /TRIMESTRE 
PROFESORADO 
ACOMPAÑANTE  

    

CONTACONTOS CAMERUNÉS (Virxe do 
Mar) 

3º / 4º ESO outubro MÓNICA  

VIAXE A BRETAÑA 
3º / 4º ESO/1º 

BACH. 
25 – 30 MARZO MÓNICA  

LA MARINIÈRE 
2º/3º/4º ESO/1º- 

2º BACH. 
ABRIL MÓNICA  

RECEPCIÓN Lycèe Yves Thèpot 
3º / 4º ESO/1º 

BACH. 
13 MAIO MÓNICA  
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS  

ACTIVIDADE  
GRUPOS / 
CURSOS 

DATA 
/TRIMESTRE 

PROFESORADO 
ACOMPAÑANTE  

MAGOSTO EBI/ESA Novembro Todo profesorado 

Charla sobre o universo e as estrelas a 
cargo de Carlos Vázquez 

EBI/ESA Outubro Todo profesorado 

Proxección e coloquio sobre a película “En 
busca del fuego” 

EBI/ESA Novembro Todo profesorado 

Proxección do documental “Cruzar a 
fronteira” na universidade Senior de Punta 

Delgada (Illa se Sao Miguel; Açores) 
EBI II Novembro 

Carolina, Suso 
Mariela 

Obradoiro de Linolios sobre debuxos de 
Castelao 

EBI Decembro Todo profesorado 

Ruta literaria por Noia EBI/ESA Xaneiro 2020 Todo profesorado 

Proxección da película “Comboio Noturno a 
Lisboa” 

EBI/ESA Febreiro 2020 Todo profesorado 

Proxección da película “Zorba el griego” EBI/ESA Marzo Todo profesorado 

Ruta literaria pola costa da morte EBI/ESA Marzo Todo profesorado 

Proxección do documental “Cruzar a 
fronteira” en el Second Chance School de 

Volos 
EBI/ESA Maio Todo profesorado 

 

 

10 DINAMIZACIÓNS 

Durante o presente curso serán as seguintes: 

1. Dinamización de Actividades Deportivas. (Coordinador: Alberto Albán Salgado) 

2. Dinamización da revista Entrepontes. (Coordinadora: Mª Josefa Lorenzo Torea) 

3. Dinamización da Biblioteca. (Coordinador: María José Villaverde) 

4. Dinamización Lingüística. (Coordinadora: Mónica ) 

5. Dinamización das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. (Coordinador: Jorge Cuenca) 

6. Dinamización E-Dixgal. (Coordinadora: Noemí Pazó) 

7. Dinamización de Actividades da “Rede Solidaria”. (Coordinadora: Mª José Villaverde Pais) 

 

 

11 PROXECTO DE FOMENTO DO USO DA LÍNGUA GALEGA NO IES CAMPO SAN 
ALBERTO 2019-20 

 

1 A) ESTUDO SOCIOLINGÜÍSTICO:  

1.- Contorno sociolingüístico do centro: 

No IES Campo de San Alberto de Noia, matricúlanse alumnos e alumnas de distinta procedencia 
xeográfica. Temos alumnado que procede do entorno urbano de Noia pero tamén veñen de concellos 
limítrofes, especialmente no Bacharelato, como son A Barquiña, Outes e Lousame. Contamos con  
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alumnado inmigrante recen chegado do estranxeiro  que non ten coñecementos de galego. Este alumnado 
está exento de cursar a lingua galega. 

   A realidade lingüística é diglósica con tendencia ao uso do castelán como lingua de relación canto maior 
é o núcleo urbano, especialmente en Noia, aínda que sen belixerancia cara o galego. No alumnado do 
resto dos concellos da contorna aprezamos un uso máis normal e espontáneo do nosa lingua. 

    No que atinxe ao uso da lingua por parte dos pais, diremos que normalmente respostan na lingua en 
que se lles fala cando se entrevistan co profesorado, sendo esta maioritariamente o galego. 

   O uso do galego está normalizado a nivel de Concello na súa programación cultural e a nivel dos outros 
centros de ensino público da comarca, así como das asociacións culturais ou doutro tipo na súa 
comunicación connosco. 

2.- Situación do profesorado: 

A lingua maioritaria de relación no centro é o galego. O profesorado que non utiliza esta lingua de xeito 
oral, desenvolve a súa actividade escrita nela o mesmo que o equipo directivo. A actitude é de total 
normalidade e mesmo algúns participan en actividades de dinamización lingüística sen seren galego-
falantes ou mesmo non galegos de nacemento. As cinco persoas que compoñen o equipo directivo actual 
empregan o galego nas súas comunicacións escritas e nos claustros. 

Non se aprezan grandes carencias na competencia lingüística a nivel escrito.      

3.- Situación do alumnado: 

A  maior parte do alumnado é bilingüe pero o uso oral da lingua galega é normal, habitual e cotián; aínda 
así percíbense comportamentos diglósicos á hora de falar con profesorado castelán-falante ou en 
determinados contextos sociais fóra do centro. 

         Dende hai uns anos aprezamos un cambio no uso e na competencia lingüística do alumnado de 1º 
de ESO.  Non sabemos cal pode ser a razón deste cambio, tal vez o feito de deixar de recibir ensinanza 
en galego en determinadas materias en primaria. 

          Entre o alumnado de Educación para adultos adoita haber maioría de galego-falantes e boa 
predisposición para o uso do galego entre os/as que non o son. O mesmo acontece cos Ciclos Formativos 
a quen lles custa máis, por outra banda, participar nas actividades de dinamización lingüística. Non se 
aprezan signos de conflito lingüístico.    

4.- Situación lingüística do centro: 

 O Equipo de Dinamización Lingüística encargouse dende o momento da súa existencia no centro, e en 
concreto dende a súa inclusión no PEC, de planificar a normalización da lingua elaborando o Proxecto de 
Normalización Lingüística do Centro que asumía como principio converter o galego na principal lingua 
vehicular de ensino. De dito Proxecto foi informada a Comisión de Coordinación Pedagóxica e foi 
sometido á aprobación polo Claustro e o Consello Escolar no seu momento. 

 

2 B) OBXECTIVOS ADECUADOS A CADA UN DOS CATRO SECTORES 
MENCIONADOS: 

1.- Para o contorno sociolingüístico: 

) Corrixir a situación social de desigualdade nas linguas. 

) Asumir o papel normalizador que o centro desempeña no entorno social. 

) Empregar metodoloxías renovadoras na procura dunha forte motivación tanto do 
alumnado como das súas familias.  

) Impulsar o intercambio enriquecedor entre os diferentes organismos e centros de ensino 
da comarca.  

) Achegar a lingua galega e a nosa realidade sociocultural ao alumnado estranxeiro e as 
súas familias.  

) Colaborar con entidades culturais, asociativas, recreativas e deportivas, así como 
empresas locais, para favorecer o uso da lingua e a súa valoración.  

2.- Para o profesorado: 

a) Mellorar a competencia lingüística ofrecendo asesoramento.  

b) Definir o soporte material e humano que posibilite o uso xeneralizado da lingua no ensino. 
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c) Estimular a participación activa e a implicación co alumnado en tarefas comúns de 
aprendizaxe. 

d) Relacionar a lingua galega coas tecnoloxías da información e da comunicación. 

 3.- Para o alumnado: 

a) Fomentar a conciencia e o compromiso coa lingua. 

b) Impulsar a actividade cultural como método de aprendizaxe. 

c) Estimular a creatividade e o traballo en grupo. 

d) Descubrir, coñecer e estudar os aspectos caracterizadores e tradicionais da comarca así 
como a súa xeografía. 

e) Promover a utilización do soporte dixital, da Aula Virtual e do Blogue.  

f) Crear novos ámbitos de uso que favorezan a oralidade dentro e fóra das aulas. 

4.- Para o centro: 

a) Promover medidas favorables ao uso do galego. 

b) Mellorar a competencia lingüística da comunidade educativa.  

c) Recoñecer a importancia que ten a participación activa de toda a comunidade educativa 
no proxecto normalizador. 

d) Promover o uso das novas tecnoloxías. 

e) Activar a participación de Departamentos diferentes en actividades comúns.,  

 

3 C) ACTIVIDADES PARA CADA UN DOS OBXECTIVOS PROPOSTOS:  

            A celebración do mes cultural “ Do libro ás letras galegas” dende o día do libro ata o día das letras 
galegas probablemente sexa substituída pola da Semana Cultural, á que buscaremos un enfoque ao 
longo do curso. 

           Tamén xunto coa Biblioteca poñeremos en marcha “ A mochila viaxeira”, unha mochila que irá de 
casa en casa cun exemplar da revista “O Papagaio” e unha serie de libros da Biblioteca e que xa 
funcionou o curso pasado pero só para unha actividade específica. Temos intención de colaborar con 
este equipo para poñer en marcha un intercambio cun centro da costa e enmarcar así esta actividade co 
Proxecto  Axenda 2030 que dende a Biblioteca do centro pretende servir de temática transversal nas 
actividades dos distintos departamentos.     

            En relación con este tema proposto polo equipo da Biblioteca, A Axenda 2030, haberá unha serie 
de traballos por proxectos e interdisciplinares.  

             Outra colaboración ten lugar obviamente, co Departamento de Lingua Galega e de maneira 
fundamental na organización das actividades relacionadas coas saídas e roteiros para dar a coñecer o 
noso patrimonio natural e cultural e, en especial con saídas ao teatro.  

Este curso, ademais organizaremos dúas saídas o Museo do pobo Galego. 

           O Equipo e o Departamento de Ciencias e Bioloxía colaboran na edición do blog “Saedacuncha 
“ que recolle todas as actividades do equipo ao longo do curso. 

             O Departamento de Física e Química organiza no IES Campo de San Alberto o Día da Ciencia 
en Galego.  

             O Departamento de Plástica tamén colabora na elaboración, por parte do alumnado nas súas 
aulas, dos deseños de carteis para concursos, e de debuxos. 

             O alumnado da Rede Solidaria do centro tamén está colaborando nas actividades organizadas 
pola Biblioteca e o EDLG. Participa na posta en marcha de actividades conxuntas do equipo e da 
biblioteca. 

            O Persoal de Administración e Servizo  ten unha representación directa no equipo e colabora e 
realiza actividades relacionadas co audiovisual e a imaxe. 

Ao alumnado de ciclos formativos, ESA e adultos,  resulta difícil implicalos na elaboración de 
actividades; o profesorado, pola contra, si é receptivo e colabora nas actividades con asiduidade.      

3.2.- As colaboracións fóra do centro. 

                  O Equipo comparte co IES Virxe do Mar o Certame Literario “Alberto Romasanta“ que 
organiza cada centro de xeito alternativo. Este ano 2020 correspóndenos a nós organizalo. 
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                  Outras institucións da vila de Noia coas que colaboramos son o Liceo, que nos presta as súas 
instalacións para a celebración de actos ou representacións teatrais.  

                  O Conservatorio de Música ten alumnado en común con nós e por iso acostuma haber 
actuacións musicais en actos. Á Casa da Cultura, acudimos para visitar algunha exposición co alumnado.               

                   Implicamos os pais do alumnado na actividade das mochilas viaxeiras e, en especial, na 
actividade de ambientación plástica do Samaín e do Proxecto do Mar, cun obradoiro impartido pola nai de 
dous alumnos do centro. 

3.3.-  As Tecnoloxías de adquisición de coñecemento. 

                 Na web do centro, totalmente en galego, podemos consultar as actividades do Equipo e o 
Proxecto de Fomento da Lingua Galega no centro. 

                 http://www.edu.xunta.es/centros/iescamposanalberto 

                 Na Aula Virtual cada materia ten o seu lugar de encontro co alumnado. A Aula está 
integramente en galego. 

     http://www.edu.xunta.es/centros/iescamposanalberto/aulavirtual/ 

                 Xa levamos varios anos traballando cun Blog para a Dinamización da Lingua Galega, chámase 
“ Sae da cuncha” polo logotipo que representa o noso equipo co lema “sae da cuncha en galego” 
animando a que se utilice a lingua con normalidade.  Nel imos comentando todas as actividades que se 
van realizando. 

      http://saedacuncha.wordpress.com/     

                O profesorado da materia de Imaxe e Son participou nas actividades do EDLG o curso pasado 
coa realización do “Mannequin Challenge” sobre Rosalia de Castro para participar na convocatoria da 
Asociación de Escritores en Lingua Galega “RosalíaTe” 

                  https://www.youtube.com/watch?v=Zs2dfFEgfpA 

                Este curso realizaremos un traballo audiovisual relacionado coa lingua con alumnado de 4º ESO 
tamén en colaboración co profesorado e alumnado de Imaxe e Son.        

3.4.- A recollida da tradición 

   O magosto, samaín e antroido son celebración nas que o equipo sempre colabora activamente neste 
centro organizando concursos de carácter escrito ou de narración oral. 

               Durante este curso poñerémos en contacto do EDLG do IES Virxe do Mar para celebrar un acto 
simbólico con motivo da celebración do Día contra a Violencia de Xénero. 

3.5.- O teatro 

     Dende o equipo de Dinamización gustaríano que todo alumnado poidera asistir como mínimo a unha 
obra de teatro en galego ao longo do curso. 

 Para este curso tamén se baralla a posibilidade de montar un grupo de teatro no centro dirixido polas 
profesoras do departamento de galego. 

3.6.- A revista 

A revista “Entrepontes” edítase todos os anos con interesantes entrevistas feitas polo alumnado así como 
artigos de opinión a cargo de diversos profesores, á vez que recolle as actividades máis interesantes que 
se celebraron no centro ao longo do curso. 

3.7.- Concursos e Certames 

Hai dous tipos de certames participativos: os que se celebran no centro, aqueles nos que o noso centro 
participa xunto con outros da comarca e os que se propoñen dende fóra. 

 O noso centro organizará os seguintes: 

Concurso de Contos de Medo. Polo Samaín 

En colaboración con outros centros: 

Con carácter plurianual os dous IES de Noia organizan un Certame Literario que ten por finalidade 
fomentar a creatividade literaria entre o alumnado dos dous centros. Este certame consta de dúas 
modalidades: Narrativa e Poesía, e tres niveis: 1º Ciclo da ESO, 2º Ciclo, e Bacharelato máis CCFF. 
Concédense tres premios por modalidade e outros tres por nivel. Os traballos premiados publícanse nas 
respectivas revistas que editan os dous centros. Este ano correspóndelle a súa organización ao IES Virxe 
do Mar. Trátase do Certame “Alberto Romasanta” cuxo nome é unha homenaxe a un profesor que xa non 
está entre nós e que realizou un gran traballo pola normalización da lingua. 

http://www.edu.xunta.es/centros/iescamposanalberto
http://www.edu.xunta.es/centros/iescamposanalberto
http://www.edu.xunta.es/centros/iescamposanalberto/aulavirtual/
http://www.edu.xunta.es/centros/iescamposanalberto/aulavirtual/
http://saedacuncha.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Zs2dfFEgfpA
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3.8.- As saídas pola contorna 

O departamento de lingua galega sempre organiza algunha saída ao teatro a Santiago. Tamén existe a 
posibilidade de realizar algún roteiro pola contorna de Noia. 

3.9.- Os convidados  

 En colaboración do Equipo Dinamizador da Biblioteca programarase unha semana cultural, na que 
intervirán figuras relacionadas co mundo da cultura e das artes ( escritores, músicos, contacontos…) 

3.10.- As celebracións 

  As actividades recollidas anteriormente servirán para amenizar as celebracións de Samaín, Antroido e 
Letras Galegas. 

Celebramos os Samaín coa lectura dos contos de medo premiados na ESO durante o acto de celebración 
do Día da Biblioteca. 

 Daranse a coñecer todas as recolleitas de mostras de tradición, as creacións premiadas nos diferentes 
concursos e certames, acudirán os convidados … 

O Magosto, Día da Biblioteca e Día do Amor celébranse tamén, estes dous últimos con actividades 
lingüísticas: cartas, recitado de poemas… 

  Tamén celebramos un acto simbólico o Día Contra a Violencia de Xénero e Día da Muller Traballadora. 
Os departamentos de ciencias realizan cada ano o Día da Ciencia en Galego en colaboración co EDLG. 

 

4.- RESUMO DE ACTIVIDADES   

4.1.- Visitas 

• Saída ao teatro no Liceo de Noia.. 2º ciclo da ESO e BACH. (1º Trimestre) 

• Saída ao teatro a  Santiago Fillos do sol  de Cándido Pazó 3ºESO e 1ºBACH. (2ºTrimestre) 

• Saída a Santiago:”Correlingua”. 1º Ciclo ESO (3º Trimestre) 

• Saída da Santiago para visitar o Museo do Pobo Galego. 1º  ESO  e 4ºESO ( 2º trimestre) 

4.2.- Publicacións 

• Blog “Saedacuncha”  

• Colaboración coa revista do Centro“Entrepontes” 

4.3.- Conferencias, charlas, contacontos, talleres… 

• Mes/ Semana Cultural “Do libro ás letras galegas” Toda a comunidade educativa (3º Trimestre) 

• Obradoiro de música tradicional e Regueifas no Museo do Pobo Galego 

• Obradoiros de ambientación do Samaín  a cargo da nai dun alumno. 

• Conferencia para a celebración do Día de Rosalía. 

4.4.- Concursos e campañas 
•  Concurso Contos de Medo. ESO (1º Trimestre) 

• Certame literario “Alberto Rosamasanta”. ESO, Bach e Ciclos (3º Trimestre) 

• Campañas CGEDLG. Todo o curso. Toda a comunidade educativa. 

• Correlingua. ESO (3º Trimestre) 

4.5.- Outras actividades 

• Celebración Día da Ciencia en Galego.  (1º Trimestre) cunha charla sobre física  “ E Hawking dixo, 
fágase a luz”. 

• Celebración Día da Biblioteca. ESO (1º Trimestre) coa lectura de fragmentos de textos literarios 
relacionados co traballo por proxectos que ten como tema central aAxenda 2030. 

• Celebración do Samaín e Magosto. Toda a comunidade educativa (1º Trimestre), con obradoiro de 
material de ambientación por parte dunha nai dun alumno do centro e entrega de premios do 
concurso de contos de Medo. 

• Celebración do Día Contra a Violencia de Xénero. Toda a comunidade educativa (1º Trimestre)  

• Celebración do Antroido. (2º trimestre) 

• Actividade “A mochila viaxeira”. (2º e 3º Trimestre), 1º Ciclo da ESO. 

• Representación dunha obra de teatro. (3º trimestre) 

• Creación dun audiovisual co alumnado de “Imaxe e Son” 
 

5.-  O EQUIPO 

PROFESORADO: 
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 Noemí Pazó González, Claudina Maneiro Arriaga, Dolores Rodríguez Rodríguez, Raúl Soutelo Vázquez,, 
Mª Xosé Villaverde Pais, Mª Josefa Lorenzo Torea, Pilar Martínez Rodríguez,  e Félix Sánchez Boquete 
(Coordinador) 

P.A.S. 

Jorge García Valenciano 

ALUMNADO: 

Kiara Bolz di Fortuna, Fabio García Tajes, Irene Gonzalez Pais, Cristina Insua Liñayo, Carmen Nieto 
Molinos, Myriam Rodriguez. 

 

12. ADDENDA AO PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO  

1.- Cambios nas linguas vehiculares das materias que se imparten no centro: 

Matemáticas I e II dos cursos de Ciencias de 1º e 2º de Bacharelato impártense en Galego. 

2.- Valoración do Proxecto de Fomento da Lingua Galega levado a cabo polo equipo o curso 
pasado: 

a) Nivel de participación e implicación da comunidade educativa: 

Como cada ano o grao de participación da comunidade educativa nas actividades do EDLG é máis que 
aceptable, involucrándose nas actividades sempre que se pide colaboración. 

Como membros permanentes do equipo contamos cun profesor de Bioloxía que se encarga do Blog Sae 
da cuncha e unha profesora de Aula Específica e apoio que se encarga da revista Entrepontes. Así 
mesmo, as profesoras de Física e Química organizan actividades cada ano para celebrar o Día da Ciencia 
en Galego e, ata agora, todos os departamentos participaron na elaboración do Mes Cultural propoñendo 
as diferentes charlas e actividades que nel se celebran. 

As actividades lévanse conxuntamente co equipo da Biblioteca na maior parte dos casos, co cal o traballo 
en conxunto coa persoa coordinadora dese equipo é constante. 

Contamos en todo momento co apoio da Vicedirección. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

TÍTULO ACTIVIDADE 

( incluídas as que non teñen 
un custo económico) 

RESPONSABLES E 
DEPARTAMENTOS  

AOS QUE REPRESENTAN 

DESTINA-TARIOS/AS 

1º TRIMESTRE Día da Ciencia en Galego. 

Charla “ E Hawking dixo, 
fágase a luz” Alejandro Vilar 
López 

Dolores Rodríguez ( Física e 
Quimica) 

2º BACH: 

1º TRIMESTRE RASTREXANDO NA BIBLIO. 
Actividade en galego para 
coñecer o funcionamento da 
biblioteca. 

Mª José Villaverde ( 
Biblioteca) e Félix Sánchez ( 
EDLG)  

1ºESO. 

1º TRIMESTRE Día da Biblioteca Mª José Villaverde ( 
Biblioteca) e Félix Sánchez ( 
EDLG) entre outras. 

1º ciclo ESO 

1º TRIMESTRE Día da Biblioteca para a ESA: 
“Na procura de Rutra..” 
Xincana. 

Mercedes Rivas (dpto. 
galego) 

ESA módulos 1 e 3. 

1º TRIMESTRE Samaín e Magosto Mª José Villaverde ( 
Biblioteca) e Félix Sánchez ( 
EDLG)  e Vicedirección 

Toda a comunidade 
educativa 

1º TRIMESTRE Concurso Contos de Medo Félix Sánchez ( EDLG) Toda a comunidade 
educativa 

1º TRIMESTRE Xornada contra a Violencia de   ( EDLG), Equipo Toda a comuidade 
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Xénero Din.Biblioteca e vicedireción. 
Orientación. 

educativa 

2º TRIMESTRE O mural dos desexos: axenda 
2030. 

 ( EDLG) ESO  e BACH, ESA, 
CiclosFP 

2º TRIMESTRE Visita ao Museo do Pobo 
Galego en Santiago 

Noemí Pazó e Félix Sánchez 
(EDLG) 

1º ESO/4ºESO 

    

2º TRIMESTRE Obradoiro de música 
tradicional. 

Félix Sánchez ( EDLG) 1º ESO/ EBI 

3º TRIMESTRE Correlingua Profesorado de EF e Félix 
Sánchez (EDLG) 

1º ciclo ESO 

3º TRIMESTRE Actividade “ A mochila viaxeira” Mª José Villaverde ( 
Biblioteca) e Félix Sánchez  ( 
EDLG)  

1º ciclo ESO 

3º TRIMESTRE Publicación contos Medo  EDLG e Vicedirección Toda a comunidade 
educativa 

3º TRIMESTRE Representación obra de teatro: 
Fillos do sol de Cándido Pazó 

Dpto. De galego e Félix 
Sánchez (EDLG) 

3º ciclo ESO/ 1ºBACH. 

3º TRIMESTRE Certame Literario intercentros  

 “ Alberto Romasanta” 

EDLG do IES Campo de San 
Alberto e do IES Virxe do 
Mar 

ESO, BACH e Ciclos 
Formativos 

3º TRIMESTRE Semana Cultural 

Día das Letras Galegas 

EDLG, Biblioteca, 
Vicedirección e todos os 
dptos. 

Toda a comunidade 
educativa 

TODO O CURSO BLOG 

”Sae da cuncha” 

Félix Sánchez  ( EDLG) e 
Carlos Rodeja ( Biolx) 

Toda a comunidade 
educativa 

TODO O CURSO  Interpretando a poesia en 
Galego. Publicación no blog e 
no taboleiro de Din.da lingua 
galega 

Esperanza Videla e Félix 
Sánchez (EDLG) 

2ºESO 

TODO O CURSO Colaboración coa Revista “ 
Entrepontes” 

EDLG e María Josefa 
Lorenzo  

( Dpto de Orientación) e Pilar 
Martinez 

Toda a comunidade 
educativa 

TODO O CURSO  GRUPO DE TEATRO Noemí Pazó e Esperanza 
Videla (dpto  galego) 

Toda a comunidade 
educativa. 

 

Os PAS colaboran de xeito continuado nas cuestións máis relacionadas co audiovisual, Electrónica nas 
TIC , Departamento de Galego nas cuestións lingüísticas,etc. En total somos un grupo de arredor de 12 
profesores/as e PAS implicados directamente. 

Cada ano temos un grupiño de arredor de 6 alumnos/as permanentes. Son os encargados de divulgar 
información, facer de xurado de premios, presentar actos, etc. Para a maior parte das actividades 
contamos con grupos enteiros.  

Custa máis contar co alumnado dos ciclos, aínda que sempre se programaron actividades para eles e 
para os adultos no Mes Cultural. 

Dentro do Persoal de Administración e Servizo contamos cunha persoa implicada directamente co equipo. 
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O persoal non docente asume as actividades como propias do centro e dende a dirección non se pon 
ningunha traba.  

b) Consecución real dos obxectivos propostos: 

Nunca se acadan ao 100% os obxectivos propostos porque suporían a normalización total da nosa lingua 
e iso non parece un logro que estea ao noso alcance. Agora si, podemos dicir que cumprimos un 
programa de actividades encamiñadas nese sentido e que todo o persoal do centro colabora na súa 
medida e convive con esa dinámica. Este ano ademais implicamos a dous centros e ao concello na nosa 
tarefa e iso supón saír das paredes do noso recinto, o cal sempre é positivo.  

Tamén ampliamos o noso campo na rede con máis creación audivisual, do cal tamén estamos satisfeitos. 

Respecto aos obxectivos propostos para o profesorado, servimos continuamente de asesores lingüísticos 
e utilizamos de maneira absoluta as novas tecnoloxías. Relacionamos lingua galega con tecnoloxías da 
información e a comunicación dende o noso blog e dende os blogs da revista do centro. Toda a actividade 
cultural se realiza en galego. 

No que concerne ao alumnado hai que dicir que en todo momento se lles conciencia do compromiso coa 
lingua e dende o taboleiro impulsamos a actividade cultural como método de aprendizaxe. Segue a haber 
diferenzas idiomáticas entre o alumnado que procede de Noia e o da comarca, pero é unha dinámica que 
trascende o noso traballo e na que só podemos influír superficialmente. 

No centro contamos coa participación de todos os departamentos e de toda a comunidade educativa no 
proxecto normalizador e o noso obxectivo é manter o grao de compromiso coa lingua que nos caracteriza 
dende sempre. Cómpre dicir que a nova directiva apoia o proxecto e colabora totalmente. 

c) Grao de colaboración con outras institucións ou entidades: 

Colaboramos co outro centro de Noia IES Virxe do Mar, na celebración do Certame Literario Letras 

Galegas. 

Colaboramos co Coliseo Noela, o Liceo e o Concello de Noia tanto na participación en actividades 

culturais que programan, como na programación de actividades propias neses locais. 

d) Eivas ou atrancos detectados: 

Non houbo ningún atranco por parte do centro, todo o contrario, todo o mundo colabora. Cada ano hai 
máis propostas de actividades. 

Bótase de menos unha coordinadora comarcal da que carecemos e tememos notar a falta da CGEDLG. 

O maior e peor dos atrancos é a enorme redución da axuda concedida ao noso proxecto dende hai uns 
anos e a pouca redución horaria das persoas que organizan as actividades e ás que lles resulta moi difícil 
compaxinalas con datas de grande actividade lectiva como exames e correccións. 

e) Propostas de mellora: 

Sentimos que cada ano facemos máis actividades ou invertemos máis tempo nelas e iso non se reflexa na 
valoración do noso proxecto nin nas axudas económicas que nos corresponden. É desalentador porque 
realmente é un traballo a maiores do que nos corresponde como profesores e profesoras das diferentes 
materias que impartimos e que xa de por si conlevan tempo e adicación. 

Realmente non sabemos en que podemos mellorar e en parte por iso e pola necesidade de facer outro 
tipo de actividade, esta coordinadora deixa o seu lugar a outra persoa despois de dez anos agardando 
que outros aires novos afronten estas tarefas e acaden maiores obxectivos. 

3.- Cambios con respecto ao proxecto inicial: 

Das actividades programadas inicialmente non se realizaron as seguintes: 

• Visita ao Museo do Pobo Galego: Demasiadas actividades coincidentes nas mesmas datas. 

• A mochila viaxeira: por falta de tempo. 

• Correlingua: Por falta de tempo e por coincidir co mes cultural 

• Representación obra de teatro: por falta de tempo. 

Actividades programadas que si se realizaron pero doutro xeito: 

• Realización dunha “curta” con motivo do Día da Muller Traballadora: realizouse outro tipo de 
actividade. 

• Exposición de maquetas e charla sobre construción naval: Pasou do 2º ao 3º trimestre dentro do 
Mes Cultural. 

• Coplas e regueifas de Antroido: fíxose un obradoiro de regueifas no 3º trimestre dentro do Mes 
Cultural. 
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• Intercambio: finalmente foron xornadas de portas abertas pois o alumnado non fixo tarefa en 
común nin houbo conexión por skype. Falta de tempo. Con todo cómpre dicir que o noso 
alumnado realizou traballos audiovisuais co material recollido na visita a Ponteceso. 

 

Actividades non programadas inicialmente e que se levaron a cabo: 

• Participación no Proxecto Parlamento Xove. 

• Saída ao teatro, obra  Anagnórise. 3º trimestre. Letras Galegas 

• Edición libretas-calendario. Letras Galegas 

• Mes cultural: o autor fala da súa obra, Núñez Singala. Charla da bióloga Liliana Solís e obradoiro 
de regueifas. 

• Charla interxeracional sobre a experiencia nos oficios do Mar. 

• Creacións audiovisuais. 

• Colaboracións co Colexio Público Alexandre Rodríguez Cadarso no concurso literario “Amar o 
Mar”, así como co IES Eduardo Pondal de Ponteceso e o Concello de Noia ( concelleira de 
cultura, Concha Allut ) no Intercambio. 

4.- Proposta de actividades para o curso 2019-20: 

            Así, o traballo realizarase entre os dous equipos en moitas ocasións, por exemplo, na publicación 
de Contos gañadores de diferentes certames, na celebración do Día da Biblioteca así como o Día contra 
a Violencia de Xénero, Día de Rosalía, etc. 

            A celebración do mes cultural “ Do libro ás letras galegas” dende o día do libro ata o día das letras 
galegas probablemente sexa substituída pola da Semana Cultural, á que buscaremos un enfoque ao 
longo do curso. 

       Temos intención de colaborar no proxecto que dende a Biblioteca do centro pretende servir de 
temática transversal nas actividades dos distintos departamentos, en relación co cal haberá unha serie 
de traballos por proxectos e interdisciplinares. Este proxecto de centro titúlase Axenda 2030, e ten como 
finalidade traballar e cos obxectivos de desenvolvemento sostible que aparecen na axenda. 

             Outra colaboración ten lugar, obviamente, co Departamento de Lingua Galega e de maneira 
fundamental na organización das actividades relacionadas coas saídas e roteiros para dar a coñecer o 
noso patrimonio natural e cultural e, en especial con saídas ao teatro.  

           O Equipo e o Departamento de Ciencias e Bioloxía colaboran na edición do blog “Sae da 
cuncha“ que recolle todas as actividades do equipo ao longo do curso. 

             O Departamento de Física e Química organiza no IES Campo de San Alberto o Día da Ciencia 
en Galego. 

             O Departamento de Plástica tamén colabora na elaboración, por parte do alumnado nas súas 
aulas, dos deseños de carteis para concursos, e de debuxos.  

             O alumnado da Rede Solidaria do centro tamén está colaborando nas actividades organizadas 
pola Biblioteca e o EDLG. Participa na posta en marcha de actividades conxuntas do equipo e da 
biblioteca. 

            O Persoal de Administración e Servizo  ten unha representación directa no equipo e colabora e 
realiza actividades relacionadas co audiovisual e a imaxe. 

Ao alumnado de ciclos formativos, ESA e adultos,  resulta difícil implicalos na elaboración de 
actividades; o profesorado, pola contra, si é receptivo e colabora nas actividades con asiduidade. 

B) As colaboracións fóra do centro. ( Outros centros, entidades e institucións da vila ) 

                  O Equipo comparte co IES Virxe do Mar o Certame Literario “Alberto Romasanta“ que 
organiza cada centro de xeito alternativo. Este ano corresponde ao noso centro a súa organización. 

                  Outras institucións da vila de Noia coas que colaboramos son o Liceo, que nos presta as súas 
instalacións para a celebración de actos ou representacións teatrais.  

                  O Conservatorio de Música ten alumnado en común con nós e por iso acostuma haber 
actuacións musicais en actos. Á Casa da Cultura, acudimos para visitar algunha exposición co alumnado. 

                                O CIFP Compostela de Santiago colabora co equipo dende o seu Departamento de 
Artes Gráficas e o seu alumnado elabora a publicación dos contos de medo e amor gañadores dos 
concursos, así como diverso material gráfico editado polo equipo.              

 C) As Tecnoloxías de Adquisición de Coñecemento (TAC):          
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                 Na web do centro, totalmente en galego, podemos consultar as actividades do Equipo e o 
Proxecto de Fomento da Lingua Galega no centro. 

                 http://www.edu.xunta.es/centros/iescamposanalberto 

                 Na Aula Virtual cada materia ten o seu lugar de encontro co alumnado. A Aula está 
integramente en galego. 

   http://www.edu.xunta.es/centros/iescamposanalberto/aulavirtual/ 

                 Xa levamos varios anos traballando cun Blog para a Dinamización da Lingua Galega, chámase 
“ Sae da cuncha” polo logotipo que representa o noso equipo co lema “sae da cuncha en galego” 
animando a que se utilice a lingua con normalidade.  Nel imos comentando todas as actividades que se 
van realizando. 

      http://saedacuncha.wordpress.com/ 

               Cómpre engadir que o Whatsapp e o Correo Electrónico son os medios de trasvase de 
información entre os membros do EDLG, tanto profesorado como alumnado así como co consello de 
redacción da revista Entrepontes.            

 D) A recollida da tradición: 

               O magosto, Samaín e antroido son celebración nas que o equipo sempre colabora activamente 
neste centro organizando concursos de carácter escrito ou de narración oral. 

               Durante este curso poñerémonos en contacto do EDLG do IES Virxe do Mar para celebrar un 
acto simbólico con motivo da celebración do Día contra a Violencia de Xénero. 

E) O Teatro 

De momento non temos previsto ningunha saída prevista ao teatro pero sabemos que ó largo do curso 
xurdirá esta posibilidade. Tamén se contempla a posibilidade de formar un pequeno grupo de teatro pero 
dende o departamento de Lingua Galega aínda se está madurando o proxecto.   

F) A Revista Entrepontes: 

            A revista “Entrepontes” edítase todos os anos con interesantes entrevistas feitas polo  

alumnado así como artigos de opinión a cargo de diversos profesores, á vez que recolle as  

            actividades máis interesantes que se celebraron no centro ao longo do curso. 

          G) Concursos e Certames:       

Hai tres tipos de certames participativos: os que se celebran no centro, aqueles nos que o noso centro 
participa xunto con outros da comarca e os que se propoñen dende fóra. 

 O noso centro organizará os seguintes:  

- Concurso de Contos de Medo.  

En colaboración con outros centros: 

- Con carácter plurianual os dous IES de Noia organizan un Certame Literario que ten por 
finalidade fomentar a creatividade literaria entre o alumnado dos dous centros. Este certame 
consta de dúas modalidades: Narrativa e Poesía, e tres niveis: 1º Ciclo da ESO, 2º Ciclo, e 
Bacharelato máis CCFF. Concédense tres premios por modalidade e outros tres por nivel. Os 
traballos premiados publícanse nas respectivas revistas que editan os dous centros. Este ano 
correspóndelle a súa organización ao IES Virxe do Mar. Trátase do Certame “Alberto 
Romasanta” cuxo nome é unha homenaxe a un profesor que xa non está entre nós e que 
realizou un gran traballo pola normalización da lingua. 

Participación en: 

- Correlingua. A carreira pola lingua dará pé á creación de letras, cancións, música… 

- Certames literarios organizados por diferentes centros e institucións. 

H) As saídas pola contorna: 

   Ademais das saídas ao teatro organizadas en colaboración co Departamento de Lingua, faremos algún 
roteiro pola contorna como premio para algún dos concursos. 

I) Os convidados: 

En colaboración do Equipo Dinamizador da Biblioteca programarase un mes ou unha semana cultural, no 
que intervirán figuras relacionadas co mundo da cultura e das artes ( escritores, músicos, contacontos…) 

K) As celebracións: 

http://www.edu.xunta.es/centros/iescamposanalberto
http://www.edu.xunta.es/centros/iescamposanalberto
http://www.edu.xunta.es/centros/iescamposanalberto/aulavirtual/
http://www.edu.xunta.es/centros/iescamposanalberto/aulavirtual/
http://saedacuncha.wordpress.com/


PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL    CURSO 2019-2020 

69 

 

As actividades recollidas anteriormente servirán para amenizar as celebracións de Samaín, Antroido e 
Letras Galegas. 

Este ano faremos coincidir o Samain coa  celebración do Día da Biblioteca. Faremos a lectura en galego 
dun eloxio de Vargas Llosa á biblioteca para introducir o acto deste ano. 

Daranse a coñecer todas as recolleitas de mostras de tradición, as creacións premiadas nos diferentes 
concursos e certames, acudirán os convidados … 

Magosto, Día da Biblioteca e Día do Amor celébranse tamén, estes dous últimos con actividades 
lingüísticas: cartas, recitado de poemas… 

Tamén celebramos un acto simbólico o Día Contra a Violencia de Xénero e o Día da Muller traballadora. 
Os departamentos de ciencias realizan cada ano o Día da Ciencia en Galego en colaboración co EDLG 

 

RESUMO DE ACTIVIDADES   

Visitas 

• Saída ao teatro no Liceo de Noia.“ Bicos con lingua ”Talía Teatro. 2º ciclo da ESO (1º Trimestre) 

• Saída a Santiago:”Correlingua”. 1º Ciclo ESO (3º Trimestre) 

• Saída a Vigo. Exposición Pergamiño Vindel, 1º BACH E 3º ESO ( 2º trimestre) 

• Saída a Santiago para visitar o Museo do Pobo Galego con especial atención á parte adicada ao 
Mar. 1º ciclo de ESO ( 2º trimestre) 

Publicacións 

• Publicación Contos de Medo e Amor. (3º Trimestre) 

• Blogue, (Aula Virtual) 

• Colaboración coa revista do Centro “Entrepontes” 

Conferencias, charlas, contacontos, talleres… 

• Mes/ Semana Cultural “Do libro ás letras galegas” Toda a comunidade educativa (3º 

Trimestre) 

• Charlas e exposicións relacionadas co tema do Mar, como Proxecto de Traballo interdisciplinar: 

- 1ª Avaliación: “Un mariñeiro na ría de Noia” para 1º ciclo da ESO 

- 2ª Avaliación: Exposición de maquetas e charla sobre construción naval. 

- 3ª Avaliación: Charla sobre instrumentos de navegación.  

• Obradoiros de ambientación do Samaín e do Mar a cargo da nai dun alumno. 

Outras actividades 

• Celebración Día da Ciencia en Galego.  (1º Trimestre) cunha charla sobre a Conservación de 
especies no noso medio litoral, dentro do tema do “Turismo sostible” e tamén relacionado co 
Proxecto sobre o Mar. 

• Celebración Día da Biblioteca. ESO (1º Trimestre) coa lectura de fragmentos de textos literarios 
relacionados co traballo por proxectos que ten como tema central o Mar. 

• Celebración do Samaín e Magosto. Toda a comunidade educativa (1º Trimestre), con obradoiro de 
material de ambientación por parte dunha nai dun alumno do centro e entrega de premios do 
concurso de contos de Medo. 

• Celebración do Día Contra a Violencia de Xénero. Toda a comunidade educativa (1º Trimestre) 
coa realización dunha actividade de elaboración chapas conmemorativas. 

• Celebración do Antroido. (2º trimestre) 

• Actividade “A mochila viaxeira”. (2º e 3º Trimestre), 1º Ciclo da ESO. 

• Representación dunha obra de teatro. (3º trimestre) 

• Creación dun audiovisual co alumnado de “Imaxe e Son” 

• Intercambio de xornadas de portas abertas co IES Eduardo Pondal de Ponteceso. 

Concursos e campañas 

• Concurso Contos de Medo. ESO (1º Trimestre) 

• Concurso Contos de Amor ou Contos do Mar.   ESO e Bach. (2º Trimestre) 

• Certame literario “Alberto Rosamasanta”. ESO, Bach e Ciclos (3º Trimestre) 
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• Campañas CGEDLG. Todo o curso. Toda a comunidade educativa. 

• Correlingua. ESO (3º Trimestre) 

 

 

13. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA  

1.A BIBLIOTECA 

Durante este curso 19-20, a Biblioteca do centro, pretende continuar impulsando o traballo por 
proxectos e servindo como motor e elemento integrador dos departamentos e profesorado que se 
sumen a esta iniciativa. 

Levarase á aprobación do claustro a realización dun novo proxecto, coordinado pola biblioteca, cuio 
tema se decidirá despois de oír a profesorado e alumnado para partir dos seus intereses. Debido a 
que non foi aprobado un tema no último claustro de xuño, se trouxo ao primeiro de setembro polo 
que se poderá ter en conta á hora de elaborar as programacións. 

Tamén nos propoñemos seguir afondando e mellorando as nosas competencias ALFIN/AMI e as do 
alumnado para o que precisamos seguir formándonos e axudar ao profesorado a implementalo na 
aula. 

En canto ao equipo de biblioteca, este curso seguirá coordinado por Mª José Villaverde Pais e 
formarán o equipo: Margarita Díez, Raúl Soutelo, Félix Sánchez, Esperanza Videla, Francisco 
González e Jaime Carbajo.  

A hora da reunión semanal de coordinación do equipo de biblioteca será os mércores na 5ª sesión. 
Este aspecto é fundamental para unha mellor xestión e para poder coordinar e promover a enorme 
cantidade de actividades que se veñen ofertando dende a biblioteca 

O equipo de dirección establece para este curso que as gardas propiamente de biblioteca continúen 
facéndoas só o profesorado do equipo. O resto de horas que non sexa posible cubrir co noso 
horario, a biblioteca será atendida polo profesorado de garda de corredor, que a terá aberta e velará 
porque se respecten  as normas de bo uso da biblioteca.  

O servicio de préstamo farase preferiblemente nos recreos e nos perídos en que estea atendida por 
profesorado do equipo e tentaremos mellorar o procedememento para que en calquera momento o 
usuario poida facer a súa solicitude de préstamo por escrito e esta sexa atendida no mesmo día 
sempre e cando sexa posible. Para acadar este obxectivo deberemos establecer un protocolo que 
debe ser ben coñecido polo profesorado de garda e polos usuarios da biblioteca. 

 

De seguido expoñeremos algunas acutacións que pretendemos levar a cabo: 

 

- Continuar coa formación de usuarios, empezando polo equipo da biblioteca para levar adiante a 
formación en competencias relacionadas co Plan LÍA, de lectura, información e aprendizaxe. 

- Potenciar  a metodoloxía de aprendizaxe baseado en proxectos (ABP), propoñendo un tema 
para á realización dun proxecto ao que se poidan sumar todos os departamentos e profesores 
que o desexen. 

- Propoñer desde a biblioteca actividades que permitan mellorar as competencias en 
comunicación lingüística e dixital que axudan a desenvolver as competencias sociais e cívicas, 
impulsando o espírito emprendedor a través da competencia de aprender a aprender, asumindo 
que a aprendizaxe é continua ao longo de toda a vida. 

- Continuar mellorando o ambiente lector, con un clima que favoreza o achegamento aos libros e 
poña en valor a actividade da lectura. 

- Traballarase para mellorar a educación documental do alumnado capacitándoo para un uso 
crítico das forntes de información. 

- Tentaremos de dispoñer de algúns portátiles máis para ofrecer en préstamo. Parécenos este un 
aspecto moi importante polo que tén de corrector de desigualdades sociais. 

- Potenciaremos a realización de obradoiros creativos dende a biblioteca e tentaremos seguir 
dotándoa de ferramentas creativas. 
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- Posta en marcha da “hora de ler” comenzando por incorporar 20 minutos de lectura semanal en 
1º e 2º de ESO. Para iso os titores acompañarían aos seus alumnos durante a titoría a buscar na 
biblioteca o libro que desexen ler que iría en préstamo para a biblioteca de aula para que o tivera 
á súa disposición para a “hora de ler”.. 

- Continuaremos co voluntariado na biblioteca que tan boas experiencias nos aportou nos últimos 
cursos. 

- Seguiremos ofertando tamén actividades de voluntariado, educación para o desenvolvemento e 
cidadanía global dende o proxecto Rede Solidaria de Xóvenes. 

- Programaremos actividades dende o marco dos ODS (Obxectivos de Desenvolvemento Sostible) 
apoiándonos no grupo da Rede Solidaria. 

- Afondarase na colaboración coa dinamización de TIC para avanzar no uso das ferramentas 
dixitais dispoñibles. 

- Manteremos o Clube de Lectura existente para o alumnado con sección en galego e en inglés. 

- Intentaremos crear un Clube de Lectura para adultos aberto a profesorado, familias e alumnado 
de ensinanzas de adultos. 

- Tentaremos seguir ofertando “faladoiros” nas diversas linguas que se imparten no centro para o 
que agardamos poder seguir contando coa colaboración dos asistentes de linguas estranxeiras. 

A biblioteca do centro concíbese como espazo educativo ao servizo dos procesos de ensino e de 
aprendizaxe. 

A biblioteca é un centro de recursos da información que pon á disposición da comunidade educativa 
os fondos documentais existentes no centro, en soporte impreso, audiovisual, multimedia ou electrónico. 

Na biblioteca centralízase todo o material informativo que poida empregarse para os traballos 
escolares e para o tratamento e fomento da lectura (libros, revistas, xornais, discos, vídeos, DVD, CD-ROM, 
mapas, fotografías, diapositivas, materiais de produción propia,…). A biblioteca acolle, organiza, facilita e 
difunde, entre os diversos sectores da comunidade escolar, os fondos existentes, para un uso eficaz destes. 
Presta diversos servizos: lectura en sala, préstamo, información, formación de usuarios, orientacións e 
materiais para a educación documental, actividades de fomento da lectura, acceso á internet... . 

Tódolos recursos documentais do centro (agás os de carácter administrativo), son xestionados pola 
biblioteca central, evitando a dispersión destes por aulas, ciclos, departamentos, seminarios e outros 
lugares, o que dificulta o coñecemento dos fondos existentes e a súa accesibilidade. Isto non quita que a 
biblioteca localice seccións en aulas e realice préstamos temporais en función das necesidades do 
profesorado, na súa práctica pedagóxica, e do alumnado. 

O criterio para a colocación dos fondos ten en conta a accesibilidade a eles por parte dos usuarios e 
as usuarias. Os andeis son preferentemente abertos, sen pechos nin barreiras innecesarias. O horario de 
funcionamento da biblioteca procura ser o máis amplo posible, segundo a dispoñibilidade horaria do 
profesorado; en calquera caso procúrase que estea aberta a totalidade do tempo lectivo. Tamén se 
procurará facilitar o uso da biblioteca por parte do alumnado fóra do horario lectivo.  

O equipo directivo do centro considera o funcionamento da biblioteca escolar como unha 
das necesidades organizativas do centro e, en consecuencia, se ten en conta esta circunstancia á 
hora da distribución horaria de comezo de curso. 

 

2.OBXECTIVOS DA BIBLIOTECA 

• Apoio ós procesos de ensino e de aprendizaxe. 

• Aprendizaxe autónoma. 

• Achegamento aos distintos soportes documentais. 

• Educación no acceso á información: educación documental. 

• Integración das tecnoloxías da comunicación e da información na recollida e tratamento dela, e na 
selección de lecturas. 

• Creación e consolidación de hábitos de lectura e de escritura. 

• Tratamento da lectura comprensiva en tódalas áreas curriculares. 

• Acceso igualitario aos recursos culturais. 

• Educación nunha vivencia saudable do tempo de lecer. 
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• Apoio ao alumnado con necesidades educativas específicas. 

• Ofertar un espazo de lectura, traballos, visionado audiovisual, acceso a internet e xogos. 

• Facilitar e promover o compromiso social e a cidadanía activa a través da participación no 
voluntariado da Biblioteca. 

3. LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN PARA A BIBLIOTECA ESCOLAR 2019-20 

De cara ao vindeiro curso a Biblioteca quere seguir sendo unha ferramenta de cambio metodolóxico 
apoiando os traballos por proxectos e propoñendo ao claustro a realización dun proxecto común 
coordinado pola biblioteca. A súa temática someterase á aprobación no último claustro do curso despois 
de ter sondeado os intereses de alumnado e profesorado. 

En canto ao equipo de biblioteca vemos necesaria a súa renovación debido aos grandes cambios que se 
deron na composición do claustro nos últimos cursos e os que se prevén de cara ao curso próximo. 

Reuniremos a Comisión de Biblioteca no seo do Consello escolar co fin de abrir canles de comunicación, 
colaboración e participación coas familias e entidades municipais como a Biblioteca Antón Avilés de 
Taramancos e as concellalías de Cultura e Educación. 

 

1.  EN RELACIÓN COA ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DA BIBLIOTECA  

-     O equipo de biblioteca aínda que manterá algún dos seus membros precisa ser renovado, 
é preciso incorporar máis profesores/as xa que houbo varias baixas por diversos motivos 
nos últimos cursos. 

-          Pediremos á dirección que só fagan gardas propias de biblioteca os membros do 
equipo. Se quedan horas que non se poden cubrir co profesorado de equipo de biblioteca, 
esta será aberta e vixiada polo profesorado de garda de corredor. Intentaremos manter o 
horario de apertura de este curso e sempre haberá algún membro do equipo nos períodos 
de recreo para asegurar un bo servicio aos usuarios xa que son os momentos de maior 
afluencia e demanda de préstamo, impresión de documentos, asesoramento… 

-          Insistiremos vehementemente á dirección que se nos facilite nos horarios do equipo de 
biblioteca unha hora de coordinación que faga posible unha reunión semanal de 
coordinación que neste curso non foi posible. 

-          Continuarase coa catalogación informatizada de fondos de nova adquisición e coa 
actualización e reordenación dos existentes, así como co mantemento dun correcto 
etiquetado renovando as etiquetas que o precisen. 

-          Seguiremos colaborando cos departamentos na adquisición de materiais como forma 
de conseguir unha constante adecuación do mercado ao desenvolvemento do currículo e 
á realización dos proxectos. Tamén buscaremos e fomentaremos a colaboración dos 
departamentos para: 

-          Coñecer con suficiente antelación os libros de lecturas obrigatorias e recomendadas, 
para facilitar a dispoñibilidade e accesibilidade dos fondos. 

-          A colaboración na promoción de materiais (libros, cómics…) aproveitando a realización 
de actividades no centro (conferencias, teatro, certames, exposicións, obradoiros, 
entrevistas). 

-          Promocionaremos a biblioteca e os seus recursos a través do deseño de actividades 
que utilicen a biblioteca como ferramenta informacional e mesmo os seus espazos e 
recursos. 

-          Propoñeremos dende a biblioteca a realización dun proxecto interdisciplinar que poña a 
biblioteca ao servicio da comunidade educativa para a adquisición das competencias en 
comunicación lingüística e dixital que axudan a desenvolver as competencias sociais e 
cívicas, impulsando o espírito emprendedor a través da competencia de aprender a 
aprender, asumindo que a aprendizaxe é continua ao longo de toda a vida. 

-          Traballarase na consecución dun ambiente lector, que favoreza e poña en valor a 
actividade da lectura. 

-          Traballaremos por mellorar a educación documental do alumnado capacitándoo para 
un uso crítico das fontes de información. 

-          Seguiremos afondando na colaboración coa dinamización de TIC para avanzar no uso 
das ferramentas dixitais dispoñibles. 
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-          Procuraremos que a organización dos materiais facilite que sexan sempre accesibles 
para os membros da comunidade educativa, polo que lle prestaremos especial atención á 
sinalización, ordenación, etiquetado, así como a posta sempre ao día do catálogo dixital, e 
á información sobre as novidades no blog da biblioteca. 

-          Seguiremos habilitando andeis específicos e facilmente accesibles de lecturas 
obrigatorias e recomendadas polos diversos departamentos no Plan Anual de Lectura, así 
como dos recursos solicitados polos clubes de lectura. 

-          Seguiremos traballando para que se usen máis os e-reader dos que dispón a biblioteca 
e actualizaranse os libros dixitais dos que dispoñemos, mesmo valoramos se é posible, 
mercar algún máis.  

   

2.       EN RELACIÓN COA DINAMIZACIÓN E PROMOCIÓN DOS RECURSOS DA 
BIBLIOTECA, A SÚA INTEGRACIÓN NO TRATAMENTO DO CURRÍCULO E A SÚA 
CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

  

-          Dar a coñecer os fondos e recursos existentes a toda a comunidade, facendo unha 
forte campaña informativa durante o primeiro trimestre e ideando a maneira de chegar 
tamén ás familias. 

-          Adquiriremos máis expositores. 

-          Edición periódica, dunha relación de adquisicións que será publicada no blog da 
biblioteca e estará no expositor de novidades. 

-          Reedición dixital do manual de uso e funcionamento da biblioteca que está a 
disposición de todos no blog da biblioteca e coordinación con equipo de orientación para 
presentalo nas titorías no primeiro trimestre. 

-          Realización de campañas de animación á lectura e manter e mellorar o noso panel 
cultural con suxestións de lecturas, música, audiovisuais…durante todo o curso e de 
forma especial nas datas previas aos períodos vacacionais, dispoñible no blog e ao que 
se poden facer achegas por parte de toda a comunidade a través dunha enquisa ou nun 
espazo habilitado para tal fin na biblioteca. 

 

3. EN RELACIÓN COA FORMACIÓN DE USUARIOS E EDUCACIÓN INFORMACIONAL  

Continuar mellorando as actividades de familiarización coa biblioteca do alumnado (especialmente o de 1º 
de ESO, 1º de BACH, 1º de FP Básica e primeiros cursos de EBI, ESA e Ciclos Formativos,  que na súa 
maioría chegan novos ao centro) que se desenvolverán ao longo do 1º trimestre en colaboración coas 
correspondentes titorías e o Departamento de Orientación, podendo formar parte das actividades do Plan 
de Acollida ao novo alumnado, profesorado e familias. Estas actividades comprenden: 

-          A presentación do espazo e os recursos. 

-          Horarios e normas de uso. 

-          Prácticas de localización de fondos e familiarización co sistema de clasificación dos 
mesmos. (CDU) 

        En colaboración co equipo de TIC`s, formación de alumnado e profesorado na realización de 
proxectos e traballos que contribúan á mellora da súa competencia informacional e mediática. 

Continuar mellorando a formación do equipo de biblioteca nas competencias informacionais, TIC`s,  nas 
metodoloxías de traballo colaborativo e na aprendizaxe por proxectos. 

  

4.       EN RELACIÓN CO FOMENTO DA LECTURA E CO DESENVOLVEMENTO DO 
PROXECTO LECTOR DO CENTRO.  

-          Actualización, coordinación das reunión e tarefas relativas á actualización do Proxecto 
Lector e do Plan Anual de lectura. 

-          Promoción da planificación interdisciplinar e a colaboración entre os diferentes 
departamentos didácticos á hora de establecer as lecturas obrigatorias, optativas, 
recomendadas e voluntarias. 
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-          Promover e coordinar dende a biblioteca o traballo colaborativo entre os diferentes 
departamentos didácticos para actualizar as bibliotecas de aula e planificar estratexias 
comúns para o desenvolvemento das competencias clave. 

-          Organización de obradoiros, charlas-coloquio, exposicións,… con autores de libros de 
lecturas obrigatorias, recomendadas ou do club de lectura, científicos, investigadores, 
artistas, profesionais de diversos campos…, tamén coa finalidade de involucrar máis ás 
familias e aos axentes sociais, económicos e culturais da contorna. 

-          Información e propostas de traballo ao profesorado sobre a necesidade dun cambio 
metodolóxico que integre a formación lectora e a competencia informacional e mediática 
do alumnado como eixo da acción educativa e a biblioteca como elemento centralizador 
desa acción. Proporase ao profesorado da ESO a posibilidade de dedicar 20 minutos 
diarios a lectura nas aulas. Serán libros da biblioteca que ficarán nas aulas a demanda de 
profesorado e alumnado. Isto permitirá que o alumnado dispoña deles mesmo para as 
horas nas que falte algún profesor. 

-          Colaboración no desenvolvemento do club de lectura existente e posibilidade de crear 
outro para adultos. Tamén nos gustaría potenciar o uso das linguas existentes no centro 
mediante grupos de conversa, debate e oratoria… 

  

5.       OUTRAS ACTUACIÓNS 

Continuar co plan de medidas que colaboren na compensación das desigualdades sociais, de maneira 
que facilitemos o uso da biblioteca e os seus materiais por parte daqueles alumnos con menos recursos: 

-  Accesibilidade da biblioteca fóra do horario lectivo habitual. 

- Continuar coa impresión de traballos do alumnado desde a biblioteca, que tan bo resultado 
leva producido. 

- Préstamo de ordenadores Netbook ao alumnado para a realización de traballos. Para o que 
intentaremos renovar e mellorar os equipos dos que agora dispoñemos e mesmo mercar 
algún equipo novo para substituír algún que están dando problemas e se están quedando 
obsoletos. 

- Préstamo de e-reader. 

- Mochilas viaxeiras. 

- Solicitar a Bibliotecas Escolares Maletas viaxeiras. 

Colaboración con outras institucións locais para levar a cabo actividades que nos 
enriquezan mutuamente, por exemplo: 

- Mochilas solidarias: Seguiremos poñendo a disposición dos anciáns das Residencias dúas 
mochilas con fondos da biblioteca que o grupo de alumnado do voluntariado achega 
mensualmente e interacciona cos residentes charlando sobre as lecturas, os seus 
intereses e tamén sobre a vida, propiciando un intercambio interxeneracional que cremos 
moi enriquecedor. 

- Seguiremos ofrecendo os nosos espazos e recursos á Cruz Vermella, Cáritas,…para levar a 
cabo clases de reforzo escolar, das que se ven beneficiando alumnado do noso centro 
con escasos recursos, clases de español para estranxeiros… 

-  Colaboración co resto de bibliotecas escolares da contorna, e abrir canles de colaboración 
coa biblioteca pública municipal. 

  

6.       CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN  

-      Realización dunha enquisa na parte final do curso para observar a evolución respecto aos 
aspectos que se teña detectado que funcionan inadecuadamente  na avaliación do curso 
2017-2018 e valorar se se lle dou resposta axeitada ás demandas da comunidade 
educativa. 

-     Establecer un canle de comunicación habitual coas familias que nos permita ofrecerlles as 
posibilidades que lles brinda a biblioteca escolar e ao mesmo tempo e igual de importante, 
que as familias nos fagan suxestións, valoren e participen nas actividades que organice 
ou promova a biblioteca. 
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-     Colocaremos unha Caixa de suxestións nun lugar ben visible e accesible da biblioteca 
para que alumnado e profesorado poida facernos as súas achegas. 

-     Nas reunións do equipo de biblioteca valorarase o funcionamento da mesma. Os 
parámetros que nos permitirán medir a rendibilidade do seu funcionamento. Terán que ver 
coa utilidade que a comunidade  educativa poda sacar da mesma. 

-     Comprobaremos o equilibrio dos fondos e intentaremos ir remediando os desequilibrios 
que se detecten. 

-     Observaremos se os índices de lectura tanto en sala como en préstamo son os 
apropiados. 

-     Valoraremos a existencia de itinerarios lectores e de proxectos didácticos que integren e 
melloren as competencias ALFIN/AMI do alumnado. 

-     Constataremos se tiveron éxito as actividades realizadas, tanto de formación de usuarios 
como na adquisición de competencias ALFIN/AMI entre alumnado e profesorado. 

-     Valoraremos a difusión da información interna e a implicación do conxunto do claustro. 

-     Marcaremos as directrices para a continuidade, revisión e ampliación deste proxecto. 

7. PERSOA DESIGNADA COMO RESPONSABLE/DINAMIZADORA DA BIBLIOTECA ESCOLAR:  

Mª JOSÉ VILLAVERDE PAIS.  

 

 

4.  CLUB DE LECTURA DO IES CAMPO DE SAN ALBERTO 2018 / 19  

1 NOME DO CLUB DE LECTURA:  

Palabras Aladas 

2BREVE HISTORIA. 

Por oitavo ano consecutivo, o IES Campo de San Alberto pon en marcha un club de lectura. 

Creado no contexto do Plan Mellora de Bibliotecas Escolares no que participa a nosa biblioteca dende o 

curso 2007-2008, conta entre as súas liñas prioritarias de actuación para o presente curso, 2019/2020, a 

posta en marcha dun club de lectura. 

3FINALIDADES. 

A finalidade principal do club de lectura é fomentar no alumnado o gusto pola lectura como instrumento de 

desenvolvemento persoal así como de ferramenta básica na procura de información e documentación 

para as aprendizaxes das diferentes disciplinas. 

 

A relación co proxecto lector é de apoio e complemento. O Plan lector contempla lecturas que se realizan 
en tódalas áreas por parte de todo o alumnado. O club de lectura ofrece unha oportunidade de facelo en 
un espazo e unha metodoloxía diferente. 
Ademais proponse: 

Fomentar o gusto pola lectura. 

Desenvolver as competencias clave, especialmente a competencia en comunicación lingüística. 

  

4ACTIVIDADES PREVISTAS. 

Grupo lector inicial: 1º e 2º ESO 

✓ Lectura do libro  Historia de un caracol que descubrió la importancia de la lentitud, de Luís 

Sepúlveda. 

✓ Lectura do libro Las lágrimas de la matriusca de Marisol Ortiz de Zárate.  
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✓ Vídeo recensión do libro por parte do alumnado. 

✓ Entrevista a Marisol Ortiz de Zárate. 

 

 

 

Grupo lector veterano: 3º e 4º ESO 

✓ Lectura do libro "El diario violeta de Carlota" de Gemma Lienas. 

✓ Vídeoreseñas 

✓ Entrevista por vídeoconferencia á autora. 

 

Saída de convivencia do club de lectura ás Illas Cíes. 

5COMPOSICIÓN E NÚMERO DE PARTICIPANTES. 

O club de lectura está formado por dous grupos lectores: 

 

Grupo lector de 1º e 2º da ESO: 20 alumnas e alumnos 

Grupo lector de  3º  e 4º da ESO: 25 alumnas e alumnos 

 

6PROFESORADO PARTICIPANTE. 

Félix Sánchez Boquete: Docente responsable do grupo lector de 1º e 2º da ESO. 

Mª Josefa Lorenzo Torea: Docente responsable do grupo lector de 3º e 4º da ESO  e coordinadora do club 

de lectura. 

Mª José Villaverde Pais: Coordinadora da biblioteca. 

7FORMA DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO. 

Docente responsable do grupo lector: 

Deseña o club de lectura e forma o grupo lector. 

Celebra as sesións presenciais semanais co grupo lector e as actividades previstas. 

Coordinadora da biblioteca: 

Introduce nas liñas prioritarias de actuación da biblioteca para o curso 2016-2017 a creación do club de 

lectura. 

Difunde a través do taboleiro da biblioteca información do club de lectura. 

Facilita e organiza espazos e tempos dentro do horario da biblioteca. 

Coordinadora do club de lectura: 

Participa na dinamización da posta en marcha do club de lectura. 

Participa no deseño do club de lectura. 

Facilita ao equipo directivo toda a documentación do club de lectura para ser comunicado ao claustro e 

elevado ao consello escolar para a súa aprobación. 

Entrega toda a documentación á coordinadora da biblioteca. 

Vela para que conste na Programación Xeral Anual o club de lectura. 

Encárgase da redacción final da documentación para enviar á consellería. 

8HORARIO E CALENDARIO PREVISTO PARA AS REUNIÓNS DE CARÁCTER PRESENCIAL. 

O club de lectura está previsto que funcione ao longo de todo o curso escolar, iniciando as súas 

actividades a finais de outubro e tendo previsto finalizar a finais de maio. 

As sesións presenciais celebraranse os martes e mércores no 1º recreo en horario de 10.25 a 10.45. 

O lugar de celebración das sesións presenciais será a biblioteca do centro onde está habilitado e 

sinalizado un lugar para o club e na aula de referencia do grupo. 
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9 MEDIOS PREVISTOS PARA A SÚA DIFUSIÓN ENTRE A COMUNIDADE ESCOLAR. 

Páxina web do IES Campo de San Alberto. 

Blog do club de lectura. 

Revista escolar Entrepontes 

Taboleiro da biblioteca  

 

EDUCACIÓN EN INFORMACIÓN. FOMENTO DA LECTURA 

 No deseño de programas de dinamización da biblioteca escolar téñense en conta dous tipos de 
actividades:  

 1- Actividades dirixidas á formación de usuarios da biblioteca e á adquisición de habilidades 
e procedementos para o acceso á información e o seu tratamento (o que se coñece como educación 
documental ou alfabetización informacional e que constitúe un dos obxectivos básicos da biblioteca 
escolar). Na planificación das actividades de formación de usuarios colaborarán o profesorado do equipo 
de biblioteca, o profesorado das diversas materias e as titorías. 

 O alumnado debe saber localizar a información dun modo rápido e eficaz en calquera biblioteca. É 
importante que o alumnado e profesorado saiban utilizar os criterios de clasificación do fondo documental 
e localizar rapidamente calquera documento. 

 Organízanse visitas do alumnado por grupos, acompañados dos profesores/as, para ensinarlles o 
sistema de organización e funcionamento da biblioteca, explicándolles as condicións de uso. 

 Formación do alumnado no uso dos medios informáticos e audiovisuais dispoñibles na biblioteca. 

 A principio de curso, na recepción dos pais/nais, ensínaselles a biblioteca e explícaselles as 
posibilidades de utilización. 

 2-Actividades que se engloban no concepto de fomento da lectura: narracións, lectura 
individual, lecturas compartidas, presentacións de libros, encontros con autores ou ilustradores, libro-
fórum, clubes de lectura, xogos de animación, talleres de escritura creativa,... Cómpre considerar a lectura 
nun sentido amplo: a lectura para aprender, para facer un resumo, para buscar un dato, para resolver un 
problema, para elaborar un traballo; pero tamén a lectura pracenteira, a que, realizada en soidade ou en 
compañía, ten como único obxectivo o gozo do texto literario. 

 

5  O PROFESORADO DA BIBLIOTECA 

 O funcionamento e organización da Biblioteca depende da vicedirección.  

 Hai un profesor/a responsable da biblioteca escolar, que exerce a función de dinamizador/a da 
biblioteca, da que dependerá, tamén, o plan lector. O responsable da biblioteca escolar é designado pola 
dirección, garantindo no posible a estabilidade e o bo funcionamento deste servizo. Para iso, tense en 
conta o interese, a idoneidade, a formación ou a experiencia neste ámbito, así como a dispoñibilidade 
horaria do profesorado. 

 As funcións de dinamización de biblioteca e plan lector poderán asignarse a dous profesores/as 
distintos por mor da complexidade das tarefas. Neste caso os profesores/as designados exercerán as 
súas funcións colexiadamente. 

 Está constituído un equipo de biblioteca formado por profesoras e profesores dos diferentes 
ciclos ou departamentos existentes no centro, que traballan en coordinación cos responsables da 
biblioteca para a consecución dos obxectivos previstos e a posta en marcha das actividades organizadas. 
A xefatura de estudos, aproveitando as marxes horarias do cadro de profesorado, prevé as necesidades 
da biblioteca escolar á hora de elaborar os seus horarios, nos que queda recollida a súa participación 
neste servizo. Estes profesores realizan a maior parte das gardas na biblioteca. De non resultar posible 
cubrir todo o horario de apertura con este profesorado complétase con profesores que non son do equipo. 
O equipo de biblioteca reúnese unha vez á semana. 

 Constituirase unha comisión de biblioteca no Consello Escolar, formada por: un profesor/a, un 
pai/nai, un representante do concello, un representante da dirección; un representante de nais e pais e o 
responsable da biblioteca escolar, quen actuará como secretario/a. A comisión reunirase unha vez cada 
trimestre, presidida polo vicedirector. 

 

1    FUNCIÓNS DO RESPONSABLE DA BIBLIOTECA ESCOLAR 
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• Elaborar a programación anual de biblioteca escolar, atendendo aos proxectos curriculares do 
centro, e unha memoria final. 

• Colaborar co deseño e posta en práctica do Proxecto lector de centro, coordinándoo, se é o caso. 

• Realizar o tratamento técnico dos fondos (seleccionar, organizar, clasificar e catalogar). 

• Informar ao Claustro das actividades da biblioteca e integrar as súas suxestións. 

• Difundir os fondos existentes e as súas posibilidades de consulta entre toda a comunidade 
escolar. 

• Definir os criterios para o préstamo e atender o servizo xunto co equipo de apoio. 

• Asesorar ao profesorado en técnicas de animación á lectura, estratexias de dinamización, 
formación de usuarios e traballo documental, seleccionando e elaborando materiais, xunto co 
resto do profesorado, para a formación do alumnado nestes aspectos e a dinamización cultural do 
centro. 

• Coordinar o equipo de apoio á biblioteca escolar. 

 

2    FUNCIÓNS DO PROFESORADO DO EQUIPO DE BIBLIOTECA 

• Apoiar ao responsable da biblioteca na súa organización e dinamización, cooperando co deseño, 
organización e posta en marcha das actividades programadas 

• Asegurar a organización, funcionamento, mantemento e correcta utilización dos recursos 
documentais e da biblioteca do centro.  

• Atender aos usuarios facilitándolles o acceso ás diferentes fontes de información e orientándoos 
sobre a súa utilización.  

• Recoller e analizar as propostas de adquisición de equipamentos, novos materiais e fondos 
documentais segundo o orzamento asignado polo Consello Escolar. Establecer criterios para a 
adquisición e actualización dos fondos da biblioteca. 

• Recoller propostas e suxestións do profesorado e do alumnado co fin de mellorar as intervencións 
e colaborar co desenvolvemento da competencia lectora, o hábito lector e as habilidades de 
traballo intelectual. 

• Organizar e colaborar no servizo de préstamo.  

• Organizar, participar e supervisar as tarefas relativas ao tratamento do fondo documental: 
catalogación, informatización, etiquetaxe, reparación, etc.  

 

3    FUNCIÓNS DO PROFESORADO QUE FAI GARDAS NA BIBLIOTECA 

• Supervisar e manter a orde e o silencio no recinto. Velar polo uso correcto dos medios e fondos. 
Abrir e pechar a biblioteca. 

• Lembrar aos usuarios e usuarias que non se pode comer nin beber na biblioteca. 

• Atender o servizo de préstamo.  

• Informar e orientar aos usuarios e usuarias. Manter a orde dos documentos nas diferentes 
seccións. 

 

4     FUNCIÓNS DA COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

• Analizar as necesidades da biblioteca escolar referidas a infraestrutura, equipamento, 
mantemento e atención en horario lectivo e en horario extraescolar. 

• Realizar propostas ao Consello Escolar para as melloras necesarias. 

• Xestionar a apertura da biblioteca en horario extraescolar, procurando as necesarias 
colaboracións e garantindo que todas as intervencións se realizarán seguindo os criterios 
establecidos polo equipo de apoio e o responsable da biblioteca escolar. 

• Propor estratexias de colaboración entre a biblioteca escolar e a biblioteca pública máis próxima. 

• Promover actividades de sensibilización e dinamización cultural entre toda a comunidade escolar. 

• Realizar propostas para a adquisición de fondos e equipamento, co correspondente proxecto 
orzamentario, que se remitirán ao Consello Escolar. 
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• Realizar xestións cos sectores culturais, educativos, sociais e económicos do contorno do centro 
educativo que poidan colaborar coa biblioteca escolar e os seus obxectivos. 

 

6     UTILIZACIÓN DA BIBLIOTECA E DOS SEUS MEDIOS POR PARTE DO PROFESORADO  

 Como é lóxico todo o profesorado pode usar a biblioteca e os seus medios tanto se está aberta 
como de estar pechada, adaptándose ás normas de utilización establecidas. Cando o precise será 
asesorado polo profesorado do equipo de biblioteca. 

 Por outra parte, a biblioteca non é un almacén, polo que cando un profesor/a leva ós seus 
alumnos/as á biblioteca a responsabilidade do mantemento da orde e do uso adecuado dos medios da 
biblioteca correspóndelle ao profesor/a que imparte a clase.  

 No mesmo sentido, a biblioteca non é un lugar de castigo e moito menos un lugar ao que poda 
derivarse o alumnado castigado para que queden a cargo do profesorado de biblioteca. 

 

6   SERVIZO DE PRÉSTAMOS 

 Cando se realice un préstamo completaranse tódolos datos do libro de rexistro de préstamos. 

 Todo documento (libro, revista, vídeo, Cd...) que saia da biblioteca –sexa préstamo de aula, 
individual, para facer fotocopias,...- deberá quedar rexistrado no libro de préstamos. 

 É moi importante cubrir tódolos datos do solicitante –se non é do centro recoller o número do 
DNI no apartado “curso e grupo”- e o número de rexistro do exemplar que figura no interior do libro e 
no lombo.  (Pedir ós usuarios o carné do instituto antes de facer o préstamo; se non o teñen poden pedir 
un en conserxería, cando fagamos os carnés). 

 Distinguimos dous libros rexistro: 

• Libro rexistro de préstamos individuais. 

• Libro rexistro de préstamos para a aula ou para fotocopiar. 

 Non debemos esquecer poñer unha pegatina (post-it) co número de préstamo e data de 
devolución na primeira páxina do libro que se presta. 

 No caso de renovación cubriremos os datos como si se devolvera o libro e abriremos un novo 
rexistro polo que na pegatina teremos que poñer o novo número de préstamo. Para evitar que o préstamo 
se renove máis dunha vez, marcaremos cunha x no apartado “Renovado”. 

 

7  RESPECTO AO USO DO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO  

 O ordenador de xestión da biblioteca usarase unicamente para xestionar a biblioteca. Existe 
outro ordenador de uso libre para o profesorado de garda. 

 Os ordenadores para o alumnado usaranse para buscar información e realizar traballos. Non 
se pode descargar música nin películas, nin se poden empregar para xogar nin para chatear; esta norma 
manterase tamén para o tempo de recreo. Tampouco se permite a carga de programas que se traian da 
casa. A transgresión desta norma suporá a perda de dereito a acceder ós ordenadores polo tempo que se 
considere oportuno en cada caso. Estes ordenadores son de uso preferente para o alumnado. 

 Cada usuario poderá empregar o ordenador por un tempo máximo de 1/2 HORA; ao cabo da 
mesma poderase solicitar unha nova quenda que será concedido se hai ordenadores libres e non hai un 
novo usuario que solicite o seu uso. 

 As horas de uso dos ordenadores figuran no libro “Quendas de ordenador”  que hai na mesa do 
profesor. Poderanse reservar con antelación as que estean libres. As reservas non se  manterán despois 
de 10 minutos se o usuario non se presenta. Co fin de poder organizar isto cada ordenador ten un número 
que figura no mesmo. NON SE RESERVARÁN AS HORAS DO RECREO PERO SÍ SE TERÁN QUE 
ANOTAR IGUALMENTE PARA USALOS.  

 Non poderá haber máis de dúas persoas por ordenador. 

 Impresión de documentos desde a biblioteca. O ordenador do profesor de garda está 
conectado á fotocopiadora do centro. Se algún alumno/a precisa imprimir entregaralle o arquivo en 
soporte informático ao profesor/a de garda, que ordenará a impresión. O alumno/a recollerá o documento 
impreso na conserxería, abonando o custo de impresión.  
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8   ADQUISICIÓNS 

 No mes de setembro os departamentos didácticos elaborarán unha relación detallada e priorizada 
das adquisicións de fondos documentais necesarios para o curso académico. Prestaráselle especial 
atención ó plan de lecturas obrigatorias do alumnado, con especificación do número de exemplares que 
resulta conveniente ter na biblioteca. Os departamentos valorarán o custo de adquisición dos materiais 
necesarios e especificarán que parte deste é asumible polo departamento. 

 O equipo de biblioteca elaborará un plan de adquisicións acollendo as suxestións e necesidades 
dos diversos ciclos ou departamentos do centro, establecendo prioridades en función dunha actualización 
equilibrada dos fondos.  

 É recomendable que todos os recursos documentais do centro (agás os de carácter 
administrativo), sexan xestionados pola biblioteca central, evitando a dispersión destes por aulas, ciclos, 
departamentos, seminarios e outros lugares, o que dificulta o coñecemento dos fondos existentes e a súa 
accesibilidade. Isto non quita que a biblioteca realice préstamos temporais en función das necesidades do 
profesorado, na súa práctica pedagóxica, e do alumnado. 

 

14. DINAMIZACIÓN DE EDUCACIÓN PARA A PARTICIPACIÓN E A  SOLIDARIEDADE: 
REDE SOLIDARIA 

 

Dende o curso 2007-2008 a Rede Solidaria constituíse en Dinamización no noso centro, segundo 
a Orde publicada en Galicia que regulaba as Titorías e outras funcións docentes, sendo aprobada a súa 
constitución en Claustro e refrendado polo Consello Escolar coma o resto de Dinamizacións constituídas 
no centro. Esta Rede viña funcionando no noso IES dende o curso 2005-2006. 

1    QUE É A REDE DE XÓVENES SOLIDARIOS? 

 A Rede de Xóvenes Solidarios é unha iniciativa de participación xuvenil que comezou a súa 
andadura no 2001 e conta con unha rede estatal que se estende por Andalucía, Asturias, Murcia, 
Comunidade Valenciana, Castela e León, Cantabria e Galicia. 

 A Rede é unha proposta da ONGD ENTRECULTURAS (www.entreculturas.org)  que defende a 
educación como medio de cambio, promoción da xustiza e diálogo entre as culturas. 

 No Sur, Entreculturas desenvolve programas de cooperación con poboacións excluídas, que 
impulsan o dereito a unha educación de calidade para todos e todas. 

 No Norte, promove a sensibilización e a educación para o desenvolvemento fomentando un 
cambio de actitudes e valores que se baseen na solidariedade tanto no plano individual como colectivo. 
Para elo lévanse a cabo actividades educativas. 

 A Rede pretende os seguintes obxectivos para os participantes: 

• Potenciar o desenvolvemento de valores e condutas pro-sociais(cooperación, axuda mutua, 
solidariedade, empatía, apertura ó outro e implicación nos asuntos colectivos...). 

• Favorecer o desenvolvemento dunha san autoestima. 

• Contribuír ó desenvolvemento de habilidades como o diálogo, a toma de decisións conxuntas, a 
resolución de conflitos, o respecto aos acordos colectivos, etc. 

• Motivar a participación e facilitar o coñecemento e o intercambio de experiencias con outros. 

• Crear un espazo para canalizar as iniciativas solidarias do centro. 

• Contribuír á mellora do clima de convivencia. 

 O funcionamento da rede é o seguinte: Os centros educativos participan na rede das súas 
respectivas Comunidades Autónomas. Á súa vez, en cada un deles fórmase un grupo de xóvenes que é 
acompañado e dinamizado por un ou varios profesores-educadores. 

 Este grupo leva a cabo actividades planificadas, constituíndose así como axente de 
sensibilización e dinamización solidaria da vida da comunidade educativa. Nos primeiros meses de cada 
curso escolar, Entreculturas organiza unha Asemblea de encontro e convivencia en cada comunidade 
autónoma. Tanto para os xoves como para os titores, supón a posibilidade de coñecerse, compartir as 
súas inquedanzas, intercambiar experiencias e recibir información mediante obradoiros. Ademais ofrece 
un espazo e tempo para planificar un calendario das actividades que realizarán nos seus centros. 

 Por outra banda, ó longo do curso propóñense dende Entreculturas, outro momentos de 
avaliación e encontro tendo en conta as necesidades e intereses dos grupos e centros participantes. 
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 Ademais, periodicamente Entreculturas organiza encontros a nivel estatal, nas que tamén 
participan redes do Sur, principalmente de América do Sur. 

 

2    CURSO 2019-2020 

 O grupo da Rede Solidaria do IES Campo de San Alberto neste curso 2019-2020 está integrado 
por  alumnos de 1º de ESO, 2º de ESO, 4º de ESO, 1º de BACH e 2º de BACH. 

 As profesora -educadora que acompañan ao grupo son a coordinadora, Mª José Villaverde Pais. 

 Adoptando a nomenclatura organizativa da calidade, diríamos que temos: 

• Unha Visión: A contribución dende o noso proxecto educativo a unha cidadanía global, solidaria e 
comprometida por un mundo máis xusto. 

• Unha Misión: A adquisición dunha progresiva autonomía persoal para formar persoas que poidan 
ter conciencia de si mesmas e á súa vez, elaborar criterios sobre o mundo e a realidade que o 
leven a vivir en consecuencia. 

• Unha Estratexia: A través das vivencias a nivel persoal, interpersoal e grupal, e o traballo en 
equipo as persoas e o grupo van madurando, gañando autonomía, sendo máis críticas, 
responsables e comprometidas. 

3    ORGANIZACIÓN:  

 Reunímonos co grupo de alumnos unha vez por semana, os martes na hora do xantar.  

 O que comezou sendo todo flexibilidade,( comíamos charlabamos, compartíamos e traballábamos 
nun mesmo espazo e sen un esquema estable de reunión) decatámonos de que era preciso definilo. Ter 
un tempo e un espazo para cada cousa. A día de hoxe seguimos o seguinte esquema: 

 Media hora para comer todos xuntos charlando informalmente no “hall”. 

 Despois trasladámonos a biblioteca que a estas horas permanece baleira porque non hai ninguén 
mais ca nós no centro, e na sección de lectura, que hai unha zona acolledora, continuamos a 
reunión. 

 Dispostos en círculo, facemos unha rolda na que cada un expresa e comparte en voz alta como 
está como se sente, con que sentimentos e emocións chega hoxe á reunión. 

 Lemos en voz alta o diario de reunións do día anterior e damos conta cada quen das 
responsabilidades que asumimos para esa semana. 

 Sobre o traballo feito continuamos avanzando, expoñemos ideas, propostas... escoitámonos 
todos, intentamos levar a consenso as decisións e planificar as accións. 

 Chega o momento de asumir responsabilidades: individualmente ou en pequenos grupos 
asumimos a tarefa que o grupo nos asigna e que voluntariamente aceptamos. 

 Facemos un recordatorio da distribución de tarefas de todos: profesoras e alumnos e 
comprometémonos a realizalas. 

 Levamos unha especie de diario de reunións que se redacta durante a sesión, na que se recollen 
os acordos ós que chegamos, as acción a realizar, a estratexia a seguir, e quen se encarga de 
cada cousa. Disto encargámonos cada semana un. 

 

4    A NOSA AXENDA SOLIDARIA. CURSO 2019-2020: 

ACTIVIDADES REDE SOLIDARIA: 

1. Encontro de comezo de curso cos outros grupos da Rede Solidaria da Mocidade de Galicia. 

2. Voluntariado nas residencias de anciáns de Noia ao longo de todo o curso coa preparación dunha 
actividade especial destinada aos maiores con motivo do Nadal. 

3. Elaboración de actividades de sensibilización e formación para toda a comunidade educativa con 
motivo da celebración do Día contra a violencia de xénero. 

4. Recollida de alimentos para Cáritas. 

5. Recollida de roupa para unha ONG local. 

6. Celebración do Día da Paz e a non violencia. 

7. Colaboración coa ONG A.I.R.E.(Asociación Integral de Rescate en Emergencias) na 
sensibilización e axuda aos refuxiados sirios 

8. Voluntariado na Biblioteca do noso centro. 
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9. Participación na SAME (Semana de Acción Mundial pola Educación) 

10. Encontro de plan fin de curso dos grupos da Rede de Galicia. 

 

15. PLAN DE CONVIVENCIA 

 

4 INTRODUCIÓN 

Durante o curso 2017-18 no IES Campo de San Alberto estivo funcionando o equipo de convivencia, 
formado por 7 persoas cunha hora de reunión semanal, co obxectivo principal de traballar na 
reformulación do Plan de Convivencia. Ademais participamos nun seminario permanente enmarcado no 
Plan de Formación Permanente do Profesorado en Centros, que nos achegou parte da formación 
necesaria para abordar con éxito esta tarefa. 

A análise dos casos particulares que fomos traballando durante o curso, a reformulación de protocolos, a 
súa posta en práctica e os reaxustes realizados en función dos resultados, permitíronnos durante todo 
este tempo dispoñer dun marco de reflexión sobre os problemas relacionados coa convivencia no día a 
día, discusión das medidas para tomar, comprobación dos resultados obtidos e contrastar estes datos 
coas expectativas postas a priori, o que nos levou a pensar sobre que tipo de convivencia queremos, e 
como queremos conseguilo. 

Neste senso, temos moi claro que necesitamos vivir en convivencia; non queremos utilizar os protocolos e 
outras actividades propostas con ningún outro fin que non sexa convivir. Pensamos que partir desta 
premisa evita que utilicemos os instrumentos de convivencia como medio para manter un ambiente "en 
orde". A convivencia leva o conflito: non se trata de evitar o conflito senón de aprender a xestionar as 
situacións que nos sacan da nosa zona de confort, a xestionar as nosas emocións. Trátase de utilizar o 
conflito, inevitable en convivencia, como fonte de aprendizaxe para axudar a construír persoas que 
razoan, non persoas que acatan a razón do máis forte. Para iso debemos formarnos todos (alumnado e 
profesorado) en habilidades sociais.  

Así mesmo, ante o incumprimento das normas, a vía de actuación baséase na análise das consecuencias, 
a reparación do dano e a reeducación; as medidas exclusivamente punitivas non teñen o valor educativo 
que pensamos que é imprescindible na formación do noso alumnado. Por outra banda contrastamos, con 
nosa propia experiencia dentro da aula, a relación directamente proporcional entre o rendemento 
académico e a convivencia positiva (o que inclúe ter en conta unha perspectiva comunitaria da 
convivencia: vivimos xuntos, crecemos xuntos, aprendemos xuntos). Consideramos que este tipo de 
convivencia que propoñemos debe sustentarse no respecto mutuo, a participación e, por suposto, a non 
violencia, onde as persoas que dirixen a actividade educativa sexan respectadas pola súa autoridade 
ética, non pola súa poder.  

 

5 SENSIBILIZACIÓN 

2.1. COMISIÓN DE CONVIVENCIA  

A creación da Comisión de Convivencia segue as pautas tanto en composición como en periodicidade das 
reunións establecidas pola lei 4/2011  do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 
educativa, e do Decreto 8/2015 que a desenvolve. 

1. A comisión de convivencia do centro constituirase no seo do consello escolar. Terá carácter 
consultivo e desempeñará as súas funcións por delegación do consello escolar, para facilitar o 
cumprimento das competencias que este ten asignadas en materia de convivencia escolar e velará pola 
correcta aplicación do disposto -no decreto 8/2015-, no plan de convivencia e nas normas de convivencia 
da cada centro.  

2. A comisión de convivencia, na súa composición, integrará o principio de igualdade entre mulleres e 
homes de todos os sectores da comunidade educativa. Estará composta polas persoas representantes 
do alumnado, do profesorado, das familias e do persoal de administración e servizos, todas elas na 
mesma proporción en que se encontran representadas no consello escolar do centro ou órgano 
equivalente.  

Será presidida pola persoa titular da dirección do centro e unha das persoas integrantes actuará como 
secretaria ou secretario, quen levantará a acta das súas reunións. O nomeamento das persoas 
integrantes da comisión de convivencia nos centros educativos corresponde ao director ou á directora por 
proposta dos colectivos representados. Os seus membros poden coincidir cos do consello escolar, pero 
non teñen que ser os mesmos necesariamente.  
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3. O réxime de funcionamento, composición e o desenvolvemento das funcións da comisión de 
convivencia do centro -concretado abaixo deste punto-, se fará conforme co establecido para os órganos 
colexiados na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral 
e do sector público autonómico de Galicia. 

A Comisión manterá tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por trimestre, e con carácter 
extraordinario cantas veces sexa convocada pola súa Presidencia, por iniciativa propia ou por proposta 
de, polo menos, unha terceira parte dos seus membros. 

A Comisión estará formada: 

- Director do Centro, como presidente. 

- Xefa de Estudios. 

- Orientadora do centro, como asesora permanente da comisión; con voz pero sen voto. 

- Coordinadora da Aula de Convivencia. 

- Representante do alumnado elixido polos seus membros do CE (de entre eles ou non). 

- Representante do sector de pais elixido polos membros do CE (de entre eles ou non). 

- Representante do profesorado elixido polos membros do CE (de entre eles ou non). 

- Representante do persoal do centro. 

4. A comisión de convivencia poderá exercer por delegación do consello escolar as seguintes funcións:  

a) Elaborar e renovar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da comunidade 
educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas no procedemento de elaboración, desenvolvemento 
e seguimento do citado plan. 

b) Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os membros da 
comunidade educativa e o cumprimento das normas de convivencia do centro.  

c) Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento de actitudes para 
garantir a igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de todos os membros da comunidade 
educativa e a resolución pacífica de conflitos.  

d) Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a convivencia, así 
como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do curso, das actuacións desenvolvidas e das 
correccións e medidas disciplinarias impostas.  

e) Propor, de ser o caso, á persoa titular da dirección do centro persoas que poidan formar parte do 
equipo de mediación.  

f) Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos en que fosen 
impostas e informar o consello escolar sobre o grao de cumprimento da normativa vixente.  

g) Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro.  

h) Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no centro, na cal se 
reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia. Este informe será trasladado ao consello 
escolar do centro e ao correspondente servizo territorial de Inspección Educativa.  

i) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro docente ou polo órgano da 
Administración educativa con competencias na materia.  

5. Cando a comisión de convivencia o considere oportuno, e co obxecto de que informen no 
ámbito das súas respectivas competencias, poderá solicitar o asesoramento dos/ as demais 
profesionais do departamento de orientación que interveñen no centro, do profesorado titor 
relacionado co tema que se analice, do educador ou educadora social do concello ou doutros ou 
doutras profesionais segundo a problemática de que se trate, así como das asociacións do sector 
que poidan colaborar na mellora da convivencia.  

 

2.2. EQUIPO DE CONVIVENCIA  

Con todo, a Comisión de Convivencia no noso centro funciona principalmente coma un órgano consultivo, 
pois o verdadeiro traballo desenvolverase no seo do equipo de convivencia. Parécenos imprescindible a 
conformación dun equipo de profesorado cun tempo determinado á semana e un lugar de traballo 
concreto onde reunirse, debater e tomar as decisións pertinentes, onde desenvolver os pormenores e as 
particularidades do plan de convivencia. Non é realista establecer unha serie de funcións para a Comisión 
de Convivencia e non dispoñer dun tempo expresamente dedicado a desenvolvelas; trátase dun traballo 
intenso e continuo que non pode depender da boa vontade dos membros para reunirse de forma 
periódica. 
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1.- O equipo de convivencia formarase cada curso académico cos seguintes membros: 

1. Coordinador/a da Aula de Convivencia. 

2. Xefa de Estudos 

3. Orientadora 

4. Titores/as dos diferentes niveis de ensino: ESO, BAC, FP, ESA. 

2.- O equipo de convivencia terá una reunión semanal onde se desenvolverán as seguintes liñas de 
traballo: 

• Análise das incidencias semanais, partes e sancións. 

• Propostas de medidas correctoras para casos concretos. 

• Propostas de prevención e promoción da convivencia no centro. 

• Desenvolvemento das funcións de Comisión de Convivencia. 

• Actualización do Plan de Convivencia. 

 

2.3. SENSIBILIZACIÓN E PROMOCIÓN DA CONVIVENCIA  

Dende o Equipo de Convivencia tratamos de realizar un diagnóstico da situación nos ámbitos importantes 
para a convivencia, coa idea de identificar onde estamos, como estamos e que percepción da situación 
temos, co fin de delimitar o que necesitamos de fronte ao futuro.  

Para iso, durante o curso 2019-2020, demarcamos os principais axentes involucrados, a saber: alumnado, 
profesorado, familias e persoal non docente, e deseñamos unha serie de enquisas para cada grupo de tal 
forma que a análise dos resultados permitiunos coñecer o sentir de cada axente e deseñar así as medidas 
e actividades necesarias para reconducir ou implementar as propostas en relación á convivencia. Tanto as 
enquisas como a análise dos resultados das mesmas poden atoparse na web do centro (pestana 
CONVIVENCIA). 

 

6 DIAGNÓSTICO 

Trátase de analizar que aspectos relacionados coa convivencia de toda a comunidade educativa 
funcionan e cales deberíamos modificar, con que dificultades nos atopamos e cales son as súas causas. 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO, ALUMNADO E ENTORNO: QUE E COMO SOMOS  

O IES Campo de San Alberto é un centro que conta cuns 400 alumnos distribuídos nun variado rango de 
ensinos e de idades: 1 ciclo de Formación Profesional Básica, 2 ciclos formativos de grao medio e 2 de 
grao superior, ensinanzas de adultos desde alfabetización ata segundo ciclo de ESO, primeiro e segundo 
ciclo de ESO e primeiro e segundo curso de bacharelato de diferentes modalidades (Ciencias, 
Humanidades e Ciencias Sociais). O equipo de profesorado está composto por uns 40 docentes con 
destino definitivo e uns 20 de carácter non definitivo.  

O persoal non docente está composto por 3 conserxes, 2 administrativos e 3 persoas do equipo de 
limpeza. (Para unha descrición detallada das instalacións, espazos e dotación material específica, 
consultar o Plan Xeral Anual). 

O alumnado procede maiormente do entorno dos concellos de Noia, Outes, Muros, Esteiro, Mazaricos, 
Lousame e Porto do Son. O grupo social de pertenza da maioría do alumnado é da clase traballadora. 
Refléxase un aumento progresivo de alumnado con distintas procedencias xeográficas: do continente 
africano, Europa, América do Sur, Canarias...  

Respecto a como somos, ou mellor dito, a como queremos ser, teriamos que facer referencia ao Proxecto 
Educativo do noso centro (en renovación actualmente) onde se explicitan os principios ideolóxicos, 
educativos  e as notas de identidade do noso IES. 

 

3.2. ANÁLISE DA REALIDADE DO CENTRO: COMO ESTAMOS  

Como xa se indicou anteriormente, unha das actuacións levadas a cabo durante o curso 2017-18 foi a 
realización de enquisas específicas por grupos de continxentes coa idea de determinar a percepción de 
cada grupo respecto da situación das diferentes formas que determinan a convivencia no centro. A análise 
dos resultados pode consultarse na web pero un resumo xeral indica que actualmente o clima de 
convivencia no centro é aceptablemente bo. Non se observan graves problemas de conduta nin conflitos 
importantes. 
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Respecto das actuacións concretas que estamos a desenvolver no ámbito da convivencia e do clima 
escolar, cabe sinalar que durante o pasado curso o equipo de convivencia modificou e/ou deseñou unha 
serie de protocolos de actuación adecuados ás posibles situacións de conflito que se nos foron 
presentando, así como outra serie de protocolos enfocados a situacións especiais (acollida, alerta de 
suicidio, enfermidades....). Así mesmo, empezouse a traballar sobre o tipo de Aula de Convivencia que 
queremos: aula de reflexión, aula de traballo, e como xestionar o seu uso contando co profesorado de 
garda, en períodos lectivos, e pendente de decidir como facer nos períodos non lectivos (durante o curso 
pasado os membros do equipo asumimos esta función, pero pensamos que non podemos depender da 
boa vontade para desenvolver un programa de aula de convivencia ambicioso e completo, como o que 
propoñemos). 

Si debemos profundar no uso dos móbiles nas aulas: é un punto pendente para desenvolver no 
presente curso.  

Así mesmo, a relación coas familias é bastante colaborativa e positiva, aínda que tamén temos pendente 
a posta en marcha, posiblemente en colaboración co Concello, dunha escola de nais e pais para 
incrementar e favorecer a participación no proceso de educación en convivencia a todos os niveis.  

En coordinación co departamento de Orientación e no ámbito da acción titorial, estamos a sentar as bases 
para que a participación do alumnado no desenvolvemento das normas de clase e as consecuencias do 
seu incumprimento sexan tamén un feito o presente curso.  

 

3.3. ANÁLISE DAS MEDIDAS E ACTUACIÓNS ACTUAIS: QUE FACEMOS  

Facendo un repaso por todas aquelas actuacións que inciden na convivencia escolar, subliñamos as 
medidas que tomaremos durante este curso académico: 

• Revisar e actualizar as Normas de Organización e Funcionamento (NOF), coa idea de deseñar un 
documento operativo e realista.  

• Atendendo ás indicacións de inspección respecto dos criterios de cualificación incluídos nas 
programacións relativos á valoración de asistencia a clase, problemas de comportamento ou 
perda do dereito á avaliación continua (non contemplados na LOMCE) propóñense unha serie de 
recomendacións para ter a posibilidade de contemplar estes posibles problemas de convivencia 
nas cualificacións; parécenos que si é importante que a cualificación final recolla non só os 
coñecementos adquiridos (en forma de estándares de aprendizaxe) e a consecución das 
competencias claves propias de cada etapa, senón que tamén reflicta a actitude que o alumnado 
tivo fronte a cada materia e profesorado e a súa evolución ao longo do curso. Estas indicacións 
serán recollidas nas NOF do centro. 

• Realizar un repaso de todas as contribucións da comunidade escolar e accións realizadas dentro 
e fóra do centro encamiñadas á mellora da convivencia entre os diferentes actores. Tratamos de 
reconducir aquelas actividades non totalmente satisfactorias e de manter e potenciar aquelas que 
afianzan os lazos entre os membros da comunidade educativa (Ver ANEXO 5). 

 

4. CONCRECIÓN DO PLAN 

4.1. OBXECTIVOS: QUE QUEREMOS ACADAR 

OBXECTIVOS XERAIS 

O plan de convivencia do IES deberá contribuír á consecución das seguintes metas: 

1. Responsabilizar a todos os membros da comunidade educativa no logro dun clima de convivencia 
positivo no Centro. 

2. Toma de conciencia de que a mellora da convivencia e o logro dun bo clima educativo facilita a 
tarefa de ensinar e aprender e a formarse como persoas. 

3. Acadar mecanismos para axudar aos alumnos a formarse unha imaxe axustada e positiva de si 
mesmos, das súas características, posibilidades e limitacións. 

4. Fomentar o respecto e a igualdade entre sexos.  

5. Fomentar a colaboración entre o Centro, a familia e outras institucións, nun clima de confianza e 
respecto. 

6. A Prevención efectiva das condutas problemáticas contando con mecanismos de detección e 
emprego de estratexias de seguimento e corrección. 
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7. Prevención e resolución dos comportamentos disruptivos prestando especial atención á 
diversidade. 

8. Prevención, detección e corrección do acoso entre iguais. 

9. Intervención ante os conflitos dunha maneira inmediata e positiva. 

En resumo, a concreción dos obxectivos leva implícita unha serie de necesidades educativas para a 
convivencia que inclúen, basicamente, as seguintes:  

• Desenvolvemento da intelixencia emocional. 

• Desenvolvemento de habilidades sociais. 

• Desenvolvemento de valores éticos necesarios para a convivencia. 

• Aplicación dos distintos tipos de pensamento á convivencia. 

 

OBXECTIVOS ANUAIS: CURSO 2019-2020 

A continuación concretamos os principais obxectivos que trataremos de conseguir durante o presente 
curso:  

• Fomentar os modelos de corrección de condutas disruptivas: proactivos fronte aos reactivos, 
incidir nas actuacións preventivas para evitar os problemas. 

• Elaborar conxuntamente co alumnado as normas de clase, tratando que no seu deseño sexan 
inclusivas e atendan ás necesidades de todo o alumnado, que debe participar na súa definición e 
aplicación, formando parte de todo o proceso.  

• Reflexionar e formarnos, se fose preciso, respecto das condutas disruptivas, dos ámbitos e 
medios de aplicación de sancións e medidas correctoras, axudando sempre ao alumnado no seu 
proceso de xestión das emocións, nun lugar adecuado como a Aula de Convivencia.  

• Tratar de manter unha contorna segura no noso centro, para previr e evitar o acoso, 
desenvolvendo protocolos propios adaptados ás nosas características, traballando tamén co 
alumnado "espectador" do proceso.  

• Desenvolver protocolos para xestión pacífica de conflitos que á súa vez nos permitan aprender 
dos mesmos, mellorando as habilidades sociais dos implicados e educando nos valores propios 
da convivencia positiva.  

• Revisar e concretar as NOF do centro. 

• Xestionar eficazmente a Aula de Convivencia (ANEXO 3). 

• Aplicar o Plan de acollida, reformulación se procede (ANEXO 1). 

• Aplicar os plans contra o acoso, ciberacoso, violencia de xénero, contra o consumo, se fose 
preciso. 

• Concretar un protocolo para o uso de móbiles no centro. 

• Aplicar o protocolo para a xestión de incidencias, reformulación se procede (ANEXO 2). 

• Poñer en marcha a Rede de Colaboración (ONG' s, Concello, escola de nais e pais...). 

• Reflexionar sobre a unificación de criterios por parte do profesorado. 

• Incluír nas programacións didácticas aspectos relativos ao absentismo, actitudes… 

• Deseñar actividades de fomento da convivencia en datas sinaladas.  

• Aproveitamento das actividades didácticas e lúdicas para mellorar a convivencia (ANEXO 5). 

• Fomentar, mediante formación específica, a titoría entre iguais e a mediación. 

 

 

4.2. MEDIDAS:  COMO O QUEREMOS ACADAR  

Consideramos que a convivencia positiva é un fin en se mesmo é un instrumento máis para a educación, 
o crecemento e o desenvolvemento do noso alumnado. 

Para acadar os obxectivos propostos partimos da necesidade de que as respostas xurdan no seo da 
comunidade, é dicir, que desde as normas de clase ata a prevención ou resolución de conflitos doutra 
índole, as propostas sexan elaboradas por todos, empezando polos protagonistas e a nosa razón de ser e 
estar no centro: o alumnado. 
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As ferramentas que imos utilizar para poñer en práctica este Plan pasan pola reformulación das NOF, e a 
concreción, en cada titoría, das normas básicas de convivencia para cada grupo (contando coa 
participación dos seus compoñentes). 

Por outra banda, resulta imprescindible a implicación do departamento de Orientación e dos titores no 
proceso de información ao alumnado sobre aspectos tan importantes como os programas de prevención 
da violencia, acoso, etc. (desenvolvendo todos estes plans específicos en Acción Titorial). 

Podemos clasificar as medidas en tres grupos:  

• Medidas preventivas: participación do alumnado na elaboración de normas e protocolos, 
fomento da interacción entre docentes e alumnado, potenciación de actividades de 
convivencia a todos os niveis (desde intercambios ata saídas didácticas ou lúdicas, encontros 
deportivos, Entroido, etc.), promover o traballo cooperativo dentro da aula, colaboración con 
entidades alleas ao centro (Conservatorio, Concello, ONG's...) traballar especificamente as 
vías de resposta ante un conflito, etc. 

• Medidas de detección: observación e conversación co alumnado sensible, formación do 
profesorado e do alumnado (programas TEI), información sobre o uso adecuado da caixa de 
correos de convivencia (Convive buzón, ANEXO 4). 

•  Medidas de corrección e resolución: espazos de reflexión, formación en habilidades sociais, 
actividades solidarias e de cooperación, reparación de danos...  

4.3. DETECCIÓN DE NECESIDADES: QUE NECESITAMOS 

Para levar a cabo as propostas expostas neste Plan de Convivencia, coas garantías necesarias de 
dedicación, necesitamos recursos humanos: a convivencia é un dos alicerces básicos sobre os que se 
sustenta o proxecto educativo dun centro e require formación, información, reflexión, debate... por parte 
dos axentes implicados e, por suposto, require tempo. 

Necesitamos un equipo de convivencia formado por profesorado interesado, xefatura de estudos e 
orientación, e un horario concreto para desenvolver o traballo.  

Sería interesante contar con formación específica para toda a comunidade educativa: titoría entre iguais e 
mediación co alumnado, escola de nais e país e formación específica para profesorado. 

O curso 2017-18 comezamos con formación sobre equipos de convivencia, condutas disruptivas, 
habilidades sociais e deseño do plan de convivencia. Para vindeiros cursos estamos interesados en 
formación en TEI, como novidade, mentres afianzamos as propostas en marcha. 
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4.4. PLANIFICACIÓN, SECUENCIACIÓN E DESENVOLVEMENTO: COMO O IMOS A ACADAR  

 

Nº Obxectivo Responsables 

1 Fomentar modelos proactivos XE/DO/EC* 

2 Elaborar as normas de clase Titores/Alumnado 

3 Reflexionar: condutas, emocións… Profesorado/Alumnado 

4 Manter a seguridade no centro Comunidade educativa 

5 Desenvolver a xestión pacífica conflitos XE/DO/EC* 

6 Revisar e concretar as NOF XE/DO/EC* / CCP 

7 Xestionar Aula de Convivencia XE/DO/EC*/GARDAS 

8 Plan de Acollida XE/DO/EC* 

9 Plans acoso, consumo, violencia xéner. DO/Titorías 

10 Protocolo uso móbil XE/DO/EC* 

11 Protocolo de incidencias. Reformulación Profesorado/Alumnado 

12 Rede de Colaboración ED/EC/Concello 

13 Unificación de criterios profesorado Claustro/CCP 

14 Programacións didácticas/convivencia Xefaturas Departamentos 

15 Actividades fomento convivencia EC/Dinamizacións 

16 Aproveitamento actividades didácticas EC/Departamentos 

17 Formación específica Comunidade educativa 

*ED: Equipo Directivo / XE: Xefa de Estudos/DO: Departamento Orientación/EC: Equipo Convivencia 
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5. SEGUEMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN 

Non só se trata de revisar a consecución dos obxectivos marcados, senón tamén de valorar en que medida a aplicación das novas propostas melloran tanto 
o clima do centro como a aprendizaxe do alumnado en materia de convivencia. Para cuantificalo, marcamos para cada actividade un criterio de avaliación e 
propoñemos sinalar o grao de consecución dun modo sinxelo: 1.- iniciado; 2.- en proceso; 3.- rematado Nas observacións pode reflectirse a data na que 
se realiza a avaliación así como as propostas de mellora, de continuidade ou de cambio, se os houbese. 

 

Nº Obxectivo Actividades Criterios Avaliación Grao 
Consecu. 

Observacións 

1 Fomentar modelos proactivos Guía do profesorado. Bibliografía na biblioteca Concretar Guía   

2 Elaborar as normas de clase Presentación das normas na aula Documento titorías   

3 Reflexionar: condutas, emocións… Fichas de Reflexión Fichas reflexión    

4 Manter a seguridade no centro Seguir Protocolos Enquisa   

5 Desenvolver xestión pacífica conflitos Seguir Protocolo de xestión de incidencias Enquisa   

6 Revisar e concretar as NOF Reformular en CCP e aprobación no Consello 
Escolar  

Concretar documento   

7 Xestionar Aula de Convivencia Concretar o Espazo Reflexión/Espazo de Traballo Asignar gardas   

8 Plan de Acollida Seguir Protocolo Enquisa   

9 Plans acoso, consumo, violencia xén. Charlas en titorías Enquisa   

10 Protocolo uso móbil Crear Protocolo uso responsable, introducilo nas 
NOF 

Concretar documento   

11 Protocolo de incidencias Avaliación continua do Protocolo de incidencias Estatísticas   

12 Rede de Colaboración Reunión multidisciplinar Acordo colaboración   

13 Unificación de criterios profesorado Reunións, propostas Acordo criterios   

14 Programacións didácticas/convivencia Documentación Documentación   

15 Actividades fomento convivencia Intervencións Rexistro actividades   

16 Aproveitamento actividades didácticas Obradoiros… Rexistro actividades   

17 Formación específica Bibliografía na biblioteca. Cursos Conseguir 
cursos/libros 
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16. PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC 

1. INTRODUCIÓN 

A lexislación educativa aplicable regula a incorporación das TIC aos currículos educativos. A lei 
Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, no capítulo III determina que 
se entende por currículo o conxunto de obxectivos, competencias básicas, contidos, métodos 
pedagóxicos, estándares e resultados avaliables e criterios de avaliación de cada unha das ensinanzas 
reguladas pola cita da lei. No caso de Galicia o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, regula as ensinanzas da 
educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma. 

Neste decreto considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas 
precisan para a súa realización e o seu desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a 
inclusión social e o emprego”, e defínense como capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos 
propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a 
resolución eficaz de problemas complexos. 

No marco da proposta realizada pola Unión Europea, identificáronse sete competencias clave 
entre a que está, en terceiro lugar: a competencia dixital (CD). 

Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar 
información, e para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde o 
acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización 
das tecnoloxías da información e da comunicación como elemento esencial para informarse, aprender e 
comunicarse. 

Está asociada coa procura, selección, rexistro e tratamento ou análise da información, utilizando 
técnicas e estratexias diversas para acceder a ela segundo a fonte á cal se acuda e o soporte que se 
utilice (oral, impreso, audiovisual, dixital ou multimedia). Require o dominio de linguaxes específicas 
básicas (textual, numérica, icónica, visual, gráfica e sonora) e das súas pautas de decodificación e de 
transferencia, así como aplicar en distintas situacións e contextos o coñecemento dos diferentes tipos de 
información, das súas fontes, das súas posibilidades e da súa localización, así como as linguaxes e 
soportes máis frecuentes en que esta adoita expresarse. 

Ser competente na utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como 
instrumento de traballo intelectual inclúe utilizalas na súa dobre función de transmisoras e xeradoras de 
información e de coñecemento. 

A competencia dixital permite aproveitar a información e analizala de forma crítica mediante o 
traballo persoal autónomo e o traballo colaborador, tanto na súa ver tente sincrónica como diacrónica, 
coñecendo e relacionándose con contornos físicos e sociais cada vez máis amplos.  

En síntese, o tratamento da información e a competencia dixital implican ser unha persoa 
autónoma, eficaz, responsable, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas 
fontes, así como as distintas ferramentas tecnolóxicas; Tamén ter unha actitude crítica e reflexiva na 
valoración da información dispoñible, contrastándoa cando for necesario, e respectar as normas de 
conduta acordadas socialmente para regular o uso da información e as súas fontes nos distintos soportes. 

Partindo deste marco legal pretendemos elaborar o plan de integración das TIC do centro. É a 
nosa intención dar valor a este documento para que se converta nun dos eixes fundamentais na 
elaboración do Proxecto Educativo de Centro. Para iso debe estar en sintonía o equipo directivo, 
impulsando decididamente este plan, o claustro de profesores, cun consenso amplo sobre a necesidade 
de expor este plan e o resto da comunidade educativa implicándose na súa realización e posta en marcha. 
Sen estes tres eixes é imposible afrontar esta tarefa con algunha posibilidade de éxito. Realizar dita labor 
en solitario, só o coordinador TIC, aboca ao fracaso da iniciativa. Por tanto é imprescindible ser capaz de 
involucrar e aglutinar moitas vontades detrás deste reto. 

O Plan TIC pretende establecer unhas directrices para asegurar a competencia dixital dos 
alumnos e profesores, a integración curricular, a innovación metodolóxica e a igualdade de oportunidades. 

Os apartados de que consta o plan variarán ao longo do desenvolvemento dos mesmos 
adaptándose ás novas necesidades, ás opcións que nos ofrecen as novas ferramentas que 
continuamente van aparecendo e aos resultados das avaliacións do plan que se irán facendo 
periodicamente. 
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2. ANÁLISE DO CONTEXTO 

A contextualización do IES Campo de San Alberto ven recollida no PEC. Tanto a tipoloxía do 
centro como a situación socioeconómica afectarán ao desenvolvemento do plan. En cursos anteriores 
pretendeuse facer unha aproximación a realidade da comunidade educativa en relación ao uso e 
coñecemento das TIC coa elaboración dunha enquisa. A intención era pasarlla a todos os membros da 
comunidade educativa e así obter datos que nos axuden a precisar o punto de partida.  

O enlace a enquisa e o seguinte: 

https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dFZxMGZQZmRURGxKR0UyNHJ
qVlFJWHc6MQ 

Dende o curso 2010-2011, comezouse co Programa Abalar. Dende a Consellería dotáronnos con 
ordenadores para todo o alumnado de 1º ESO, canóns, carros de carga, portátiles para o profesor, un 
servidor de centro e encerados dixitais. Este material chegou preto de Nadal, polo que a súa utilización 
viuse moi condicionada. Para o aprendizaxe do manexo creouse un grupo de traballo co profesorado que 
impartía clases neste nivel. A asistencia era obrigatoria. Na memoria final do grupo de traballo veñen 
recollidos todos os materiais elaborados. 

 

3. OBXECTIVOS XERAIS DO PLAN 

 Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e de colaboración con toda a 
comunidade educativa. 

5. Coordinar a acción do profesorado de distintas áreas e materias en relación ao traballo co TIC. 

6. Facilitar o acceso a esta ferramenta por parte do alumnado con necesidades especiais de apoio 
educativo e nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 

7. Impulsar a comunicación con outros centros e localidades para coñecer e transmitir valores 
sociais e de respecto doutros costumes e outras formas de vida. 

8. Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación e o seu afán de 
coñecemento. 

9. Proporcionar ao alumnado estratexias para obter e xestionar a información conseguida mediante 
o uso das tecnoloxías da información e da comunicación. 

10. Utilizar programas e contornas que faciliten a consecución dos obxectivos propostos nas 
diferentes áreas do currículo. 

11. Utilizar o computador como medio de creación, de integración, de cooperación e de expresión das 
propias ideas. 

12. Potenciar a comunicación cos iguais. 

13. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente ao aproveitar as 
posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e da comunicación. 

14. Empregar as tecnoloxías da información e da comunicación para o traballo cotián e nas 
actividades da aula: programacións, proxectos, explicacións, actividades... 

15. Consultar e obter información a través das tecnoloxías da información e da comunicación, tanto 
para temas profesionais como para experiencias interesantes para a actividade docente. 

16. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración como 
internet. 

17. Lograr a integración das tecnoloxías da información e da comunicación como medio dinámico de 
comunicación, de maneira que se constitúan nun elemento común de información e de contacto con 
todos os axentes do proceso educativo, facilitando a conexión entre eles. 

18. A través das asociacións de nais e de pais dos centros, pór en marcha mecanismos para 
aproveitar a infraestrutura tecnolóxica e favorecer a adquisición por parte de nais e pais dos 
coñecementos necesarios para un uso proveitoso das tecnoloxías da información e da comunicación. 

19. Favorecer a superación das limitacións de acceso ás tecnoloxías da información e da 
comunicación derivadas das desigualdades sociais. 

20. Favorecer e sensibilizar á comunidade educativa de cara a facer un uso seguro de Internet, 
principalmente no que se refire a protección da privacidade e a saúde. 

21. Fomentar ó respecto ós dereitos de autor, reflexionando sobre a legalidade do uso dos recursos 
que atopamos na rede.  

https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dFZxMGZQZmRURGxKR0UyNHJqVlFJWHc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dFZxMGZQZmRURGxKR0UyNHJqVlFJWHc6MQ
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22. Favorecer  a utilización de ferramentas de código libre, e á hora de crear recursos dotalos con 
licencias libres. 

23. Dar a coñecer á comunidade educativa da posibilidade de dotar aos nosos recursos de certas 
características que faciliten o acceso a eles de persoas con certas discapacidades. 

4. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES CONCRETAS 

 1.  Pretendemos crear e manter, durante tódolos cursos, un grupo de profesores, grupo que 
poderíamos denominar Comisión TIC, para, entre outras tarefas, xestionar a páxina web, aula virtual, 
galería de imaxes e outras utilidades que poidan xurdir no centro. Tentarase fomentar o seu uso como 
espazo de comunicación e de colaboración con toda a comunidade educativa. 

• Unha das funcións asignadas ao coordinador TIC e facer de apoio e coordinar a acción do 
profesorado en relación ao traballo coas TIC. Faranse propostas de traballos, reunións e sesións de 
coñecemento e aprendizaxe de uso de determinados elementos como pode ser o EDI ou demais 
material recibido por ser Centro Abalar. O seu axeitado desenvolvemento dependerá, como xa se dixo 
anteriormente, da implicación de todos os membros da comunidade educativa. 

• O centro conta cunha Aula Específica con alumnado con necesidades especiais. Dita aula está 
dotada de un ordenador para cada alumno, canón, EDI e portátil do profesor. No caso de alumnado 
con Reforzo Educativo utilizarase o material Abalar (normalmente impártese nunha Aula Abalar). A 
Aula de apoio conta cun ordenador para o profesor, tentarase dotar con máis ordenadores para que os 
alumnos que acudan a esta aula poidan ter acceso as TIC cando o profesorado de Apoio o considere 
oportuno. O coordinador e a comisión TIC tentarán axudar de forma específica ao profesorado de 
ditas aulas nas cuestións que propoñan para facilitar o máximo posible o acercamento as TIC.  

• Corresponderá a dirección do centro decidir o modo de impulsar a comunicación con outros 
centros e localidades para coñecer e transmitir valores sociais e de respecto doutros costumes e 
outras formas de vida. 

• Será a comisión TIC a encargada de elaborar propostas que se poñerán en coñecemento do 
profesorado co obxectivo de potenciar dende cada área a capacidade de razoamento do alumnado, a 
súa motivación e o seu afán de coñecemento. Serán os profesores os que decidan finalmente como e 
cando aplicar ditas propostas ou as súas achegas persoais adecuándoas á súa programación en 
particular. 

• Será a comisión TIC a encargada de elaborar propostas que se poñerán en coñecemento do 
profesorado co obxectivo de proporcionar ao alumnado estratexias para obter e xestionar a 
información conseguida mediante o uso das tecnoloxías da información e da comunicación. Serán os 
profesores os que decidan finalmente como e cando aplicar ditas propostas ou as súas achegas 
persoais adecuándoas á súa programación en particular. 

• Serán os profesores os que decidan que programas e contornas utilizar para facilitar a 
consecución dos obxectivos propostos nas súas áreas. O coordinador TIC xunto coa comisión TIC 
estarán para apoiar e, na medida das súas posibilidades, orientar no manexo dos programas e 
contornas que os profesores soliciten.  

• Corresponderá aos profesores promover a utilización  do computador como medio de creación, de 
integración, de cooperación e de expresión de ideas propias. Para facilitar a labor neste sentido o 
coordinador TIC proporá  unha charla para todo o profesorado interesado no coñecemento do material 
da aula abalar. A charla será unha introdución básica a Aula Abalar. 

• Corresponderá ao equipo directivo e aos profesores potenciar a comunicación entre os iguais. 

• Cada profesor deberá tentar de mellorar a súa proposta pedagóxica e a súa práctica docente ao 
aproveitar as posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e da comunicación. Para acadar 
este obxectivo poderá consultar á comisión TIC, que tratará de dar opcións e soporte técnico ás 
diferentes opcións que se lle poidan expor. Neste sentido está previsto facer ademais, algunha charla, 
coma a de introdución a aula abalar, por parte do coordinador TIC para todo o profesorado interesado.  

• Corresponderá aos profesores empregar as tecnoloxías da información e da comunicación para o 
traballo cotián e nas actividades da aula: programacións, proxectos, explicacións, actividades... 

• Deberase facilitar que toda a comunidade educativa poida consultar e obter información a través 
das tecnoloxías da información e da comunicación, tanto para temas profesionais como para 
experiencias interesantes para a actividade docente ou de outro tipo segundo as necesidades de cada 
un. 
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• O coordinador TIC e a comisión TIC informarán da existencia de diversas redes sociais nas que 
se poden intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... Tratarán de expor o funcionamento 
xeral destas redes, as normas de conduta ... para os profesores que o desexen. 

• Tentaremos, entre todos os profesores que apostan pola utilización das TIC, de lograr a 
integración das tecnoloxías da información e da comunicación como medio dinámico de 
comunicación, de maneira que se constitúan nun elemento común de información e de contacto con 
todos os axentes do proceso educativo, facilitando a conexión entre eles. Este proceso sabemos que 
será lento pero que vai no sentido que a sociedade actual demanda. 

• O equipo da biblioteca, tentando de favorecer a superación das limitacións de acceso ás 
tecnoloxías da información e da comunicación derivadas das desigualdades sociais optou pola 
adquisición de varios notebooks. Estes miniportátiles poden ser solicitados polo alumnado para a 
realización de traballos. As características que se valoraron para a compra dos netbooks ían no senso 
de poder traballar con eles aproveitando redes wifi sen cargo para o alumnado. Nos cursos pasados a 
demanda destes aparatos foi moito menor do que estimabamos polo que se fixeron unha serie de 
cambios para publicitar e facilitar o método de empréstito e conseguiuse un aumento do número de 
empréstitos. 

 

5. FUNCIÓNS DO EQUIPO DIRECTIVO 

O equipo directivo será o encargado de nomear ao coordinador TIC e de impulsar a creación da 
comisión TIC entre o profesorado do centro. Sería desexable que esta comisión estivera formada por un 
mínimo de tres membros, contemplando a posibilidade de asignar aos seus membros, algunha hora de 
dedicación, en función das necesidades horarias do centro. 

• Será o encargado de dar conformidade e controlar o cumprimento dos protocolos, normas de uso 
e outros documentos que a comisión TIC propoña para a organización e desenvolvemento do plan 
TIC.  

• Organizará os espazos do centro. 

• Determinará a adquisición de material cando o considere oportuno. 

• Decidirá o modo de utilización e aproveitamento dos recursos existente no centro en beneficio do 
proxecto.  

• Facilitará o traballo de todos os integrantes do plan para impulsar a utilización das TIC no centro. 

• Coordinar a comunicación do centro coas institucións en temas TIC. 

O equipo directivo aposta por formar á comisión TIC no mantemento de equipos para axudar ao 
mantemento do equipamento informático. 

O equipo directivo deberase apoiar no coordinador TIC e na comisión TIC para tomar as súas 
decisións aínda que recaia nel a responsabilidade final do funcionamento e desenvolvemento das TIC do 
centro.  

 

6. FUNCIÓNS DO COORDINADOR DAS TIC  

• Apoiar ao profesorado na integración das TIC na docencia diaria. 

• Promover a utilización das Tics por parte de toda a comunidade educativa. 

• Colaborar na organización e xestión dos recursos procurando o seu correcto funcionamento. 

• Facer de primeiro apoio no mantemento do material das aulas abalar e comunicarse coa UAC no 
caso de ser necesario. 

• Propoñer os protocolos de actuación, normas de uso e outros documentos para o 
desenvolvemento das TIC á dirección do centro para a súa aprobación. Colaborar na implantación 
dos servizos da Intranet. 

• Dinamizar os proxectos do centro relacionados cas novas tecnoloxías. 

• Colaborar co equipo directivo na comunicación do centro coas institucións en temas TIC. 

• Formar parte da comisión TIC e do equipo da biblioteca para tentar coordinar o relacionado cas 
novas tecnoloxías no centro. 

• Colaborar coa comisión TIC na promoción, actualización e mantemento da páxina web do centro.  



PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL    CURSO 2019-2020 

94 

 

• Colaborar coa comisión TIC na orientación sobre o intercambio de experiencias, coñecementos, 
iniciativas... en diversas redes de colaboración como internet 

• Administrar o servidor de centro e orientar aos profesores no seu funcionamento como repositorio 
de contidos. 

 

7. FUNCIÓNS DA COMISIÓN TIC 

• Colaborar co coordinador TIC no apoio ao profesorado na integración das TICs na 
docencia diaria. 

• Colaborar co coordinador TIC no mantemento do material abalar e outros recursos 
procurando o seu correcto funcionamento. 

• Elaborar todos os documentos que se estimen oportunos para a correcta organización e 
control do material abalar, principalmente, aínda que poderán propoñer normas de uso 
para todo o instrumental relacionado coas novas tecnoloxías. 

• Promover o uso da páxina web do centro entre o profesorado asesorando e encargándose 
do mantemento e actualización. 

• Orientar ao profesorado na utilización de programas e contornas para facilitar a 
consecución dos obxectivos propostos nas diferentes áreas do currículo.. que estean 
interesados. 

• Orientar sobre o intercambio de experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas 
redes de colaboración como internet. 

 

8. FUNCIÓNS DO PROFESORADO 

• Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación e o seu afán de 
coñecemento a través do uso das TIC. 

• Proporcionar ao alumnado estratexias para obter e xestionar a información conseguida mediante 
o uso das tecnoloxías da información e da comunicación. 

• Promover a utilización  do computador como medio de creación, de integración, de cooperación e 
de expresión de ideas propias 

• Empregar as tecnoloxías da información e da comunicación para o traballo cotián e nas 
actividades da aula: programacións, proxectos, explicacións, actividades... 

• O profesorado será o responsable do cumprimento das normas de uso e protocolos de actuación 
que se establezan. Tamén será o encargado de facer chegar ao coordinador TIC as incidencias 
que vaian xurdindo. 

 

9.  CLUB DE INFORMÁTICA 

  Tentarase crear un club de informática, formado por alumnado do centro, cas seguintes 
características: 

• Solicitarase a participación preferente do alumnado que xa forme parte doutras dinamizacións e 
teña cargos relacionados coas TIC para tentar de integrar, dalgún xeito, os diferentes proxectos 
que se realizan no centro. 

• A participación do alumnado será voluntaria. 

• A única condición para formar parte do club será a de manifestar un bo comportamento en xeral. 

• Ao integrarse no club recibirán un curso de formación básico impartido polo coordinador TIC ou 
algún membro da comisión TIC. 

• As condicións de continuidade e as súas funcións estableceranse no RRI do centro, o mesmo que 
os privilexios dos que gozarán. 

• Desenvolverán o seu traballo durante os recreos. 

• Debemos ter en conta que os membros do club de informática facilitarán o labor do coordinador 
TIC e axudarán solidariamente aos seus compañeiros renunciando ao seu tempo de lecer polo 
que o seu papel será moi importante para a boa marcha do Plan TIC. 
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10. UTILIZACIÓN E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS EXISTENTES 

  No curso 2010-2011 foi elaborado, polo grupo de traballo abalar, un protocolo de actuación para a 
utilización dos ultraportátiles abalar (Anexo I). Neste curso 2019-2020, e en cursos sucesivos preténdese 
continuar co establecemento dunhas normas para a utilización do material cedido pola Consellería de 
Educación por ser un centro Edixgal. Estas normas serán entregadas por escrito para que as familias 
asinen que son coñecedores e que aceptan dita normativa. 

 Promoverase a utilización dos recursos existentes principalmente entre o profesorado que imparte 
docencia en 1º e 2º ESO, por ser os niveis que neste curso 2019-2020 están dotados co material abalar. 
Tamén se promoverá a utilización dos recursos informáticos e multimedia dos que dispón a biblioteca. 
Tentarase dar publicidade e facilitar o empréstito dos netbooks a través da biblioteca para promover o 
acceso ás TIC a todos os membros da comunidade educativa. 

 Proponse un protocolo de incidencias para tentar de solucionar os problemas ca maior brevidade 
posible (Anexo II).  

 Convocaranse talleres, charlas ou cursos para dar unha formación inicial e posibilitar unha formación 
continua que favoreza o aproveitamento dos recursos existentes. Tentaranse levar a cabo dous modelos 
de formación, un presencial e outro online. En principio a formación irá destinada ao profesorado pero 
procurarase facer extensiva aos demais membros da comunidade educativa. 

 

11. ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS DO CENTRO 

  O equipo directivo, previa consulta á Comisión TIC decidirá a organización dos espazos e a 
radicación do material TIC do centro. (Pizarras dixitais, proxectores, portátiles para o profesorado, 
ultraportátiles para o alumnado...).  

 Contamos cun servidor de centro no que os profesores poden almacenar contidos. O acceso ao 
servidor será moito máis rápido e non estará exposto a tantos fallos de conectividade como cando se 
accede a internet.  

 Ademais das aulas abalar existen dúas aulas de informática para o uso de todo o profesorado que o 
solicite, con preferencia para impartir de materias que requiran o seu uso, especialmente para as clases 
de Informática na ESO, TIC e Programación e Robótica en Bacharelato. 

 Tamén se dispón dunha terceira aula de informática para os ciclos formativos da Rama Administrativa 
existentes no Centro (Administración e Finanzas e Xestión Administrativa)que está dotada con 
ordenadores para todo o alumnado, pero estas aulas son xestionadas directamente polo departamento 
dos referidos ciclos coa axuda dunha empresa de mantemento externa, cuxo custo corre a cargo do 
orzamento do citado departamento. 

 A biblioteca posúe 8 ordenadores con conexión a internet para uso do alumnado e 2 equipos para que 
o profesorado de garda xestione o servizo de préstamo dos seus recursos. 

 Así mesmo, hai dous ordenadores vestíbulo do centro a disposición de calquera membro da 
comunidade educativa que o necesite. 

 É de xustiza manifestar o grande aproveitamento que se fai dos ordenadores no noso centro, 
alongándolle a súa vida útil, todo o que é posible, sen descoidar a súa capacidade operativa, necesaria 
para desenvolver a labor docente. 

 

12. A BIBLIOTECA ESCOLAR COMO CENTRO DE RECURSOS MULTIMEDIA  

  A biblioteca escolar ademais da súas funcións tradicionais tamén pode ser usada como centro de 
recursos multimedia para a obtención de información e para a aprendizaxe. Dispón de 10 ordenadores 
para uso de toda a comunidade educativa. Este curso solicítaselles, ao alumnado menor de 16 anos, dun 
permiso paterno para poder utilizalos. Estudarase a posibilidade de recolocar algún destes ordenadores 
no vestíbulo do instituto, para o seu uso de xeito máis aberto por parte de toda a comunidade educativa.  

  Respecto á compensación das desigualdades sociais continuase prestando especial atención a 
adquirir fondos que os alumnos máis desfavorecidos non poden adquirir, así como a facilitarlle o uso do 
material informático e de acceso a internet para quen carece dun acceso fácil a estes medios. 
Adquiríronse notebooks e establecéronse normas para o seu préstamo; Adquiríronse tamén libros 
electrónicos para o uso de toda a comunidade educativa a través do servizo de préstamo. 

 Cabe destacar o servizo de impresión de documentos que se ofrece para todo o alumnado desde os 
equipos do profesorado de garda na Biblioteca. Trátase dun servizo moi demandado e cun alto nivel de 
satisfacción por parte dos usuarios, tal e como se desprende das enquisas realizadas anualmente. 
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 A colaboración da comisión TIC coa Biblioteca vai máis alá da que necesariamente se deduce dos 
parágrafos anteriores. Continuamente se prestan servizos de asesoramento na adquisición de material 
informático, de elaboración de materiais dedicados á formación de usuarios, carteis, enquisas 
online...Ademais, para facilitar a interacción entre os dous equipos, un profesor forma parte de ambos, 
feito que se debería seguir producindo en vindeiros cursos. 

 

13. FORMACIÓN DO PROFESORADO 

  Para incrementar a utilización das novas tecnoloxías é imprescindible a implicación e formación do 
profesorado. Ante unhas ferramentas en constante evolución a actualización continua faise imprescindible. 

 É crucial o asesoramento que diariamente necesita unha boa parte do equipo docente, especialmente 
nun centro coma o noso onde a media de idade do profesorado é bastante alta. Nese sentido, os 
membros da comisión TIC deben ser dilixentes coas demandas recibidas. En determinados supostos 
(cambio de sistema operativo, chegada dun novo material ...) nos que se detecte unha demanda de 
formación de carácter máis xeral, poden realizarse xornadas informais de “formación inicial básica” 
impartidas por un membro da Comisión fóra do horario lectivo. 

 Nos cursos académicos 2013-14 e 1014-15 formáronse grupos de traballo nos que se abordaron 
temática relacionadas coas TIC. O profesorado quedou un pouco cansado e nestes momentos 
detectamos pouca motivación, pero non se descarta promover a constitución doutros en vindeiros cursos, 
atendendo sempre ao plan de formación de profesorado do Centro. 

 Outro aspecto a ter en conta é o de informar e estimular ao profesorado para que se inscriban nalgún 
curso de formación convocado polas administración educativas, dentro do plan de formación do 
profesorado da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. En especial, consideramos de moito 
interese, tanto pola súa flexibilidade temporal como pola boa formación impartida, aqueles a distancia que 
organiza a plataforma Platega. 

14. DIFUSIÓN DO PROXECTO 

  As medidas para difundir o proxecto entre o alumnado, as familias e a comunidade educativa en 
xeral, de maneira que se fomente a súa participación nel serán do tipo de información nas titorías, nas 
reunións cas familias e a través da páxina web do centro. 

 

15.  AVALIACIÓN DO PLAN 

  Deseñaranse unhas pautas para realizar anualmente un seguimento e avaliación do plan 
tendentes a detectar os obxectivos alcanzados e os incumpridos, así como as estratexias que deberán 
adoptarse para alcanzar os non conseguidos. Preténdese a elaboración dunha enquisa que se proporá á 
comunidade educativa é, en especial, aos alumnos e profesores do centro. 

 Como aproximación trimestral ó coñecemento da utilización das TIC no centro proponse que, nas 
avaliacións, o membro do equipo directivo presente pregunte ao profesorado o grao de uso das novas 
tecnoloxías.  

 

16. ANEXO I: PROTOCOLO DE USO DO ULTRAPORTÁTIL ABALAR E E -DIXGAL 

Condicións xerais da cesión de uso educativo do equipo 

• A dirección do centro docente asignará un ordenador ultraportátil á totalidade do alumnado 
que cursa 1º ESO e 2º ESO. 

• A cesión do ultraportátil efectuarase de forma gratuíta. 

• O ordenador ultraportátil cédese para o seu uso educativo por un ano académico. 

• O uso educativo do ordenador ultraportátil estará sometido ás normas de organización e 
funcionamento que establezan no RRI (Regulamento de Réxime Interno) do centro. 

• É imprescindible a aceptación das Normas de uso educativo, custodia e mantemento para a 
recepción dos ordenadores. 

• No caso de que algunha familia non desexe subscribir o Compromiso o alumno/a non recibirá 
o ordenador. 

• Os Compromisos asinados e os non asinados serán custodiados na secretaría do centro. 

• Os que non asinaran o Compromiso no primeiro momento e desexen facelo con 
posterioridade deberán solicitalo ao Director/a do centro docente. 
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• Compromiso asinado poderá ser revocado en calquera momento, solicitándollo ao director do 
centro, que o concederá despois da comprobación do ordenador. 

Normas de uso educativo, custodia e mantemento do equipo 

• O equipo considérase un instrumento pedagóxico e material didáctico para o uso do alumnado 
na realización das súas tarefas escolares nas instalacións do centro docente. 

• O equipo docente determinará en cada momento o seu uso educativo. 

• Corresponderá ao alumno/a a notificación das posibles avarías, defectos ou incidencias que 
se produzan no equipo. 

• O computador ultraportátil está destinado ao uso educativo persoal dos alumnos/as na clase, 
para a realización das tarefas escolares programadas polo profesorado correspondente, 
conforme ás normas de organización e funcionamento do centro docente. 

• O alumno/a e a súa familia comprométense a manter en perfecto estado o equipo, sen alterar 
nin o seu aspecto externo, nin a súa configuración do sistema operativo e demais programas 
instalados. 

• Con respecto ao mantemento do equipo, o alumnado debe: 

a. Transportar o ultraportátil sempre adecuadamente. 

b. Preservar o ultraportátil de fontes de humidade, calor, frío, exposición directa ao sol, po, e 
especialmente, da vertedura de líquidos. 

c. Non expor o equipo a ningún tipo de golpes nin caídas, nin pór obxectos pesados sobre 
el. 

d. Non soster o equipo pola zona da pantalla, nin golpeala ou raiala con obxecto ningún. 

e. Non manipular nin tentar reparar ningún elemento do equipo. 

f. Limpar periodicamente o ultraportátil, sempre apagado, cun pano suave e pór especial 
esmero na limpeza da pantalla, sen utilizar produtos químicos non destinados a tal uso 

g. Non instalar xogos, nin programas, nin ningún contido non autorizado polo centro 
educativo. 

h. Almacenar no equipo exclusivamente a información relacionada cos traballos escolares 
encomendados. 

i. Non acceder a recursos, e en especial a páxinas web, sen autorización do profesor. 

j. Comunicar ao centro educativo calquera avaría ou contratempo que impida o seu uso nos 
períodos escolares previstos. 

k. Respectar as normas específicas de uso educativo que estableza o centro docente ou o 
profesorado. 

l. O alumnado non poderá poñer claves de acceso que impidan o uso do ultraportátil. 

• Así mesmo, a familia deberá: 

a. Colaborar co profesorado do centro na educación dixital segura e responsable. 

b. Velar para que o seu fillo ou filla cumpra as Normas de uso, custodia e mantemento. 

c. Fomentar o uso educativo de internet e o respecto ás restantes persoas que utilizan dita 
rede. 

d. Abonar os gastos para repor o computador en caso de destrución, perda, roubo ou 
extravío nos períodos en que o equipo estea baixo a responsabilidade do alumno. 

• Con respecto ao mantemento por parte do persoal do centro: 

a. Cada profesor farase cargo de coller e gardar os miniportátiles. 

b. O profesorado que necesite saír da aula decidirá se se levan os miniportátiles. Deberá 
acompañar ao alumnado vixiando a correcta recollida e gardado. 

c. O subalterno da tarde encargarase de poñer a cargar os equipos ao final do día. 

 

Sancións. 

As sancións dependerán da gravidade do incumprimento e poderán ser: 

f. A RETIRADA DO PORTÁTIL POR UN TEMPO DETERMINADO. 

g. FACERSE CARGO DOS GASTOS DA REPARACIÓN DOS DANOS CAUSADOS 
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h. UNHA SANCIÓN QUE SE DETERMINARÁ EN CADA CASO TENDO EN CONTA A NATUREZA E 
GRAVIDADE DO DESPERFECTO CAUSADO. 

i. CALQUERA OUTRA APROBADA POLO CONSELLO ESCOLAR E QUE SE INCLÚA NAS 
NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO. 

 

17. PLAN PROXECTA 

QUEROTE+  

CICLOS DE VIDA ADOLESCENTE 

TITULO: MEDRAMOS NA ADOLESCENCIA. 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

No IES Campo de San Alberto de Noia, dende o Departamento de Orientación, nas actividades 
desenvolvidas, combinarase a intervención baseada en Programas, todo isto baixo unha formulación 
sistémica de intervención, é dicir, a orientación como proceso e responsabilidade compartida por todo o 
equipo docente e o equipo directivo, coordinada pola orientadora e polos servizos de apoio externos.  

Entendemos a orientación como un proceso continuo e global que inclúe a toda a poboación escolar e 
cuia finalidade última é a formación integral do alumnado en toda as  súas dimensións, esixe que aquela 
sexa unha tarefa compartida por toda a comunidade educativa, asesoradas e asesorados polos 
Departamentos de Orientación. 

Consideramos o modelo de Intervención por Programas o máis adecuado de cara a ofertar unha 
orientación que supere a intervención reactiva,  dirixidas ao conxunto da comunidade educativa.  

Dende o Departamento de orientación, e dacordo coa comisión de convivencia do Centro, faise dende o 
IES Campo de San Alberto de Noia, a solicitude de intervención ao Centro Quérote + para a 
implementación do programa titulado: 

MEDRAMOS  NA ADOLESCENCIA 

 Ao longo do ano académico 2019-2020 para o alumnado de 3º da ESO A e B, FPBásica 1º e 2º 

O Centro educativo é axente implicado na evolución e nos cambios que se da no alumnado, nesta etapa, 
tanto a nivel físiolóxico e psicolóxico. Transición en canto a etapas da vida coma de construcción de 
identidade e de personalidade.  

O IES constitúe un espazo de socialización esencial no desenvolvemento do noso alumnado, espazo no 
que ademáis de recibir formación académica, representan un lugar de encontro para a relación co grupo 
de iguais, no que se forxan valores, actitudes e  modelos de conducta.  É fundamental elaborar estratexias 
socio-educativas que aborden diferentes temáticas, entre elas, a Educación Sexual.  A sexualidade é un 
condición indisociable do ser humano que nos fai persoas únicas e particulares. Nunha etapa de cambios 
como é a pubertade, é importante que o noso alumnado conte coas ferramentas e instrumentos precisos 
que os acompañen e axuden no seu propio proceso de sexuación. O obxectivo fundamental é que o 
alumnado aprender a coñecerse, a aceptarse e a vivir a súa sexualidade dun xeito positivo e satisfactorio 

É por isto que o Centro de ensino, é o lugar onde adquiren coñecementos a nivel académico, ademáis de 
espazo de convivencia, socialización e favorecedor da formación integral do alumnado. Non podemos 
esquecer a influencia das redes social e a primordial formación do noso alumnado en TIC. Dende os 
Centros, as familias e dende os servizos externos favorecerase a educación para a saúde do noso 
alumnado, é aquí onde os profesionais especializados elaboran e implementan as intervencións 
específicas, deseñadas dende unha perspectiva ténica e científica, e dende Consellería de Política Social 
e do Consorcio Galego de Servizo de Igualdade e Benestar, a través dos Centros Quérote+, farán a súa 
intervención nos centros de ensino.  

 

2.- OBXECTIVOS:  

Obxectivo xeral 

O programa busca dotar de ferramentas ao profesorado para o desenvolvemento persoal do alumnado no 
seu proceso de crecemento e maduración no ámbito da educación para a convivencia entre os sexos 
(educación sexual, modelos de amor e de parella, uso das tecnoloxías nas relacións) 
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OBXECTIVOS:  

1. Achegar información e ferramentas para o traballo da educación sexual na aula. 

2. Estimular unha autoestima positiva co obxecto de reducir a influencia da presión grupal. 

3. Educar en habilidades que favorezan a toma de decisións responsables para un mesmo e para a 
comunidade. 

4. Poñer en valor a diversidade e fomentar o seu respecto de cara a unha convivencia construtiva e 
harmónica. 

5. Achegar información en canto a situacións que poden acontecer de determinadas situacións que poden 
acontecer de determinadas actuacións (seguridade no uso da tecnoloxía, prevención de embarazos, 
ITS,…) 

6. Ofrecer a posibilidade de traballar de maneira individual co profesorado que así o precise, para dar 
información e apoiar o desenvolvemento das fichas de traballo en determinadas situacións que o requiran. 

7. Ofrecer a posibilidade de traballar de maneira individual con aqueles usuarios que así o precisen, para 
dar información ou intervir en determinadas situacións que requiran asesoramento. 

Dende o equipo técnico de Quérote+ recibirán os centros de ensino participantes unhas fichas de traballo 
para que o profesorado participante poña en marcha co alumnado en horario lectivo. A posta en marcha 
estará acompañada, sempre que sexa preciso, polo asesoramento do equipo técnico de Quérote+. Nas 
sete primeiras fichas traballaranse os contidos abordados no programa, e na oitava explicarase como 
realizar unha actividade final que recolla os coñecementos e habilidades adquiridas polo alumnado en 
relación ás temáticas abordadas. 

Bloque 1: 

• Presentación do programa e do servizo Quérote+ 

• Que é isto do sexo? Sexualidade? Erótica? 

• Orientación e identidade sexual 

Bloque 2: 

d. Falando do amor: e ti que opinas? 

e. Cultivando habilidades para as relacións persoias 

f. As relacións entre os sexos a través da tecnoloxía 

Bloque 3: 

• Erótica e métodos anticonceptivos 

• Prevención ITS e embarazos non planificados 

 Bloque 4: 

• Traballo final do alumnado 

Obxectivo específicos 

PARA O ALUMNADO 

• Adquirir coñecementos e habilidades para unha vivencia da súa sexualidade de forma 
satisfactoria e libre de riscos. 

• Reflexionar sobre a visión social que existe da sexualidade, o amor e a parella. 

• Fomentar o espírito crítico para favorecer a toma de decisións persoais de forma libre nos 
aspectos vinculados coa convivencia entre os sexos. 

• Reflexionar sobre o uso das tecnoloxías na convivencia entre os sexos. 

• Coñecer e saber facer uso do servizo de consultoría Quérote+. 

PARA O PROFESORADO 

• Adquirir ferramentas para o traballo na aula de contidos vinculados coa educación sexual e a 
convivencia entre os sexos. 
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• Coñecer o recurso de Quérote+ e difundir entre o alumnado os seus servizos. 

• Acompañar ao alumnado no proceso de elaboración do traballo final do proxecto. 

PARA O RESTO DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

• Colaborar coas actividades propostas polo profesorado participante no proxecto.  

 

3.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIALIZACIÓN  E METODOLOXÍA  

As actividades desenvolvidas dende QUÉROTE + irán dirixidas ao alumnado de 3º da ESO A e B, e na 
FPBásica 1º e 2º cun total de  con  idade comprendidas entre 14-17 anos, e total de alumnado na ESO 
(29) e na FPBásica (21) 

O profesorado participante imparte docencia en 3º da ESO, figura como coordinadora: 

 -  Maruxa Campos Sáez. (Xefa do Departamento de orientación) 33275808-Y 

Profesorado implicado: 

-  Valeria Martínez Ropero (Titora de 3º ESO A e profesora de Bioloxía e Xeoloxía)     

- Sandra Pombo Pasín (Profesora de Bioloxía e Xeoloxía en 3º ESO B) 

- Beatríz Blanco Filgueira (Profesora de ámbito científico de 1º FPBásica) 

- Tatiana García Santiago (Titora do grupo de 2º FPBásica, profesora de equipos) 

- Jesús Alcaide Corral (Titor de 3º ESO B profesor de Tecnoloxía) 

- Félix Sánchez Boquete (Responsable  do DO do ámbito socio-lingüístico, profesor de Lingua e Literatura 
castelá)  

- Claudina Maneiro Arriaga (Xefa de estudos e Profesora de música)  

- Alberto Albán Salgado (Vicedirector e profesor de EF)   

 

Á marxe das actividades que se elaboran  directamente polo centro QUÉROTE +,  e as sete fichas que se 
van desenvolver co alumnado, así como a asistencia cando así se requira no Centro, dende o IES Campo 
de San Alberto, trataránse estes temas de xeito interdisciplinar e transversal, dende as distintas áreas e 
nos distintos niveis dende 1º ata 4º da ESO, sendo coñecedoras que o programa vai dirixido a 3º da ESO 
e á FP Básica. 

 

A metodoloxía será activa e participativa,  para traballar os obxectivos o proxecto do noso traballo estará 
orientado a acadar os contidos traballados nas fichas que proporciona o programa. As fichas realizaránse 
entre o alumnado de xeito colaborativo e empregando a titorización entre o alumnado  naqueles casos que 
sexa preciso, coa fin de dar resposta ao alumnado con necesidades específica de apoio educativo que o 
requiran,  na medida do posible tentarase implicar a toda a comunidade educativa e  favorecer a 
intervención dos servizos externos. 

Dende todas as áreas posibles en 3º da ESO traballaránse parte dos obxectivos deste programa 
relacionados cos obxectivos curriculares a nivel de área.  

Vaise favorecer unha metodoloxía activa e participativa, que implique tanto á comunidade educativa como 
aos servizos do entorno no que se sitúa, con accións globais que repercutan en todo proceso educativo.  

As actividades desenvolvidas no programa quedarán recollidas no Intagram orientacasa@gmail.com, e no 
Twitter orientacasa@gmail.com. 

 

Temporalización: 

Será ao longo de todo o curso desenvolvendose: 

• 1º e 2º trimestres: posta en marcha das fichas de traballo, seguindo a orde indicada polo 
programa. 

mailto:orientacasa@gmail.com
mailto:orientacasa@gmail.com
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Nas materias do profesorado participante onde haberá diferentes intervencións por parte de axentes 
externos relacionados cos obxectivos do programa.  

• 3º trimestre: realización do traballo de fin de proxecto. 

 

4.- AVALIACIÓN  

O proceso de avaliación ten un carácter continuo e comprende tres funcións básicas referidas a unha fase 
concreta ou momento determinado do proceso avaliativo: 

 1.- Avaliación inicial: permite coñecer a realidade educativa e as necesidades do contexto do que 
se deriva a intervención antes de desenvolver o programa titulado Adolescencia, realidade única. 

 2.- Avaliación formativa ou procesual: proporciona información durante o desenvolvemento do 
proceso para efectuar os cambios e axustes necesarios. 

 3.- Avaliación sumativa ou final: determina o alcance ou aplicabilidade do  programa no seu 
conxunto e as posibles modificacións para conseguir unha mellora na implementación do programa en 
vindeiros cursos.  

Como criterios de avaliación do programa  pódense considerar: 

a) Eficacia (relación entre obxectivos propostos e os acadados) e Eficiencia (xestión de medios aplicados 
para conquerir os obxectivos) 

b) Comprensividade e Pertinencia (adecuación do programa  ás necesidades) 

c) Satisfactoriedade e Suficiencia (relación entre os obxectivos desexados e as necesidades existentes) 

d) Coherencia e Obxectividade (adecuación e grao de consistencias das propostas)  

e) Aplicabilidade e Funcionalidade e Utilidade ( capacidade de solución e grao de aplicación). 

f) Relevancia (grao de importancia para cubrir necesidades) 

g) Progreso (relación entre prestacións efectivas e as previstas) 

h) Actualización (grao de adecuación a situacións reais). 

 

Para realizar a avaliación e seguimento do programa teranse en conta os datos aportados polos diferentes 
cuestionarios de avaliación e autoavaliación, as observacións, as valoracións dos servizos externos 
participantes no programa, información das familias do profesorado e do propio alumnado, recollendo as  
propostas de mellora e conclusións. 

 

 

18. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. INDICACIÓNS PARA O PROFESORADO  

O centro conta dende hai anos cun plan de emerxencia, habéndose efectuado algún simulacro 
baixo a dirección dos bombeiros.  

Durante este curso 2019-2020 realizaremos un simulacro a mediados do mes de novembro tamén 
baixo a dirección dos bombeiros. 

 

SECTOR D: CORRESPONDE AOS CORREDORES QUE ESTÁN ENRIBA DA CAFETERÍA.  

3º andar: Saen de xeito ordenado en fila pola dereita do corredor. 

2º andar: Saen de xeito ordenado en fila pola esquerda do corredor. 

1º andar: Saen de xeito ordenado en fila pola dereita do corredor 

Todos se dirixen polas escaleiras a porta mais preto da cafetería. 

Os dos pisos de mais enriba, ao chegar aos de abaixo, ceden o paso si fose necesario. 

 

SECTOR C: CORRESPONDE Á PARTE CENTRAL DO EDIFICIO.  

2º andar: Saen de xeito ordenado en fila pola esquerda do corredor. 
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1º andar: Saen de xeito ordenado en fila pola dereita do corredor. 

Biblioteca. Saen de xeito ordenado pola esquerda. 

Sala de profesorado: saen de xeito ordenado pola esquerda. 

As aulas de desdobres saen pola esquerda. 

Todos se dirixen polas escaleiras centrais á porta mais preto da conserxería. 

Os dos pisos de mais enriba ao chegar aos de abaixo, ceden o paso si fose necesario. 

 

SECTOR B: CORRESPONDEN AOS CORREDORES ENRIBA DAS AULAS DE ELECTRÓNICA E 
AULA ESPECÍFICA. 

2º andar: Saen de xeito ordenado en fila pola esquerda do corredor. 

1º andar: Saen de xeito ordenado en fila pola dereita do corredor 

Os seminarios saen pola esquerda. 

Todos se dirixen polas escaleiras á porta mais preto do ximnasio. 

Os dos pisos de mais enriba ao chegar aos de abaixo, ceden o paso si fose necesario. 

Todas estas indicacións están reflectidas nos planos de evacuación que vos enviamos  neste mesmo 
correo e que están detrás das portas de cada aula. Tamén aparecen nas frechas de evacuación postas 
nos corredores. 

 

ORGANIZACIÓN DOS GRUPOS NO PATIO  

No patio, debaixo das gradas, hai marcadas unhas zonas con unhas letras. Cara alí se dirixirán os grupos 
do seguinte xeito: 

Sector D: Grupos da ESO. 

Sector C: Grupos de bacharelato. 

Sector B: Grupos de ciclos formativos. 

Sector A: Grupos de adultos 
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19. EQUIPO DE XESTIÓN ECONÓMICA 

Como medida de potenciar a transparencia económica o equipo directivo propuso a creación dunha 
comisión de xestión económica como instrumento de consulta e para a toma de decisións de índole 
económico co maior consenso posible cando se considere oportuno. Tamén para aportar ideas que 
melloren a transparencia económica dos departamentos e do centro en xeneral. 

No equipo forman parte ademáis do director e a secretaria, todolos exsecretarios en activo do centro e 
algún profesorado voluntario: José María Albán; Margarita García; Olga Fraga; Juan Rodríguez; Pepe 
Riobó; Pilar Martínez; Francisco Vide. 

 

 

20. PFPP: PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DO PROFESORADO  

 

1    XUSTIFICACIÓN 

O centro se atopa nunha etapa na que se pretende impulsar a adopción de metodoloxías activas. Este 
curso partindo da biblioteca escolar, vaise desenvolver un proxecto documental interdisciplinar, que 
favoreza a alfabetización múltiple do alumnado nos seus traballos de investigación. Por este motivo o 
profesorado demanda formación en alfabetización informacional e audiovisual. 

Ata este momento seguíronse metodoloxías diversas a criterio de cada departamento e considérase 
necesario facilitar a formación en novas formas de traballo coa finalidade de unificar criterios 
metodolóxicos  e que esta actualización metodolóxica do profesorado reverta na mellora do ensino.  

A complexidade do noso centro radica na ampla variedade de ensinanzas que ofrece porque conta con 
ESO e BACH, con Seccións Bilingües e Pluribach. FPB e Ciclos Formativos de nivel medio e superior, 
cursos de promoción de emprego, ensinanzas de adultos e aula Mentor. 

Tamén se pretende mellorar o clima de convivencia a través da reflexión, e o profesorado recoñece a 
necesidade de recibir formación en materia de convivencia e resolución de conflitos, co fin de revisar o 
Plan de Convivencia do centro, incluíndo a posta en marcha da aula de convivencia e de novos protocolos 
de actuación, adaptados ás características da nosa comunidade educativa. 

2    OBXECTIVOS 

▪ Promover un clima de colaboración e comunidades de aprendizaxe a través da posta en marcha 
de dinámicas de traballo formativas . 

▪ Impulsar a innovación metodolóxica nas prácticas educativas desde a biblioteca escolar 

▪ Acadar un estilo comunicativo eficaz na relación mestre-alumno, que redunde na mellora das 
relacións interpersoais. 

▪ Integrar as tecnoloxías da información e da comunicación nos procesos de ensino-aprendizaxe e 
na busca documental 

▪ Coñecer e dominar as ferramentas propias do proxecto E-Dixgal, tanto hardware como software. 
Planificar, deseñar, desenvolver e avaliar accións formativas de aula no marco do proxecto E-
Dixgal. 

3    DATOS DA ACTIVIDADE 

Boas prácticas no uso do E-Dixgal no IES Campo de San Alberto 

Haberá unha liña de traballo: 

- Integración didáctica das TIC. Traballo colaborativo en rede a través de espazos virtuais. 
Educación dixital. 

O profesorado participante é o seguinte: Cristina Anido Tubío; Mónica García Fraga; Claudina Maneiro 
Arriaga; Noemí Pazó González; Mercedes Rivas Vicente; Félix Sánchez Boquete; Francisco Javier 
Sanvicente Outeiral; Esperanza Videla Pérez; María José Villaverde Pais. 

4   COORDINADORA DO ITINERARIO 

NOEMÍ PAZÓ GONZÁLEZ 

 

4  OBXECTIVOS 

▪ Coñecer e dominar as ferramentas propias do proxecto E-Dixgal 

▪ Coñecer o modelo educativo asociado ao modelo E-Dixgal 
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▪ Recusos hardware e software asociados a E-Dixgal 

CONTIDOS 

▪ Boas prácticas (creación de materiais, xestión de proxectos) 

▪ Metodoloxías activas en base ao traballo con recursos dixitais. 

 

6 RECURSOS E MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS DO CENTRO PARA O 
DESENVOLVEMENTO DO PLAN 

O centro conta con tres aulas de informática, biblioteca, laboratorios, obradoiros de tecnoloxía, patio 
exterior, ximnasio e salón de actos e poñerá a disposición dos participantes os espazos e recursos 
necesarios. 

O equipo directivo facilitará a organización mediante a xestión de horarios, espazos e recursos.  

Programaranse as xuntanzas de formación para evitar a coincidencia con outras como claustros e 
consellos escolares. 

7  INDICADORES DE LOGRO 

▪ Aulas creadas 

▪ Grao de satisfacción do profesorado 

▪ Grao no que a introdución do recurso supón un cambio metodolóxico. 

 

8  INDICADORES DE AVALIACIÓN DO IMPACTO NA AULA  

▪ Número de grupos e niveis que traballan no contorno EVA. 

▪ Grao de aceptación por parte do alumnado 

 

9  TEMPORALIZACIÓN E SEGUIMENTO DO PLAN 

Data de inicio: 09/11/2019 

Data de finalización: 10/06/2020 

▪ Faranse postas en común periódicas e revisións do traballo realizado para incluír posibles 
melloras. 

▪ Cada trimestre, tendo en conta que este equipo de formación pretende o impacto na aula e no 
centro haberá un espazo para ver o logro dos obxectivos do seminario  en cada avaliación, 
analizando as potenciais melloras no alumnado e no clima da aula/centro. 

10  MATERIAIS QUE SE PRETENDEN ELABORAR E DOCUMENTOS QUE SE ENTREGARÁN  

▪ Actas das sesións de traballo. 

▪ Evidencias do traballo realizado. 

▪ Creación dunha WEBDOC relacionada co PDI. 

 

21.PLAN DE ACOLLIDA ALUMNADO PRÁCTICUM MÁSTER PROFESORADO  

INTRODUCIÓN 

 

Ser centro acreditado para a coordinación do prácticum do profesorado supón que a maioría do 
claustro de profesoras e profesores acepta recibir  alumnado en prácticas e que ademais están dispostos 
a  ser observados nas súas prácticas habituais así como a colaborar en todas aquelas cuestións 
necesarias para facilitar a observación e análise do centro e servir de modelo a un alumnado cuxo 
obxectivo é formarse para exercer nun futuro a profesión docente.  

A importancia deste cometido é enorme. O centro no seu conxunto, non so vai a ser observado e 
analizado sobre un prisma diferente que se desprende dos novos plans de estudos, se non que vai a 
contribuír a formar esa paisaxe formativa á que recorrerá unha e outra vez o futuro novo profesor, 
reproducindo, consciente ou inconscientemente os modelos aos que estivo exposto.  

As dinámicas de organización e funcionamento, o clima de centro, as relacións entre o 
profesorado e o alumnado, as metodoloxías empregadas polos profesores, especialmente do profesor titor 
son, entre outros, aspectos aos que se lle prestará unha  atención especial durante este tempo, 
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converténdose deste xeito tamén, nunha oportunidade de mellora para o propio centro a través da 
autoreflexión colectiva. 

 

PARA QUE UN PLAN DE ACOLLIDA 

 
Tal e como recolle a Orde do 18 de abril de 2011 polo que se establece o procedemento para 

acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente 
ao Máster en Profesorado de  Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e 
Ensinanzas de Idiomas, no seu artigo 4.b, entra as funcións do coordinador de prácticas atópase a de 
posibilitar a integración plena no centro do alumnado en prácticas mediante un Plan de Acollida. 

Indica tamén no seu artigo 2.b a necesidade de incorporar na Programación Xeral Anual dito plan. 
Un Plan de Acollida supón unha reflexión previa por parte do centro, especialmente dos axentes 

implicados máis directamente na coordinación e titorización do alumnado en prácticas do máster de 
profesorado: equipo directivo, coordinador e titor. Esta reflexión vai a permitir recoller todos aqueles 
aspectos que se consideren  imprescindibles para un bo coñecemento da función docente . Ademais das 
características propias e comúns ás institucións educativas, recollidas nas guías para o prácticum que 
cada unha das universidades galegas publica, cada centro ten unhas peculiaridades que conforman a súa 
identidade como tal e que deberán ter sidas en conta á hora de planificar o traballo do alumnado en 
prácticas.  

Planificar os tempos, os espazos, os documentos a analizar, as xuntanzas ás que asistir, o 
seguimento por parte do coordinador e titor, en definitiva, determinar quen, que, como e onde é o 
obxectivo principal do Plan de Acollida. 

Por outra parte o Plan de Acollida garante un recibimento axeitado do alumnado, permitíndolle 
incorporarse o máis rapidamente posible ás actividades que se desenvolven no centro así como facer un 
aproveitamento óptimo do tempo que durará a súa  estadía no centro. 

 

FASES DO PLAN DE ACOLLIDA 

 

 Toma de contacto e presentación do centro. 

 Elaboración do cronograma de actividades co coordinador para a fase de observación do centro. 

 Elaboración do cronograma de actividades co titor para a fase de observación e intervención na 

aula. 

 Avaliación e seguimento. 

 

SESIÓNS DO PLAN DE ACOLLIDA 

 

PRIMEIRA SESIÓN 

Na sesión inicial, o alumno ou alumna, tras ser recibido polo coordinador, tomará o seu primeiro contacto 

co centro, coñecendo o seu titor, ao equipo directivo e visitando as instalacións deste. Nesta primeira 

sesión, facilitaráselle tamén o horario do centro. dispoñibilidade do coordinador e do equipo directivo, 

como persoas de referencia ante calquera dúbida organizativa. 

OBXECTIVOS ACTIVIDADES MATERIAIS RESPONSABLE 

 

Coñecer o equipo 
directivo, o 
coordinador e o titor 
de prácticas. 
 
Coñecer o persoal 
non docente. 
 

Recibimento polo coordinador e 
presentación do titor e do equipo 
directivo. 
Presentación ao persoal non docente, 
para que identifique o alumno como 
membro do centro durante o período 
que dure o prácticum. 

Organigrama 

 

Horario e correo 
electrónico do 
equipo directivo 

 

Coordinador e 
equipo directivo 
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Darse de alta no 
correo electrónico do 
centro e achegar 
datos persoais e de 
contacto. 

Coñecer o espazo 
físico do centro. 

 

Coñecer a oferta 
educativa do centro. 

 

 

Recollida de datos persoais en 
secretaría. 

Percorrido polas instalacións en 
compañía do coordinador, titor e algún 
membro de dirección, ao tempo que se 
van utilizando os diferentes materiais 
que se entregarán ao alumno antes de 
iniciar a visita, plano do centro neste 
caso. 
 
Presentación da oferta educativa do 
centro a través dun percorrido pola 
páxina web. 
 
Envío de correo electrónico ao 
profesorado do centro informando da 
presenza no centro do alumnado en 
prácticas. 

Horario e correo 
electrónico do 
coordinador e do 
titor 

 

Plano do centro 

 

 

Correo 
electrónico 

 

 

 

SEGUNDA SESIÓN 

Encamiñada a dar ao alumno ou alumna unha visión xeral do conxunto de actividades e sistema de 
funcionamento dun centro educativo, ao tempo que se lle facilitarían os principais documentos de 
organización e control deste. 

OBXECTIVOS ACTIVIDADES MATERIAIS RESPONSABLE 

 
Coñecer o 
funcionamento 
do centro 

 

Reunión co coordinador e a xefatura de 
estudos, quen lle facilitará a 
documentación necesaria e informará dos 
diferentes mecanismos de funcionamento 
interno: horario, plans, sesións, recursos, 
reunións de coordinación docente, atención 
á diversidade, normas de convivencia, 
proxectos, etc. 

Proxecto 
Educativo de 
Centro 

Proxecto 
Curricular de 
Centro 

Programación 
Xeral Anual 

Plan de Acción 
Titorial 

Proxecto 
Lingüístico 

Plan Lector 

Plan TIC 

Plan de 
Convivencia 

Normas de 
funcionamento 

Outros proxectos 
e plans nos que 
participe o centro. 

Coordinador e 
Xefatura de 
estudos 
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TERCEIRA SESIÓN 

Estará destinada á elaboración do cronograma de actividades a realizar durante a fase de observación do 

centro así como establecer o horario semanal do alumnado. 

 

OBXECTIVOS ACTIVIDADES MATERIAIS RESPONSABLE 

 

Elaborar o 
cronograma de 
actividades a realizar 
durante a fase de 
observación do 
centro. 

Elaborar o horario 
semanal do 
alumnado. 

 

 

Planificación do cronograma de 
actividades a desenvolver na 
fase de observación do centro 
xunto co alumno ou alumna do 
prácticum. 

 

 

 

Modelo de cronograma. 

 

Plantilla de elaboración 
de horarios. 

Calendario de reunións 
do centro: CCP, Claustro, 
Departamentos e de 
todas aquelas que están 
previstas. 

Coordinador 

 

CUARTA SESIÓN 

Estará destinada á elaboración do cronograma de actividades a realizar durante a fase de observación da 

aula, así como establecer o horario semanal do alumnado. 

OBXECTIVOS ACTIVIDADES MATERIAIS RESPONSABLE 

 

Elaborar o 
cronograma de 
actividades a realizar 
durante a fase de 
observación da aula. 

Elaborar o horario 
semanal do alumno 
ou alumna en 
prácticas. 

 

Planificación do cronograma de 
actividades a desenvolver na 
fase de observación do centro 
xunto co alumno ou alumna do 
prácticum. 

 

Modelode cronograma. 
 
Plantilla de elaboración 
de horarios. 
 
Programación didáctica 
do departamento de 
referencia. 
 
Programación de aula 
do titor. 
 
Horario do titor. 
 
Listado e horario do 
alumnado do grupo ou 
grupos cos que se 
realizarán as prácticas. 
  

 

Titor 
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QUINTA SESIÓN 

Está destinada á mellora do Plan de Acollida a través da valoración do alumnado en prácticas sobre o grao 

de satisfacción da acollida recibida polo centro. 

 

 
OBXECTIVOS ACTIVIDADES MATERIAIS RESPONSABLE 

 

Recoller a valoración e 
aportacións de mellora do 
alumnado sobre o Plan de 
Acollida. 

 

Cubrir o cuestionario 
de avaliación. 

 

Modelo de 
cuestionario de 
avaliación. 

 

Coordinador e 
alumna ou alumno. 
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CAPÍTULO IV 

22. ORZAMENTO DO CENTRO  E PREVISIÓNS  

 

CLASIFICACIÓN DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A día de 18 de Outubro de 2019 o saldo é de 66.880€ Deste saldo aproximadamente 15.000 € 
corresponden a unha partida de 30.400 € procedentes do primer premio Miguel Hernández, e que se 
destinan aos proxectos cos que traballa o alumnado de EBI polo que se consideran fora do orzamento 
para os gastos de funcionamento xeral do centro, polo que consideramos un saldo para gastos de 
funcionamento de 51.880€.  

 

Aínda falta por percibir neste ano 2019 un ingreso por parte da consellería e algún do fondo social 
europeo que sumarían un total de aproximadamente 40.000€ máis. Agora ven un mes no que os 
departamentos realizan moitas compras, polo que se preven varios gastos. Se tomamos como referencia 
os anos anteriores e comparamos o saldo por estas datas podemos considerar que estamos nunha boa 
posición económica, para afrontar os gastos de gasoil principalmente, reparacións e adecentamento de 
infraestructuras, e outras necesidades, no período ata o novo ingreso por parte da consellería (marzo-
abril). 

Na seguinte tabla comparamos os saldos a final de mes dos ultimos 7 anos. 

INGRESOS FUNCIONAMENTO 2019 136.890,00
REMANENTE de FCTO. 2018 36.529,98

173.419,98

1 COMUNICACIÓNS (Cor & Tel) COMUNICACIÓNS COM 730,79

2 ELINFO-UPI MANT. INFORMÁT. MAN 2.198,30

3 GAS NATURAL FENOSA ELECTRICIDADE ELE 15.862,23

4  RICOH ESPAÑA SLU FOTOCOPIADORA FOT 10.604,61

5 SCHINDLER, SA MANT. ASCENSOR MAN 2.636,89

6 PRODUTOS LIMPEZA MAT. LIMPEZA MAT 3.852,55 95.461,01

7 GASÓLEO COMBUSTIBLE COM 9.581,33 55%

8 PAPEL MAT. OFICINA MAT 2.333,78

9 TINTA MAT. OFICINA MAT 2.850,40

10 MANTEMENTO (JESÚS) REP E CONS REP 6.253,28

11 ELECTRICISTA REP E CONS REP 4.792,81

12 FONTANERÍA REP E CONS REP 967,74

13 JARDINERÍA MANTEMENTO MAN 435,60

14 TPTE TRANSPORTE TRA 9.499,84

15 ALARMA ALARMA ALA 539,21

16 MANT. EXTINTORES MANT. EXTINTORES MAN 915,10

17 IMPRENTA MAT. OFICINA MAT 3.589,71

18 SUBSCRICIÓNS SUBSCRICIÓNS SUB 2.052,17

19 TAXAS CONCELLO TAX 764,67

20 OUTROS GASTOS GTOS DIVERSOS GTO 15.000,00
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Desde hai dous anos se está facendo un esforzo para diminuír determinados gastos que se consideraban 
excesivos para reinvestilos en mellorar as infraestruturas e o material de traballo do centro. Os dous anos 
anteriores se reduciron os gastos de mantemento dos equipos informáticos grazas ao esforzo do Equipo 
TIC en levar a cabo o mantemento dunha porcentaxe importante das incidencias. Desde abril do 2019, a 
maiores, disfrutamos dun novo contrato con outra empresa para o suministro dos servizos de reprografía, 
impresoras e fotocopiadoras, co que se esperan acadar novos aforros e ao mesmo tempo mellorar o 
servizo. 

Con estes aforros se puideron facer diversas inversións como a renovación de varios equipos informáticos 
e o material de audio das aulas, xa que cada vez se usan máis os equipos audiovisuais. Neste curso se 
ten previsto mellorar a sonorización do salón de actos. 

Tamén están previstas obras no ximnasio e a reparación e pintado de toda a fachada do edificio, esta 
última esperamos conseguila a cargo da consellería. 
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ORZAMENTOS POR DEPARTAMENTOS 

A asignación para os gastos de funcionamento dos distintos departamentos é a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTOS EXTRA FIXO VARIÁBEL FUNXÍBEL TOTAL 2018 DIF

BIOL. E XEOL. 100 250 450 450 1.250 € 1.125 € 125 €

CIENCIAS SOC. 100 250 450 0 800 € 675 € 125 €

EDUC. FÍSICA 100 250 200 450 1.000 € 855 € 145 €

FILOSOFÍA 100 250 400 0 750 € 585 € 165 €

FÍSICA E QUÍM. 100 250 200 450 1.000 € 900 € 100 €

F.O.L. 100 250 100 0 450 € 405 € 45 €

ECONOMÍA 100 250 100 0 450 € 405 € 45 €

FRANCÉS 100 250 100 0 450 € 405 € 45 €

GALEGO 100 250 350 0 700 € 630 € 70 €

GREGO 100 250 100 0 450 € 360 € 90 €

INGLÉS 100 250 650 0 1.000 € 810 € 190 €

LATÍN/C. CLÁS. 100 250 100 0 450 € 405 € 45 €

LING. CASTELÁ 100 250 550 0 900 € 630 € 270 €

MATEMÁTICAS 100 250 450 0 800 € 675 € 125 €

MÚSICA 100 250 400 450 1.200 € 900 € 300 €

PLÁSTICA 100 250 150 450 950 € 810 € 140 €

RELIXIÓN 100 250 100 100 550 € 495 € 55 €

TECNOLOXÍA 100 250 350 1200 1.900 € 1.575 € 325 €

ORIENTACION 100 250 400 0 750 € 750 € 0 €

0 €

BIBLIOTECA 2000 0 2.000 € 2.000 € 0 €

ADMÓN. XES. 9.052 € 8.399 € 653 €

LABORATORIO 8.735 € 7.644 € 1.091 €

INSTAL TELECO 7.960 € 7.099 € 861 €

EPA 1.200 € 1.140 € 60 €

FPB 1.800 € 950 € 850 €

TOTAL 46.547 €
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O reparto do orzamento para os distintos ciclos formativos se fixo tomando como modelo os criterios de 
asinación empregados pola Xunta de Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL FOI APROBADA NO CLAUSTRO E NO CONSELLO 
ESCOLAR  DO 27 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 

 

 

Orzamento Xunta 136.890,00

CICLOS/EPA/FPB 21,00% 28.746,90

FPB: 1.800,00

EPA: 1.200,00

CICLOS: 25.746,90

ADM LAB TEL

Fixo: 30,00% 7.724,07 2.574,69 2.574,69 2.574,69

Superf.* (ciclos): 30,00% 7.724,07 3.862,04 1.931,02 1.931,02

Estudos (coef.): 30,00% 7.724,07 1.544,81 3.089,63 3.089,63

Alumnado (tabla): 10,00% 2.574,69 1.070,89 1.139,24 364,56

9.052,43 8.734,58 7.959,89

EXTRA

ALUMNADO CICLOS

ADM LAB TEL TOTAL

CM1 14 0 11 25

CM2 5 0 5 10

CS1 15 22 0 37

CS2 13 28 0 41

47 50 16 113

Fixo: 3 PARTES

Superf.* (ciclos): 4 CICLOS, adm. tería un coeficiente 2

Estudos (coef. 8+8+2x2): 20 PARTES, lab. e tel. terían un coef. 8 e os ciclos de adm. un coef. 2


