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 OBXECTIVOS MEDIDAS RECURSOS IMPLICADOS 

1 

 
Fomentar un clima de respecto entre 
todos os membros da comunidade 
educativa e fortalecer a valoración do 
labor docente. 
 

 
Concienciación sobre a importancia das 
normas de convivencia. Medidas de apoio 
ao profesorado para mellorar o clima nas 
aulas. Implicación de todos os sectores da 
Comunidade educativa. Aplicación do 
PFPP. 
 

Claustro, Xefatura de Estudos, 
Xunta de Delegados, 
Departamentos didácticos, 
Orientación. 

2 

Potenciar a consideración do traballo 
diario como necesario para acadar 
unha formación persoal e académica 
plena. 

Concienciación sobre a importancia do 
esforzo no ámbito educativo. Medidas de 
apoio ao alumnado para mellorar o 
rendemento nas materias. 

Toda a comunidade educativa. 

3 
Darlle relevancia aos recursos do plan 
de convivencia incluíndo o uso da 
mediación e a resolución de conflitos. 

Uso do Plan de convivencia como 
instrumento para a resolución de conflitos. 
Potenciación do uso da mediación. 

Consello escolar; Comisión de 
convivencia, Aula de Convivencia, 
Mediadores, ANPA, Xunta de 
Delegados. 

4 

Animar a todos os sectores educativos 
a participar e implicarse no 
desenvolvemento de actividades e 
proxectos do centro. 

 
Dinamización dos órganos colexiados 
conforme ás súas funcións. Creación de 
pequenos grupos de traballo destacando os 
aspectos positivos das iniciativas e 
minimizando as posibles dificultades. 
 

Equipo Directivo, Titores, ANPA, 
Xunta de Delegados. 

5 
Potenciar a función titorial e a 
interrelación co departamento de 
Orientación e Xefatura de Estudos. 

Reforzo do Plan de acción titorial. 
Reunións periódicas dos titores co 
departamento de Orientación. 

Xefatura de Estudos, Titores, 
Departamento de Orientación 

6 

 
Fomentar no alumnado unha 
formación responsable no ámbito 
afectivo-sexual, en canto a hábitos 
de consumo, e na prevención de 
drogodependencias. 
 

Actividades de titoría 
Charlas informativas de axentes externos 
e/ou internos. 
 

Titores; Vicedirección, 
Departamento Orientación, 
Profesorado en Xeral, Servizos 
Sociais  do Concello. 

7 
Potenciar o uso da Biblioteca como 
eixo de transmisión de coñecementos 
de diversas disciplinas e culturas 

Proposición de actividades para que os 
alumnos busquen información sobre temas 
variados. Concursos. Recreos literarios. 
Proxecto Lingüístico e Proxecto lector. 

Equipo da Biblioteca, Claustro, 
Alumnado, Pais e Nais. 

8 
Promover a actividade física e a 
dieta equilibrada favorecendo un 
estilo de vida activo. 

 
Promover a práctica diaria de deporte nos 
recreos, nas actividades complementarias,  
en celebracións especiais do centro... 
Plan de distribución de froitas frescas en 
centros escolares. Propostas á cafetaría do 
centro. 
 

Vicedirección , dpto. de EF, 
profesorado en xeral. 

9 

Promover o uso da lingua galega en 
todos os sectores da comunidade 
educativa, especialmente o alumnado. 
 

Actividades do EDLG. Actividades para 
animar ao uso da lingua en diferentes 
ámbitos. 

Toda a comunidade educativa. 
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10 
Impulsar iniciativas de reciclaxe, 
limpeza e coidado do centro no 
marco do  desenvolvemento sostible. 

Actividades de titoría. 
Ordenación e limpeza de aulas e o patio 
(“brigadas ecolóxicas”). 
Fomento da reciclaxe. 

Toda a comunidade educativa. 

11 

Xeneralizar o uso das TICs entre o 
profesorado e como instrumento 
metodolóxico no proceso de ensino-
aprendizaxe. 

 
Protocolo de comunicacións entre os 
membros da comunidade educativa: 
convocatorias órganos colexiados, 
formación interna e externa. Dotar a todas 
as aulas de computadores con acceso a 
internet. Uso da Wi-fi. 
 

Equipo Directivo, Coordinador 
TICs, profesorado. 

12 

Fomentar a formación do 
profesorado mediante a 
autoformación e a participación en 
medidas formativas. 

Continuar desenvolvendo o Plan de 
formación permanente do profesorado no 
centro enfocado cara á convivencia. 

Equipo Directivo, Claustro.  
(coordinación co CFR) 

13 

Mellorar a comunicación entre os 
pais/nais e os equipos docentes 
mediante o espazo Abalar e as 
entrevistas e reunións. 

Comunicacións para darse de alta (pais e 
profesores) no espazo Abalar. Reunións e 
entrevistas. 

Xefatura de Estudos, Titorías, 
departamento de Orientación. 

14 
Optimizar os espazos do centro e os 
seus usos mellorando as instalacións 
cos recursos dispoñíbeis. 

Limpeza, ordenación, reparacións e tarefas 
de mantemento. 

Equipo directivo, Persoal non 
docente, Claustro. 

15 

Continuar potenciando as 
actividades extraescolares en 
horario lectivo e non lectivo no 
Centro. 

Contacto con entidades externas. 
Actividades deportivas e actividades 
culturais. 
Mellora da xestión das actividades 
extraescolares e complementarias. 

Equipo directivo, Consello escolar, 
ANPA. 

16 

 
Rematar a actualización dos 
documentos de Centro: PEC, NOF... 
e comezar a ordenación da 
documentación histórica e 
actualización do inventario do centro. 
 

Creación de comisións de profesorado, 
equipo directivo, grupos de traballo do 
PFPP. 

Toda a comunidade educativa. 

17 

Continuar a dinámica de apertura 
das actividades do centro cara ao 
barrio, o Concello e outros centros 
educativos. 

 
Inclusión de saídas á rúa nas celebracións 
do Antroido, Maio... 
Actividades conxuntas con outros centros 
educativos e asociacións do barrio. 
Actividades co Concello de Ferrol. 
Xornadas de portas abertas. 
 

Equipo directivo, Profesorado, 
Persoal non docente. 

 

 

Ferrol, 27 de setembro de 2017 

 

O Director 

 

 

Asdo: Uxío Leira Luaces 


