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Obxectivos específicos para o curso. 
• Continuar co análise da forma de mellorar os resultados académicos, 

aínda que  no curso recentemente rematado, foran mellores que os do curso 
anterior . Nas reunións das xuntas de avaliación de xuño e setembro de 2018 
observamos algúns problemas na avaliación das competencias básicas que 
temos que arranxar. As xuntanzas mensuais da Comisión de Coordinación 
Pedagóxica e as dos distintos Departamentos servirán para iso. Ademais 
reformularémonos ,sen as présas de ata agora, como organizar a optatividade 
que trae a LOMCE e que cada curso da mais posibilidades con novas materias.  

• Mantendo o número de alumnos/as arredor dos 500, puidemos admitir a 
todo o alumnado que quería vir ao instituto.  No 2º de bacharelato haberá mais 
alumnado que no curso pasado, pero chegando xusto para facer tres grupo. 
Sabemos que algúns vanse pensando que noutros centros será máis fácil .O 
instituto ten fama de que o “nivel” é  alto,  sen embargo nós temos certa 
sensación de que esiximos pouco;  o certo é que cando fixemos as previsións 
contabamos con facer tres grupos de 1º de bacharelato con 33 alumnos e 
quedábanos alumnado en lista de espera e ao remate da matrícula temos tres 
grupos, pero en torno  aos 30 cada un  deles.  Este asunto tamén será tratado 
pola Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

• Haberá que prestar especial atención a os segundos e terceros da ESO, 
que con 30 estudantes por aula, é onde máis problemas de comportamento hai 
habitualmente. 

• Sendo boa a relación cos colexios adscritos, queremos mellorala para non 
perder ningún alumno/a dos que, aínda que poucos, van facer a ESO en  centros 
que non son o noso. 

• Seguiremos atendendo a todo o alumnado segundo as súas necesidades. 
É necesario contar co número de profesorado axeitado, para levar ben a 
atención a diversidade. 

• Os compoñentes do Equipo directivo aumentarán a súa presenza nos 
corredores nos cambios de clase e nos recreos. Pedimos a  todo o profesorado 
puntualidade e máis implicación na corrección de comportamentos negativos. 
Insistiremos en recordar acordos do claustro sobre o peche das aulas da ESO 
nos recreos, a axuda ao profesorado encargado das gardas de recreo, a orde 
que debe haber na aula ao remate de cada sesión....Aínda que o clima do centro 
é razoablemente bo, o curso pasado houbo que abrir algúns expedientes 
sancionadores.  

• Queremos facer ver a os responsables da Consellería, o necesario que é 
ter máis prazas de transporte escolar, neste curso hai rutas excedidas de 
alumnado da ESO, o que obriga a facer todo tipo de arranxos para cadrar as 
liñas. 

•  Neste curso queremos insistir en nalgúns aspectos que consideramos 
importantes para á convivencia: darlle importancia ao Plan de convivencia será 
o principal e insistiremos  no coidado das aulas e a limpeza e a orde en todas as 
instalacións. Para conseguilo pediremos ao profesorado titor que faga tarefa de 
concienciación co alumnado como fará o Equipo directivo en relación a pais e 
nais. Isto será continuación do feito nos cursos anteriores. 
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•  Este curso continuarán a súa andaina as dúas Seccións Bilingües. Seguro 
que funcionan ben dado o interese posto polas compañeiras responsables 
delas. Gustaríanos que xurdisen máis iniciativas deste tipo. Faríase todo o 
posible para apoialos xa que supoñen mellorar os medios cos que conta o noso 
alumnado. 

• A incorporación da Biblioteca no PLAMBE supoñerá financiamento para 
desenvolver as actividades previstas, aínda así contará coa axuda económica 
que precise, dentro das posibilidades do centro. Ata agora, só cos nosos medios 
e a dilixencia e interese do equipo, está a converterse nunha parte clave na vida 
do centro. É un exemplo de resultados, dinamismo e bo ambiente, os Clubs de 
lectura de alumnado e profesorado son unha boa mostra. Tamén é de destacar 
o servicio que, neste curso, dará ao alumnado estando aberta os luns ao 
mediodía (entre as clases da mañá e da tarde). 

•  Un dos aspectos fundamentais,  cara o novo curso, será a profundización 
nas actuacións que levan implícita a posta ao día na maneira de expor a 
docencia segundo a lexislación vixente. Volveremos a traballar no Plan proxecta 
da Consellería con varios programas que axudarán a desenvolver as 
competencias clave como eixo do currículo e os elementos transversais nos que 
se inclúen a educación en valores. 

•  Continuaremos no ano II do programa de innovación educativa 
"OBSERVA_ACCIÓN: Innovación docente desde a observación, a avaliación e o 
intercambio entre iguais" coa finalidade de fomentar o desenvolvemento 
profesional en base ao Marco de Competencias Profesionais Docentes. 

• Participaremos no programa Educación Responsable, que favorece 
el crecemento físico, emocional, intelectual e social das persoas, promove a 
comunicación e mellora a convivencia nos centros escolares a partir do traballo 
con alumnado e familias.  

• Para o curso 2018-2019 seguirase a impartir actividades extraescolares 
no centro os luns de 15:00 horas ata 16:30 horas aproveitando a oferta de 
“comedor” da cafetería estas serán teatro e danza. 

•  Consideramos que as novas tecnoloxías da información e comunicación 
son unha ferramenta indispensable nas diferentes materias, polo que 
continuaremos facendo un esforzo no aumento e mellora das instalacións 
dedicadas a tal fin. Xa temos tres  aula de informática e moitos equipos que 
controlar e coidar, por iso é importante a colaboración de todos para que non 
se deterioren  e para que o profesorado que leva o mantemento non estean 
desbordados. 

• Intentaremos organizar no instituto algunha actividade formativa para o 
profesorado. Neste momento xa está aberta a posibilidade de continuar co 
grupo que elaborou o Plan  lingüístico ou utilizar esa canle para outras 
actividades que vexamos de interese. 

• Queremos impulsar a reciclaxe. O concello ten comprometida a 
instalación dun contedor de residuos plásticos e levaremos a cabo actuacións 
que comprometan ao alumnado e a todos nós. 

• Insistiremos na construción da cuberta da pista deportiva, na substitución 
da caldeira e na eliminación da praga de xilófagos que afecta a os diversos 
revestimentos de madeira existentes no centro, principalmente do auditorio. 
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• Imos insistir tamén no protagonismo que debe ter a ANPA na vida do 
centro, como canle das opinións dos pais e nais e levando a cabo actuacións de 
mellora das actividades e instalacións do instituto. Neste curso a nova ANPA xa 
ten organizadas cuestións como un banco de libros e o autobús do alumnado 
de bacharelato. Contarán con todo o apoio e o agradecemento do equipo 
directivo. 

Horario xeral do centro. 
O centro está aberto xa ás 8.15 h para acoller ao alumnado. O peche, logo do remate 

das clases da mañá, é ás 15 h. O horario do persoal de limpeza remata as 22 h. 
Os luns hai clases pola tarde desde as 16.50 ata as 18.30. Entre a mañá e a tarde ese 

día hai actividades que quedan detalladas máis adiante. 
 

Horario lectivo 
Mañás de 8.40 a 14.20 h 
Tarde (só os luns) de 16.50 a 18.30. 

 

Apertura e peche 
Mañás de 8.15 a 15h 
Tarde de luns ata as 18.45. 

 

Horario de administración 
De 9 a 13.30 (aínda que a boa disposición do persoal administrativo fai que este 

horario sexa máis flexible sempre que hai necesidade). 
 

Horario de dispoñibilidade para uso do alumnado 
✓ Biblioteca 
De 10.20 a 10.40 e de 12.20 a 12.40  de luns a venres (ainda que, 

excepcionalmente, o equipo de biblioteca tamén atende noutros momentos 
que o alumnado o necesita) 

De 15 a 16.40 os luns. 
 

✓ Salón de actos 
Utilízase para celebracións, representacións de obras de teatro, musicais..., 

coordinado pola Vicedirección. 
O grupo de teatro ensaia nel os luns de 15 a 16,30 horas. 
Poderán realizarse exames sempre que non estea prevista ningunha 

actuación. 
 

✓ Alumnado transportado 
En una porcentaxe moi maioritaria do alumnado da ESO a que utiliza o 

transporte gratuíto da Xunta.  
Aproximadamente o 50% do alumnado de Bacharelato aproveita este 

servizo.  
Os autobuses saen das cabeceiras das rutas en torno as 8.10 da maña e ás 

16 h a tarde dos luns. 
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Organización de servizos complementarios 

Transporte escolar 
O servizo de autobuses consta de oito rutas, sete a cargo de autocares La Florida e 

unha da empresa Melytur que compartimos co IES Ricardo Mella. 
A ANPA, coa axuda da Vicedirección, xestiona o transporte para o alumnado de 

bacharelato. O desembolso realizado polas familias ascende aproximadamente a 350 
euros. 

Cafetería 
O seu horario é de 8,15 a 14 horas, excepto os luns que permanece aberta ata as 

16,45 horas para  ofrecer comedor ao alumnado de bacharelato que o precise. Só 
poderá xantar o alumnado de ESO que asista a actividades organizadas polo centro no 
IES. Se algunha familia necesitase que seu fillo/a quede ao mediodía dos luns na 
cafetería terá que solicitalo á dirección do centro. 

Cada curso sae a concurso. Ata o actual o equipo directivo tiña esa responsabilidade, 
no presente, que a Administración decidiu cambiar o formato, aínda non sabemos cando 
abrirá. 
 

Programa de actividades complementarias e extraescolares. 
Actividades complementarias 

Os temas transversais constitúen unha denominación técnica con la que faise 
referencia a contidos de ensinanza/aprendizaxe que pola súa relevancia formativa no 
poden confinarse no ámbito dunha determinada disciplina ou área curricular, sino que 
deben ser obxecto de tratamento en todas elas. Trátase pois, de contidos que se van a 
desenvolver a través de todas as actividades que o alumnado realiza no centro. No 
transversal cabe todo aquel tipo de contidos e procesos formativos non facilmente 
incluíbles nun área ou disciplina convencional, sino que precisan para o seu 
desenvolvemento da colaboración coordinada de varias o todas elas. 

Teremos pois en mente sempre os oito temas transversais: A comprensión lectora, a 
expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da 
comunicación, o emprendemento, a educación cívica e constitucional, a prevención da 
violencia e a educación viaria   (CL, EOE, CA, TIC, EMP,EC, PV e EV) para as actividades 
complementarias organizadas no noso IES. Tendo en conta que estas actividades 
realízanse dentro do horario escolar, a vicedirección arbitrará as medidas necesarias 
para atender educativamente ao alumnado que non participe nelas. No caso de 
actividades complementarias que esixan a saída do Centro do alumnado menor de 
idade, requirirase a correspondente autorización escrita dos seus pais/nais ou titores/as 
legais, que serán entregadas ao profesorado responsable da actividade cun mínimo de 
24 horas antes da saída. 

Como axuda ao desenvolvemento dos temas transversais a Vicedirección propón ao 
Claustro a participación en, polo menos, seis programas do Plan Proxecta. Da Consellería 
de Igualdade, Donas de si e/ou Por 365  de respecto e igualdade, da Consellería de Medio 
Ambiente, Recíclate con Sogama e/ou MeteoEscolas, da Consellería de Sanidade, Clases 
sen fume e Salvavidas, do Ministerio do Interior, Mobilidade sostible e segura. 
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A Vicedirección coordina todas as actividades que, propostas polos diferentes 

departamentos didácticos, vaian a realizarse e deberán ser comunicadas con un mes de 
antelación a súa realización. No mes de xuño só realizaranse a excursión ás Illas Cíes e 
recollidas de premios que a Consellería marque oficialmente. Ao final de cada mes 
enviarase o calendario de actividades do mes seguinte a todo o profesorado por correo 
electrónico ademais de colocalo, como ven sendo habitual, no taboleiro da sala de 
profesorado.   

 

Programas da Consellería 
O equipo directivo implica ao centro en todos os programas da Consellería referidos 

á formación e ao recoñecemento, apoio e valoración do profesorado, establecendo a 
súa formación permanente, xa que constitúe un dereito e unha obriga de todos nós. 
Así neste curso desenvolveremos: 

1. Programa de innovación educativa “OBSERVA_ACCIÓN” na modalidade 
“Innova_Acción”: competencias, formación e innovación, educador e guía, novas 
propostas didácticas, metodolóxicas e de avaliación. O curso pasado (ano I) 
traballamos en conxunto cos centros IES A Cachada de Boiro e IES Los Sauces de 
Benavente, compartindo proxectos, fomentando a reflexión e acción en 
elementos organizativos, metodolóxicos e formativos innovadores para ofrecer 
una formación de calidade en beneficio do noso alumnado. Este curso (ano II) 
realizaremos o mesmo cun centro da Comunidade Europea a determinar pola 
Consellería. O financiamento corre íntegramente a cargo da Consellería de 
Cultura Educación e Ordenación Universitaria. O profesorado implicado: 

o María Mercedes Calvo Rodríguez 
o Almudena Lacomba Maruri 
o Cristina Salgado Lorenzo 
o Pilar Carro mariño 
o María Teresa Pérez González 

2. Programa EDUCACIÓN RESPONSABLE, Programa para o desenvolvemento da 
educación emocional, social e da creatividade. Educación Responsable é un 
programa educativo que se desenvolve en colaboración coa Fundación Botín 
que, ademais de favorecer o desenvolvemento da educación emocional, social e 
da creatividade, promove a comunicación e  a mellora da convivencia nos 
centros docentes a partir do traballo co profesorado, co alumnado e coas 
familias. Trátase dun proxecto dirixido ao alumnado da ESO, centrado na 
aplicación didáctica, dentro das áreas curriculares, dunha serie de recursos de 
educación emocional, social e creativa. Consta dunha proposta para tres cursos, 
co fin de que os centros e o seu profesorado incorporen o programa e pasen a 
formar parte da rede de Centros Educación Responsable, recibindo formación, 
recursos educativos e seguimento por parte da nosa Consellería, e da Fundación 
Botín. O financiamento realizarase a través do Contrato Programa de actuación 
3: Mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros. Profesorado 
que desenvolverá o programa: 

o Almudena Lacomba Maruri, responsable do recurso ER Reflexarte, co 
alumnado de 2º de ESO da materia de libre configuración Obradoiro de 
expresión plástica, visual e audiovisual. Primeiro trimestre. 
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o Irene Álvarez López, responsable do recurso ER Literatura, emocións e 
creatividade co alumnado de 1º de ESO C, na materia Lingua e literatura 
galegas. Segundo trimestre. 

o Mariano Vázquez Tur, responsable do recurso ER Coro das emocións, que 
traballará con un 2º de ESO aínda sen determinar, nas aulas de Música. 
Tercer trimestre. 

o Lilia Martínez Saa, responsable do recurso ER Banco de ferramentas, que 
traballará co alumnado de 1º de ESO  A, na materia de Valores éticos ao 
longo de todo o curso. 

o Cristina Salgado Lorenzo, responsable do recurso ER Banco de 
ferramentas, que traballará co alumnado de 2º de ESO A nas aulas de 
Titoría, ao longo de todo o curso. 

o Carlos Bartolomé Herranz. Coordinador membro do equipo directivo. 
 

3. Solicitaremos, como vimos facendo fai catro anos, o CONTRATO PROGRAMA de 
liña de traballo 5: Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia, 
para lograr a equidade e a excelencia na educación, desenvolvendo as 
capacidades de todo o alumnado conforme as súas posibilidades e circunstancias 
e, para iso, organizámonos de xeito diferenciado, planificando  e desenvolvendo 
a nosa revista escolar Manda carallo para os logros abaixo indicados, no período 
de 15 a 14,30 h dos luns. Alumnado da ESO.  
✓ Expresar de forma clara ideas e sentimentos segundo o esixe a secuencia 

comunicativa. 

✓ Conseguir metas amplas considerando onde comeza o alumnado e o ritmo 

do seu progreso coa obtención de multiplicidade de saberes: saber, saber 

facer, saber ser e saber cooperar. 

✓ Potenciar a adquisición de competencias clave a través do traballo por 

proxectos. 

✓ Mellorar o clima de convivencia no centro e conseguir unha mellora 

actitudinal do alumnado cara os demais compañeiros e compañeiras. 

✓ Conseguir datos obxectivables de rendemento e mellora das cualificacións 

nas diferentes materias, principalmente linguas. Coordinadora: Almudena 

Lacomba Maruri. 

4. Programa ESPAZOS MAKER, que pretende a creación dun lugar no centro que 

fomente a creatividade e a formación do alumnado nun contexto de aprender 

facendo, baseado nunha aprendizaxe activa e manipulativa, baseada no deseño, 

a solución de problemas e aprendizaxe entre iguais. Realizadas as obras nas aulas 

de tecnoloxía pretendemos facer un espazo para obradoiros de alumnado e 

profesorado, e no seu caso as familias, para desenvolver proxectos de 

experimentación, prototipado e construcción. A solicitude deste programa é 

clave para conseguir o financiamento necesario para dotar o Fab Lab. 

Coordinador: Fernando Fuentes Blanco.   
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Actividades extraescolares 
Considéranse actividades extraescolares as encamiñadas a potenciar a apertura do 

Centro á súa contorna e a procurar a formación integral do alumnado en aspectos 
referidos á ampliación do seu horizonte cultural, a preparación para a súa inserción na 
sociedade ou o uso do tempo libre. As actividades extraescolares realizaranse fóra do 
horario lectivo, terán carácter voluntario para todos os alumnos e alumnas do Centro, 
e, en ningún caso, formarán parte do proceso de avaliación polo que pasa o alumnado 
para a superación das distintas áreas ou materias curriculares que integran os plans de 
estudo. 

Serán: 
Inmersión en francés. Classe Vert. A cargo de SyG educación. 2º ESO. 
Semana Branca. 3º de ESO. 
Viaxe a Londres. Sección bilingüe estendido ao resto de alumnado de 4º de ESO. 
Viaxe cultural de 1 de bacharelato, a París. 
Excursión ás Illas Cíes. Toda a comunidade educativa. 

 


