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I.1.-ANÁLISE DO CONTEXTO

1.Situación.

Está situado na periferia da cidade de Vigo, afastado das zonas onde se atopan as
vivendas da maioría do seu alumnado.

2. Procedencia do alumnado e situación sociocultural das familias.

Na actualidade o instituto ten adscritos catro colexios dos que proceden case a
totalidade do alumnado: O Carballal, Igrexa-Candeán, Santa Mariña e Chans-Bembrive,
situados nos barrios de Cabral, Candeán e Bembrive.

Estes barrios amosan unha mestura de caracteres rurais e urbana.

A maioría das familias son de rendas medias e baixas. Os pais son empregados –
26%–,  obreiros  cualificados  –42%–  ou  teñen  pequenos  negocios  propios  –13%–;
mentres  que  as  nais  que  traballan  fóra  da  casa  –das  cales  o  seu  número  aumenta
continuamente– son empregadas –26’5%– e funcionarias –23%– maioritariamente.

A porcentaxe de parados non e especialmente rechamante.

Son poucos os pais/nais que posúen estudios universitarios e case o 50% só ten
os primarios. Sen embargo son maioría os que din ter na casa libros de consulta e de
entretemento,  e  ademais  ler  habitualmente  libros  e  os  xornais  e  acudir  ó  cine  ou  a
concertos.

3. Outros aspectos do entorno familiar.-

Case o 80% do alumnado vive en familias tradicionais: pai, nai, irmáns e avós.
As  demais  posibilidades  –viuveces,  separacións  das  parellas,  etc.–  non  as
contemplaremos, xa que non sempre afectan do mesmo xeito. De calquera maneira son
poucos os casos coñecidos de contextos familiares negativos para os alumnos/as.

O 85% das familias viven en casas propias e poden facilitar un lugar adecuado
para o estudio dos fillos/as (iso declaran o 94%. O 64% dos alumnos/as dispoñen duna
habitación para eles).

4. As familias e os estudios dos fillos/as.-

Como  e  lóxico,  é  grande  a  preocupación  de  pais  e  nais  polos  estudios  dos
fillos/as.  Case que todos din coñecer os horarios e tarefas,  acoden en bo número ás
xuntanzas do instituto e a entrevistarse cos titores/as.

Unha porcentaxe  significativa  axuda ós  fillos/as  nas  tarefas  e  o  15% ponlles
clases particulares.

A  opinión  que  ten  do  instituto  é  boa,  apreciando  o  labor  do  profesorado  e
criticando instalacións e recursos.
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5. O alumnado.-

O  nivel  das  súas  destrezas  ó  chegaren  o  centro,  podería  ser  cualificado  de
normal, aínda que se constatan casos de importantes deficiencias. 

O interese polo estudio e o seu traballo persoal é, polo xeral, escaso; aínda que o
90% deles aseguran dedicar máis de dúas horas diarias ás súas tarefas escolares.

Un número bastante considerable –máis da metade– teñen pensado o que farán ó
rematar a súa estadía no instituto: preto do 30% ciclos medios e máis do 50% unha
carreira universitaria.

Fan bastante vida nos barrios onde diferentes asociacións culturais e deportivas
lles  dan  ocupacións:  orquestras,  equipos  deportivos,  charangas  etc,  ademais  de
bibliotecas  e outras actividades.  Case que un 50% do noso alumnado di pertencer  a
algunha destas asociacións.

En canto á súa opinión acerca do instituto, esta é boa: teñen boa relación cos
compañeiros/as e co profesorado.

As  súas  distraccións  son  as  típicas  dos  mozos  das  súas  idades:  ó  longo  da
semana xogan co ordenador, escoitan música, len ou fan deporte;  as fins de semana
ademais saen a pasear e a xogar cos seus amigos/as e os maiores van ás discotecas.
Como é lóxico, dispoñen de maior liberdade para saír e de máis cartos segundo van
cumprindo anos.

6. O profesorado.-

Moi maioritariamente ten praza definitiva no centro e leva un bo número de anos
nel.

Tamén hai certo desánimo polo alto grao de fracaso escolar e a necesidade de
modificar esixencias e niveis.

A súa profesionalidade e dedicación é recoñecida  tanto polos pais/nais  como
polo alumnado que o valora moi positivamente.

7. Persoal non docente.-

Hai dous auxiliares administrativos, dous conserxes e tres limpadores.

Son claramente insuficientes para desenvolver todas as tarefas requiridas; sobre
todo en determinados momentos do día e nalgúns días do curso.

É destacable o esforzo con que todos eles desempeñan as súas tarefas.
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I.2.-SINAIS DE IDENTIDADE

O I.E.S. CARLOS CASARES é un centro público de ensinanza que reivindica o
papel da educación na transformación da sociedade.

A educación do alumnado rexerase polos seguintes principios:

 A  formación  personalizada,  dentro  do  que  as  circunstancias  o  permiten,   que
propicie unha educación integral  en coñecementos destrezas e valores morais do
alumnado.

 A atención especial ó alumnado con maiores dificultades. O que non significará o
abandono da maioría, que necesita do instituto unha preparación sólida para o seu
futuro.

 A relación co entorno social económico e cultural.
Seria  moi  inxenuo pretender  que o  instituto  sexa o  “centro”  dunha comunidade
veciñal  como e a que nos envía alumnos/as;  pero si  pode –a través dos colexio
adscritos, asociación veciñais e culturais– potenciar o coñecemento dos barrios e o
seu aprecio por eles.

 O desenvolvemento das capacidades creativas e do espírito critico.
O instituto debe ser un espazo aberto a tódalas iniciativas de profesores alumnos/as
e pais/nais. Un exemplo sería a Revista dos alumnos/as do I.E.S., profundamente
libre, que conxuga sen problemas e desde hai anos a crítica, a creación e o respecto
polos demais.

 A atención psicopedagoxía e a orientación educativa e profesional.
 A igualdade  entre  os  sexos,  o  rexeitamento  de  todo tipo  de  discriminación  e  o

respecto a todas as culturas.
 A formación no respecto e na defensa do medio ambiente. 
 A potenciación de canto teña relación co coñecemento da nosa cultura e da realidade

do país. Neste capítulo a atención ó idioma galego será prioritaria.
 O instituto  será un espazo aberto a  relacións  con outras  realidades.  Neste  senso

desenvólvense  actuacións  en  programas  europeos,  intercambios  con  centros
educativos doutros países, viaxes ó estranxeiro etc. E tamén a posibilidade que ten o
alumnado de conexión a través de Internet con compañeiros/as doutros lugares.

I.3.-OBXECTIVOS DO CENTRO

1.  A  capacitación  para  os  estudios  superiores  e,  en  xeral,  para  a  actividade
estudantil ou profesional que cada alumno/a requira.

2. Lograr uns hábitos de conduta e de comportamento cos demais e o respecto ás
instalacións e ó mobiliario.

3.  Valorar  os  aspectos  humanos  do  alumnado  e  potenciar  a  súa  autoestima  e
responsabilidade.

4.  Promover  a confianza do alumnado e das súas familias  na educación como
medio de desenvolvemento persoal. 
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5. Lograr que o alumnado adquira técnicas e hábitos intelectuais, humanísticos,
históricos e estéticos.

6. Aplicar medidas para compensar as carencias culturais do alumnado (reforzos
educativos, viaxes culturais, etc). 

7. Fomentar o espírito crítico do alumnado.

8. Procurar que o alumnado adquira hábitos de lectura.

9. Avaliar constantemente os procesos de aprendizaxe, procurando a súa mellora.

12.  Facilitar  a  realización  dos  cursos  de  formación  do  profesorado  que  se
propoñan.

13.  Facer  o  posible  para  que  as  iniciativas  do  profesorado  sobre  actividades
complementarias e extraescolares se poidan levar a cabo.

14.  Apoiar  tódolos  esforzos  do  profesorado  por  abrir  o  centro  á  relación  cos
doutros países.

15.  Apoiar  a  creación  de  asociacións  do  alumnado  e  a  coordinación  dos
representantes do alumnado no Consello Escolar,  tanto coa xunta de delegados
como co alumnado no seu conxunto.

16.  Facilitar  que  todos  os  alumnos/as  que  o  desexen  poidan  achegarse  ó
coñecemento e utilización das novas redes de comunicación e información.

17. Farase todo o posible para que a ANPA  teña o protagonismo necesario.

18. Organizar actividades que poidan orientar ós pais na educación das dúas fillas
e fillos.

19.  Promover  todo  canto  teña  que  ver  cun  maior  coñecemento  de  Galicia,
apoiando as iniciativas que xurdan da Comisión de Normalización Lingüística ou
de calquera outro colectivo do centro.

20. Potenciar o uso da Lingua Galega.

21.  Conseguir  os  medios  materiais  e  as  melloras  das  instalacións  que  sexan
precisos para facilitar a tarefa didáctica.

22. Procurar ter relación coas Asociacións de Veciños dos barrios  de procedencia
do alumnado, intentando que o centro sexa visto por estas como parte fundamental
para o desenvolvemento deses barrios.
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I.4.-OFERTA EDUCATIVA DO IES CARLOS CASARES

ESO

1º
2º
3º
4º

BACHARELATO
CIENTÍFICO 

BACHARELATO
HUMANIDADES E
CIENCIAS SOCIAIS

1º 1º
2º 2º

1. ÁREAS e MATERIAS DA ESO

1.1.PRIMEIRO CURSO

    Todo o alumnado cursará:

Bioloxía e Xeoloxía, Xeografía e Historia, Lingua Castelá e Literatura,
Lingua  Galega  e  Literatura,  Matemáticas,  Primeira  Lingua  Estranxeira,
Educación Física,  Educación Plástica,  Visual  e Audiovisual,  Segunda Lingua
Estranxeira ( Francés) ),  Relixión, ou Valores Éticos e Proxecto Integrado.

Excepcionalmente,  e  previa  constatación de  que sexa convinte  para eles,
poderá haber alumnos/as que non teñan Francés, 2º lingua, e o substitúan
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por  apoios  complementarios  en  Linguas  galega  ou  castelá  ou  en
matemáticas, segundo as posibilidades do centro).

1.2. SEGUNDO CURSO

 Todo o alumnado cursará:

 Física  e  Química,  Xeografía  e  Historia,  Lingua  Castelá  e  Literatura,
Lingua  Galega  e  Literatura,  Matemáticas,  Primeira  Lingua  Estranxeira,
Educación Física, Música, Tecnoloxía, Segunda Lingua Estranxeira ( Francés)e
Relixión, ou Valores Éticos.

Excepcionalmente,  e  previa  constatación de  que sexa convinte  para eles,
poderá haber alumnos/as que non teñan Francés, 2º lingua, e o substitúan
por  apoios  complementarios  en  Linguas  galega  ou  castelá  ou  en
matemáticas, segundo as posibilidades do centro).

 Os alumnos/as elixirán unha das seguintes materias:

 Oratoria, 
 Programación 
 O.E. Plástica, Visual e Audiiovisual
 Sociedade inclusiva.

1.3. TERCEIRO CURSO

 Todo o alumnado cursará:

Bioloxía e xeoloxía, Física e Química,  Xeografía e Historia,  Lingua Castelá e
Literatura,   Lingua       Galega  e  Literatura,   Primeira  Lingua Estranxeira,
Educación  Física,   Música,  Tecnoloxía,   Educación  Plástica,  Visual  e
Audiovisual e  Relixión, ou Valores Éticos.

 Os alumnos deberán cursar  Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas,
ou ben Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas, segundo elección dos
pais, das nais, dos/ das titores/as legais ou, de ser o caso, dos alumnos e das
alumnas.

 Ademais  elixirán unha destas dúas materias:

 Francés 
 Cultura clásica

1.4.CUARTO CURSO
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  Neste curso os alumnos e alumnas decidiranse pola opción de

ensinanzas académicas para a iniciación ao bacharelato      ou 

ensinanzas aplicadas para a iniciación á formación profesional.

 Todo o alumnado, sexa cal sexa a súa opción,  cursará:

 Lingua Castelá e Literatura,  Lingua   Galega e Literatura,  Primeira Lingua 
Estranxeira, Educación Física e  Xeografía e Historia.

 Ademais, dúas das seguintes materias:

 Cultura científica
 Cultura clásica
 Educación Plástica, visual e audiovisual
 Francés
 Música
 Tecnoloxía da información e da comunicación (TIC)
 Unha das materias que non elexira de entre as do seguinte bloque.

 Aqueles  que  se  decidan  pola  opción  de  ensinanzas  académicas  para  a
iniciación ao bacharelato, cursarán dúas  destas materias:

 Bioloxía e Xeoloxía,  
 Economía, 
 Física e Química, 
 Latín.

 Os que sigan a opción de ensinanzas aplicadas para a iniciación á 
formación profesional, cursarán dúas  destas materias:

 Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional, 
 Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial,
 Tecnoloxía. 

IMPORTANTE: 

EN TODOLOS CURSOS HABERÁ UNHA HORA Á SEMANA DE TITORIA NA 
AULA

2.    O BACHARELATO.
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 As modalidades do bacharelato que oferta o instituto son: Ciencias e Humanidades e 
ciencias sociais. Dentro da modalidade de Humanidades e ciencias sociais, o alumnado 
poderá optar polo itinerario de Humanidades ou polo itinerario de Ciencias sociais.

2. 1. PRIMEIRO DE BACHARELATO.

 Todo o alumnado cursará: Filosofía, Educación Física, Lingua Galega e 
literatura I, Lingua Castelá e literatura I e Primeira lingua estranxeira I.

 Todo o alumnado compoñerá un bloque de optativas de 6 horas elixindo 
materias entre as seguintes (*): 

 Materia troncal da opción non cursada (4 horas); 
 Debuxo artístico (3 horas); 
 Linguaxe e práctica musical (3 horas); 
 Tecnoloxía industrial (3 horas); 
 Cultura científica (2 horas)
 Francés (2 horas)
 Robótica (2 horas)
 Tecnoloxías da información e da Comunicación (TIC) (2 horas)
 Reforzo de inglés (1 hora)
 Relixión (1 hora)
 Técnicas de comprensión e expresión textual (1 hora)
 Anatomía Aplicada (3 horas)

(* Das materias resaltadas en negriña escollerán mínima 2 e máximo 3).

2. 1.1. PRIMEIRO DE BACHARELATO CIENCIAS.

 Estes alumnos/as farán obrigatoriamente Matemáticas I e Física e Química e 
elixirán unha de entre estas dúas materias troncais de opción: Bioloxía e 
Xeoloxía e Debuxo Técnico.

2. 1. 2. PRIMEIRO DE BACHARELATO HUMANIDADES.

 Estes alumnos/as farán obrigatoriamente Latín I e elixirán dúas de entre estas 
tres materias troncais de opción: Grego I, Historia do mundo contemporáneo e 
Literatura universal. 

2.1.3. PRIMEIRO DE BACHARELATO CIENCIAS SOCIAIS.

 Estes alumnos/as farán obrigatoriamente Matemáticas aplicadas ás ciencias 
sociais I e elixirán dúas de entre estas tres materias troncais de opción: 
Economía, Historia do mundo contemporáneo e Literatura universal.

2. 2. SEGUNDO DE BACHARELATO.
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 Todo o alumnado cursará:  Lingua Galega e literatura II, Lingua Castelá e 
literatura II ,  Primeira lingua estranxeira II e Historia de España.

 Todo o alumnado compoñerá un bloque de optativas de 8 horas elixindo 
materias entre as seguintes (*): 

 Materia troncal da opción non cursada (4 horas);
 Ciencias da Terra e do medio ambiente (3 horas);
 Debuxo artístico II (3 horas);
 Francés (3 horas);
 Fundamentos da administración e xestión (3 horas);
 Tecnoloxías da información e comunicación (TIC) (3 horas)
 Métodos estatísticos e numéricos (2 horas)
 Electrotecnia (2 horas)
 Xeografía e Historia de Galicia (2 horas)
 Cine histórico (1 hora)
 Reforzo de inglés (1 hora)
 Relixión (1 hora)

(* Das materias resaltadas en negriña escollerán mínimo 2 e máximo 3).

2.2.1. SEGUNDO DE BACHARELATO CIENCIAS.

    Estes  alumnos/as  farán  obrigatoriamente  Matemáticas  II  e  elixirán  dúas
destas  materias  troncais  de  opción:  Bioloxía,  Debuxo técnico  II,   Física,
Química e Xeoloxía.

2.2.2. SEGUNDO DE BACHARELATO HUMANIDADES.

 Estes  alumnos/as  farán  obrigatoriamente  Latín  II  e  elixirán  dúas  destas
materias troncais de opción: Grego II, Historia da Arte, Historia da Filosofía
e Xeografía.

2.2.3. SEGUNDO DE BACHARELATO CIENCIAS SOCIAIS.

 Estes  alumnos/as  farán  obrigatoriamente  Matemáticas  aplicadas  ás  ciencias
sociais II e elixirán dúas destas  materias troncais de opción: Economía da
empresa, Historia da Arte, Historia da Filosofía e Xeografía.

3.    METODOLOXÍA.

1. Os centros docentes elaborarán as súas propostas pedagóxicas para esta
etapa desde a consideración da atención á diversidade e do acceso de todo 
o alumnado á educación común. Así mesmo, arbitrarán métodos que teñan 
en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe, favorezan a capacidade de 
aprender por si mesmos e promovan a aprendizaxe en equipo. De 
conformidade co establecido no artigo 26.3 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de 
maio, de educación, a consellería con competencias en materia de 
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educación establecerá as condicións que permitan que, nos primeiros 
cursos da etapa, o profesorado coa debida cualificación imparta máis dunha
materia ao mesmo grupo de alumnos e de alumnas. 

2.  A  metodoloxía  didáctica  neste  etapa  será  nomeadamente  activa  e
participativa, favorecendo o traballo individual e o cooperativo do alumnado, así
como o logro dos obxectivos e das competencias correspondentes. 

3.  Procurarase  o  traballo  en  equipo  do  profesorado  co  obxecto  de
proporcionar  un  enfoque  multidisciplinar  do  proceso  educativo,  garantindo  a
coordinación de todos os membros do equipo docente de cada grupo. 

4.  No proxecto educativo e nas programacións  didácticas  fixaranse as
estratexias  que  desenvolverá  o  profesorado  para  alcanzar  os  estándares  de
aprendizaxe  avaliables  previstos  en  cada  materia  e,  de  ser  o  caso,  en  cada
ámbito, así como a adquisición das competencias. 

5.  A  intervención  educativa  debe  ter  en  conta  como  principio  a
diversidade  do  alumnado,  entendendo  que  deste  xeito  se  garante  o
desenvolvemento  de  todos/as  os/as  alumnos/as  e  mais  unha  atención
personalizada  en  función  das  necesidades  de  cadaquén.  Os  mecanismos  de
reforzo, que se deberán pór en práctica tan pronto como se detecten dificultades
de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como curriculares. 

6. Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento
das competencias, e fomentarase a correcta expresión oral e escrita, e o uso das
matemáticas. De acordo co disposto no artigo 24.6 da Lei orgánica 2/2006, do 3
de  maio,  a  comprensión  lectora,  a  expresión  oral  e  escrita,  a  comunicación
audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento
e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias. 

7.  Coa finalidade  de promover  a  comprensión de lectura  e  de uso da
información,  dedicarase  un  tempo  á  lectura  na  práctica  docente  de  todas  as
materias. 

8. Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da
comunicación na aula, como recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as
tarefas de ensino e aprendizaxe. 

9.  Para  unha adquisición  eficaz  das  competencias  e  a  súa  integración
efectiva no currículo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas
que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de
máis  dunha  competencia  ao  mesmo  tempo.  Para  isto,  aproveitaranse  as
posibilidades que ofrecen as metodoloxías de proxectos, entre outras, así como
os recursos e as actividades da biblioteca escolar.

10.  Os  centros  docentes  impartirán  de  xeito  integrado  o  currículo  de
todas  as  linguas  da  súa  oferta  educativa,  co  fin  de  favorecer  que  todos  os
coñecementos  e  as  experiencias  lingüísticas  do  alumnado  contribúan  ao
desenvolvemento  da  súa  competencia  comunicativa  plurilingüe.  No  proxecto
lingüístico do centro concretaranse as medidas tomadas para a impartición do
currículo integrado das linguas. Estas medidas incluirán,  polo menos, acordos
sobre criterios metodolóxicos básicos de actuación en todas as linguas, acordos
sobre a terminoloxía que se vaia empregar, e o tratamento que se lles dará aos
contidos, aos criterios de avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares en
cada materia lingüística, de xeito que se evite a repetición dos aspectos comúns á
aprendizaxe de calquera lingua. De conformidade co establecido no artigo 26.6
da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, estableceranse medidas de flexibilización
e alternativas metodolóxicas na ensinanza e avaliación da lingua estranxeira para
o alumnado con discapacidade, en especial para aquel que presenta dificultades
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na súa expresión oral. Estas adaptacións en ningún caso se terán en conta para
minorar as cualificacións obtidas.

3. 1. AGRUPAMENTO DO ALUMNADO

Contémplanse as seguintes formas de agrupamento do alumnado:

 Grupo-clase.  Conxunto  de  alumnos  e  alumnas  dun  mesmo nivel  que
permanecen xuntos cando menos nas áreas comúns e teñen un mesmo titor. Para
a distribución do alumnado dun mesmo nivel en grupos-clase empregaranse os
seguintes criterios:

1. Agruparase o alumnado procurando que o nivel académico dos grupos do
mesmo curso sexa similar.  Non agruparemos opcións, senón, alumnos/as con
nomes e  apelidos,  aínda que iso supoña combinacións  algo mais  difíciles  de
encaixar nos horarios. 

2. Repartirase  o  alumnado  repetidor  do  centro,  así  como  o  alumnado
especialmente conflitivo, o máis igualmente posible entre os diferentes grupos-
clase.

3. Agruparase o alumnado novo procedente dun mesmo centro.

4. Os grupos-clase  resultantes  poderanse  reordenar  despois  da avaliación
inicial se así o acordan a Xefatura de Estudios, o Gabinete de Orientación e as
Xuntas de Avaliación.

 Grupo-área.  Conxunto  de  alumnos  dun  mesmo  nivel  que  se  xuntan
nunha área determinada. En xeral, o grupo-clase coincidirá con cada grupo-área
correspondente. Non obstante, se nun mesmo grupo-clase se imparten opcións
diferentes, haberá áreas nas que o grupo-área non coincida con ningún grupo-
clase,  podendo  neste  caso  incluír  alumnos  ou  alumnas  de  grupos-clase
diferentes.

 Grupo de traballo. Dentro de cada grupo-área distribuirase ao alumnado
en grupos de traballo  para a realización das tarefas de aprendizaxe que así o
requiran. Dado que se necesita tempo para que os grupos de traballo cheguen a
funcionar axilmente, é importante, para unha boa organización das actividades
de aprendizaxe, que estes grupos teñan unha certa estabilidade, tanto dentro dun
mesmo grupo-área como ao pasar dun grupo-área a outro. En consecuencia, o
equipo de profesores e profesoras de cada grupo-clase debaterá a composición
dos grupos de traballo na sesión de avaliación inicial,  a fin de lograr a maior
coincidencia posible entre os grupos de traballo de cada grupo-área, se prexuízo
da flexibilidade inherente a este tipo de grupos. Para a distribución do grupo-
área en grupos de traballo teranse en consideración os seguintes criterios:

-Procedencia dun mesmo centro.
-Idade.
-Nivel de coñecementos.
-Ritmo de aprendizaxe.
-Intereses e motivación.
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4. AVALIACIÓN

A avaliación concíbese e practícase da maneira seguinte:

 Individualizada, centrándose na evolución de cada alumno
e alumna e na súa situación inicial e particularidades.

 Integradora,  para  o  cal  contempla  a  existencia  de
diferentes  grupos  e  situacións  e  a  flexibilidade  na
aplicación dos criterios de avaliación.

 Cualitativa,  na  medida  en  que  se  aprecian  todos  os
aspectos  que  inciden  en  cada situación  particular  e  se
avalían  de  forma  equilibrada  os  diversos  niveis  de
desenvolvemento  do  alumnado,  non  só  os  de  carácter
cognitivo.

 Orientadora, dado que aporta ao alumnado a información
precisa  para  mellorar  a  súa  aprendizaxe  e  acadar
estratexias apropiadas.

 Continua,  na  medida  en  que  considera  a  aprendizaxe
como  proceso,  contrastando  os  diversos  momentos  ou
fases. Contémplase tres modalidades:

 Avaliación inicial. Proporciona datos acerca do punto
de partida de cada alumno e alumna, constituíndo
unha  primeira  fonte  de  información  sobre  os
coñecementos previos e as características persoais,
que permiten unha atención ás diferenzas e unha
metodoloxía adecuada.

 Avaliación   formativa.  Concede  importancia  á
evolución  ao  longo  do  proceso,  proporcionando
unha  visión  das  dificultades  e  progresos  de  cada
caso.

 Avaliación  sumativa.  Establece  os  resultados  ao
termo  do  proceso  total  de  aprendizaxe  en  cada
período formativo e a consecución dos obxectivos.

A efectos de programación e avaliación, o curso escolar dividirase en tres
trimestres e, en cada un dos trimestres,  o profesorado repetirá a secuencia de
avaliación inicial, avaliación formativa e avaliación sumativa.
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Así  mesmo,  contémplase  no  proceso  a  existencia  de  elementos  de
autoavaliación e  coavaliación que impliquen ao alumnado no proceso.

4.1.Procedementos e instrumentos

Observación sistemática:
Escala de observación.
Rexistro anecdótico persoal.

Análise das producións do alumnado:

Monografías.
Resumos.
Traballos de aplicación e síntese.
Caderno de clase.
Textos escritos.
Producións orais.

Intercambios orais co alumnado:

Diálogo.
Entrevista.
Postas en común.

Probas específicas:

Obxectivas.
Abertas.
Exposición dun tema.
Resolución de exercicios.

Autoavaliación.

Coavaliación.

4.2. Organización das sesións de avaliación

 Sen prexuízo da continuidade da avaliación, o profesorado
de cada grupo-clase, constituído en xunta de avaliación,
reunirase  para  facer  unha  avaliación  conxunta  do
alumnado nas ocasións seguintes:

 A principios de Outubro reunirase o profesorado de
tódolos  grupos  do  centro  para  facer  a  avaliación
inicial  do alumnado.  Esta avaliación basearase en
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probas  específicas  que  fará  cada  profesor/a  e  na
análise  dos  datos  persoais  e  académicos
proporcionados pola titoría. 

 Ao termo de cada trimestre reuniranse as xuntas da
avaliación a fin de realizar a avaliación sumativa do
alumnado  e  adoptar  as  medidas  oportunas  en
función dos resultados. No último trimestre farase a
avaliación  final,  considerando  o  progreso  do
alumnado  ao  longo  de  todo  o  curso  escolar,  e
decidirase a promoción ou gradación do alumnado
de ESO.

 No mes  de  setembro,  despois  da  realización  das
probas  extraordinarias,  reuniranse  as  xuntas  de
avaliación de bacharelato para efectuar a avaliación
extraordinaria do alumnado.

 Sempre haberá un membro do Equipo Directivo nas
sesións de avaliacións.

 Antes do comezo da sesión de avaliación dun grupo-clase
determinado, todo o profesorado dese grupo-clase deberá
ter  cumprimentado  a  acta  correspondente.  Os  titores
terán preparado un estudio mínimo sobre os resultados
académicos e actitudes do grupo. Logo irase revisando o
caso de cada alumno.

 As xuntas de avaliación adoptarán os acordos pertinentes
de modo colexiado. A falta de disposicións concretas en
sentido contrario, o quórum necesario para a celebración
das reunións será de dous terzos dos seus membros, e os
acordos adoptaranse por maioría simple.  A cualificación
das  diferentes  áreas/materias  do  currículo  non  entra
dentro da súa competencia.

4.3. Informes de avaliación

Despois  de  cada  sesión  de  avaliación  (excepto  da  inicial),  a  titoría
colaborará  no  rexistro  informatizado  das  cualificacións  globais  de  cada
área/materia  e  procederá  a  informar  ao  alumnado  e  ás  súas  familias.  Nos
informes de avaliación recolleranse, cando menos, os datos seguintes:
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 As cualificacións globais de cada área/materia cursada
polo alumnado, incluíndo as materias pendentes de 1º
de bacharelato, se é o caso.

 número  de  faltas  de  asistencia  inxustificadas  do
alumnado desde o envío do informe anterior (ou desde
principio de curso, no caso do primeiro informe).

5. PROMOCIÓN E TITULACIÓN NA ESO.

5.1  PROMOCIÓN EN 1º, 2º E 3º DE E.S.O

 Ao  remate  da  avaliación  de  xuño,  o  alumnado  que  teña
superadas todas as materias promocionará ao curso seguinte.

 No boletín das cualificacións que recibirán as familias en xuño,
o alumnado con materias non superadas en cuxas probas de
setembro  lles  sexan  esixidos  materiais  diferentes  ao  exame
tradicional,  deberá  levar  unha  anotación  especificando  cales
son eses materiais.

 Os alumnos e as alumnas terán promoción de curso no caso de
superaren  todas  as  materias  cursadas  ou  teren  avaliación
negativa  en  dúas  materias  como  máximo,  e  repetirán  curso
cando teñan avaliación negativa en tres ou máis materias, ou
en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e
Literatura  e  Matemáticas,  ou  Lingua  Castelá  e  Literatura  e
Matemáticas.

 De forma excepcional,  poderá autorizarse a promoción dun alumno ou unha
alumna con avaliación negativa en tres materias cando se dean conxuntamente
as seguintes condicións:

 a) Que dúas das materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente
Lingua Galega e  Literatura  e  Matemáticas,  ou Lingua Castelá  e  Literatura  e
Matemáticas.

 b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación
negativa  non  lle  impide  ao  alumno  ou  á  alumna  seguir  con  éxito  o  curso
seguinte,  que ten expectativas favorables  de recuperación e que a promoción
beneficiará a súa evolución educativa. 

c) Que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de atención educativa
propostas no consello orientador ao que se refire o apartado 7 do artigo 23 do
decreto 86/2015 de 25 de xuño. 
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        Poderá tamén autorizarse de xeito excepcional a promoción dun alumno ou
unha  alumna  con  avaliación  negativa  en  dúas  materias  que  sexan
simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e
Literatura e Matemáticas, cando o equipo docente considere que o alumno ou a
alumna  poden  seguir  con  éxito  o  curso  seguinte,  que  teñen  expectativas
favorables  de  recuperación  e  que  a  promoción  beneficiará  a  súa  evolución
educativa, e sempre que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de
atención educativa propostas no consello orientador ao que se refire o xa citado
apartado 7.

5. 2.PROMOCIÓN NO PMAR

 A  avaliación  do  alumnado  nos  ámbitos  terá  como referente
fundamental  as competencias, os obxectivos e os estándares
avaliables da educación secundaria obrigatoria.

 alumnado será avaliado polo profesorado que imparte cada un
dos ámbitos e materias, baixo a coordinación do profesorado
titor.

 As cualificacións dos  ámbitos  realizarase  nos  mesmos  termos
que  calquera  materia  da  ESO. Na  ESO  os  alumnos
promocionarán  de  curso  cando  superasen  todas  as  materias
cursadas  ou  teñan  avaliación  negativa  en  2  materias  como
máximo  e,  baixo  determinadas  circunstancias  en  3  aínda
sempre  que  non  sexan  simultaneamente  Lingua  Galega  e
Literatura ou Lingua Castelá e Literatura, e Matemáticas dúas
delas.  Iso significa que o alumnado de PMAR non poderá ter
avaliación negativa no ámbito lingüístico-social. 

 alumnado que acceda a un PMAR con materias pendentes de
cursos anteriores realizará as actividades de reforzo e de apoio
que lle permitan recuperalas ao longo do desenvolvemento do
programa, e a avaliación será competencia do profesorado que
o imparta, coa colaboración dos departamentos implicados.

 alumnado  poderá  repetir  3º  de  PMAR  se  o  equipo  docente
considera que esta é a mellor medida para cursar 4º e obter o
título de ESO.

5. 3.RECUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES EN SECUNDARIA. 

 O alumnado que promocione de curso sen ter superado todas as materias seguirá un
programa de reforzo destinado a recuperar as aprendizaxes non adquiridas e deberá
superar a avaliación correspondente ao devandito programa.

 A  avaliación  do  programa  de  reforzo  será  tida  en  conta  para  os  efectos  de
cualificación das materias non superadas. 
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 Correspóndelles aos departamentos didácticos a organización destes programas.

 Cada profesor ou profesora desenvolverao no curso no que imparte docencia.

 Os centros educativos organizarán os procesos de avaliación da recuperación das
materias pendentes.

5.4.TITULACIÓN NA ESO

 O alumno/a terá que superar o 4 curso da ESO segundo as pautas marcadas para a
promoción dun curso a outro.

 Para  obter  o  título  de  graduado en educación  secundaria  obrigatoria  cumprirá  a
superación da avaliación final, así como unha cualificación final desta etapa igual ou
superior  a  5  puntos  sobre  10.  A  cualificación  final  da  educación  secundaria
obrigatoria deducirase da seguinte ponderación:

a) Cun peso do 70 %, a media das cualificacións numéricas obtidas en cada unha
das materias cursadas en educación secundaria obrigatoria.

b) Cun peso do 30 %, a nota obtida na avaliación final da educación secundaria
obrigatoria. En caso de que o alumno ou a alumna superasen a avaliación polas
dúas  opcións  de  avaliación  final  a  que  se  refire  o  artigo  22.1,  para  a
cualificación final tomarase a máis alta das que se obteñan, tendo en conta a
nota obtida en ambas as opcións. En caso de que se obteña o título de graduado
en  educación  secundaria  obrigatoria  pola  superación  da  proba  para  persoas
maiores  de  dezaoito  anos,  a  cualificación  final  da  educación  secundaria
obrigatoria será a obtida na devandita proba. 

5.5. PROMOCIÓN E TITULACIÓN NO BACHARELATO

Será como establece o artigo 33 do DECRETO 86/2015, do 25 de
xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia
(DOG do Luns, 29 de xuño de 2015)

5.6. MATRÍCULAS DE HONRA NA ESO E 2º DE BACHARELATO

 Na  Resolución  do  9  de  xuño  de  2017  da  DXEFPIE  pola  que  se  ditan
instrucións para a adopción das medidas necesarias para a aplicación do
disposto no Real Decreto 562/2017, de 2 de xuño, polo que se regulan as
condicións  para  a  obtención  do  título  de  Graduado  en  Educación
Secundaria Obrigatoria; recollese:

 Cuarta. O alumnado que, despois da avaliación ordinaria do mes de xuño
do cuarto curso, obtivera unha nota media da etapa igual ou superior a 9,
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poderá  obter  a  distinción  de  Matrícula  de  Honra  (MH).  Esta  distinción
concederase  a  un  número  non  superior  ao  5%,  ou  fracción  resultante
superior  a  quince  do  conxunto  do  alumnado  matriculado  no  centro
educativo no cuarto curso.

Por outra banda,  no caso de 2º de bacharelato na  ORD_05052011 que
regula determinados aspectos do  Bacharelato  - xa que na normativa de
desenvolvemento  LOMCE  na  C.A.  de  Galicia,  non  se  fai  referencia,  por
exemplo á porcentaxe de M.H.-  no  ártigo 10. Matrícula de honra. 

➢ 1.  Os  alumnos  e  as  alumnas  que  obtivesen  no  segundo  curso  de
bacharelato unha nota  media  igual  ou superior  a  nove puntos  poderán
recibir a mención de matrícula de honra. A dita mención concederáselle a
un número de alumnos non superior ao 5% do total de alumnado deste
curso.

➢ 2. A obtención da mención de matrícula de honra será consignada nos
documentos de avaliación do alumno ou alumna.

➢ 3. A concreción curricular do bacharelato incluirá nas directrices xerais
os  criterios  para  a  concesión  das  mencións  de  matrícula  de  honra  ao
alumnado. 

A CCP, na súa reunión de 13 de decembro de 2018, decidiu:

➢ Que as Matrículas de Honra concederanse ao alumnado coas mellores 
cualificacións na etapa, no caso da ESO,  e no 2º de bacharelato. 

➢ No  caso de empate, na ESO serán  para quen teña mellores 
cualificacións en 4º -de persistir o empate, para quen as teña en 3º, e 
así sucesivamente-  e no 2º de bacharelato para quen as teña  en 1º

I.5.-A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

As nosas primeiras sinais de identidade son as referidas a atención
personalizada ao alumnado e o coidado especial de aquel que tiña
problemas de aprendizaxe do tipo que sexa e sexan cales sexan as
razóns. E por iso que damos moita importancia a este apartado do
PEC.

1. OBXECTIVOS

 Conseguir  que  todo  o  noso  alumnado chegue  aos  seus
obxectivos académicos.
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 Promover a plena integración do alumnado no centro e no
medio no que vive.

 Determinar pautas de actuación educativa para alumnado
con NEEs do centro.

 Avaliar  as  necesidades  de  alumnos  con   fracasos  nas
aprendizaxes.

 Organizar as respostas educativas dos alumnos con NEEs.

 Promover  a  implicación  das  familias  nas  actividades  de
axuda e reforzo nos procesos de aprendizaxe.

1. PLANIFICACIÓN 

 Identificar  as  dificultades  e  as  potencialidades
educativas do alumnado con NEE.

 Demandar información dos centros de procedencia dos
alumnos e analiza-la información aportada.

 Realizar unha valoración das necesidades dos alumnos
partindo da avaliación inicial.

 Propoñer  o  plan  de  atención  ás  necesidades  dos
alumnos  (Apoio,  Reforzo  Educativo,  Adaptación
Curricular,  Programas  de  mellora   e  Agrupamento
Específicos ) segundo as súas necesidades.

 Informar ós pais e nais do alumnado con NEEs do modo
de acceso ós recursos asistenciais e de tratamento dos
que teñamos coñecemento.

 Axudar ós pais e nais a comprender as aptitudes dos
seus fillos e fillas, a aceptar a súa problemática e no
seu caso aceptar as NEEs.

 Facer  un  seguimento  continuado  do  Programa  de
mellora.

 Cooperar  no  deseño  e  elaboración  de  reforzos
pedagóxicos,  adaptacións  ou  modificacións
curriculares,  creando  materiais  e  propostas  de
actividades ó respecto.

 Colaborar no seguimento e avaliación dos programas e
adaptacións  para  alumnado  que  forma  parte  dos
Agrupamentos Específicos.
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 Colaborar no seguimento e avaliación dos programas e
adaptacións para alumnado con NEEs.

 Colaborar na elaboración de programas de ampliación
e proacción para alumnado relevante e ben dotado.

1. PROGRAMAS DE MELLORA DA APRENDIZAXE E
DO RENDEMENTO(PMAR)

(RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do

currículo establecido no Decreto 

86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da 
Comunidade Autónoma de Galicia)

3.1.  CARACTERÍSTICAS

 Vai dirixido ao alumnado que presenta  dificultades relevantes 
de aprendizaxe non imputables a falta de estudo ou esforzo.

 A súa finalidade é   que os alumnos/as  poidan cursar o cuarto curso pola vía
ordinaria e obteñan o título de graduado en educación secundaria obrigatoria.

   3. 2.CONDICIÓNS PARA A INCORPORACIÓN 

 Ter repetido cando menos un curso en calquera etapa (Infantil, Primaria ou Secundaria).

 Ter cursado 1º curso de ESO non estar en condicións de promocionar ao 2º curso (neste caso o
alumno incorporarase a un programa de 2 anos)

 Ter cursado 2º curso de ESO e  non estar en condicións de promocionar ao 3º curso (neste caso
o alumno incorporarase a un programa dun ano).

 Aqueles alumnos que, cursando 3º ESO, non estean en condicións de promocionar ao 4º curso,
poderán incorporarse excepcionalmente a un Programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento para
repetir 3º curso.

3. 3. PROCEDEMENTO DE INCORPORACIÓN.

 Proposta do equipo docente: Realizada a avaliación de setembro, o equipo 
docente realizará unha proposta razoada do alumnado que podería incorporarse ao 
programa. 

  Informe do titor/a

  Informe de Orientación

 Aceptación dos pais ou titores.

  Proposta definitiva da comisión de PMAR:  unha comisión formada polo 
xefe/a de estudos, o xefe/a do Departamento de Orientación e o/a titor/a do alumno/a
valorará os informes emitidos e a opinión, de ser o caso, do pai, a nai ou os/as 
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titores/as legais, e realizará unha proposta ao/ director/a sobre a incorporación ao 
PMAR.

 Informe do director/a á Inspección Educativa

  Autorización do Inspector/a do centro

 3.4. ORGANIZACIÓN

 Estableceranse programas de un ano (para cursar 3º de ESO) ou 
de dous anos (para cursar 2º e 3º de ESO). 

 Utilizarase unha organización dos contidos  en ámbitos.

 Para a impartición dos ámbitos destes programas conformaranse 
grupos entre 5 e 10 alumnos como máximo.

 O alumnado de PMAR, incorporarase a 4º curso ordinario, 
e poderá escoller cursar o 4º curso da ESO por unha das 
dúas seguintes opcións:

 Opción de ensinanzas académicas para a iniciación ao Bacharelato. 

 Opción  de  ensinanzas  aplicadas  para  a  iniciación  á  Formación
Profesional.

            3.5. ESTRUCTURA DOS PMAR

O currículo dos programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento incluirá os 
seguintes ámbitos:

 Ámbito lingüístico e social  , que abrangue os aspectos básicos
do currículo  correspondente  ás  materias  de Lingua Galega e
Literatura, Lingua Castelá e Literatura e Xeografía e Historia (9
horas semanais).

 Ámbito  científico  e  matemático  , que  abrangue  os  aspectos
básicos  do  currículo  correspondente  ás  materias  de
Matemáticas  Orientadas  ás  Ensinanzas  Aplicadas,  Bioloxía  e
Xeoloxía, e Física e Química (8 horas).

 Ámbito  de  linguas  estranxeiras  ,  que  abrangue  os  aspectos
básicos  do  currículo  correspondente  á  materia  de  Primeira
Lingua Estranxeira (3 horas).

Terán un grupo ordinario de referencia co que cursarán as materias non pertencentes aos
ámbitos.
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 Cada grupo de PMAR contará cun profesor/a titor/a, que terá entre as súas funcións a
orientación do alumnado do programa , a súa atención personalizada, a coordinación do
equipo docente que imparte o programa e  a relación coas familias. Haberá unha hora á
semana dedicada a titoría cos alumnos na aula, como no resto dos grupos da ESO.
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ORGANIZACIÓN

Desdobramentos  nalgunha  destas
áreas:

 Lingua e Literatura

 Matemáticas

 Ciencias da Natureza

 Ciencias Sociais

 Inglés

Poden permanecer 0 100% do horario
semanal destas áreas.

Nº  máximo  períodos  lectivos
semanais  igual  ou  menor  de  12  h. PROCESO

 Xefatura de estudios/titores/Dpto. de 
Orientación:

 .Selección de alumnos (informe 
individualizado do titor/Dpto. Orient.)

 Dptos. Didácticos:. Programacions 
didácticas adaptadas

 Inspección educativa:

GRUPOS

 Número máximo de 
alumnos: 15

 Cada alumno/a  pertence
a un grupo de referencia

4. AGRUPAMENTOS ESPECÍFICOS

Medidas de apoio ás aprendizaxes básicas de alumnos con
dificultades xeralizadas.

DESTINATARIOS

 Atrasoacadémicoxerali
zado.

 Cursaron  1º  ciclo  e  non
acadaron  os
obxectivos mínimos.

 Alumnos  que  con  esta
medida  poden  acadar

ORGANIZACIÓN: 

Poderán recibir apoio na aula ordinaria, se así o 
requiriesen en horas que se imparta unha materia 
determinada (preferentemente instrumentais).

Tamén poderán recibir apoio nunha aula específica en 
certas materias, cando esta modalidade facilite o 
desenvolvemento dos alumnos/as. Neste caso non 
deberá estar fora da aula ordinaria a totalidade das 
horas que se imparta dita materia e a profesora de 
apoio coordinará en todo momento os contidos coa 
profesora da aula ordinaria.



I.6.-CONCRECIÓN DO CURRÍCULO
Neste apartado inclúense  unha serie de pautas que teñen que ser asumidas por 
todos os Departamentos  no momento de facer as súas programacións.

1. OBXECTIVOS XERAIS DAS ETAPAS (Decreto 86/2015  de 25 de xuño)

1.1.   ESO.

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos 
alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 
dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse 
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CURRÍCULO

Os  mesmos  obxectivos  cos  do
grupo de referencia

ORGANIZACIÓN: 

Poderán recibir o apoio nunha aula específica en certas 
materias, cando esta modalidade facilite o 
desenvolvemento dos alumnos/as. Neste caso non 
deberá estar fora da aula ordinaria a totalidade das 
horas que se imparta dita materia e a profesora de 
apoio coordinará en todo momento os contidos coa 
profesora da aula ordinaria.

GRUPOS: 

Reducidos  entre  1  e
5alumnos/as

DESTINATARIOS: 

Alumnos/as da ESO, que polas súas  dificultades
importantes non poidan seguir a adquisición das
aprendizaxes  na  aula  ordinaria  e  precisen  un
apoio de tipo individualizado.

5. APOIO INDIVIDUALIZADO

DURACIÓN:

Mentras  non  se  dean  as
condicións  óptimas  para
incorporarse  á  aula
ordinaria.Para  iso  farase  un
seguimento  continuado
daevolución  das  súas
aprendizaxes.

FINALIDADE: 

Posibilitar que os alumnos/as 
que posúan importantes 
dificultades cognitivas poidan 
desenvolver as súas 
capacidades de aprendizaxe.



no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha 
sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 
democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo 
individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización 
eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 
persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 
oportunidade entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón 
de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 
social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes 
e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 
personalidade e

nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os
prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver 
pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de 
información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. 
Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se 
estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para 
identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 
experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 
participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na 
lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e 
iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de 
maneira apropiada.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da 
historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e 
cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes 
á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas

do mundo.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras 
persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde 
corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para 
favorecer o desenvolvemento persoal e social.

Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa 
diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa 
saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.
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n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das 
manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 
representación.

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, 
cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e 
na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como 
dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e 
respecto cara ao exercicio deste dereito.

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como 
elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e 
como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun 
contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 
especial coas pertencentes á comunidade lusófona.

1.2.   Bacharelato.

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades 
que lle permitan:

 a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e 
adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da 
Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como 
polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 
construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 
sustentabilidade.

 b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de 
forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser 
quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares 
e sociais.

 c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre 
homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e 
discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e 
impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención 
especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 
necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio 
de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega 
e a lingua castelá.

 f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas 
estranxeiras.

 g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da 
información e da comunicación.

 h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo 
contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na 
mellora do seu contorno social.

 i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e 
dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida.

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da 
investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma 
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crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 
condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara 
ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial
referencia ao territorio galego.

 m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, 
flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e 
sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio 
estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural.

 ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos 
saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade 
viaria.

 p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de 
Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo
globalizado.

2.  COMPETENCIAS CLAVE.

Competencias: 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.

 A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa 
transversalidade, o seu dinamismo e o seu carácter integral.

 O proceso de ensino e aprendizaxe competencial débese abordar desde 
todas as materias de coñecemento; o seu dinamismo reflíctese en que as 
competencias non se adquiren nun determinado momento e permanecen 
inalterables, senón que implican un proceso de desenvolvemento mediante 
o cal os individuos van adquirindo maiores niveis de desempeño no seu uso.

Competencias :

a) Comunicación lingüística (CCL).

b)  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía.

c)   Competencia dixital.

d)   Aprender a aprender. 

e)  Competencias sociais e cívicas.

f)   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

g)   Conciencia e expresións culturais.

As competencias se integran, explicitan e desenvolven nas distintas materias e a 
súa adquisición polo alumnado debe ser avaliable e os criterios de avaliación serán 
recollidos nas programacións e desglosaranse en estándares de aprendizaxe 
avaliables.

3.    METODOLOXÍA.

 3.1 - Principios de intervención educativa.
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 Os principios de intervención educativa teñen una función de guía  para o 
profesorado e son o fin da súa  actuación. Son os seguintes: 

• A calidade do ensino para que todo o alumnado desenvolva ao máximo as 
súas capacidades.

• A flexibilidade para adecuar a educación á diversidade de aptitudes, 
intereses, expectativas e necesidades do alumnado.

• A transmisión e posta en práctica de valores que  fagan de alumnos/as 
cidadáns coñecedores dos seus dereitos e deberes, tolerantes e respectuosos cos 
demais. 

• O esforzo individual e colectivo como forma de mellorar o rendemento propio
e o entorno no que se vive.

• A importancia do ensino na formación de homes e mulleres que podan 
mellorar a sociedade.

• O fomento do interese pola investigación científica e o emprendemento.

• O papel clave do profesorado no ensino e a súa obriga de buscar os mellores
métodos para lograr o máximo dos seus alumnos/as.

3.2 - Estratexias metodolóxicas. 

 Nas programacións dos Departamentos  teremos en conta as seguintes:

• Se  utilizarán  metodoloxías activas que fagan dos alumnos/as os 
protagonista da aprendizaxe.

• Se buscarán aprendizaxes significativas no marco dos contidos dos 
currículos.

• Se favorecerá o traballo en grupo.

• Nas distintas materias se fará ver que seguen  método científicos e que 
calquera traballo deberá axustarse a unhas pautas de rigor e seriedade.

• Se potenciará o uso rigoroso das TICs.

• Se propiciará a interdisciplinaridade.

• Se potenciará a creatividade do alumnado.

• Se respectarán as distintas concepcións  do ensino que teña o profesorado 
que poden supoñer distintas formas de actuar para chegar  a conseguir o antedito

4 . ELEMENTOS TRANSVERSAIS.

• En todas as materias  se traballará a comprensión lectora, a expresión oral e 
escrita, a comunicación audiovisual, as TIC, o emprendemento e a educación cívica 
e o bo trato aos demais. 

• Se dará unha importancia especial á educación nos valores de igualdade 
entre mulleres e homes  e a prevención da violencia machista.

• Se fomentarán aprendizaxes que preveñan  conflitos e que busquen a 
resolución pacífica dos mesmos.  Rexeitamento activo do acoso escolar coma unha 
forma de violencia que podemos ter próxima a nós.

• Se valorarán hábitos de vida saudables e a evitación de riscos que 
actualmente causan moitas vítimas: riscos de accidentes nas calzadas, vida 
sedentaria…

• Se promoverán actividades relacionadas co coidado do medio ambiente.
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• Se terán en conta problemas e riscos dos rapaces actuais: drogas, mal uso 
das novas tecnoloxías, etc.

• Se potenciará o espírito crítico e o interese pola intervención nos problemas 
que lles rodean no centro,  nos seus barrios, na cidade, etc.

• Se resaltará o mérito dos grandes pensadores e  científicos, a súa 
inquedanza, a súa creatividade,  o seu afán de saber e como,  moitas veces, as súas
achegas son froito do traballo en equipo. 

 5.-  CONTIDOS.

 Os contidos dos cursos da ESO quedan establecidos polo DECRETO 86/2015, do 25 
de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.. Ademais dos contidos a adquirir 
hai que sinalar que o alumnado  deberá realizar  diferentes procesos transversais 
tales como traballos, investigacións, exposicións, realización de exames r uso de 
distintas técnicas de traballo, que cada departamento especificará na súa  
programación.

 Salientar que o  papel do persoal docente é fundamental, pois debe ser quen de 
deseñar tarefas ou situacións de aprendizaxe que posibiliten a resolución de 
problemas e a aplicación dos coñecementos aprendidos, xa que os contidos están 
subordinados á acción.

 6.-  CRITERIOS XERAIS SOBRE AVALIACIÓN DO ALUMNADO  .

6.1 – Introdución.

A avaliación axustarase aos seguintes criterios xerais: 

  Se avaliará o rendemento global incluíndo ademais do  grao de 
adquisición das competencias aplicado a cada materia, a asistencia as 
clases, a disposición a seguir as indicacións do profesorado, a 
participación activa nas clases e a elaboración das tarefas 
encomendadas.

  A avaliación será continua, e dicir, ao longo do curso o profesorado irá 
reunindo información sobre o rendemento dos alumnos/as  a través de 
datos observables e obxectivos: preguntas na clase, exercicios e 
traballos, cadernos, controles, exames, etc. 

6.2 - Tipo de avaliación.

 A avaliación terá un carácter formativo e será un instrumento para a 
mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de 
aprendizaxe. Se avaliará todo o proceso de aprendizaxe e non só os 
resultados finais do alumno/a.

 Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de 
realización das avaliacións, incluída a avaliación final de etapa, se 
adapten ás necesidades do alumnado con necesidade específica de 
apoio educativo.

 O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os 
procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que 
establecerá indicadores de logro nas programacións didácticas.

 A avaliación será obxectiva . O alumnado ten dereito  a que a súa 
dedicación, o seu esforzo e o seu rendemento se valoren e se recoñezan 
con obxectividade
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 O profesorado de cada materia decidirá, ao termo do curso, se o alumno 
ou a alumna lograron os obxectivos e alcanzaron o adecuado grao de 
adquisición das competencias correspondentes.

6.4.-  As sesións de avaliación.

 Ao principio do curso se realizará unha avaliación inicial, de diagnóstico, 
que permita coñecer as características do alumnado,  detectar 
problemas e tomar medidas de atención personalizada . Cada 
departamento incluirá na súa programación que tipo de proba ou 
actividade utilizará para obter datos e poder poñelos en común co resto 
da xunta de avaliación.

 Logo de cada avaliación os departamentos se reunirán para analizar os 
resultados e, de ser necesario, acordar os cambios  que poidan mellorar 
o que se ven facendo.

6.5 - Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables.

 Os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliable de cada 
materia serán redactados polos departamentos utilizando unha linguaxe 
sinxela , serán concretos e marcarán o nivel mínimo necesario para superar 
a asignatura. Uns e outros estarán a disposición do alumnado e dos seus 
responsables legais do xeito que decida a xefatura de estudos.

6.6 - Procedementos de avaliación.

 Os procedementos de avaliación serán establecidos por cada departamento. 
Sempre que se trate de probas formadas por varios apartados se explicitará 
como se va a valorar cada un deles.

 Naturalmente, o profesorado tamén poderá valorar aspectos mais 
dificilmente obxectivables coma o comportamento dos alumnos/as. Neses 
casos convén facer anotacións cada certo tempo, sobre todo dos 
comportamento que poden supor unha cualificación negativa.

 Para os casos da denominada perda do dereito a avaliación continuada por 
faltas de asistencia, os departamentos estableceran nas súas programacións
como avaliar a eses alumnos/as.

 7.- CRITERIOS XERAIS SOBRE PROMOCIÓN E TITULACIÓN DO ALUMNADO.

 Se seguirá o escrito nos artigos correspondentes do Decreto  86/2015, do 25
de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

I.7.-REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR

1. Preámbu
lo.-

(0 Regulamento está baseado no Decreto 324/96 do 26/7, polo que se aproba o Regulamento
Orgánico dos Institutos de Educación Secundaria no ámbito da Comunidade Autónoma Galega e
no  Decreto 8/2015, de 8 de xaneiro, polo que se desenvolve  a Lei 4/2011, de 30 de xuño, de
convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar)

- 0 Regulamento afecta a tódolos membros da Comunidade Educativa deste
centro.
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- Os  representantes  dos  distintos  estamentos  da  Comunidade  Educativa
daranlle a difusión debida. Os titores comentarán co alumnado dos seus grupos
de titoría os aspectos mais salientables.

- Este Regulamento poderá ser modificado polo Consello Escolar.

2. Órganos de Goberno.-

Os hai unipersoais e colexiados. A súa composición e funcionamento queda
establecido coma din os  Decretos citados.

2.1. Órganos Unipersoais.-

Rexeranse polo Regulamento Orgánico dos Institutos de Educación Secundar
e o decreto 8/2015.

O Equipo Directivo (ademais das funcións establecidas legalmente):

- Procurará convocar tódalas xuntanzas con varios días de antelación e coa
información precisa para o debate dos temas propostos.

- Procurará  que  nas  reunións  das  Xuntas  de  Avaliación  sempre  haxa  un
directivo, de ser posible o director/a ou o Xefe/a  de Estudios.

- Sempre que sexa requirido acudirá ás reunións da Xunta de Delegados,
- Sempre que sexa requirido acudirá ás reunións da ANPA.

2.2. Órganos Colexiados.-

-   Logo de cada unha das avaliacións haberá xuntanzas do Consello Escolar e
do Claustro para coñecer e analizar os resultados.

-   Ao final de cada curso haberá reunións de Claustro e de Consello Escolar
para analíza-lo PEC e propor as modificacións que se consideren necesarias.

- No caso de reunións extraordinarias o prazo de convocatoria poderá ser de
so 24 horas e a convocatoria poderá facerse telefonicamente.

3. Departamentos Didácticos.-

- Primará entre súas actividades tódalas que teñan que ver coa coordinación
entre os profesores que os forman. 

- Asemesmo coidarán que os niveis de -aprendizaxe dun curso sexan os precisos
para que o alumnado non teña problemas nos cursos seguintes, independentemente
de quen sexa o profesor que lle dea clase.

- Tamén coidarán a coordinación cos compañeiros dos colexios adscritos o IES.

4. Normas de Convivencia .

Considerar imprescindible a existencia dunhas normas que nos axuden a 
mellorar a convivencia e a crear o ambiente propicio para un bo desenvolvemento da 
actividade académica, levounos a redactar os seguintes artigos conforme os principios 
de liberdade, respecto mutuo e responsabilidade individual e colectiva:
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Alumnos e alumnas

1. Teñen  dereito  a  seren  informados  polos  seus  profesores  e  profesoras  do
sistema de exames, criterios de avaliación e todo canto poida facilitar o seu
mellor rendemento.

2. So poderá haber  un máximo de dous exames por día.

3. Deben  asistir  ás  clases  con  puntualidade  e  seguir  as  mesmas  con
aproveitamento.  As  faltas  de  asistencia  á  clase  e  os  retrasos  reiterados
considéranse faltas leves.

Cando un alumno ou alumna de Bacharelato teña 3 faltas non xustificadas 
nunha materia, os seus pais serán debidamente informados polo titor/a. Este 
feito será comunicado polo titor/a ó Xefe de Estudos.

O profesorado poñerá en coñecemento dos alumnos/as o sistema de 
avaliación correspondente a súa materia.

                  Non traer a clase o material escolar e non facer habitualmente as
                  tarefas encomendadas considerarase falta leve.

4. Deben xustificar as súas faltas inmediatamente logo da súa incorporación ás
clases. Esta xustificación deberá estar asinada polo pai, nai ou titor/a legal,
excepto no caso dos alumnos/as maiores de 18 anos que poderán presentalo
eles  mesmos,  podendo  o  Xefe/a  de  Estudios  pedir  documentación
acreditativa e aceptar ou non as xustificacións. Cando o alumno/a que faltou
non puido realizar un exame ou entregar algún traballo, deberá entregar o
xustificante tamén ó profesor/a que puxo a proba ou o traballo.

5. Entre clase e clase haberá un só toque de timbre que marcará o remate dunha
clase e o inicio da seguinte.

6. A  chegada  do  profesor/a  o  alumnado  deberá  estar  na  aula.  Se  falta  un
profesor/a o compañeiro que o substitúa na garda pasará lista e as faltas de
asistencia ou retrasos considéranse igual que se na aula estivese o profesor/a
titular.

7. O acoso moral ou físico aos compañeiros/as considerarase falta moi grave.
De ser detectados estes comportamentos, comunicaranse ao equipo directivo
para que tome as medidas oportunas.

8. Asemade  consideraranse  moi  grave  os  actos  de  indisciplina,  insultos  ou
actitudes desafiantes.

9. A gravación, publicidade e difusión a través de calquera medio ou soporte de
agresións ou humillacións a calquera alumno/a ou traballador/a  do centro
considerarase falta moi grave.
De ser coñecidos estes comportamentos poñeranse en coñecemento do 
equipo directivo para que tome as medidas oportunas.
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10. Os  teléfonos  móbiles  e  dispositivos  electrónicos  están  prohibidos  no
instituto.  Non  poderán  mostrarse  nin  facerse  notar,  no  caso  contrario
calquera  profesor/a  poderá  retirarllo  ao  alumno/a  e  entregarallo  a  algún
membro do equipo directivo.
Contravir esta norma será considerado falta leve.
 Cando un alumno/a necesite facer ou recibir unha chamada, poderá facelo 
dende os teléfonos do instituto.
 Considerarase coma un caso especial aquel no que un profesor entenda que 
a utilización destes dispositivos é necesaria para a súa actividade docente.

11. Considerarase falta moi grave o uso, a incitación ao mesmo ou a introdución
no centro de obxectos ou substancias prexudiciais para a saúde ou perigosos
para a integridade persoal dos membros da comunidade educativa: alcohol,
substancias  psicotrópicas,  obxectos cortantes ou punzantes ou algún outro
non necesario para a actividade académica.
De ser coñecidos estes comportamentos poñeranse en coñecemento do 
equipo directivo para que tome as medidas oportunas.

12. A perda do dereito a avaliación continua é unha medida excepcional que só
se producirá cando o profesor/a entenda como non xustificadas un número de
faltas que será , segundo os casos, o seguinte:

 Materias de 4 horas semanais....... 13 h
 Materias de 3 horas semanais....... 11 h
 Materias de 2 horas semanais........  7 h
 Materias de 1 hora semanal.............. 5 h

Cando se cumpran a metade máis unha das faltas antes citadas o profesor/a
poñerá  en  coñecemento  do  xefe/a  de  estudos  a  situación  e  este/a  a
comunicará o alumno/a e a súa familia.
As  únicas  faltas  perfectamente  xustificadas  son  aquelas  que  o  son  co
correspondente documento oficial (do centro se saúde, do xulgado, etc).

1. Dado que se considera  fundamental  a  limpeza  do centro,  non se permite
botar papeis ou calquera outro desperdicio no chan. As mesas deberán estar
limpas e coidadas. Non respectar esta norma considérase falta leve.

Cando unha aula estea especialmente sucia ou desordenada, o alumnado da 
mesma deberá ordenala e límpala de contado da forma que o profesor/a 
considere máis axeitada.

2. Non está permitido comer no instituto nas horas de clase. Non respectar esta
norma considerarase falta leve.

3. Está prohibido fumar no centro.
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4. Están prohibidos  os  xogos de azar  (naipes,  dados e  outros  similares)  nas
dependencias  do  Instituto.  Non respectar  esta  norma,  tamén  se  considera
falta leve.

5. O alumnado só poderá estar na cafetería nos períodos de lecer.

6. Nos  corredores  e  nas  aulas  manterase  un  comportamento  correcto  e
adecuado evitando actitudes que dificulten o normal desenvolvemento das
actividades do centro como carreiras ou berros. Non respectar esta norma
considérase falta leve.

7. As alumnas e alumnos, o mesmo que o resto dos membros da comunidade
docente, deben coidar as instalacións e útiles do centro. De se produciren
desperfectos, debidos ó mal uso das instalacións ou dos útiles, serán pagados
polo causante e, de non ser coñecido este, será responsable o grupo ó que
pertenza.

Cando os desperfectos se produzan nos corredores ou servizos e non se 
coñeza o causante, serán os alumnos e alumnas das aulas dese corredor os 
que os paguen.

Dependendo das circunstancias  nas que se produzan os desperfectos podería
ser constitutivo de falta, e a maior ou menor gravidade das mesmas 
considerarase en cada caso. 

A representación do alumnado

8. As  alumnas  e  alumnos  que  forman  parte  do  Consello  Escolar  serán  os
máximos  representantes  do  alumnado  e  os  que  exporán  á  Dirección  as
suxerencias destes, ou ben os acordos tomados en asemblea ou reunións da
Xunta de Delegados.

9. As reunións de delegados e delegadas e asembleas serán realizadas fóra do
horario lectivo, previa comunicación á Xefatura  de Estudios.

10. As delegadas e delegados de curso serán elixidos entre as alumnas e alumnos
matriculados en todas as materias, conforme as normas que se establezan a
tal efecto. Unha vez aceptado o cargo non se poderá renunciar a el nin ser
destituído ou destituída agás por causas xustificadas que deberán coñecer e
aceptar o grupo, o titor/a e o Xefe/a  de Estudios.

11. Haberá  tamén  subdelegados  elixidos  democraticamente  polos  seus
compañeiros e conforme as normas devanditas para a elección de delegados.
En ausencia destes, deberán asumir as súas funcións.

12. A  delegada  ou  delegado  de  curso,  ademais  de  representar  ós  seus
compañeiros/as, deberá informarlles convenientemente dos acordos tomados
nas súas reunións e propor as posibles votacións con total seriedade.
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13. Sempre que o solicite unha das partes, reuniranse a Dirección do Centro e a
Xunta de Delegados para comentar as cuestións que xurdan.

14. Cando os representantes dos alumnos/as queiran que se inclúa algún punto
na orde do día  do Consello  Escolar  deberán presentalo  por escrito  e  coa
firma alomenos de dous deles.

Profesores e profesoras

15. A Dirección do Centro fará todo o posible para que as actividades propostas
polo profesorado se poidan levar a cabo.

16. Deben cumprir o seu horario con puntualidade.

17. Cando se considere necesario deben corrixir as actitudes negativas do
alumnado e poñelas en coñecemento da Xefatura  de Estudios ou, se non
estivese nese momento no centro, de calquera membro da Dirección, a través
dun parte de Notificación de sanción por falta leve.

18. Rexistrarán  as  faltas  de  asistencia  e  de  orde  nos  partes  de  clase,  que
recollerán  e  depositarán  nos  compartimentos  correspondentes  da  Sala  de
Profesores.

19. O profesorado responsabilizarase de que a dependencia onde impartiu clase
quede en perfecto estado. Se ó chegar a ela a atopase sucia ou desordenada
tomará as medidas previstas no artigo 6 e o comunicará  á  Xefatura  de
Estudios.

20. As profesoras e profesores de garda velarán para que non haxa alumnos e
alumnas polos corredores durante as horas lectivas,  e suplirán na aula  ós
profesores ausentes.

21. O profesorado restrinxirá ó máximo os permisos de saída da aula durante os
períodos lectivos.

22. Nos exames non se permitirá  a saída dos alumnos da aula ata  que soe o
timbre.  É obriga do profesor ou profesora o control  dos  seus  alumnos/as
durante a súa hora lectiva.

23. Os  titores  e  titoras  poderán  reunir  os  pais  sempre  que  o  consideren
conveniente.

24. Nas  sesións  das  Xuntas  de  Avaliación  os  titores  e  titoras  porán  en
coñecemento do resto do profesorado cantos datos posúa de cada alumna e
alumno, sempre que os mesmos poidan afectar ó seu rendemento académico.

25. Sempre  que  os  titores  e  titoras  consideren  necesario  entrevistarse
urxentemente cun alumno ou alumna, poderán facelo, aínda que isto puidese
supor a perda dalgúns minutos doutra actividade académica por parte deste.
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26. Terán informados ós pais  das  cualificacións  de cada avaliación,  faltas  de
asistencia  a  clase,  faltas  de  orde  e  sancións,  deixando  constancia  destes
informes por escrito.

27. A  asistencia  ás  Xuntas  de  Avaliación  e  Claustros  é,  de  todo  punto,
obrigatoria.

28. A duración das reunións das Xuntas de Avaliación será indicada polo Xefe/a
de Estudios, tendo en conta que un acto tan transcendental para o alumnado
debe afrontarse con tempo suficiente.

29. O equipo directivo procurará convocar os claustros coa suficiente antelación,
para  que  os  profesores/as  poidan  incluír  na  orde  do  día  os  puntos  que
desexen. Farano por escrito e alomenos coa sinatura de dez deles.

30. Os representantes do profesorado poderán pedir que se inclúan os puntos que
desexen nas ordes do día  das xuntanzas do Consello  Escolar.  Farano por
escrito e coa firma de alomenos tres deles.

Os pais

31. A  Dirección  do  Centro  colaborará  coa  A.N.P.A.  dentro  das  súas
posibilidades sempre que sexa requirida.

32. De desexalo a A.N.P.A., a Dirección acudirá ás reunións e asembleas que
aquela celebre cando traten temas de interese xeral para o Centro.

33. Alomenos  unha  vez  ó  trimestre  a  dirección  do  Centro  reunirase  coa
representación da A.N.P.A. para tratar cantos temas consideren convenientes
ambas partes.

34. Cando os representantes dos pais/nais no Consello Escolar desexen incluír
algún punto na orde do día solicitarano por escrito coa firma alomenos de
dous deles.

Réxime disciplinario

35. Cando haxa reiteración de faltas leves serán o titor/a e o Xefe de Estudios os
que  estuden  se  procede  propoñer  o  director/a  a  apertura  dun  expediente
disciplinario.

36. Rexerá o establecido no Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se
desarrolla la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la
comunidad educativa en materia de convivencia escolar.

Estas normas será exposto nas aulas para coñecemento do alumnado e será
comentado polos titores e titoras nos primeiros días de curso.
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37. Cando o Director/a  abra un expediente farao oído o titor/a do alumno/a en
cuestión.

Disposicións finais

38. Os titores e titoras explicarán e comentarán co alumnado o contido destas
normas, das que se facilitará un exemplar a cada grupo.

39. Cando a metade máis un dos integrantes do Consello Escolar o considere
necesario  poderán  ser  modificadas  en  parte,  ou  na  súa  totalidade,  as
presentes normas. As propostas serán presentadas por calquera dos membros
do Consello Escolar.

I.8.-HORARIO XERAL DO CENTRO

- 0 horario do centro e de mañá, excepto os luns nos que tamén hai clases pola
tarde.

- Pola mañá as clases principian ás 8'40 e rematan ás 14'20 con dous períodos de
lecer entre as 10'20 e 10'40 e entre as 12'20 e as 12'40.

- Pola tarde dos luns as clases comezan ás 16'50 e rematan ás 18'30
- Os períodos lectivos son de 50 minutos .

I.9.-INSTALACIÓNS DO CENTRO

 Actualmente hai  20 aulas coas medidas precisas para 30-35
alumnos/as e 5 para uns 15.

 Hai dous laboratorios de Xeoloxía-Bioloxía, un de Física, e un de
Química nos que poden traballar 25 alumnos. As súas dotacións
son aceptables.

 Hai dúas aulas para impartir  a T.I.C e para outros usos que
requiran un número importante de ordenadores.

 Hai dous talleres de Tecnoloxía, un para a ESO e outro para o
bacharelato. 

 Os Departamentos de Francés, Xeog. e Historia, Matemáticas,
Latín e Inglés teñen locais nos que se dan clases.

 Os  Departamentos  teñen  espazos,  mais  ou  menos
axeitados, para as súas reunións e ter o material didáctico.
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 0 ximnasio e dunhas dimensións moi reducidas, aínda que
polo demais está en bastante bo estado para as actividades de
Educ. Física. Hai ademais dúas pistas descubertas, infrautilizadas
polos longos períodos de choivas.

 A  biblioteca  ten  un  espazo  insuficiente  que  ten  que
ampliarse  a  maior  brevidade  posible  e  está  bastante  ben  en
canto a mobiliario e libros. Continuamente  está a ser revisada
para a súa actualización.

 Hai boas aulas de Plástica e Música.

 O auditorio está  condicións aceptables para as súas funcións,
aínda  que  infrautilizado.  Necesita  un  sistema  de  ventilación
axeitado e que se trate a carcoma que deteriora a madeira.

 Hai  amplas  zoas  de  xardíns  que  tratamos  de  coidar  e
mellorar.

- As principais  necesidades  neste  apartado serían:  a cuberta  dunha das pistas
deportivas, lograr que o aspectos dos andares sexa mellor; conseguir que haxa
locais  para  os  Departamentos  didácticos  que  non  os  teñen  e  tamén  para  a
representación estudantil  e da ANPA (neste senso estanse a estudar solucións
tendo en conta a vivenda do conserxe).

7.1. Normas de utilización da biblioteca.-

-A biblioteca deberá estar aberta tódolos recreos.
-Nas horas lectivas non poderá haber alumnos nela, salvo que os haxa enviado
e controle o seu profesor correspondente ou profesor/a de garda. O alumnado
de  2º  de  bacharelato  que  só  ten  algunha  materia  e  o  alumnado  que  ten
exención  nalgunha  materia  polos  seus  estudos  musicais  poderá  estar  na
biblioteca co permiso do director/a ou  do xefe/a de estudos. 
-Os libros poderán tomarse prestados para unha semana e  o préstamo poderá
renovarse. 
-Os libros da biblioteca deberán ser devoltos en perfecto estado.
-Os libros non poderán ser fotocopiados.

7.2. Normas de utilización das aulas de informática.

- Haberá un profesor/a encargado de poñer no panel da sala de profesores/as unhas
follas que permitan pedir quenda aos profesores/as que desexen utilizalas.
- Cando un profesor entre nelas e as atope en mal estado deberá dar conta a algún
membro do equipo directivo.
- Nunca poderá haber alumnos/as sos nestas aulas.
- En caso de dúbida sobre o uso dalgún dos aparatos deberá chamarse ao Coordinador
das TIC.
.

7.3. Normas de Utilización do Auditorio.
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-  A prioridades no seu uso a terán as actividades que sexan xerais.
-  Logo das xa citadas serán prioritarias as do Dep. de Música.
- Cando algún profesor desexe utilizalo axustarase as normas citadas para as aulas de
audiovisuais.

I.10.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 
EXTRAESCOLARES

 Estas  actividades  considéranse  fundamentais  no  noso
centro.  Gracias  a  elas  trabállanse  moito  e  ben  aspectos
transversais  do  currículo  e  facilítanse  as  relacións  entre  o
alumnado.  Ademais  impúlsanse  actividades  que  enriquecen  ó
noso  alumnado  e  fai  que  mostre  parte  do  seu  talento  e
creatividade.

 A  vicedirección  que  as  coordina  é  parte  esencial  no
mantemento  da  imaxe  do  noso   instituto  coma  un  centro  de
ensino dinámico, participativo e moderno. 

 Ao  inicio  de  cada  curso,  o  Consello  escolar  aprobará  a
Programación de actividades complementarias e extraescolares
que presentará a vicedirección.

 Desde a Vicedirección:

 Informe trimestral do acontecido nese período.

 Deixar  fóra  das  actividades  e  excursións  ó  alumnado
conflitivo  (decidido  por  titores  e  profesores).  Asignación  de
traballos-estudios alternativos para ese alumnado.

 Periodización.  Tentar  que  non  as  haxa  durante  as  dúas
semanas antes das avaliacións. Aproveitar os dous últimos días
antes dos períodos de vacacións para concentralas na medida das
posibilidades. Poñer como data de finalización mediados de maio,
a partir desas datas só se poderán facer coa expresa aprobación
extraordinaria da Dirección do centro e do Consello Escolar. As
viaxes  que  teñan  varios  días  de  duración  recoméndanse  que
teñan lugar antes de final de abril.

 Desde o profesorado:
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 Cando  planifique  unha  actividade,  o  profesorado  o
comunicará a vicedirección para a súa coordinación..

 Unha actividade quedará pechada (autorizacións  e cartos
recollidos) alomenos un día antes da súa realización.

 O profesorado  que teña clase cos  grupos  participantes  o
acompañará nas actividades  realizadas dentro do centro.

 Só  poderán  asistir  ás  actividades  os  grupos  designados
previamente.
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II.-PLAN DE CONVIVENCIA

I .DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN

1. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO

O noso centro está situado na periferia da cidade de Vigo, afastado das zonas 
onde se atopan as vivendas da maioría do noso alumnado.

a) Procedencia do alumnado e situación sociocultural das familias
Na actualidade o instituto ten adscritos catro colexios dos que proceden case a

totalidade do alumnado: O Carballal, Igrexa-Candeán, Santa Mariña e Chans-Bembrive,
situados nas parroquias de Cabral, Candeán e Bembrive.

Hai  cinco  anos  o  noso  centro  acolleu  un  número  importante  de  alumnado
procedente  do  IES  Manuel  Antonio  de  Vigo  (máis  dun  cento  de  alumnos  e  algún
profesorado do seu claustro), centro veciño na súa localización e de alumnado tamén
procedente practicamente das mesmas zonas de Vigo que o noso propio centro.

A maioría das familias son de rendas medias e baixas. Os pais son empregados –
26%–,  obreiros  cualificados  –42%–  ou  teñen  pequenos  negocios  propios  –13%–;
mentres  que  as  nais  que  traballan  fóra  da  casa  –das  cales  o  seu  número  aumenta
continuamente– son empregadas –26’5%– e funcionarias –23%– maioritariamente.

Son poucos os pais/nais que posúen estudos universitarios e case a metade só ten
os estudos primarios. Non obstante, son maioría os que din ter na casa libros de consulta
e de entretemento, e ademais ler habitualmente libros e xornais e acudir ao cine ou a
concertos.

b) Outros aspectos da contorna familiar
A maioría do alumnado vive en familias de estrutura tradicional: pai, nai, irmáns

e  avós.  As  demais  posibilidades  –viuveces,  separacións  das  parellas,  etc.–  non  as
contemplaremos, xa que non sempre afectan do mesmo xeito. De calquera maneira, son
poucos os casos coñecidos de contextos familiares negativos para o noso alumnado.

A  maioría  das  familias  viven  en  casas  propias  e  poden  facilitar  un  lugar
adecuado  para  o  estudo  dos  fillos/as,  iso  declaran  o  94%.  O  64% dos  alumnos/as
dispoñen dun cuarto para eles sos.

c) As familias e os estudos dos fillos/as. 
Como é lóxico, é grande a preocupación de pais e nais polos estudos dos seus

fillos/as.  Case que todos din coñecer os horarios e tarefas,  acoden en bo número ás
xuntanzas  do instituto  e  a  entrevistarse  cos  titores/as.  Unha porcentaxe  significativa
axuda os/as fillos/as nas tarefas e o 15% ponlles clases particulares. A opinión que teñen
do  instituto  é  boa,  apreciando  o  labor  do  profesorado  e  criticando  instalacións  e
recursos.
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          2. ANÁLISE DO CLIMA ESCOLAR DO CENTRO.

Situación actual da convivencia no centro.

En xeral  temos no centro un ambiente adecuado. A relación
entre  profesorado,  alumnado  e  pais-nais  é  boa.  Creemos  que  hai
unha  dinámica,  creada  xa  hai  tempo,  que  permite  a  rápida
integración  do  alumnado  novo  e  das  súas  familias  na  vida  do
instituto. Cada novo curso entran uns 130 alumnos/as novos e aos
poucos días xa están afeitos a nós. Cremos que iso ten que ver  co
coñecemento  previo  que  todos  teñen do  instituto  polas  xuntanzas
feitas, durante os meses de maio-xuño con  eles e coas súas familias.

Practicamente  non  hai  conflitos  entre  o  alumnado  e  os
problemas  causados  por  actuacións  individuais  son   tratadas
procurando  coñecer  as  razóns  que  puidera  haber  detrás  delas  e
aplicando  normas que procuren a mellora  do alumno/a .

Consideramos moi importante a identificación do alumnado co
centro,  que  se  sintan  moi   “do  Carlos  Casares”  (vese  moito  nos
chicos/as de 1º da ESO que veñen moi ilusionados ao instituto).

Cremos  fundamental  o  esforzo  que  fai  o  profesorado  na
atención a nais/pais. A súa dispoñibilidade fai que haxa unha relación
de confianza, que é primordial para a boa marcha do centro.

As nosas instalacións  non están en bo estado. Imos apañando
con remendos, pero o aspecto que teñen non é un aliciente para o
seu coidado e bo uso. Temos que conseguir que haxa máis limpeza e
máis orde nas aulas, andares, servizos e espazos exteriores.

Durante  o  curso  2015-16  a  Consellería  de  Educación  enviou  aos  distintos
sectores da Comunidade educativa unha enquisa sobre a convivencia nos centros de
ensino de Galicia, cuxos resultados para o noso IES recollemos a continuación (enlace
aos resultados)  e dos que resaltamos o seguinte:

ENQUISA AO ALUMNADO DA ESO.

Contestan 298 alumnos/as, é dicir practicamente todos/as.
Á pregunta sobre cantos amigos teñen tanto de outras clases  como da súa, só contestan que

ningún o 2,3 e o 1,7%, respectivamente. (Son moi poucos, pero temos alumnado, na ESO,  que sente
que non ten amigos no instituto).

Cando se lles pregunta polo coidado ou non coidado que ven o centro, un 4,4% din que nada e un
42,3% din que pouco. No que más se fixan é nas pintadas en mesas e paredes (38%), tirar lixo ao chan
(32%), roubo de materiais (24%), deterioro de materiais (22%), dánanse as instalación  e non se respectan
as cousas do centro (19,5%). (Esta é a percepción que eles teñen. Evidentemente, se é o que pensan,
temos moita marxe de mellora, e as súas respostas fan pensar que a eles non lles parece ben o que
pasa e colaborarán para que cambie).

Cando hai conflitos, cren que son resoltos: impoñendo sancións (48,7%), falando co profesor
(47,3%), indo falar coa xefa de estudos ou co director (42,3%), abrindo un parte (38,6%), falando entre
todos (36, 6%).

Á pregunta que lles fan sobre “boas actitudes”, case todos consideran que son moi bos en todo,
pero chama a atención a resposta sobre se interveñen cando outros tratan mal aos demais, e o 12,4 % din
que nunca e o 24,8% que poucas veces.

En canto ás condutas negativas, imos resaltar só aquelas  en que as respostas suman por enriba
do 20% entre Bastantes veces e Moitas veces. Por orde serían 

I. Interromper e non deixar dar ben as clases (34%)
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II. Insultar (30%)
III. Poñer alcumes e rirse dos outros (26,7%)
IV. Dicir mentiras ou estender rumores sobre alguén (21,5%)
V. Ameazar e insultar (20%)

Á pregunta sobre se padeceron algunha conduta negativa, acoso, agresión, falta de respecto, o
14,8% contestan que si, e non responden o 11,4%. Estas cifras son moi altas e o peor vén cando eses
alumnos/as  contestan  ao  que fixeron cando padeceron  esas  situación:  o  50% díxenlles  que me
deixaran en paz, o 45,5% sentinme triste ou abatido/a, o 31,8 defendinme, atacando, o 29, 5% non
fixen nada, o 29,5 intentei falar para resolver o problema…As respostas, que nos gustaría que fosen
máis numerosas, obteñen resultados baixos (aquí podemos traballar todos): Pedinlle axuda a miña
familia 22,7%;  pedinlle  axuda a alguén da dirección 18,2%;  pedinlle  axuda a algún adulto do
centro 13, 6%...

ENQUISA AO ALUMNADO DE BACHARELATO

Contestaron 73 dos 170 alumnos/as que temos. 
Non son moitos e ademais hai que ter en conta que un número considerable deles –os alumnos/as

novos de primeiro-  levan connosco só dous meses.

+ Cantos bos amigos tes na túa clase?  O 1,4 din que Ningún.
+A convivencia no centro, no último curso:
   -Empeorou de xeito alarmante 6,8%
  -Empeorou lixeiramente 12,3%
  -Mellorou lixeiramente 52%
  -Mellorou moitísimo 15, 1%. 

 + Á pregunta sobre se o centro está moi coidado e non hai estragos, este alumnado responde de
xeito moi negativo: Nunca 16,4%; Un pouco 47,9%. Os problemas que ven son: Fanse pintadas nas
mesas, paredes, aseos (56,2%); Dánanse as instalacións 43,8%; Tírase o lixo ao chan 42,5%; Non se
respecta o mobiliario do centro 39,7%%; Estráganse materiais da clase e do centro 35,6%)

+ Sobre a forma de resolver conflitos a súa percepción é que:

-Aplícanse sancións 67,1 %
- Chámase aos pais/nais 64,4%
- Fálase do conflito co titor 49,3%
- Réstaselle importancia e déixase pasar 19,2%   (Todas as respostas son interpretables,

pero que case o 20% teñan esta percepción é moi grave porque,  como pouco,   supón  ter  escasa
confianza en quen ten que solucionar os problemas e iso non pode suceder nun instituto. Temos
que traballar máis para que isto cambie).

+ En canto á frecuencia de determinadas  “condutas positivas” destacariamos que o 50% contestan que
non interveñen nunca ou poucas veces cando se trata mal aos demais.

+ As “conductas negativas” que máis se dan, segundo eles son:

1. Faltar á clase sen razón xustificada ( 48% entre Bastantes veces e Moitas veces); 2.
Estender  rumores  ou  mentiras  sobre  alguén  (46,6%);  3.  Poñer  alcumes  ou  rirse  de
alguén (41%) ; 4. Chegar tarde ás clases (39,7%); 5. Interromper e non deixar dar ben as
clases (28, 8%); 6.Tomar drogas (alcohol, tabaco)(28,8%).

+ Tamén é preocupante cando contestan a: Padeciches algunha conduta negativa como faltas de
respecto, agresión, acoso, etc. O 27,4 din que si. É unha porcentaxe altísima. É grave se pasa; pero
tamén é moi grave non saber que pasa para poder corrixilo. O alumnado ten que saber que hai que
denunciar estas  situacións.  E que sentiron estes  alumnos? :  o 50% tristes  ou abatidos; o 40%
intentaron non pensar no que sucedía, o 30 non fixeron nada e outro 30% din que lles dixeron que
os deixaran en paz. Só un 20% pediron axuda á súa familia e o 20% a un adulto do centro. Aínda
que nos cursos de bacharelato non hai hora de titoría cos alumnos e tratar estes temas nas clases  semella
máis difícil,  debemos estar pendentes para tratar de  descubrir estas situacións (o 55% din que as sofren
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na súa aula)  e cando nos atopemos con algunha  falar cos responsables e intentar solucionalas canto
antes, procurando sobre todo, que quen as está a sufrir non se sinta só e indefenso.

+ Por último, facer referencia a tres preguntas sobre se se senten integrados no instituto. Os resultados
non encaixan ben cos da cuestión anterior e, se queremos ser optimistas, podemos apoiarnos máis nestes
ca nos outros… (sobre todo tendo en conta o pouco tempo que levan con nós moitos deles).

- Cáeslles ben aos outros estudantes. Só contestan que Nunca o 1,4% .
- Fas amigos facilmente. Nunca o 4%.
- Sénteste integrado. Nunca o 5,5%.

II. CONCRECIÓN DO PLAN

1  .DEFINICIÓN DE OBXECTIVOS 
• Favorecer a aprendizaxe e a integración do  alumnado. 
• Posibilitar la resolución  dos conflitos. 
• Implicar a toda a  comunidade  educativa para conseguir un Centro no que
todos esteamos cómodos.

   2. PLANIFICACIÓN E DESENVOLVEMENTO

.                Actitudes a desenvolver.-

-O respecto polas ideas e valores dos outros.
-A responsabilidade.
-A sensibilidade cara aos problemas dos compañeiros/as.
-A implicación na resolución dos problemas de convivencia que
poidan xurdir.
-O aprecio ao labor do profesorado tanto nas aulas como na
atención persoal  ao alumnado e a nais e pais.
-O sentimento de formar parte do instituto.

Actuacións 

 Plan de acollida do profesorado incorporado cada 
novo curso.

O seu obxectivo é que os novos profesores/as se sintan  
ben no instituto desde o primeiro momento.

A parte da benvida habitual  segundo se van 
incorporando, cando xa estean todos/as, reuniranse con eles os 
membros do equipo directivo que se consideren máis 
apropiados para explicarlles as características propias do centro
e facilitarlles o acceso aos documentos do instituto que poidan 
necesitar.
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 Plan de acollida do alumnado novo no centro.

O seu obxectivo é que ao principiar o curso todo o 
alumnado de nova incorporación xa coñeza o instituto.

No caso do alumnado procedente dos nosos colexios 
adscritos  xa hai unhas pautas establecidas:

Antes de Nadal do curso anterior o director/a do instituto 
fai unha breve visita  para coñecelos e comentarlles que no mes
de abril faralles unha visita máis longa para falarlles do 
instituto, convocar unha xuntanza cos seus pais/nais e invitalos 
a visitar o instituto durante o mes de maio.

Para o alumnado admitido logo do proceso habitual de 
cada curso, tamén se fará unha xuntanza a finais de maio para 
explicarlles a eles e ás súas familias como é o centro (moitos xa
teñen referencias del por veciños, familiares e polas visitas que 
se teñen feitas desde hai anos aos centros de procedencia).

O día da presentación coidarase especialmente. Estará 
presente o equipo directivo e os titores/as de cada grupo para 
dar unha mensaxe de benvida e de ilusión .

 Plan de acollida a nais/pais.

O seu obxectivo é conseguir a confianza das familias no 
instituto. Para iso é fundamental  a comunicación, unha boa 
atención e que se sintan participes da vida do centro. Se 
coñecen o instituto, ao profesorado, ao equipo directivo 
valorarán máis o labor que se fai cos seus fillos/as.

Para as nais/pais de alumnado novo faranse xuntanzas  
antes de iniciarse o curso.

Para todos haberá, aos poucos días de iniciado o curso, a 
reunión cos titores/as, antes da cal o equipo directivo os recibirá
e dará a benvida.

Ao remate de cada trimestre o equipo directivo convocará
unha xuntanza de todos os pais e nais para dar conta da 
marcha do curso, e responder as preguntas que queiran 
formularlles

 Plan  de  difusión  das  Normas  de  Convivencia,
dereitos e deberes .

O  seu  obxectivo  é  obvio:  toda  a  Comunidade  escolar
debe coñecelas e debe colaborar na súa observancia.

Nas xuntanzas, ás que se fai referencia nos plans anteriores,
farase alusión ás máis importantes.

Tamén  se  fará  ver  que  teñen  sido  aprobadas   polo
conxunto da Comunidade escolar, e que o seu coñecemento é
doado para todos pois están na páxina do instituto.

Os  titores/as  daranllas  a  coñecer  polo  miúdo  aos  seus
grupos e aos pais/nais na xuntanza de principio de curso.

PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO IES CARLOS CASARES VIGO 46 DE 150



 PLAN DO CURSO

O obxectivo deste Plan é marcar ao inicio de cada curso
un tema que temos observado que hai que mellorar e traballar
todos  nel  (limpeza,  faltas  de  respecto  aos  demais,  berros  e
carreiras,  etc)                                

O tema será decidido pola Comisión de Convivencia do
Consello Escolar, oído o Claustro.

A ANPA establecerá un premio para o grupo que mellor
cumpra  cos  obxectivos  do  plan

Os Departamentos deseñarán actividades, os titores/as e
o conxunto do profesorado  traballarano cos seus alumnos/as.

 Dende  a  vicedirección  organizaranse  charlas  para
todos os  niveis tratando cuestións de convivencia.

 Plan para integrar  cuestións sobre convivencia  en
horas  de  clase  de  Titoría  e  Valores  éticos.
Insistiremos no traballo dos seguintes    (e de outros
que cada profesor/a considere conveniente): 

 Rexeitamento á aprendizaxe.

Comportamentos que dificultan os procesos de aprendizaxe no grupo:
non aceptar nin realizar tarefas encomendadas na clase ou na casa, falta
de estudo e traballo persoal, acumular faltas de asistencia inxustificadas,
non  traer os materiais de traballo... 

 Trato inadecuado.

Comportamentos relacionados coa falta de respecto cara ás normas de
urbanidade ou ás formas de relación social que se consideran aceptables.
Desconsideracións  verbais ou xestuais  cara aos compañeiros ou cara ao
profesorado. Falar a destempo ou cun ton improcedente. 

 Condutas disruptivas.

Comportamentos obxectivamente non agresivos, pero  que deterioran ou
interrompen  o  proceso   de  aprendizaxe  na  aula.  Estas  condutas
orixínanse  polas  dificultades  do  alumno/a   para  adaptarse  ao  medio
escolar e con elas parece pretender chamar a atención do grupo ou do
profesor/a   e  obter  un  status  de  protagonista  na  aula:  levantarse  sen
permiso, desobedecer ao profesorado, interromper, molestar e non deixar
dar clase.

 Incumprimento das normas.

Non respectar nin cumprir as normas de convivencia que regulan o uso
das instalacións;  a  asistencia  ás  clases;   a puntualidade;   a orde e  a
limpeza  no  Centro;   o  consumo  de  substancias  prohibidas;   o
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comportamento   no  transporte  escolar;   a  permanencia  nas  aulas  nos
recreos, etc… 

 Condutas agresivas.

Comportamentos que  se levan a cabo intencionalmente para causar dano
a unha persoa ou ás súas propiedades.  Pódense  concretar en: 

oAcoso físico, verbal e/ou  psicolóxico entre iguais: insultar, ameazar, pegar,
acosar, illar ou rexeitar. 
oAgresións  entre  iguais:  resolver  os  asuntos  de  xeito  violento  (sen
reiteración nos feitos).
oAgresións  ao  profesorado  ou  ao   persoal  non  docente:  ameazas  e/ou
agresións de alumnos cara ás persoas que traballan no Centro (profesores,
conserxes, etc).
oFurto,  vandalismo,  etc.:  Roubar  pertenzas   doutros  compañeiros,  do
instituto; realizar pintadas, destrozo de materiais  e  mobiliario…

II. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN.

 Ao remate de cada avaliación,  o equipo directivo,  cando faga o informe dos
resultados académicos, poñerá en coñecemento do claustro e do consello escolar
o estado da convivencia escolar e proporá actuacións que poidan ser necesarias.

 Ao  finalizar  o  curso,  o  equipo  directivo,  o  claustro  e  o  consello  escolar
analizarán o cumprimento deste plan e, de seren precisos, os cambios necesarios.

PROTOCOLO ACOSO ESCOLAR E CIBERACOSO

O seu  obxectivo  é  a  detección   e  tratamento  adecuado dos
casos de acoso escolar.

O equipo directivo poñerá a disposición  do profesorado toda a
información  que  vaia  recibindo   sobre  este  tema  e  atenderá  as
suxerencias  que,  para unha maior  sensibilización  de todos,  poidan
facer  os membros da Comunidade escolar. 

O  equipo  directivo  asumirá  a  responsabilidade  de  levar  coa
discreción necesaria os casos que houbera, atendendo, sobre todo, ás
necesidades da vítima.

Unha vez detectado o suposto  caso, o equipo directivo iniciará
inmediatamente as pesquisas necesarias para tratar de determinar se
é un caso verdadeiro de acoso e a gravidade do mesmo. O delicado
destes problemas obrigará a actuar coa máxima discreción e eficacia
posibles  e,  no  caso  de  dúbida,  pedindo  a  intervención  doutras
instancias alleas ao centro. Por suposto, informarase ás familias do
problema  detectado  e  de  como  se  ten  pensado  actuar  para
solucionalo.
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Para  atender  ao  alumno/a  que  sufra  o  acoso,  a  dirección
nomeará  unha persoa  (titora, titor, outro profesor/a).

Comprobada  a  veracidade  do  caso,  aplicaranse  os
procedementos  sancionadores  recollidos  na  normativa  vixente  e,
segundo  a  gravidade,  informarase  ás  administración
correspondentes. 

PROGRAMA DE MEDIACIÓN

Hai  determinados  problemas  entre  alumnos/as  que  poderían  solucionarse  coa
intervención doutros alumnos/as: farían de mediadores entre os que están enfrontados.
Serían elixidos polos responsables da convivencia no centro,  coa exclusión total  dos
casos de acoso e aqueles outros que sexan considerados graves.
* Os mediadores serán designados pola Comisión de convivencia ao principio de cada
curso, a proposta do equipo directivo e poderán rexeitar o nomeamento e renunciar a el
en calquera momento. 
*O  departamento de orientación e o equipo directivo daranlles unhas pautas básicas
sobre como levar a mediación.
*Todo o alumnado saberá quen son.
*Só actuarán cando os alumnos afrontados estean de acordo nesa intervención e en quen
debe facela.
*Non imporán sancións.
*Se entenden que o problema é de maior gravidade do que se pensaba nun primeiro
intre, deberán poñelo en coñecemento do equipo directivo.
*Ao final de cada curso avaliarase este programa nunha xuntanza entre os mediadores e
os compoñentes da Comisión de convivencia.

.
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III.-PROXECTO LINGÜÍSTICO

IES CARLOS CASARES

(CURSO 2015/16).

(No curso 2017-18 crearase un grupo de traballo para darlle  forma 

definitiva)
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I. INTRODUCIÓN

Como ben se reflicte no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no 

ensino non universitario de Galicia, as linguas constitúen un elemento básico de 

identidade cultural e representan un valor fundamental de cohesión dunha comunidade. 

O Estatuto de Autonomía de Galicia, no seu artigo 5, define o galego como lingua 

propia de Galicia e dispón que os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e que

todos teñen o dereito de coñecelos e usalos. 

O IES Carlos Casares elabora anualmente un Proxecto de fomento do uso da lingua 

galega. O noso obxectivo, a través deste proxecto, é promocionar a lingua galega nun 

centro onde a lingua de relación entre o noso alumnado é preferentemente a lingua 

castelá. 

Durante este curso 2015/2016 elaboramos o noso Proxecto Lingüístico, en base ao 

Decreto 79/2010, do 20 de maio. Este traballo foi realizado pola dirección e o Equipo de

Dinamización da Lingua Galega. 

II. MARCO LEGAL

O presente documento baséase na normativa vixente, tendo como principais referentes 

legais os que seguen: 

Lei 3/1983, do 15 de xuño, de Normalización Lingüística. 

Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísmo no ensino non universitario de

Galicia. 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
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Instrución para a aplicación do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o 

plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, tras os pronunciamentos das 

sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre este tema. 

III. O CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO DO CENTRO 

a)Situación

O noso centro está situado na periferia da cidade de Vigo, afastado das zonas onde se 

atopan as vivendas da maioría do noso alumnado.

b)Procedencia do alumnado e situación sociocultural das familias

Na actualidade o instituto ten adscritos catro colexios dos que proceden case a 

totalidade do alumnado: O Carballal, Igrexa-Candeán, Santa Mariña e Chans-Bembrive,

situados nas parroquias de Cabral, Candeán e Bembrive.

Hai cinco anos o noso centro acolleu un número importante de alumnado procedente do 

IES Manuel Antonio de Vigo (máis dun cento de alumnos e moito profesorado do seu 

claustro), centro veciño na súa localización e de alumnado tamén procedente 

practicamente das mesmas zonas de Vigo que o noso propio centro.

A maioría das familias son de rendas medias e baixas. Os pais son empregados –26%–, 

obreiros cualificados –42%– ou teñen pequenos negocios propios –13%–; mentres que 

as nais que traballan fóra da casa –das cales o seu número aumenta continuamente– son 

empregadas –26’5%– e funcionarias –23%– maioritariamente.

Son poucos os pais/nais que posúen estudos universitarios e case a metade só ten os 

estudos primarios. Non obstante, son maioría os que din ter na casa libros de consulta e 
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de entretemento, e ademais ler habitualmente libros e xornais e acudir ao cine ou a 

concertos.

c) Outros aspectos da contorna familiar

A maioría do alumnado vive en familias de estrutura tradicional: pai, nai, irmáns e avós.

As demais posibilidades –viuveces, separacións das parellas, etc.– non as 

contemplaremos, xa que non sempre afectan do mesmo xeito. De calquera maneira, son 

poucos os casos coñecidos de contextos familiares negativos para o noso alumnado.

A maioría das familias viven en casas propias e poden facilitar un lugar adecuado para o

estudo dos fillos/as, iso declaran o 94%. O 64% dos alumnos/as dispoñen dun cuarto 

para eles sos.

d)As familias e os estudos dos fillos/as

Como é lóxico, é grande a preocupación de pais e nais polos estudos dos seus 

fillos/as. Case que todos din coñecer os horarios e tarefas, acoden en bo número ás 

xuntanzas do instituto e a entrevistarse cos titores/as.

Unha porcentaxe significativa axuda os/as fillos/as nas tarefas e o 15% ponlles clases 

particulares.

A opinión que teñen do instituto é boa, apreciando o labor do profesorado e criticando 

instalacións e recursos.
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2.- O PROFESORADO

a) Formación e capacitación

No noso centro leva funcionando o Plan de Potenciación de Uso do Galego desde o 

comezo da formación dos primeiros Equipos de Normalización Lingüística e xa se 

levaron a cabo no seu día os antigos cursos de Iniciación e de Perfeccionamento 

impartidos no propio centro. Na actualidade o que se fará será informar ao profesorado 

das distintas convocatorias de cursos que se leven a cabo noutros centros ou institucións

da nosa cidade no decurso do presente curso académico.

b) Actitude cara ao galego

A actitude xeral do profesorado do noso centro cara ao galego é positiva. Nunca no noso

centro se rexistrou problema nin polémica ningunha respecto ao uso e potenciación do 

galego nin houbo problemas na aplicación dos distintos decretos de uso e promoción do 

galego nos distintos niveis e áreas de ensino.

c) Uso do galego

Aproximadamente o 20% do profesorado usa habitualmente o galego como lingua de 

relación social no centro, na súa relación cos compañeiros e compañeiras de claustro e 

co persoal de servizos.

Consideramos dentro do profesorado tres grupos:

1. Profesorado que imparte a súa materia en lingua galega, cumprindo debidamente

a lexislación vixente, mais que utiliza como lingua de relación social xeralmente

no centro o castelán.

2. Profesorado que imparte a súa materia en castelán, ao non estar obrigado pola 

lexislación vixente, mais que mantén xeralmente o galego como lingua de 

relación social no centro, normalmente dependendo da lingua do seu 

interlocutor.
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3. Profesorado que imparte en galego a súa materia, malia non estar obrigado pola 

lexislación vixente e que utiliza tamén sempre o galego como lingua de relación 

social no centro.

3.- O ALUMNADO

a) Contorno social

O nivel das súas destrezas ao chegaren ao centro podería ser cualificado de 

normal, aínda que se constatan casos de importantes deficiencias. 

O interese polo estudo e o seu traballo persoal é, polo xeral, escaso; aínda que o a 

maioría asegura dedicar máis de dúas horas diarias ás súas tarefas escolares.

Un número bastante considerable –máis da metade– teñen pensado o que farán ao 

remataren a súa estadía no instituto: preto do 30% ciclos medios e máis do 50% unha 

carreira universitaria.

Fan bastante vida nas parroquias onde diferentes asociacións culturais e deportivas lles 

ofrecen diversas actividades: orquestras, equipos deportivos, charangas etc., ademais de 

bibliotecas e outras actividades. A maioría do noso alumnado di pertencer a algunha 

destas asociacións.

En canto á súa opinión acerca do instituto, esta é boa: teñen boa relación cos 

compañeiros/as e co profesorado.

As súas distraccións son as normais dos mozos das súas idades: ao longo da semana 

escoitan música, len ou fan deporte; as fins de semana ademais saen a pasear e a xogar 

cos seus amigos/as e os maiores van ás discotecas. Como é lóxico, dispoñen de maior 

liberdade para saír e de máis cartos segundo van cumprindo anos.

b) Lingua habitual
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A lingua habitual da gran maioría do noso alumnado é o castelán, nunha porcentaxe dun

95%, mesmo a dos que habitan parroquias periféricas da cidade, que son a maioría. 

Existe unha pequena porcentaxe dun 5% aproximadamente que utiliza o galego 

soamente cos seus pais, ás veces só con un ou con outro membro da parella, e unha 

porcentaxe algo maior, arredor dun 7% que utiliza o galego cos seus avós, ben porque 

conviven con eles, ben nas súas visitas semanais ou esporádicas ás aldeas onde viven 

aqueles. Arredor dun 10% responde en galego cando se lle fala nesta lingua.

A lingua habitual de pais e nais para co alumnado é tamén o castelán nun 90% dos 

casos, aínda que resulta maior a porcentaxe de uso do galego entre os pais, nas súas 

conversas entre eles, arredor dun 20%. Os avós adoitan falar o galego nunha porcentaxe 

dun 70% e adoitan utilizar o galego tamén na relación cos seus netos e netas.

IV.- SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DO CENTRO

a) Uso do galego na documentación

A lingua galega é a habitual desde hai moitos anos no noso centro e utilizada nos 

seguintes ámbitos:

- Equipo directivo: comunicados de Dirección, Xefatura de Estudos, Secretaría e 

Vicedirección.

- Secretaría Administrativa: actas, comunicados...

- Cafetería: lista de prezos, avisos...

Intentamos conseguir que sexa tamén esta a lingua de uso en:

 A.N.P.A.: comunicados de reunións, asembleas...

 Nas reunións de delegados/as de curso e nos avisos por escrito de reunións, 

asembleas...
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b) Comunicados ao alumnado, familias e outras institucións

A lingua galega é a habitual desde hai moitos anos no noso centro neste tipo de 

comunicados.

c) Contextos informais

A lingua que usa o profesorado co alumnado ao que imparte clase é xeralmente a lingua 

en que imparte a súa materia. Cando o profesorado se dirixe a alumnos aos que non 

imparte clase utiliza a súa lingua de relación social no centro. Este punto xa o tratamos 

ao falarmos da lingua habitual do profesorado no centro.

d) Persoal non docente

Distinguimos 3 niveis de persoal non docente no centro:

 Persoal de Administración: uso escrito unicamente en galego; uso oral 

xeralmente o galego, tanto nas súas relacións internas do centro como nas 

externas.

 Conserxes: xeralmente utilizan o galego nas súas relacións tanto internas como 

externas, dependendo tamén da lingua dos seus interlocutores.

 Persoal de limpeza: ignoramos o seu uso do galego, mais non manteñen relación 

nin interna nin externa co resto da comunidade educativa pois o seu horario 

laboral transcorre, na meirande parte do tempo, fóra do horario lectivo.

e) ANPA

É esta unha eiva do EDLG que intentou remediar xa en cursos pasados pero que non 

conseguiu na súa totalidade e que pretende reparar con máis contundencia este curso 

académico. Logo de reunírmonos coa súa dirección, acordaron formar parte do Equipo 

de Dinamización. Este é un paso adiante na extensión da lingua galega entre a 
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comunidade educativa. Temos un compromiso en firme para, entre todos, promover o 

uso da lingua galega en todos os escritos emitidos pola Asociación, ademais de 

colaborar na realización de diferentes actividades ao longo do curso.

f) Actividades extraescolares

Existe unha tradición de anos no noso centro de priorización do uso do galego nas 

actividades extraescolares, agás nas actividades levadas a cabo polos departamentos de 

Lingua e Literatura Castelá e mais os de Linguas Estranxeiras. O EDLG mantén 

coordinación neste sentido coa Vicedirección do centro.

g) Dotación de fondos na biblioteca

Existindo, como enriba se comentaba, coordinación do EDLG co Equipo Directivo do 

centro respecto ao uso do galego, nomeadamente coa Vicedirección, referente aos 

fondos da biblioteca, procúrase sempre que a adquisición deses fondos sexa cando 

menos dun 50% en castelán e/ou galego. Contribúe neste sentido asemade o propio 

Departamento de Lingua e Literatura Galegas coa adquisición de fondos en galego.

Desde hai cinco cursos existen no centro Clubs de Lectura. O curso pasado instituíronse

seis Clubs de Lectura: 

 1º e 2º de ESO

 3º ESO e 4º ESO

 1º de Bacharelato

 Profesorado do centro

Cada club está formado por, aproximadamente, 15 alumnos, agás o primeiro ciclo que 

está formado por 51. No caso dos grupo dos profesores, está formado por uns 10. Nestes

clubs de lectura lense varias obras durante o curso, coméntanse e sóbense comentarios e

recensións ao blogue do propio Club de Lectura (bibliocasares.blogspot.com.es). O 

EDLG colabora estreitamente con esta actividade, formando parte tamén dos membros 

fundadores destes clubs. Ata de agora líanse obras de literatura en galego e castelán; xa 

desde o curso pasado léronse tamén obras de divulgación científica, indistintamente en 

galego ou castelán, actividade que pretendemos continuar no presente curso.
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h) Galego nas TIC

O EDLG colabora nas distintas plataformas de difusión de información que posúe o 

centro: páxina web do centro -comezou a funcionar hai seis anos-, e utiliza o galego 

como lingua vehicular (IES Carlos Casares) e blog da biblioteca (Biblocasares), en 

colaboración co Equipo directivo e co Equipo da Biblioteca. Dende o curso 2014-15 a 

revista escolar: Mandacarallo comezou a súa andaina en formato dixital: 

revistamandacarallo. Esta revista, dende os seus inicios hai 25 anos, foi e segue a ser 

integramente en galego. 

Durante este curso o alumnado de 2º de ESO realizará unha actividade para eles 

novidosa, e á vez motivadora: realizar dúas entradas na Galipedia. Unha entrada 

dedicada á arpista viguesa Alba Barreiro, recoñecida a nivel internacional, e outra 

dedicada a unha muller mariscadora, Alicia Rodríguez, pioneira no seu traballo 

(presidenta da Mariscadoras de a pé) e que foi quen de dignificar o traballo feminino 

nunha profesión onde só tiñan os seus dereitos recoñecidos os homes.

No presente curso 2015-16, o EDLG puxo en marcha un Blog dedicado exclusivamente 

ás novas relacionadas coa lingua. Este blog (delerianocasares) nace con dous obxectivos

fundamentais:

 Este blog pretende ser un medio para a procura de información relacionada coas 

institucións relacionadas coa lingua galega, editoriais que publican en galego, 

música, cine, banda deseñada, en galego. Pretendemos que sexa tamén un 

recurso útil nas actividades cotiás da nosa comunidade educativa para: buscar 

palabras no dicionario, traducións, etc.

 Servir de plataforma para dar a coñecer todas as actividades realizadas no 

centro, principalmente aquelas nas que participe o EDLG.

Durante o presente curso porase en marcha o Proxecto: Galaxia Casares, dentro do 

Proxecto do EDLG para o curso 2015-16. Pretende ser un proxecto pioneiro no 

coñecemento, investigación e afondamento na figura do home que dá nome ao noso 

centro: Carlos Casares Mouriño. Dende hai anos vimos observando como o alumnado 
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que chegaba ao noso centro non tiña coñecemento de quen foi e que significou para a 

lingua e a cultura galega esta figura fundamental na vida cultural e editorial da nosa 

cidade, da nosa comunidade e mesmo do noso país. Levamos anos coa teima de 

investigar e traballar en profundidade a figura de Carlos Casares: o curso 2015-16 será o

curso inaugural para este proxecto de GALAXIA CASARES. Crearase unha plataforma

dixital totalmente interactiva na que participarán profesoras e profesores de todas as 

disciplinas do centro, así como a totalidade do noso alumnado. Cada nivel educativo 

investigará e traballará algunha das múltiples facetas do autor. Todo este proxecto 

Galaxia Casares aparece detallado no punto correspondente a: 4.B. PLAN 

ESPECÍFICO.

Outra das actividades preparadas para este curso e relacionadas coas novas tecnoloxías 

será a intercomunicación a través das redes sociais entre dous centros: o CPI Laureano 

Prieto de A Gudiña e o IES Carlos Casares. A actividade comezará cunha comunicación

epistolar tradicional: a carta (pareceunos fundamental que non se esqueza esta forma de 

intercambiar información e aos rapaces e rapazas deste século das Tecnoloxías 

chámalles a atención, e polo tanto créalles unha motivación nova). A continuación a 

comunicación vaise establecer a través das redes sociais, creado unha plataforma 

accesible para eles e onde só sexa posible utilizar a lingua galega.

i) Sección bilingüe: dende o curso 2008/09 o IES Carlos Casares conta coa denominada

como sección bilingüe. Matemáticas é impartida en inglés en 3º e 4º de ESO e conta con

un grupo en cada nivel.

V.- OBXECTIVOS 

1.- A SITUACIÓN SOCIAL DA LINGUA GALEGA

Tendo en conta a realidade sociolingüística galega, onde:

- A lingua castelá é a lingua dominante, por ser a lingua de prestixio, empregada polos 

sectores sociais dominantes e á que recorren as clases populares cando a persoa 
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interlocutora é “importante” e na que non dubidan en instalarse cando cren medrar na 

escala social.

- A lingua galega é empregada acotío polos sectores populares da sociedade galega, 

aínda maioría. 

- A nosa lingua nestes intres vive unha pequena expansión cualitativa ao introducirse en 

ámbitos de uso aos que antes non se achegaba, mais por contra, vive un forte retroceso 

cuantitativo ao aumentar fortemente o monolingüísmo en castelán e retroceder o 

monolingüísmo en galego, nomeadamente ao non se dar a transmisión xeracional da 

lingua. 

Este forte retroceso vén orixinado polos cambios na sociedade galega nestes 

últimos anos: desruralización, medios de comunicación case totalmente castelanizados, 

escolarización en gran medida en lingua castelá, falta de vontade da administración 

pública para establecer un plan factible de normalización no ensino a medio e/ou longo 

prazo.

- A escolarización en lingua castelá do ensino vén ser un instrumento básico de 

desgaleguización, xa que as nenas e nenos galegofalantes acaban deixando o seu 

idioma.

Ante a grave situación do idioma galego, parece lóxico e urxente potenciar un 

proceso de normalización lingüística no ensino, que xunte vontades individuais do 

profesorado e do alumnado nun esforzo e compromiso colectivo que contribúa a evitar a

desaparición da lingua propia de galegas e galegos.

2.- O USO DO GALEGO NA NOSA COMUNIDADE EDUCATIVA

- O noso alumnado vive en gran parte nun ambiente familiar galego falante, pero hai un 

retroceso xeracional no uso e os pais/nais e avós utilizan na súa maioría o castelán para 

relacionarse co noso alumnado.
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- O uso do galego por parte do noso alumnado é cada vez máis escaso, non soamente no

eido familiar, senón na lingua usada nas conversas coas amizades e compañeiros no 

centro, así como a lingua que utilizan nas súas relacións co profesorado. 

- Malia o escaso uso do galego por parte dos membros da nosa comunidade educativa, 

nomeadamente entre o alumnado, obsérvase unha actitude positiva e de respecto cara á 

lingua galega e nunca se rexistraron problemas de convivencia orixinados por esta 

cuestión.

- O profesorado aduce razóns de falta de hábito de uso do galego; descoñecemento da 

normativa actual, o que os enfrontaría ao alumnado que, en principio, si a coñece por 

estar escolarizado nesa lingua; falta da formación adecuada na lingua galega para 

impartiren con autoridade e seguridade as súas clases nesa lingua, malia estaren a 

maioría deles en posesión dos antigos Cursos de Perfeccionamento, cursos que na 

práctica non habilitan para a impartición das diferentes materias en galego; falta de 

seguridade no emprego do galego na impartición das clases, aínda que non lles ocorra 

así na súa relación persoal cos membros da comunidade educativa; enorme carencia de 

materiais educativos en galego (obras de consulta e referencia, programas informáticos 

…). 

3.- OBXECTIVOS

Partindo de cotas acadadas anteriormente, facer cada vez máis extensivo o uso do 

galego no centro por parte de todos os membros da nosa comunidade educativa, 

nomeadamente o noso alumnado, mais tamén o profesorado, o persoal non docente e 

nais, pais e titores e titoras do alumnado, así como a relación externa do centro con 

empresas subministradoras, compañía de autobuses …

Prestixiar o uso do galego na nosa comunidade educativa presentando actividades que 

así o fagan sentir para que así se vaian abandonando os prexuízos lingüísticos que aínda 

campan no noso alumnado de que o galego é unha lingua menor que non se usa para 

fins cultos ou “serios” e que só serve para contar uns cantos chistes ou soltar uns cantos 

exabruptos.
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Conseguir a ampliación do campo ao que van dirixidas as nosas estratexias de 

normalización, pois ata o de agora estabamos centrados unicamente no noso alumnado. 

Como avanzabamos anteriormente, pretendemos chegar agora a todos os membros da 

nosa comunidade educativa, nomeadamente, profesorado, nais e pais, persoal non 

docente e relacións exteriores do centro.

Crear hábitos de uso do galego na comunidade educativa con propostas de cambio de 

antigos usos: relacións co exterior, cartelística do alumnado (campionatos organizados 

polo alumnado, avisos …).

Utilizar as novas tecnoloxías como ferramentas indispensables na sociedade actual e 

impulsar a lingua galega en todas estas plataformas.

4.- MEDIDAS TENDENTES Á CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS 

PREVISTOS

Tendo en conta as circunstancias enriba expostas, parécenos axeitado establecer 

unha serie de medidas cara á normalización lingüística no noso centro:

- Continuar e avanzar na utilización do galego en todas as actividades administrativas e 

as comunicacións internas e externas do centro.

- Continuar e avanzar no uso do galego en todas as comunicacións e relacións coas 

familias do alumnado.

- Continuar e avanzar no emprego maioritario do galego nas actividades extraescolares e

complementarias.

- Organizar todo tipo de actividades sobre lingua e cultura galegas.

- Utilización do galego, na medida do posible, en todo o material elaborado polo 

profesorado (exames, apuntamentos, libros, fichas de traballo...). 
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- Introducir contidos nitidamente galegos que contribúan a un mellor coñecemento da 

nosa realidade e cultura, en todas as materias e áreas que se imparten no centro.

- Solicitar da Administración material didáctico, obras de consulta, cursos... en galego.

 Seguir a utilizar a lingua galega como lingua como lingua vehicular nos 

diferentes blogs dos que dispón o centro (Biblioteca, EDLG), na revista dixital e 

na páxina web do centro.

A.- PLAN XERAL

1) USO DO GALEGO NAS ACTIVIDADES DO CENTRO

- Equipo directivo: comunicados de Dirección, Xefatura de Estudos, Secretaría, e 

Vicedirección.

- Secretaría Administrativa: actas, comunicados...

- Delegados de curso: avisos de reunións, asembleas...

- Cafetería: lista de prezos, avisos...

- A.N.P.A.: comunicados de reunións, asembleas...

2) FORMACIÓN

No noso centro leva funcionando o Plan de Potenciación de Uso do Galego desde o 

comezo da formación dos primeiros Equipos de Normalización Lingüística e xa se 

levaron a cabo no seu día os antigos cursos de Iniciación e de Perfeccionamento 

impartidos no propio centro. Na actualidade o que se fará será informar ao profesorado 

das distintas convocatorias de cursos que se leven a cabo noutros centros ou institucións

da nosa cidade no decurso do presente curso académico.
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Con respecto ao profesorado que xa posúe os antigos cursos de Iniciación e 

Perfeccionamento, invitámolos a consultar todo tipo de dúbidas concernentes ao galego 

co actual Equipo de Normalización Lingüística e, sobre todo, as tendentes a unha futura 

normalización do ensino na nosa lingua. 

PROFESORADO

- Fornecemento de todo canto material estea ao noso alcance para que se poidan 

impartir as clases das materias que se desexe en galego: fornecemento de páxinas web 

de consulta de terminoloxía específica de materias, bibliografía posta ao día de 

publicacións de terminoloxía específica, novos dicionarios …

- Dada a experiencia doutros anos referente ás queixas do alumnado polo que respecta 

ao galego non normativo utilizado polo profesorado que imparte as súas clases nesta 

lingua, o profesorado de galego fai sempre unha xustificación desta situación, 

explicando a non escolaridade daquel profesorado antedito na nosa lingua, e 

argumentando, asemade, a conveniencia da pervivencia das variedades diafásicas e 

diatópicas da lingua.

- Continua coordinación e contacto do profesorado que imparte as súas clases en galego 

co coordinador do Equipo de Dinamización da Lingua Galega co fin de iren acadando 

progresivamente un galego estándar e normativo.

B.- PLAN ESPECÍFICO

CONTIDOS ESPECÍFICOS 

O obxectivo principal é potenciar o uso oral da linga galega en toda a comunidade 

docente. Pretendemos levar a cabo un labor de espallamento da cultura galega que nos 

permita un maior coñecemento de Galicia e da súa lingua.

PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO IES CARLOS CASARES VIGO 65 DE 150



Durante o curso escolar 2015/16 organizaremos unha serie de actividades destinadas a 

promocionar a lingua oral entre o noso alumnado e en dar a coñecer a obra literaria, 

editorial, xornalística e artística de Casares. Nestas actividades colaborarán os seguintes 

departamentos: plástica e visual, inglés, lingua castelá, francés, ciencias naturais, 

tecnoloxía, lingua galega e vicedirección (actividades extraescolares -teatro-). Todos 

estes traballos formarán parte dun proxecto maior denominado: GALAXIA CASARES, 

que pretendemos teña continuidade nos vindeiros cursos e que presentaremos aos 

Proxectos de Innovación en Dinamización Lingüística:

-Lectura en cada nivel da ESO e 1º de Bacharelato dunha obra literaria do autor. 

 1º ESO. Literatura infantil de Carlos Casares: A galiña azul, O can Rin e o lobo 

Crispín, Os cinco volumes de Toribio (cinco contos baseados neste personaxe 

infantil creado por Carlos Casares) e Lolo anda en bicicleta.

 2º de ESO. O galo de Antioquía, narrativa breve de Casares e achega á biografía 

do autor.

 3º de ESO. Vento ferido.

 4º de ESO. Vento ferido, O vello e o mar e O principiño

 1º de Bacharelato. O sol do verán.

 Grupo de teatro do IES Carlos Casares: As laranxas máis laranxas de todas as 

laranxas.

-Realización diferentes actividades partindo da obra ou obras lidas en cada nivel:

 1º de ESO: actividade de contacontos, conversión en poema, canción ou rap os 

textos infantís de Casares e gravación dos mesmos. O alumnado participará nun 

obradoiro de gravación a cargo dunha profesional neste tipo de actividades A 

representación dos contos levarase a cabo, como vén sendo habitual dende hai 

tres anos, nos centros adscritos. Este curso imos colaborar co CEIP Carlos 

Casares de Nigrán como maneira de colaborar entre centros e dar a coñecer a 

figura do escritor que dá nome aos dous centros da provincia de Pontevedra.

 2º de ESO: álbum ilustrado. O alumnado deste nivel elaborará un álbum 

ilustrado, utilizando as novas tecnoloxías, baseado na vida e obra de Carlos 
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Casares. Previamente recibirán a visita e participarán nun obradoiro a cargo do 

ilustrador Federico Fernández (familiar dunha alumna do centro). 

 3º de ESO: os Booktrailers. O alumnado deste nivel elaborará diferentes 

booktrailers baseados na obra Vento ferido. Recibirán un obradoiro a cargo 

dunha profesional onde se lles explicará a maneira de manexar as novas 

tecnoloxías -programas informáticos- e se lles achegarán técnicas de lectura en 

voz alta, movementos diante dunha cámara, etc., 

 4º de ESO: a tradución. O alumnado deste nivel vai afondar na faceta tradutora 

de Carlos Casares e para iso realizarán, en colaboración cos Departamentos de 

inglés, francés, lingua castelá, lingua galega e plástica unha lectura das obras 

traducidas polo autor ás linguas que domina o alumnado. Participarán nun 

obradoiro a cargo dunha experta en gravacións utilizando as novas tecnoloxías. 

 1º de Bacharelato: a fotografía e o relato. O alumnado deste nivel afondará 

nunha das afeccións do autor -a fotografía. Neste caso nas aulas de lingua galega

e debuxo artístico, realizarase un percorrido pola biografía fotográfica de Carlos 

Casares, achegaranse datos biográficos do autor e datos técnicos sobre os 

diferentes planos, orientacións, etc, das fotografías. O alumnado realizará 

Fotorrelatos inspirándose nestas fotografías.

 Actividades extraescolares: o grupo de teatro do centro representará a obra de 

teatro As laranxas máis laranxas de todas as laranxas. Os integrantes do grupo 

participarán nun obradoiro de gravación e a súa actuación será gravada para logo

difundir, ao igual ca o resto do traballo nas diferentes plataformas das que 

dispón o centro.

Durante o curso 2014/15, a revista Mandacarallo pasou a ser editada en formato dixital. 

O Equipo de Dinamización continúa colaborando nesta publicación, principalmente na 

revisión dos textos na revisión dos textos e na convocatoria dos PREMIOS CARLOS 

CASARES, que xurdiron da necesidade de valorar e premiar a creatividade na nosa 

lingua dende hai máis de quince anos. Neste curso 2015/16, na súa XVII edición 

valoraremos e impulsaremos a investigación e a escrita sobre Carlos Casares para 

enriquecer o proxecto GALAXIA CASARES.

PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO IES CARLOS CASARES VIGO 67 DE 150



Como novidade, durante este curso bota a andar o blog do Equipo de Dinamización: 

delerianocasares.blogspot.com destinado a promocionar todas as actividades 

organizadas polo Equipo de Dinamización e todas as novas que vaian xurdindo ao redor

da lingua. Neste blog poderán publicar todas persoas (alumnado, profesorado, nais, pais,

etc.) que formen parte do EDLG. 

Durante este curso escolar a tarefa máis laboriosa que pretende seguir levando a cabo o 

Equipo de Dinamización da Lingua Galega é a xa comezada hai varios cursos, 

consistente na tradución ao galego das programacións e dos temarios de todos aqueles 

departamentos que ultimamente están comezando a impartir as súas clases en galego 

(cada vez máis asistidos polos tradutores e correctores informáticos xa existentes), dada 

a falta –cada vez menos imperiosa, ben é certo– de material didáctico na nosa lingua. 

Estímase este un labor quizais inacabable durante este curso escolar pero continuará 

durante os seguintes cursos.

VI .ACTIVIDADES

6.1. PREVISIÓN DE ACTIVIDADES

1. Enquisa ao alumnado sobre uso e competencias en galego. Durante o mes de 

novembro-decembro realizamos unha Enquisa para valorar o uso do galego entre

o noso alumnado. Velaquí os resultados:

RESULTADOS DA ENQUISA

As enquisas foron realizadas por un total de 389 alumnos (os cursos da ESO e 1º de 

Bacharelato), de entre 11 e 19 anos de idade.

A maior parte do noso alumnado procede dos barrios periféricos de Vigo, 

principalmente Cabral, Candeán e Bembrive.

Logo de analizadas cada unha das preguntas da enquisa, observamos o seguinte:
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Nunha primeira aproximación, e ante a pregunta de: en que idioma aprendeu o 

alumnado a falar?, podemos apreciar aínda que a maioría (case que un 60%) o fixo 

unicamente en castelán, existe un 33% que combinou ambas as dúas linguas, estes 

datos, xunto co 5,8% que di que aprendeu só en galego, xeran unha porcentaxe 

apreciable respecto á presenza do idioma.

Non obstante, cando analizamos o uso cotián do idioma no contorno familiar podemos 

apreciar que a porcentaxe se reduce ostensiblemente a favor do castelán.

Deste xeito, a lingua galega adquire unha presenza escasa no ámbito familiar, nin 

sequera é relevante o seu uso como lingua de relación cos avós (só un 15% se dirixe ao 

avós paternos ou maternos en galego). A lingua que predomina entre pais e fillos ou 

entre irmáns é o castelán (entre un 63% e un 70%).

Respecto á lingua de relación no centro de ensino, os datos son tamén alarmantes: máis 

do 80% utiliza unicamente o castelán, nas súas relacións cos compañeiros, cantidade por

outra parte moi semellante respecto ao uso do idioma co profesorado. 

Co profesorado galego-falante, o uso do idioma aumenta, mais non alcanza o 50% 

(43,5%). Estes datos fannos supoñer que o idioma en que a alumna ou o alumno se sinte

máis cómoda ou cómodo é o castelán, e só utilizan o galego en situacións específicas, 

ben polo contexto ou polo interlocutor.

Se observamos o uso da lingua fóra do ámbito escolar, os datos son tamén negativos, 

pois o seu uso non chega ao 7%. Con todo, cómpre destacar que o seu uso, malia ser 

minoritario, é maior cando se utiliza no barrio de residencia ca cando van ao centro da 

cidade. Observamos que aínda pervive o prexuízo que discrimina o galego como lingua 

de aldea, de barrio, etc., fronte ao castelán como lingua de cidade. 

O castelán tamén é a lingua maioritaria nos contextos máis formais (comunicacións co 

médico) ou con persoas non coñecidas.

Se nos fixamos na competencia que o noso alumnado pensa que ten da lingua galega, 

observamos datos máis positivos respecto á comprensión oral e escrita, máis de un 25% 
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do alumnado considera que ten unha comprensión da lingua aceptable, boa ou moi boa. 

Os datos descenden se nos fixamos na expresión escrita.

Por unha banda, case que o 64% das alumnas e alumnos están totalmente dacordo en 

considerar o galego como unha lingua tan válida coma calquera outra. Porén, esta 

porcentaxe descende visiblemente cando se lles pregunta se cren que é tamén un idioma 

adecuado para falar na cidade. A diferenza faise moito máis aparente cando se lles 

pregunta por situacións máis concretas como os videoxogos ou as súas relacións sociais.

Dende un punto de vista xenérico, o alumno maioritariamente considera que o galego é 

unha lingua que paga a pena conservar e ser transmitida ás vindeiras xeracións, 

especialmente a través da escola. Cunha media algo menor tamén consideran o galego 

como unha lingua útil, a pesares de que cando se trata de acadar o éxito persoal as 

opinións repártense de modo semellante por todos os valores dende o 1 ata o 5

As opinións tamén se distribúen case que homoxeneamente entre todos os valores ante a

pregunta de se é preciso aprender o galgo na escola para poder falalo correctamente. De 

cara á aprendizaxe doutras materias impartidas en lingua galega, o alumnado ben prefire

as clases en castelán (27,6%) ou lle resulta indiferente (38,5%); porcentaxes semellantes

ante a pregunta de se aprenden mellor cando se lles ensina en galego ou en castelán.

En conclusión: observamos que a lingua galega perde falantes entre a xente moza e as 

causas debemos velas principalmente na escasa proxección social que dela se está a 

facer, nas escasas actividades que resulten atractivas para a rapazada, fóra do ámbito 

escolar. Unha vez máis faise patente a necesidade de que os nosos mozos e mozas 

consideren a lingua galega non só como unha obra de arte que deba ser insubstituíble; 

senón tamén como unha fermosa ferramenta que nos identifica e nos enriquece como 

persoas. A única forma que temos de mantela con vida é usándoa, tanto nas 

comunicacións escritas como sobre todo na vida cotiá e familiar. Temos acadado unha 

elevada competencia lingüística nos nosos alumnos e alumnas grazas ao importante 

traballo dos docentes, non obstante, os datos amosan que é necesario inverter a 

tendencia que se ven observando no uso do noso idioma, especialmente nas xeracións 

máis novas. 

Os prexuízos entre a xente de certa idade seguen presentes: a transmisión 

interxeracional e familiar da lingua galega vai minguando, se nos fixamos nas táboas, a 

idade da maior parte dos proxenitores do alumnado oscila entre os 40 e 55 anos, e a 

lingua de relación entre pais e fillos non é a lingua galega, predomina a lingua castelá.
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CONTINUACIÓN DO PUNTO 5.1. PREVISIÓN DE ACTIVIDADES:

2. Campañas dirixidas a fomentar o uso do galego no centro: pegatinas, pósters, 

calendarios, marcapáxinas, etc. (Totalidade do alumnado).

3. Prestación de servizos de información, tradución e apoio a todo o relacionado coa 

normalización da lingua (Totalidade do profesorado).

4. Prevese a celebración de distintos e variados concursos: lemas para a utilización do 

galego, lema para a difusión do día de Rosalía, logotipo para o Equipo de Dinamización

da Lingua Galega... (Totalidade do alumnado).

5. Colocación periódica (semanal/quincenal) no taboleiro do EDLG tanto de refráns 

como frases feitas en lingua galega. 

6. Envío de cartas personalizadas a toda a comunidade educativa invitándoos á 

utilización do galego nas súas actividades relacionadas co propio centro (Profesorado, 

alumnado, persoal administrativo e de servizos, pais, A.N.P.A., autobuses...).

7. Colaboración entre o IES Ricardo Mella e CIFP Manuel Antonio: Concurso de 

Fotorrelatos que terá como tema “O outono”.

8. Visitas culturais: coñecemento da nosa contorna no referente á cultura galega, en 

coordinación cos distintos departamentos: visita ás Illas Cíes (visita cultural de fin de 

curso: Totalidade do alumnado), visitas ás igrexas románicas da bisbarra de Vigo: 

Bembrive, Coruxo... (1º e 2º da ESO), visitas ao Museo Municipal Quiñones de León, 

Museo MARCO, Museo do Mar de Galicia, 9. Museo das Palabras, Museo Liste de 

Etnografía, visita guiada ao casco vello de Vigo… (Alumnado de 3º e 4º da ESO).

10. Roteiro literario baseado na obra de Francisco Castro: Tes ata as dez. Parcipará o 

alumnado de 3º de 4º de ESO.

11. Intercambio lingüístico (epistolar tradicional e utilizando as TIC) entre o noso 

alumnado de 3º da ESO e o alumnado de 3º e 4º de ESO do C.P.I Laureano Prieto, de A 

Gudiña.

12. Dúas sesións de contacontos galego-inglés en colaboración coa Biblioteca, 

Departamento de inglés, Departamento de Lingua galega e Vicedirección. Alumnado de

4º de ESO Bilingüe, 1º e 2º de Bacharelato.
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13. Colaboración entre os Departamentos de Ciencias Naturais, Ciencias Sociais e 

Lingua galega do C.P.I Laureano Prieto e o IES Carlos Casares para levar a cabo unha 

serie de actividades destinadas a dar a coñecer os municipios e arredores de ambos 

centros. Alumnado de 3º de ESO.

- Visita ao glaciar na Gudiña.

 Roteiro cultural e artístico na Gudiña

 Visita ao enclave Chaves-Verín,

 Roteiro pola costa dende Coruxo ata Baiona (praia das cunchas)

 Visita guiada á illa de San Simón

14. Relatorio da Mariscadora Alicia Rodríguez (a ser posible acompañada dunha 

bióloga).

15. Colaboración conxunta entre a Vicedirección e o EDLG na diversas celebracións: 

SAMAGOSTÍN (Samaín e Magosto): concursos de disfraces e de cabazas de Samaín; 

Nadal, Entroido (concurso de disfraces). O galego é a lingua vehicular, cartaces, 

presentación…: galego (Totalidade do alumnado).

16. Colaboración do EDLG, a Vicedirección e o profesor encargado de preparar a nosa 

páxina web no seguimento e mantemento da mesma. Prestación de asesoramento 

lingüístico, subida de material referente a temas específicos de normalización e 

dinamización… Lingua da páxina web: galego (Toda a comunidade educativa).

17. Encontros con escritores ao longo do curso: Carlos Vila Sexto e Manuel Núñez 

Singala. (1º, 2º de ESO e 1º de Bacharelato)

18. Concerto didáctico de arpa a cargo de Alba Barreiro. Actividade organizada en 

colaboración coa Biblioteca, Departamento de música, e EDLG. (Alumnado de 2º de 

ESO, 3º ESO D e 1º de Bacharelato da materia de música)

19. Charla e obradoiro sobre o álbum ilustrado, a cargo do ilustrador: Federico 

Fernández. Alumnado de 2º de ESO.

20. Organización da Semana das Letras Galegas: encontro entre lectores e lectoras do 

noso centro con algún escritor ou escritora en lingua galega, recital poético en lingua 
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galega (a cargo de María Lado e Lucía Aldao), concurso de poesía, actividades e 

cartelería arredor da figura de Manuel María.

o Contacontos en galego: as profesoras ALMUDENA (Educación 

plástica), IRENE e BEATRIZ (Lingua galega), prepararán co alumnado 

de 1º de ESO, unha serie de contos en galego (algúns deles de Carlos 

Casares) para representar nos distintos centros de Primaria adscritos ao 

IES Carlos Casares e no C.E.I.P. Carlos Casares de Nigrán. A 

representación terá lugar entre os meses de abril ou maio.

o Representación por parte do grupo de teatro da obra: As laranxas máis 

laranxas de todas as laranxas. (Todo o alumnado)

o Recital poético musical a cargo de Lucía Aldao e María Lado. (3º, 4º de 

ESO e 1º de Bacharelato)

o Exposición mural no taboleiro da EDLG durante a Semana das Letras 

Galegas referente á vida e obra de MANUEL MARÍA FERNÁNDEZ 

TEIXEIRO (Totalidade do alumnado).

21. Realización das diversas actividades que forman o Proxecto GALAXIA CASARES,

do que xa falamos detalladamente no punto anterior (e que presentaremos á 

convocatoria dos PROXECTOS DE INNOVACIÓN EN DINAMIZACIÓN 

LINGÜÍSTICA) . Entre estas actividades estarán os obradoiros de gravación a cargo 

de Cristina de la Torre.

22. Creación e mantemento do Blog de dinamización: 

www.delerianocasares.blogspot.com.es

23. Celebracións varias:

o Día do Amor: cartas de amor.

o Día de Rosalía: recitado de poemas, carteis...

o Día da Poesía: Haikus.

VII. RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS
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7.1. HUMANOS 

Todo o profesorado do centro. Colaboración con: 

ANPA. 

Concellería de Educación, Cultura e Normalización Lingüística do concello de Vigo. 

Dirección Xeral de Política Lingüística. 

Colaboración cos centros adscritos: O Carballal, Igrexa-Candeán, Santa Mariña e 

Chans-Bembrive.

7.2. MATERIAIS 

Biblioteca escolar ben dotada: dicionarios variados, libros de lectura, libros de 

consulta, enciclopedias… 

Aula de audiovisuais con televisión, vídeo, proxector, etc.

Un ordenador, proxector e pantallas con conexión a internet en todas as aulas da ESO 

e Bacharelato. 

Dúas aulas de informática con vinte ordenadores en cada unha delas e con conexión a 

Internet, canón, encerado dixital… 

Fotocopiadoras

Taboleiro de anuncios. 

Material achegado por distintas institucións sobre dinamización e normalización 

lingüística e promoción da lingua e cultura galega. 
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VIII. LINGUAS QUE SE DEBEN EMPREGAR NAS MATERIAS E 

ÁREAS.

Segundo o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non 

universitario de Galicia: 

ARTIGO 7: Educación secundaria obrigatoria

1. Garantirase a adquisición da competencia lingüística propia da etapa e do nivel 

nas dúas linguas oficiais de Galicia.

2. As materias de lingua impartiranse na lingua de referencia.

3. Impartiranse en galego as materias de Ciencias sociais, xeografía e historia, 

Ciencias da natureza e Bioloxía e xeoloxía, e en castelán as materias de 

Matemáticas, Tecnoloxías e Física e química.

4. Cada centro educativo, segundo o procedemento establecido no regulamento de 

centros, decidirá a lingua en que se impartirá o resto de materias de cada curso, 

garantindo que as materias en galego e en castelán se distribúen na mesma 

porcentaxe de horas semanais, sen prexuízo do disposto no capítulo IV (sobre a 

impartición de materias en linguas estranxeiras). Este proceso realizarase cada 

catro anos.

1º de ESO A

MATERIA HORAS 
SEMANAIS

LINGUA NA QUE SE 
IMPARTE.

Bioloxía e xeoloxía 4 Lingua galega
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Educación plástica e visual 2 Lingua galega

Lingua castelá e literatura 4 Lingua castelá

Lingua galega e literatura 4 Lingua galega

Lingua estranxeira: inglés 3 Inglés

Matemáticas 5 Lingua castelá

Xeografía e historia 3 Lingua galega

2ª lingua estranxeira 2 Francés

Educación física 2 Lingua galega

Relixión católica 1 Lingua castelá

Proxecto integrado 1 Lingua castelá

Titoría 1 Lingua castelá

1º ESO B

MATERIA HORAS 
SEMANAIS

LINGUA NA QUE SE 
IMPARTE.

Bioloxía e xeoloxía 4 Lingua galega

Educación plástica e visual 2 Lingua galega

Lingua castelá e literatura 4 Lingua castelá

Lingua galega e literatura 4 Lingua galega

Lingua estranxeira: inglés 3 Inglés

Matemáticas 5 Lingua castelá

Xeografía e historia 3 Lingua galega

2ª lingua estranxeira 2 Francés

Educación física 2 Lingua castelá

Relixión católica 1 Lingua castelá

Proxecto integrado 1 Lingua galega

Titoría 1 Lingua castelá
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1º ESO C

MATERIA HORAS 
SEMANAIS

LINGUA NA QUE SE 
IMPARTE.

Bioloxía e xeoloxía 4 Lingua galega

Educación plástica e visual 2 Lingua galega

Lingua castelá e literatura 4 Lingua castelá

Lingua galega e literatura 4 Lingua galega

Lingua estranxeira: inglés 3 Inglés

Matemáticas 5 Lingua castelá

Xeografía e historia 3 Lingua galega

2ª lingua estranxeira 2 Francés

Educación física 2 Lingua galega

Relixión católica 1 Lingua castelá

Proxecto integrado 1 Lingua castelá

Titoría 1 Lingua castelá

2º de ESO

MATERIA HORAS 
SEMANAIS

LINGUA NA QUE SE 
IMPARTE.

Ciencias da natureza 3 Lingua galega

Atención educativa 1 Lingua castelá

Lingua castelá e literatura 3 Lingua castelá

Lingua galega e literatura 3 Lingua galega

Lingua estranxeira: inglés 3 Inglés

Matemáticas 4 Lingua castelá

Ciencias sociais, xeografía 
e historia

3 Lingua galega

2ª lingua estranxeira: 
francés

2 Francés
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Relixión católica 1 Lingua castelá

Educación para a cidadanía
e os dereitos

2 Lingua galega

Música 2 Lingua galega

Tecnoloxía 3 Lingua castelá

Titoría 1 Lingua castelá

Educación física 2 Lingua castelá

2º ESO B

MATERIA HORAS 
SEMANAIS

LINGUA NA QUE SE 
IMPARTE.

Ciencias da natureza 3 Lingua galega

Atención educativa 1 Lingua castelá

Lingua castelá e literatura 3 Lingua castelá

Lingua galega e literatura 3 Lingua galega

Lingua estranxeira: inglés 3 Inglés

Matemáticas 4 Lingua castelá

Ciencias sociais, xeografía 
e historia

3 Lingua galega

2ª lingua estranxeira: 
francés

2 Francés

Relixión católica 1 Lingua castelá

Educación para a cidadanía
e os dereitos

2 Lingua galega

Música 2 Lingua galega

Tecnoloxía 3 Lingua castelá

Titoría 1 Lingua castelá

Educación Física 2 Lingua castelá
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2º ESO C

MATERIA HORAS 
SEMANAIS

LINGUA NA QUE SE 
IMPARTE.

Ciencias da natureza 3 Lingua galega

Atención educativa 1 Lingua galega

Lingua castelá e literatura 3 Lingua castelá

Lingua galega e literatura 3 Lingua galega

Lingua estranxeira: inglés 3 Inglés

Matemáticas 4 Lingua castelá

Ciencias sociais, xeografía 
e historia

3 Lingua galega

2ª lingua estranxeira: 
francés

2 Francés

Relixión católica 1 Lingua castelá

Educación para a cidadanía
e os dereitos

2 Lingua galega

Música 2 Lingua galega

Tecnoloxía 3 Lingua castelá

Titoría 1 Lingua castelá

Educación Física 2 Lingua castelá
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3º de ESO A

MATERIA HORAS 
SEMANAIS

LINGUA NA QUE SE 
IMPARTE

Bioloxía e Xeoloxía 2 Lingua galega

Educación Física 2 Lingua castelá

Lingua castelá e literatura 3 Lingua castelá

Lingua galega e literatura 3 Lingua galega

Lingua estranxeira: inglés 3 Inglés

Matemáticas orientadas ás 
ensinanzas académicas

4 Inglés

Matemáticas orientadas ás 
ensinanzas académicas

4 Matemáticas

Xeografía e historia 3 Lingua galega

2ª lingua estranxeira: 
francés

2 Francés

Relixión católica 1 Lingua castelá

Valores éticos 1 Lingua castelá

Música 2 Lingua galega

Tecnoloxía 2 Lingua castelá

Titoría 1 Lingua castelá

Educación plástica visual e 
audiovisual

2 Lingua galega

Física e química 2 Lingua castelá
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3º ESO B

MATERIA HORAS 
SEMANAIS

LINGUA NA QUE SE 
IMPARTE

Bioloxía e Xeoloxía 2 Lingua galega

Educación Física 2 Lingua castelá

Lingua castelá e literatura 3 Lingua castelá

Lingua galega e literatura 3 Lingua galega

Lingua estranxeira: inglés 3 Inglés

Matemáticas orientadas ás 
ensinanzas académicas

4 Inglés / Lingua castelá

Cultura clásica 2 Lingua castelá

Xeografía e historia 3 Lingua galega

2ª lingua estranxeira: 
francés

2 Francés

Relixión católica 1 Lingua castelá

Valores éticos 1 Lingua castelá

Música 2 Lingua galega

Tecnoloxía 2 Lingua castelá

Titoría 1 Lingua galega

Educación plástica visual e 
audiovisual

2 Lingua galega

Física e química 2 Lingua castelá
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3º ESO C

MATERIA HORAS 
SEMANAIS

LINGUA NA QUE SE 
IMPARTE

Bioloxía e Xeoloxía 2 Lingua galega

Educación Física 2 Lingua castelá

Lingua castelá e literatura 3 Lingua castelá

Lingua galega e literatura 3 Lingua galega

Lingua estranxeira: inglés 3 Inglés

Matemáticas orientadas ás 
ensinanzas académicas

4 Inglés / Lingua castelá

Cultura clásica 2 Lingua castelá

Xeografía e historia 3 Lingua galega

2ª lingua estranxeira: 
francés

2 Francés

Relixión católica 1 Lingua castelá

Valores éticos 1 Lingua castelá

Música 2 Lingua galega

Tecnoloxía 2 Lingua castelá

Titoría 1 Lingua galega

Educación plástica visual e 
audiovisual

2 Lingua galega

Física e química 2 Lingua castelá
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3º ESO: GRUPO PMAR

ÁMBITO HORAS SEMANAIS LINGUA NA QUE SE 
IMPARTE

Ámbito científico e
matemático

8 Lingua galega / Lingua
castelá

Ámbito de linguas
estranxeiras

3 Inglés

Ámbito lingüístico e social Lingua galega / Lingua
castelá

4º ESO A

MATERIA HORAS 
SEMANAIS

LINGUA NA QUE SE 
IMPARTE

Bioloxía e Xeoloxía 3 Lingua galega

Educación Física 2 Lingua castelá

Lingua castelá e literatura 3 Lingua castelá

Lingua galega e literatura 3 Lingua galega

Lingua estranxeira: inglés 3 Inglés

Matemáticas A 4 Inglés / Lingua castelá

Matemáticas B 4 Inglés / Lingua castelá

Ciencias sociais, xeografía 
e historia

3 Lingua galega

2ª lingua estranxeira: 
francés

3 Francés

Relixión católica 1 Lingua castelá

Atención educativa 1 Lingua castelá

Música 3 Lingua galega

Tecnoloxía 2 Lingua castelá

Titoría 1 Lingua galega
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Física e química 3 Lingua castelá

Educación ético-cívica 1 Lingua galega

Informática 3 Lingua galega

4º ESO B

MATERIA HORAS 
SEMANAIS

LINGUA NA QUE SE 
IMPARTE

Bioloxía e Xeoloxía 3 Lingua galega

Educación Física 2 Lingua castelá

Lingua castelá e literatura 3 Lingua castelá

Lingua galega e literatura 3 Lingua galega

Lingua estranxeira: inglés 3 Inglés

Matemáticas A 4 Inglés / Lingua castelá

Matemáticas B 4 Inglés / Lingua castelá

Ciencias sociais, xeografía 
e historia

3 Lingua galega

2ª lingua estranxeira: 
francés

3 Francés

Relixión católica 1 Lingua castelá

Atención educativa 1 Lingua castelá

Música 3 Lingua galega

Tecnoloxía 2 Lingua castelá

Titoría 1 Lingua castelá

Física e química 3 Lingua castelá

Educación ético-cívica 1 Lingua galega

Informática 3 Lingua galega

Educación plástica e visual 3 Lingua castelá
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4º ESO C

MATERIA HORAS 
SEMANAIS

LINGUA NA QUE SE 
IMPARTE

Bioloxía e Xeoloxía 3 Lingua galega

Educación Física 2 Lingua castelá

Lingua castelá e literatura 3 Lingua castelá

Lingua galega e literatura 3 Lingua galega

Lingua estranxeira: inglés 3 Inglés

Matemáticas A 4 Inglés / Lingua castelá

Matemáticas B 4 Inglés / Lingua castelá

Ciencias sociais, xeografía 
e historia

3 Lingua galega

2ª lingua estranxeira: 
francés

3 Francés

Relixión católica 1 Lingua castelá

Atención educativa 1 Lingua castelá

Música 3 Lingua galega

Tecnoloxía 2 Lingua castelá

Titoría 1 Lingua castelá

Educación ético-cívica 1 Lingua galega

Informática 3 Lingua galega

Latín 3 Lingua castelá

4º ESO PDC

MATERIA HORAS SEMANAIS LINGUA NA QUE SE
IMPARTE

Ámbito científico-técnico 8 Lingua castelá / Lingua
galega

Ámbito lingüístico-social 8 Lingua castelá / Lingua
galega
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ARTIGO 8: Bacharelato

Cada centro educativo, segundo o procedemento establecido no regulamento de centros,

establecerá unha oferta equilibrada na mesma porcentaxe de materiais comúns, de 

modalidade e optativas para impartir en galego e en castelán. Este proceso realizarase 

cada catro cursos escolares.

1º de BACHARELATO D

MATERIA HORAS 
SEMANAIS

LINGUA NA QUE SE 
IMPARTE

Bioloxía e Xeoloxía 4 Lingua castelá

Educación Física 2 Lingua castelá

Lingua castelá e literatura I 3 Lingua castelá

Lingua galega e literatura I 3 Lingua galega

Lingua estranxeira I: inglés 3 Inglés

Matemáticas aplicadas ás 
ciencias sociais I

4 Lingua castelá

Matemáticas I 4 Lingua castelá

Historia do mundo 
contemporáneo

4 Lingua castelá

2ª lingua estranxeira I: 
francés 

2 Francés

Relixión católica 1 Lingua castelá

Linguaxe e práctica 
musical

3 Lingua galega

Tecnoloxías da 
información e da 
comunicación

4 Lingua galega

Debuxo artístico I 3 Lingua castelá

Debuxo técnico I 4 Lingua galega

Física e química 4 Lingua castelá

Cultura científica 4 Lingua galega
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Economía 4 Lingua galega

Filosofía 3 Lingua galega

1º BACHARELATO E

MATERIA HORAS 
SEMANAIS

LINGUA NA QUE SE 
IMPARTE

Bioloxía e Xeoloxía 4 Lingua castelá

Educación Física 2 Lingua castelá

Lingua castelá e literatura I 3 Lingua castelá

Lingua galega e literatura I 3 Lingua galega

Lingua estranxeira I: inglés 3 Inglés

Matemáticas aplicadas ás 
ciencias sociais I

4 Lingua castelá

Matemáticas I 4 Lingua galega

Historia do mundo 
contemporáneo

4 Lingua castelá

2ª lingua estranxeira I: 
francés 

2 Francés

Relixión católica 1 Lingua castelá

Linguaxe e práctica 
musical

3 Lingua galega

Tecnoloxías da 
información e da 
comunicación

4 Lingua galega

Debuxo artístico I 3 Lingua castelá

Debuxo técnico I 4 Lingua galega

Física e química 4 Lingua castelá

Cultura científica 4 Lingua galega

Literatura universal 4 Lingua castelá

Filosofía 3 Lingua galega

Tecnoloxía industrial I 3 Lingua galega

PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO IES CARLOS CASARES VIGO 87 DE 150



Robótica 2 Lingua castelá

1º BACHARELATO F

MATERIA HORAS 
SEMANAIS

LINGUA NA QUE SE 
IMPARTE

Bioloxía e Xeoloxía 4 Lingua castelá

Educación Física 2 Lingua castelá

Lingua castelá e literatura I 3 Lingua castelá

Lingua galega e literatura I 3 Lingua galega

Lingua estranxeira I: inglés 3 Inglés

Matemáticas aplicadas ás 
ciencias sociais I

4 Lingua castelá

Matemáticas I 4 Lingua castelá

Historia do mundo 
contemporáneo

4 Lingua castelá

2ª lingua estranxeira I: 
francés 

2 Francés

Relixión católica 1 Lingua castelá

Linguaxe e práctica 
musical

3 Lingua galega

Tecnoloxías da 
información e da 
comunicación

4 Lingua galega

Debuxo artístico I 3 Lingua galega

Debuxo técnico I 4 Lingua galega

Física e química 4 Lingua castelá

Cultura científica 4 Lingua galega

Literatura universal 4 Lingua castelá
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Filosofía 3 Lingua galega

Latín I 4 Lingua castelá

Grego I 4 Lingua castelá

Robótica 2 Lingua castelá

Tecnoloxía industrial I 3 Lingua galega

2º de BACHARELATO D

MATERIA HORAS 
SEMANAIS

LINGUA NA QUE SE 
IMPARTE

Bioloxía e Xeoloxía 4 Lingua castelá

Ciencias da terra e 
ambientais

4 Lingua galega

Química 4 Lingua galega

Economía da empresa 4 Lingua galega

Lingua castelá e literatura 
II

3 Lingua castelá

Lingua galega e literatura II 3 Lingua galega

Lingua estranxeira II: 
inglés

3 Inglés

Literatura universal 4 Lingua castelá

Matemáticas aplicadas ás 
ciencias sociais II

4 Lingua galega

Matemáticas II 4 Lingua castelá

Métodos estatísticos e 
numéricos

4 Lingua galega

Xeografía 4 Lingua castelá

Historia da arte 4 Lingua galega

Historia de España 3 Lingua galega
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Historia da filosofía 3 Lingua galega

2ª lingua estranxeira II: 
francés

4 Francés

Relixión católica 1 Lingua castelá

Atención educativa 1 Lingua castelá

Latín II 4 Lingua castelá

2º BACHARELATO E

MATERIA HORAS 
SEMANAIS

LINGUA NA QUE SE 
IMPARTE

Bioloxía e Xeoloxía 4 Lingua galega

Ciencias da terra e 
ambientais

4 Lingua galega

Debuxo Técnico II 4 Lingua castelá

Química 4 Lingua galega

Economía da empresa 4 Lingua galega

Física 4 Lingua castelá

Lingua castelá e literatura 
II

3 Lingua castelá

Lingua galega e literatura II 3 Lingua galega

Lingua estranxeira II: 
inglés

3 Inglés

Literatura universal 4 Lingua castelá

Matemáticas aplicadas ás 
ciencias sociais II

4 Lingua galega

Matemáticas II 4 Lingua castelá

Métodos estatísticos e 
numéricos

4 Lingua castelá

Xeografía 4 Lingua castelá
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Historia de España 3 Lingua galega

Historia da filosofía 3 Lingua galega

2ª lingua estranxeira II: 
francés

4 Francés

Relixión católica 1 Lingua castelá

Atención educativa 1 Lingua castelá

Tecnoloxía Industrial II 4 Lingua castelá

2º BACHARELATO F

MATERIA HORAS 
SEMANAIS

LINGUA NA QUE SE 
IMPARTE

Bioloxía e Xeoloxía 4 Lingua castelá

Física 4 Lingua castelá

Grego II 4 Lingua castelá

Química 4 Lingua galega

Economía da empresa 4 Lingua galega

Lingua castelá e literatura 
II

3 Lingua castelá

Lingua galega e literatura II 3 Lingua galega

Lingua estranxeira II: 
inglés

3 Inglés

Literatura universal 4 Lingua castelá

Matemáticas aplicadas ás 
ciencias sociais II

4 Lingua galega

Matemáticas II 4 Lingua castelá

Métodos estatísticos e 
numéricos

4 Lingua galega

Xeografía 4 Lingua castelá

Historia da arte 4 Lingua galega

Historia de España 3 Lingua galega
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Historia da filosofía 3 Lingua galega

2ª lingua estranxeira II: 
francés

4 Francés

Relixión católica 1 Lingua castelá

Atención educativa 1 Lingua galega

Latín II 4 Lingua castelá

IX. LINGUAS QUE SE DEBEN EMPREGAR NAS 

PROGRAMACIÓNS

Segundo se dispón no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino 

non universitario de Galicia, as programacións e outros documentos didácticos das 

materias de lingua redactaranse, con carácter xeral, na lingua respectiva. 

VIII. MEDIDAS DE APOIO E REFORZO PARA O 

CORRECTO USO LINGÜÍSTICO E PARA O 

ALUMNADO CON INSUFICIENTE DOMINIO DAS 

LINGUAS

 Exención Da 2ª lingua estranxeira (francés) en 1º e 2º de ESO. Reforzo en 

Lingua galega e lingua castelá. 

VIII. AVALIACIÓN

Segundo o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo, a avaliación do 

Proxecto Lingüístico do Centro debe ser aprobado e avaliado polo Consello Escolar (art.
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14º). Previamente, realizaremos unha valoración deste na comisión de coordinación 

pedagóxica, e as propostas que xurdan trasladaranse á reunión do claustro de profesores 

para o seu debate. As conclusións que se tiren expoñeranse no consello escolar, quen, 

como xa indicamos, aprobará o Proxecto Lingüístico. 

Este proxecto remitiráselle cada catro cursos escolares ao servicio de inspección 

educativa. 

Anualmente, elaborarase unha addenda do proxecto lingüístico na cal conste: 

 Información e valoración dos programas e actividades para o fomento e 

dinamización da lingua galega realizados polo centro educativo no curso 

anterior e información do que se vai desenvolver no seguinte curso. 
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IV.-PROXECTO LECTOR

(Aprobado Proxecto Lector en Consello Escolar o 15 de abril de 2010. 
Cada novo curso renóvase e o novo considerase aprobado co conxunto da Plan
Anual)

I. XUSTIFICACIÓN

Nas últimas normas legais sobre a ESO, no Bacharelato faise referencia á 
chamada competencia lectora como unha das máis importantes a 
desenvolver por todos os docentes nas súas disciplinas.

Non son só os departamentos de Lingua Galega e Lingua Castelá os que 
teñen que ocuparse de que o alumnado lea e comprenda o que le.

O Proxecto Lector debe establecer unha serie de pautas, consensuadas por 
todo o profesorado, que servirán de referencia para que os distintos 
departamentos didácticos establezan os seus propios obxectivos e 
actividades de lectura.

Esas pautas xenéricas son:

 Conseguir que o noso alumnado teña unha boa comprensión lectora,
fundamental  para desenvolver o seu espírito crítico,  que é un dos
principios que recollemos como básicos no noso P.E.C.

 Mellorar a expresión oral e escrita.
 Deseñar para as  nosas distintas  disciplinas  materiais e actividades

para  traballar  nas  clases,  tanto  a  comprensión  lectora  como  a
expresión oral e escrita.

 Faremos  da  biblioteca  escolar  o  centro  máis  importante  tanto  de
ideas  coma  de  recursos  en  canto  se  relaciona  con  este  Proxecto
Lector.

 Realizaranse actividades,  en relación coa ANPA, para implicar  as
familias na consecución dos obxectivos deste Proxecto.

 O equipo directivo  actual,  e  os  seus  sucesores,  comprométense  a
continuar  o labor  de  mellora  da  Biblioteca  escolar  traballando na
mellor formación do profesorado e unha maior dotación de medios
económicos.

 A Comisión de Coordinación Pedagóxica comprométese, ao finalizar
cada curso, a analizar a efectividade das actividades realizadas por
cada  departamento e  as  posibles  melloras  cara  ao  curso  seguinte.
Para iso cada departamento estudará previamente o realizado polo
profesorado do mesmo.
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 Cada departamento nas súas programacións incluirá as actividades
de lectura que desenvolva en cada nivel.

II. OBXECTIVOS

Os obxectivos de noso Proxecto Lector son:

 Desenvolver o gusto pola lectura no alumnado.
 Cambiar a imaxe que parte do alumnado ten da lectura como algo

aburrido e propio de persoas que non teñen nada máis divertido que
facer.

 Mellorar a competencia lectora en todos os seus aspectos.
 Ensinar  ao  alumnado  a  procurar  información  en  libros,  prensa,

internet, etc.
 Conseguir espazos específicos para a lectura que sexan agradables.
 Lograr que tamén as familias accedan aos medios que ten o instituto

para a lectura.

III. COORDINACIÓN E ORGANIZACIÓN

Como nos demais aspectos da vida do centro, todos debemos de sentirnos 
responsables do recollido neste Proxecto, da súa boa posta en marcha.

Actualmente hai varios organismos do instituto con competencias sobre a 
lectura nos seus distintos aspectos. Todo o que faga cada un deles para 
mellorar o que temos será bo; pero para intentar non desaproveitar 
esforzos, establécese:

 O coordinador do Proxecto lector é o coordinador de Biblioteca.
 Apoiando o coordinador  está  o  Grupo de Apoio á  Biblioteca que

cada curso expoñerá a dotación orzamentaria para a Biblioteca e o
xeito de gastar ese diñeiro.

 No seo do Consello Escolar hai unha Comisión de Biblioteca que
aproba ou matiza o exposto polo grupo de Apoio.

 Os  Departamentos  didácticos  deben  programar  as  actividades  de
lectura  correspondentes  e  considerar  o  gasto  que  estas  poidan
supoñer  para  que  cando  se  faga  o  reparto  de  diñeiro  para  cada
Departamento isto sexa contemplado.

 A  Comisión  de  Coordinación  Pedagóxica  servirá  para  poñer  en
común iniciativas, avaliar actividades e expoñer novas medidas.
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IV. RECURSOS PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO 
LECTOR

1. Biblioteca escolar

A Biblioteca escolar tende a ser un dos piares básicos na vida do Instituto. 
Nos últimos anos ampliouse o seu espazo e intentouse modernizar grazas a 
unha maior aplicación de recursos nela e á formación do profesorado para a
súa dinamización.

A participación no Plan de Mellora das Bibliotecas Escolares da Xunta de 
Galicia permitiunos contar con máis medios e a implicación persoal dun 
grupo significativo de profesoras e profesores permítennos enxergar un 
futuro optimista.

Hai varios miles de libros que temos rexistrados segundo a CDU e tratados 
informáticamente co programa MEIGA para a xestión de bibliotecas que 
empregan a maioría das bibliotecas escolares de Galicia, o que nos permite 
estar en rede con todas elas.

Catro equipos informáticos -axiña serán máis– permiten acceder a 
información coas novas tecnoloxías.

Actualmente contamos cunha zona de lectura informal para prensa, 
revistas, con 30 postos de traballo.

2. Bibliotecas de aula

En todas as aulas hai un material de consultas mínimo imprescindible e nas 
de 1º e 2º da ESO libros de lectura do departamento de L. Galega e L. 
Castelá. Funcionan moi ben grazas aos titores/as deses grupos cuxa 
coordinación fai posible un resultado magnífico cun gasto reducido.

3. Materiais dos departamentos

Os fondos dos departamentos (libros –non de texto- ou audiovisuais) xa 
que son fondos do centro estarán rexistrados polo programa MEIGA 
facéndose constar a súa localización.
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4. Aulas de informática

O coordinador das TIC, ademais dos suxestións que fai para que a 
Biblioteca se modernice no que a novas tecnoloxías se refire, organiza as 
dúas aulas de informática que temos para que dean o servizo que 
precisamos para que os alumnos aprendan a utilizar estas ferramentas tan 
necesarias.

V. ACTIVIDADES

1. Itinerarios lectores

Lectura de obras e textos que complementan o currículo das distintas 
materias ou áreas e que se deben especificar nas respectivas programacións 
didácticas. Os departamentos teñen a obriga de reflectir nas devanditas 
programacións o tempo dedicado á lectura nos períodos lectivos de cada 
materia. 

2. Atencións educativas para a lectura

Esa hora semanal pode ser aproveitada para desenvolver a competencia 
lectora. A selección dos textos será feita polos profesores/as que impartan a
clase atendendo ás suxestións dos alumno/as.

3. Gardas pola lectura

De xeito similar ao que se establece no punto anterior, o profesorado de 
garda poderá aproveitar eses períodos de ausencia dos compañeiros para 
que o alumnado aproveite o tempo lendo.

4. Club de lectura

Este club vai comezar a funcionar en breve, seguindo as pautas establecidas
no proxecto que se presentou á Consellería. Pénsase inicialmente nun único
club, pero poderanse crear tantos como se desexe.

5. Exposición de libros

Aproveitando conmemoracións ou momentos concretos do curso como os 
previos ás vacacións, faranse exposicións dos novos libros, cómics e 
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películas que se vaian adquirindo. Ademais aproveitarase a pantalla que hai
á entrada do instituto para ir mostrando esas novidades.

6. Blog

Xa existe un blog da biblioteca que tamén servirá para o Club de Lectura. 
Preténdese que sexa un lugar de encontro para que se poidan compartir 
experiencias coa lectura.

7. Revista escolar

Unha das creacións mas duradeiras e máis dinámicas dos alumno/as do 
instituto é a Revista. Son xa moitos os alumno/as que pasaron por ela e 
preténdese que outros vaian recollendo o relevo.

8. Formación de usuarios

Todos os anos, cando recibimos os novos alumnos/as mostrámoslles a 
Biblioteca e explicámoslles como poden coller libros en préstamo.

Cando o programa MEIGA estea funcionando plenamente, levaranse a 
cabo períodos concretos de formación para que o alumnado aprenda a 
utilizar unha biblioteca que siga as novas tecnoloxías.

Aprobado Proxecto Lector en Consello Escolar o 15 de abril de 2010. 
Cada novo curso renóvase e o novo considerase aprobado co conxunto da Plan 
Anual.
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V.-DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE
SECCIÓNS BILINGÜES

CURSO 2010-2011

(Cada curso se irán adaptando as programacións ás

novas necesidades)

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. OBXECTIVOS XERAIS

3. NIVEIS EDUCATIVOS

4. MATERIAS IMPLICADAS

5. PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS DE 3º E DE
4º DE ESO

6.  OBXECTIVOS DENTRO DA MATERIA NON 
LINGÜISTICA.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS
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      1.INTRODUCCIÓN.-

O obxecto desta introdución é presentar o Desenvolvemento do proxecto dunha Sección 
Bilingüe, dentro do Plan Experimental de Seccións Europeas, segundo a normativa

recollida na Orde do 10 de xuño de 2005 (DOGA venres, 24 de xuño de 2005).

O obxectivo dunha sección bilingüe é  reforzar a aprendizaxe dunha lingua estranxeira a t ravés  
da incorporación  progresiva do seu uso noutras materias.  Asemade,  esta  estratexia 
permite a adquisición gradual de terminoloxía propia das materias implicadas e unha 
normalización no emprego desa lingua fora da súa clase habitual.

Por outra banda, do mesmo modo que consideramos moi importante a necesidade de atender 
a diversificación polos niveis mais baixos, tamén temos a obriga de ofrecer estímulos a unha 
parte do alumnado que precise enfrontarse a novos retos.

1. OBXECTIVOS XERAIS.-

De acordo coa normativa exposta, os principais obxectivos dentro dun Plan
Experimental de Seccións Europeas son:

Organización do ensino dunha materia non lingüística da educación secundaria 
obrigatoria, bacharelato ou modulo de formación profesional, nunha lingua 
estranxeira falada na Unión Europea.

Reforzo da aprendizaxe desa lingua estranxeira a través da incorporación parcial do 
seu uso como vehículo de comunicación na materia na que se desenvolve, así como a
adquisición de terminoloxía específica.

Incorporación da lingua dun xeito progresivo, incrementando a súa presenza e 
mellorando o seu desenvolvemento.

2. NIVEIS EDUCATIVOS:

Neste vindeiro curso académico levárase o plan nos cursos 3º E.S.O. E 4º ES.O.

Todo o alumnado, así como os seus pais foron informados das características do programa, 
así como do compromiso que adquiren. Non foron seleccionados somentes en base a criterios
académicos. Por suposto todos teñen un expediente académico que garantiza que poidan cursar
os estudos  con aproveitamento, pero non foron escollidos por seren os mellores da clase. 
Tamén se tiveron en conta o interese amosado pola lingua e a súa actitude receptiva cara a un novo 
reto escolar.

PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO IES CARLOS CASARES VIGO 100 DE 150



3. MATERIAS IMPLICADAS.-

A  lingua  estranxeira  proposta  para  a  participación  no  Plan  Experimental  de  Seccións
Europeas é a de Inglés. Esta materia conta cunha carga horaria de 3 horas semanais en 3° e 4°
da  E.S.O.  A  profesora  que  a  imparte  é  Ana  María  Fontenla  Blanco,  que  posúe  destino
definitivo no centro e ten dispoñibilidade horaria para a súa participación neste programa.

A materia non lingüística proposta é a de Matemáticas . Esta materia ten unha carga  
horaria de 4 horas semanais en 3º da E.S.O. e de 3 en 4º da E.S.O. A profesora que imparte 
esta materia é María Soledad Relloso Rodríguez, que posúe destino definitivo no centro e conta 
con dispoñibilidade horaria para a súa implicación neste programa.

A elección desta materia atende a tres factores: a dispoñibilidade horaria das profesoras 
implicadas, a capacitación na lingua inglesa da profesora de matemáticas e o interese dos alumnos no 
coñecemento da terminoloxía científica en inglés para futuros estudos tecnolóxicos.

0 plan aplicarase na materia do Matemáticas de 3º da E.S.O. e en 4° da E.S.O. 

4. PROGRAMACIÓN DE 3º E 4º DA ESO

1. 1. TERCEIRO CURSO DO E.S.O.

Obxectivos
Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir
novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo
das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na
lingua castelá, textos e mensaxes complexas, relacionadas co mundo das matemáticas.

Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera
tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo,
como condición  necesaria  para unha realización  eficaz  das tarefas  da aprendizaxe  e
como medio de desenvolvemento persoal. 

Concibir  o  coñecemento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se  estrutura  en
materias,  así  como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en
diversos campos do coñecemento e da experiencia.

Desenvolver  o  espírito  emprendedor  e  a  confianza  en  si  mesmo,  a  participación,  o
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar,
tomar decisións e asumir responsabilidades. 

Secuencia de contidos e temporalización

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE
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Números e álxebra

 Conxuntos

numéricos

 Proporcionalidade

 Potencias e raíces

 Polinomios

Álxebra e Xeometría

 Ecuacións  e

sistemas

 Figuras planas 

 Corpos

xeométricos

Funcións

 Sucesións.

 Funcións.  Funcións  lineais  e

cuadráticas. 
Estatística e probabilidade

 Estatística unidimensional

 Probabilidade

Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

Contidos

 Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica,

numérica,  alxébrica,  etc.),  reformulación  do  problema,  resolver  subproblemas,

reconto exhaustivo, empezar por casos particulares sinxelos, buscar regularidades e

leis, etc.

 Reflexión  sobre  os  resultados:  revisión  das  operacións  utilizadas,  asignación  de

unidades aos resultados, comprobación e interpretación das solucións no contexto da

situación, procura doutras formas de resolución, etc.

 Formulación  de  proxectos  e  investigacións  matemáticas  escolares,  en  contextos

numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, de xeito individual

e en equipo. Elaboración e presentación dos informes correspondentes.

 Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade

e matemáticos, de xeito individual e en equipo.

 Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar

as dificultades propias do traballo científico. 

 Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para: 

o Recollida ordenada e a organización de datos. 

o Elaboración  e  creación  de  representacións  gráficas  de  datos  numéricos,

funcionais ou estatísticos.

o Facilitación  da  comprensión  de  conceptos  e  propiedades  xeométricas  ou

funcionais,  e  realización  de  cálculos  de  tipo  numérico,  alxébrico  ou

estatístico. 

o Deseño  de  simulacións  e  elaboración  de  predicións  sobre  situacións

matemáticas diversas.

o Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo e as

conclusións e os resultados obtidos.

PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO IES CARLOS CASARES VIGO 102 DE 150



o Consulta,  comunicación  e  compartición,  en  ámbitos  apropiados,  da

información e as ideas matemáticas.

Criterios de avaliación

 Utilizar  procesos  de  razoamento  e  estratexias  de  resolución  de  problemas,

realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas.

 Describir e analizar situacións de cambio, para atopar patróns, regularidades e leis

matemáticas,  en  contextos  numéricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos  e

probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer predicións.

 Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos datos, outras

preguntas, outros contextos, etc. 

 Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e conclusións obtidas nos

procesos de investigación.

 Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da

realidade  cotiá,  avaliando  a  eficacia  e  as  limitacións  dos  modelos  utilizados  ou

construídos.

 Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático.

 Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas.

 Reflexionar sobre as decisións tomadas e aprender diso para situacións similares

futuras.

 Empregar  as  ferramentas  tecnolóxicas  adecuadas,  de  xeito  autónomo,  realizando

cálculos  numéricos,  alxébricos  ou  estatísticos,  facendo  representacións  gráficas,

recreando situacións matemáticas mediante simulacións ou analizando con sentido

crítico situacións diversas que axuden á comprensión de conceptos matemáticos ou

á resolución de problemas.

 Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira habitual no

proceso  de  aprendizaxe,  procurando,  analizando  e  seleccionando  información

salientable na Internet ou noutras fontes, elaborando documentos propios, facendo

exposicións e argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos apropiados para

facilitar a interacción.

Estándares de aprendizaxe

 Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e

contexto do problema).

 Valora  a  información  dun  enunciado  e  relaciónaa  co  número  de  solucións  do

problema.

 Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que

cumpra resolver, valorando a súa utilidade e eficacia.
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 Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas,

reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas.

 Identifica  patróns,  regularidades  e  leis  matemáticas  en  situacións  de  cambio,  en

contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos.

 Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os

resultados esperables, e valora a súa eficacia e a súa idoneidade.

 Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución, e os

pasos e as ideas importantes,  analizando a coherencia da solución ou procurando

outras formas de resolución.

 Formúlase novos problemas,  a partir  de un resolto,  variando os datos,  propondo

novas  preguntas,  resolvendo  outros  problemas  parecidos,  formulando  casos

particulares ou máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o problema e

a realidade.

 Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando as

linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística.

 Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de

interese.

 Establece  conexións  entre  un  problema  do  mundo  real  e  o  mundo  matemático,

identificando  o  problema  ou os  problemas  matemáticos  que  subxacen  nel,  e  os

coñecemento matemáticos necesarios.

 Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.

 Desenvolve  actitudes  adecuadas  para  o  traballo  en  matemáticas  (esforzo,

perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada).

 Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese

adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación.

 Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e

formularse preguntas, e procurar respostas adecuadas, tanto no estudo dos conceptos

como na resolución de problemas.

 Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.

 Toma decisións  nos procesos de resolución de problemas,  de investigación e  de

matematización  ou de  modelización,  valorando  as  consecuencias  destas  e  a  súa

conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

 Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a

potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprende para situacións futuras similares.

 Selecciona  ferramentas  tecnolóxicas  axeitadas  e  utilízaas  para  a  realización  de

cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes impida ou

non aconselle facelos manualmente.
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 Utiliza  medios  tecnolóxicos  para  facer  representacións  gráficas  de  funcións  con

expresións  alxébricas  complexas  e  extraer  información  cualitativa  e  cuantitativa

sobre elas.

 Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas

para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas.

 Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer

informacións e elaborar conclusións.

 Elabora  documentos  dixitais  propios  (de  texto,  presentación,  imaxe,  vídeo,  son,

etc.),  como resultado do proceso de procura,  análise  e  selección de información

relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou

difusión.

 Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na

aula.

 Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso

de aprendizaxe, recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e

débiles de seu proceso educativo e establecendo pautas de mellora.

 Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas.

Bloque 2. Números e álxebra

Contidos

 Números racionais. Transformación de fraccións en decimais e viceversa. Números

decimais exactos e periódicos. Fracción xeratriz.

 Operacións  con  fraccións  e  decimais.  Cálculo  aproximado  e  redondeo.  Cifras

significativas. Erro absoluto e relativo. 

 Potencias de números racionais con expoñente enteiro. Significado e uso.

 Raíces  cadradas.  Raíces  non  exactas.  Expresión  decimal.  Expresións  radicais:

transformación e operacións.

 Xerarquía de operacións.

 Investigación de regularidades, relacións e propiedades que aparecen en conxuntos

de números. Expresión usando linguaxe alxébrica. 

 Sucesións numéricas. Sucesións recorrentes Progresións aritméticas e xeométricas.

 Transformación  de  expresións  alxébricas.  Igualdades  notables.  Operacións

elementais con polinomios. Factorización de polinomios.

 Ecuacións de segundo grao cunha incógnita. Resolución por distintos métodos.

 Resolución de ecuacións sinxelas de grao superior a dous.

 Resolución de sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas.

Criterios de avaliación
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 Utilizar as propiedades dos números racionais, as raíces e outros números radicais

para  operar  con  eles,  utilizando  a  forma  de  cálculo  e  notación  adecuada,  para

resolver problemas da vida cotiá, e presentar os resultados coa precisión requirida.

 Obter  e  manipular  expresións  simbólicas  que  describan  sucesións  numéricas,

observando regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns recursivos.

 Utilizar  a  linguaxe  alxébrica  para  expresar  unha  propiedade  ou  relación  dada

mediante un enunciado, extraendo a información salientable e transformándoa.

 Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a formulación e a resolución de

ecuacións de primeiro e segundo grao, ecuacións sinxelas de grao maior que dous e

sistemas  de  dúas  ecuacións  lineais  con  dúas  incógnitas,  aplicando  técnicas  de

manipulación  alxébricas,  gráficas  ou  recursos  tecnolóxicos,  valorando  e

contrastando os resultados obtidos.

Estándares de aprendizaxe

 Recoñece distintos tipos de números (naturais, enteiros e racionais), indica o criterio

utilizado  para  a  súa  distinción  e  utilízaos  para  representar  e  interpretar

adecuadamente información cuantitativa.

 Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e

decimais infinitos periódicos, e indica neste caso o grupo de decimais que se repiten

ou forman período.

 Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou periódico.

 Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por defecto e

por  exceso  dun  número  en  problemas  contextualizados,  e  xustifica  os  seus

procedementos.

 Aplica  axeitadamente  técnicas  de  truncamento  e  redondeo  en  problemas

contextualizados,  recoñecendo  os  erros  de  aproximación  en  cada  caso  para

determinar o procedemento máis adecuado.

 Expresa o resultado dun problema utilizando a unidade  de medida  adecuada,  en

forma de número decimal,  redondeándoo se é necesario coa marxe de erro ou a

precisión que se requiran, de acordo coa natureza dos datos.

 Calcula  o  valor  de  expresións  numéricas  de  números  enteiros,  decimais  e

fraccionarios  mediante  as  operacións  elementais  e  as  potencias  de  expoñente

enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das operacións.

 Factoriza  expresións  numéricas  sinxelas  que  conteñan  raíces,  e  opera  con  elas

simplificando os resultados.

 Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei  de formación a

partir de termos anteriores.

 Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión sinxela

de números enteiros ou fraccionarios.
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 Identifica progresións aritméticas e xeométricas, expresa o seu termo xeral, calcula a

suma dos "n" primeiros termos e emprégaas para resolver problemas.

 Realiza operacións con polinomios e utilízaos en exemplos da vida cotiá. 

 Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e

unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado.

 Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras mediante o uso combinado da

regra de Ruffini, identidades notables e extracción do factor común.

 Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións e sistemas

de ecuacións, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido.

Bloque 3. Xeometría

Contidos

 Xeometría do espazo: poliedros e corpos de revolución.

 Xeometría do plano. 

 Teorema de Tales.  División dun segmento en partes proporcionais.  Aplicación á

resolución de problemas. 

 Xeometría do espazo: áreas e volumes.

 Translacións, xiros e simetrías no plano.

 O globo terráqueo. Coordenadas xeográficas e fusos horarios. Latitude e lonxitude

dun punto.

Criterios de avaliación

 Recoñecer  e  describir  os  elementos  e  as  propiedades  características  das  figuras

planas, os corpos xeométricos elementais e as súas configuracións xeométricas.

 Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas usuais para realizar medidas indirectas de

elementos inaccesibles e para obter as medidas de lonxitudes, áreas e volumes dos

corpos  elementais,  de  exemplos  tomados  da  vida  real,  representacións  artísticas

como pintura ou arquitectura, ou da resolución de problemas xeométricos.

 Calcular (ampliación ou redución) as dimensións reais de figuras dadas en mapas ou

planos, coñecendo a escala.

 Recoñecer as transformacións que levan dunha figura a outra mediante movemento

no  plano,  aplicar  eses  movementos  e  analizar  deseños  cotiáns,  obras  de  arte  e

configuracións presentes na natureza

 Identificar centros, eixes e planos de simetría de figuras planas, poliedros e corpos

de revolución.

 Interpretar o sentido das coordenadas xeográficas e a súa aplicación na localización

de puntos.
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Estándares de aprendizaxe

 Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun

ángulo, e utilízaas para resolver problemas xeométricos sinxelos.

 Manexa  as  relacións  entre  ángulos  definidos  por  rectas  que  se  cortan  ou  por

paralelas cortadas por unha secante, e resolve problemas xeométricos sinxelos.

 Identifica e describe os elementos e as propiedades das figuras planas, os poliedros e

os corpos de revolución principais.

 Calcula  o perímetro  e  a  área  de polígonos  e  de figuras  circulares  en problemas

contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.

 Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados, e establece relacións de

proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous polígonos semellantes.

 Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o teorema de

Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes en contextos diversos.

 Calcula áreas e volumes de poliedros,  cilindros,  conos e esferas, e aplícaos para

resolver problemas contextualizados.

 Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes e de superficies en situacións de

semellanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.

 Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano presentes na

natureza, en deseños cotiáns ou en obras de arte.

 Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos e os paralelos, e é

capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa latitude e a súa

lonxitude

Bloque 4. Funcións

Contidos

 Análise e descrición cualitativa de gráficas que representan fenómenos do ámbito

cotián e doutras materias. 

 Análise  e  comparación  de  situacións  de  dependencia  funcional  dadas  mediante

táboas e enunciados. 

 Utilización de calculadoras gráficas e programas de computador para a construción

e a interpretación de gráficas.

 Utilización  de modelos  lineais  para estudar situacións  provenientes  de diferentes

ámbitos  de  coñecemento  e  da  vida  cotiá,  mediante  a  confección  da  táboa,  a

representación gráfica e a obtención da expresión alxébrica. 

 Expresións da ecuación da recta.
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 Funcións cadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situacións

da vida cotiá.

Criterios de avaliación

 Coñecer os elementos que interveñen no estudo das funcións e a súa representación

gráfica.

 identificar  relacións  da  vida  cotiá  e  doutras  materias  que  poden  modelizarse

mediante unha función lineal, valorando a utilidade da descrición deste modelo e

dos seus parámetros, para describir o fenómeno analizado.

 Recoñecer  situacións  de  relación  funcional  que  necesitan  ser  descritas  mediante

funcións cadráticas, calculando os seus parámetros e as súas características.

Estándares de aprendizaxe

 Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente e asocia enunciados

de problemas contextualizados a gráficas.

 Identifica as características máis salientables dunha gráfica interpretándoas dentro

do seu contexto. 

 Constrúe  unha  gráfica  a  partir  dun  enunciado  contextualizado,  describindo  o

fenómeno exposto.

 Asocia razoadamente expresións analíticas a funcións dadas graficamente. 

 Determina  as  formas  de  expresión  da  ecuación  da  recta  a  partir  dunha  dada

(ecuación punto pendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica puntos de

corte e pendente, e represéntaa graficamente. 

 Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa.

 Calcula  os  elementos  característicos  dunha  función  polinómica  de  grao  2  e

represéntaa graficamente.

 Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas mediante

funcións cuadráticas, estúdaas e represéntaas utilizando medios tecnolóxicos cando

sexa necesario.

Bloque 5. Estatística e probabilidade

Contidos

 Fases e tarefas dun estudo estatístico.  Poboación e mostra.  Variables estatísticas:

cualitativas, discretas e continuas.

 Métodos de selección dunha mostra estatística. Representatividade dunha mostra.

 Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.

 Gráficas estatísticas.

 Parámetros de posición: cálculo, interpretación e propiedades.
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 Parámetros de dispersión: cálculo, interpretación e propiedades.

 Diagrama de caixa e bigotes.

 Interpretación conxunta da media e a desviación típica.

 Identificación  das  fases  e  tarefas  dun estudo estatístico.  Análise  e  descrición  de

traballos relacionados coa estatística, con interpretación da información e detección

de erros e manipulacións.

 Utilización de calculadora e outros medios tecnolóxicos axeitados para a análise, a

elaboración  e  a  presentación  de  informes  e  documentos  sobre  informacións

estatísticas nos medios de comunicación.

 Experiencias aleatorias. Sucesos e espazo mostral.

 Cálculo  de  probabilidades  mediante  a  regra  de  Laplace.  Diagramas  de  árbore

sinxelos. Permutacións; factorial dun número.

 Utilización  da  probabilidade  para  tomar  decisións  fundamentadas  en  diferentes

contextos.

Criterios de avaliación

 Elaborar  informacións  estatísticas  para  describir  un  conxunto  de  datos  mediante

táboas e gráficas adecuadas á situación analizada, xustificando se as conclusións son

representativas para a poboación estudada.

 Calcular  e  interpretar  os  parámetros  de  posición  e  de  dispersión  dunha variable

estatística para resumir os datos e comparar distribucións estatísticas.

 Analizar  e  interpretar  a  información  estatística  que  aparece  nos  medios  de

comunicación, valorando a súa representatividade e a súa fiabilidade.

 Estimar  a  posibilidade  de  que  aconteza  un  suceso  asociado  a  un  experimento

aleatorio sinxelo, calculando a súa probabilidade a partir da súa frecuencia relativa,

a  regra  de  Laplace  ou  os  diagramas  de  árbore,  e  identificando  os  elementos

asociados ao experimento.

Estándares de aprendizaxe

 Distingue  poboación  e  a  mostra,  e  xustifica  as  diferenzas  en  problemas

contextualizados.

 Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento de selección, en

casos sinxelos.

 Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e

pon exemplos.

 Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén información

da táboa elaborada.
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 Constrúe,  coa  axuda  de  ferramentas  tecnolóxicas,  en  caso  necesario,  gráficos

estatísticos adecuados a distintas situacións relacionadas con variables asociadas a

problemas sociais, económicos e da vida cotiá.

 Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda, mediana e cuartís) dunha

variable estatística para proporcionar un resumo dos datos.

 Calcula e interpreta os parámetros de dispersión (rango, percorrido intercuartílico e

desviación típica) dunha variable estatística,  utilizando a calculadora e a folla de

cálculo, para comparar a representatividade da media e describir os datos.

 Utiliza  un vocabulario  axeitado para describir,  analizar  e  interpretar  información

estatística dos medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. 

 Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar gráficos

estatísticos e calcular parámetros de tendencia central e dispersión.

 Emprega  medios  tecnolóxicos  para  comunicar  información  resumida  e  relevante

sobre unha variable estatística analizada

 Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas.

 Utiliza o vocabulario axeitado para describir e cuantificar situacións relacionadas co

azar. 

 Asigna  probabilidades  a  sucesos  en  experimentos  aleatorios  sinxelos  cuxos

resultados son equiprobables, mediante a regra de Laplace, enumerando os sucesos

elementais, táboas ou árbores, ou outras estratexias persoais.

 Toma a decisión correcta tendo en conta as probabilidades das distintas opcións en

situacións de incerteza.

Mínimos esixibles

1. Coñecer as distintas expresións decimais dos números racionais e cálculo das

súas fraccións xeratrices.

2. Uso das potencias de expoñente enteiro e coñecemento das súas propiedades.

3. Resolución alxébrica de ecuacións e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas

incógnitas por diferentes métodos.

4. Factorizar polinomios mediante o algoritmo de Ruffini.

5. Calcular lonxitudes e áreas de figuras planas e áreas e volumes de poliedros

6. Extraer conclusións dunha situación a partir das características locais e globais

da súa gráfica.

7. Construír gráficas de funcións lineais e cuadráticas.

8. Elaborar  unha  táboa  de  frecuencias,  calcular  media  e  desviación  típica  e

construír un gráfico asociado 

9. Cálculo da probabilidade mediante a lei de Laplace en casos sinxelos.
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CRITERIOS DE  AVALIACION EN 3º  DA E.S.O. EN RELACION

CO INGLES

De acordo coa convocatoria que regula este plan experimental, a avaliación das
actividades  propias  do curso non afectaran  a materia  implicada,  neste  caso as
Matemáticas de 3º de E.S.O.

Os  instrumentos  de  avaliación  serán  os  mesmos  empregados  na,  materia  de
Matemáticas:

 Caderno de clase

 Os traballos propostos

 Exames específicos da materia.

 O  final  desta  experiencia  o  alumnado  deberá  ter  desenvolvido  as
capacidades necesarias para:

 Nomear  en  inglés  as  principais  operacións
matemáticas  e  as  propiedades  entre  elas. Tamén nomear
os diferentes corpos xeométricos e os conceptos estatísticos.

 Realizar  e  comprender  enunciados  sinxelos  de
problemas relacionados con ecuacións e sistemas, así como
de progresións aritméticas e xeométricas.

 Comprender  as  ideas  xerais  básicas  transmitidas  a
partir dun texto ou dunha explicación oral.

5.2.PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS DE 4º ESO

Obxectivos

Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en
equipo,  como condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e
nas  súas  relacións  coas  demais  persoas,  así  como  rexeitar  a  violencia,  os
prexuízos  de  calquera  tipo  e  os  comportamentos  sexistas,  e  resolver
pacificamente os conflitos. 
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Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de  información,  para
adquirir  novos  coñecementos  con  sentido  crítico.  Adquirir  unha  preparación
básica  no  campo  das  tecnoloxías,  especialmente  as  da  información  e  a
comunicación. 

Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en
materias,  así  como coñecer  e aplicar  os métodos para identificar  os problemas
en diversos campos do coñecemento e da experiencia.

Desenvolver  o  espírito  emprendedor  e  a  confianza  en  si  mesmo,  a  participación,  o
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar,
tomar decisións e asumir responsabilidades.

Secuencia de contidos e temporalización

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

Números

 Repaso  dos

conxuntos  numéricos.

Números  reais.  A  recta

real.

 Intervalos  na  recta

real.

 Repaso  das

potencias.  Potencias  de

expoñente  natural,  enteiro,

racional e irracional.

 Logaritmo  dun

número.  Propiedades  dos

logaritmos.  Ecuacións

exponenciais  e

logarítmicas.

Álxebra

 Identidades

notables.  Polinomios  e

factorización.

 Operacións  con

fraccións alxebraicas. 

 Ecuacións

diferentes de grao 2. 

 Resolución  de

problemas con ecuacións e

Trigonometría

 Ángulo  de  dúas

semirrectas. Distintos tipos

de  ángulos.  Sistemas  de

medidas de ángulos.

 Razóns

trigonométricas  dun

ángulo  agudo.  Relación

entre elas. 

 Resolución  de

triángulos rectángulos.

Xeometría plana

 Vectores  fixos  e

libres  no  plano.

Operacións  con  vectores

libres.

 Sistemas  de

referencia  no  plano.

Determinación  dunha

recta.

 Distintas  ecuacións

da recta. 

 Posicións  relativas

de dúas rectas.

Funcións reais de variable
real.

 Concepto de función.

 Dominio  e  percorrido

de unha función.

 Funcións  crecentes  e

decrecentes.

 Funcións acoutadas.

 Inversa  dunha  función

inxectiva.

 Relación  entre  as

gráficas  de  dúas

funcións inversas.

 Funcións elementais.

 Funcións  definidas  a

anacos.

 Funcións exponenciais e

logarítmicas.

Estatística

 Repaso  de  estatística

descritiva.

 Números  factoriais  e

propiedades.

 Números  combinatorios

e propiedades.
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1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

sistemas.

 Inecuacións

 Variacións,

combinacións  e

permutacións  simples  e

con repetición.

 Binomio de Newton.

 Probabilidade.

Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

Contidos

 Planificación do proceso de resolución de problemas.

 Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica,

numérica, alxébrica, etc.), reformulación do problema, resolución de subproblemas,

reconto  exhaustivo,  comezo  por  casos  particulares  sinxelos,  procura  de

regularidades e leis, etc.

 Reflexión  sobre  os  resultados:  revisión  das  operacións  utilizadas,  asignación  de

unidades aos resultados, comprobación e interpretación das solucións no contexto da

situación, procura doutras formas de resolución, etc.

 Formulación  de  proxectos  e  investigacións  matemáticas  escolares,  en  contextos

numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, de xeito individual

e en equipo. Elaboración e presentación dos informes correspondentes.

 Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade

e matemáticos, de xeito individual e en equipo.

 Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar

as dificultades propias do traballo científico.

 Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para: 

 Recollida ordenada e a organización de datos. 

 Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, funcionais

ou estatísticos.

 Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades xeométricas ou funcionais,

e realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

 Deseño de simulacións  e elaboración de predicións  sobre situacións matemáticas

diversas.

 Elaboración  de  informes  e  documentos  sobre  os  procesos  levados  a  cabo  e  as

conclusións e os resultados obtidos.
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 Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da información e as

ideas matemáticas.

Criterios de avaliación

 Expresar  verbalmente,  de  xeito  razoado,  o  proceso  seguido  na  resolución  dun

problema.

 Utilizar  procesos  de  razoamento  e  estratexias  de  resolución  de  problemas,

realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas.

 Describir e analizar situacións de cambio, para atopar patróns, regularidades e leis

matemáticas,  en  contextos  numéricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos  e

probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer predicións

 Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos datos, outras

preguntas, outros contextos, etc. 

 Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e conclusións obtidas nos

procesos de investigación.

 Desenvolver  procesos  de  matematización  en  contextos  da  realidade  cotiá

(numéricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos  ou  probabilísticos)  a  partir  da

identificación de problemas en situacións problemáticas da realidade.

 Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da

realidade  cotiá,  avaliando  a  eficacia  e  as  limitacións  dos  modelos  utilizados  ou

construídos.  Desenvolver  e  cultivar  as  actitudes  persoais  inherentes  ao  quefacer

matemático.

Estándares de aprendizaxe

 Expresa  verbalmente,  de  xeito  razoado,  o  proceso  seguido  na  resolución  dun

problema, coa precisión e o rigor adecuados.

 Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e

contexto do problema).

 Valora  a  información  dun  enunciado  e  relaciónaa  co  número  de  solucións  do

problema.

 Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que

cumpra resolver, valorando a súa utilidade e a súa eficacia.

 Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas,

reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas.

 Identifica  patróns,  regularidades  e  leis  matemáticas  en  situacións  de  cambio,  en

contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos.

 Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os

resultados esperables, e valora a súa eficacia e a súa idoneidade.
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 Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución e os

pasos e as ideas importantes,  analizando a coherencia da solución ou procurando

outras formas de resolución.

 Formúlase novos problemas,  a partir  de un resolto,  variando os datos,  propondo

novas  preguntas,  resolvendo  outros  problemas  parecidos,  formulando  casos

particulares ou máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o problema e

a realidade.

 Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando as

linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística.

 Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de

interese.

 Establece  conexións  entre  un  problema  do  mundo  real  e  o  mundo  matemático,

identificando  o  problema  ou  os  problemas  matemáticos  que  subxacen  nel  e  os

coñecementos matemáticos necesarios.

 Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución

dun problema ou duns problemas dentro do campo das matemáticas.

 Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.

 Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as

limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia.

 Reflexiona  sobre  o  proceso  e  obtén  conclusións  sobre  el  e  os  seus  resultados,

valorando outras opinións.

 Desenvolve  actitudes  adecuadas  para  o  traballo  en  matemáticas  (esforzo,

perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada).

 Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese

adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación.

 Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso.

 Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e

formularse preguntas, e procurar respostas adecuadas, tanto no estudo dos conceptos

como na resolución de problemas.

 Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.

 Toma decisións  nos procesos de resolución de problemas,  de investigación e  de

matematización  ou  de  modelización,  e  valora  as  consecuencias  destas  e  a  súa

conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

 Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a

potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprende para situacións futuras similares.
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 Selecciona  ferramentas  tecnolóxicas  axeitadas  e  utilízaas  para  a  realización  de

cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes impida ou

non aconselle facelos manualmente.

 Utiliza  medios  tecnolóxicos  para  facer  representacións  gráficas  de  funcións  con

expresións  alxébricas  complexas  e  extraer  información  cualitativa  e  cuantitativa

sobre elas.

 Deseña  representacións  gráficas  para  explicar  o  proceso  seguido na  solución  de

problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos.

 Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas

para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas.

 Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer

informacións e elaborar conclusións.

 Elabora  documentos  dixitais  propios  (de  texto,  presentación,  imaxe,  vídeo,  son,

etc.),  como resultado do proceso de procura,  análise  e  selección de información

relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou

difusión.

 Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na

aula.

 Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso

de aprendizaxe, recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e

débiles de seu proceso educativo e establecendo pautas de mellora.

 Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas.

Bloque 2. Números e álxebra

Contidos

 Recoñecemento  de  números  que  non  poden  expresarse  en  forma  de  fracción.

Números irracionais. 

 Representación de números na recta real. Intervalos.

 Interpretación  e  utilización  dos  números  reais,  as  operacións  e  as  propiedades

características  en  diferentes  contextos,  elixindo  a  notación  e  a  precisión  máis

axeitadas en cada caso.

 Potencias de expoñente enteiro ou fraccionario e radicais sinxelos. Relación entre

potencias e radicais.

 Operacións e propiedades das potencias e dos radicais.

 Xerarquía de operacións.

 Cálculo con porcentaxes. Xuro simple e composto.

 Logaritmos: definición e propiedades. 
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 Manipulación de expresións alxébricas. Utilización de igualdades notables.

 Polinomios. Raíces e factorización.

 Ecuacións de grao superior a dous.

 Fraccións alxébricas. Simplificación e operacións.

 Resolución  de  problemas  cotiáns  e  doutras  áreas  de  coñecemento  mediante

ecuacións e sistemas.

 Inecuacións  de  primeiro  e  segundo  grao.  Interpretación  gráfica.  Resolución  de

problemas.

Criterios de avaliación

 Coñecer  os  tipos  de  números  e  interpretar  o  significado  dalgunhas  das  súas

propiedades máis características (divisibilidade, paridade, infinitude, proximidade,

etc.).

 Utilizar  os  tipos  de  números  e  operacións,  xunto  coas  súas  propiedades,  para

recoller, transformar e intercambiar información, e resolver problemas relacionados

coa vida diaria e con outras materias do ámbito educativo.

 Construír  e  interpretar  expresións  alxébricas,  utilizando  con  destreza  a  linguaxe

alxébrica, as súas operacións e as súas propiedades.

 Representar  e  analizar  situacións  e relacións  matemáticas  utilizando inecuacións,

ecuacións e sistemas para resolver problemas matemáticos e de contextos reais.

Estándares de aprendizaxe

 Recoñece  os  tipos  de  números  reais  (naturais,  enteiros,  racionais  e  irracionais),

indicando o criterio seguido, e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente

información cuantitativa.

 Aplica  propiedades  características  dos  números  ao  utilizalos  en  contextos  de

resolución de problemas.

 Opera  con  eficacia  empregando  cálculo  mental,  algoritmos  de  lapis  e  papel,

calculadora ou programas informáticos, e utilizando a notación máis axeitada.

 Realiza estimacións correctamente e xulga se os resultados obtidos son razoables.

 Establece as relacións  entre radicais  e potencias,  opera aplicando as propiedades

necesarias e resolve problemas contextualizados.

 Aplica  porcentaxes  á  resolución  de  problemas  cotiáns  e  financeiros,  e  valora  o

emprego de medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira.

 Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición ou mediante a aplicación das

súas propiedades, e resolve problemas sinxelos.

 Compara,  ordena,  clasifica  e  representa  distintos  tipos  de números  sobre a  recta

numérica utilizando diversas escalas.
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 Resolve problemas que requiran propiedades e conceptos específicos dos números.

 Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica. 

 Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando a regra de Ruffini, ou outro

método máis axeitado.

 Realiza  operacións  con  polinomios,  igualdades  notables  e  fraccións  alxébricas

sinxelas.

 Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións de grao superior

a dous.

 Formula  alxebricamente  as  restricións  indicadas  nunha  situación  da  vida  real,

estúdao  e  resolve,  mediante  inecuacións,  ecuacións  ou  sistemas,  e  interpreta  os

resultados obtidos.

Bloque 3. Xeometría

Contidos

 Medidas de ángulos no sistema sesaxesimal e en radiáns

 Razóns trigonométricas. Relacións entre elas. Relacións métricas nos triángulos.

 Aplicación dos coñecementos xeométricos á resolución de problemas métricos no

mundo físico: medida de lonxitudes, áreas e volumes. 

 Razóns trigonométricas. Relacións entre elas. Relacións métricas nos triángulos.

 Iniciación  á  xeometría  analítica  no  plano:  coordenadas.  Vectores.  Ecuacións  da

recta. Paralelismo; perpendicularidade.

 Semellanza. Figuras semellantes. Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos

semellantes.

 Aplicacións  informáticas  de  xeometría  dinámica  que  facilite  a  comprensión  de

conceptos e propiedades xeométricas.

Criterios de avaliación

 Utilizar as unidades angulares dos sistemas métrico sesaxesimal e internacional, así

como as relacións e as razóns da trigonometría elemental, para resolver problemas

trigonométricos en contextos reais.

 Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situacións

reais, empregando os instrumentos, as técnicas ou as fórmulas máis adecuadas, e

aplicando as unidades de medida.

 Coñecer e utilizar os conceptos e os procedementos básicos da xeometría analítica

plana  para  representar,  describir  e  analizar  formas  e  configuracións  xeométricas

sinxelas.

Estándares de aprendizaxe
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 Utiliza  conceptos  e  relacións  da  trigonometría  básica  para  resolver  problemas

empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso, para realizar os cálculos.

 Utiliza  as ferramentas  tecnolóxicas,  as  estratexias  e  as  fórmulas  apropiadas  para

calcular ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de corpos e figuras xeométricas.

 Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as súas relacións.

 Utiliza  as  fórmulas  para  calcular  áreas  e  volumes  de  triángulos,  cuadriláteros,

círculos,  paralelepípedos,  pirámides,  cilindros,  conos  e  esferas,  e  aplícaas  para

resolver problemas xeométricos, asignando as unidades apropiadas.

 Establece correspondencias analíticas entre as coordenadas de puntos e vectores.

 Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo dun vector.

 Coñece o significado de pendente dunha recta e diferentes formas de calculala.

 Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos datos coñecidos

 Recoñece  distintas  expresións  da  ecuación  dunha  recta  e  utilízaas  no  estudo

analítico das condicións de incidencia, paralelismo e perpendicularidade.

 Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras xeométricas e observar

as súas propiedades e as súas características.

Bloque 4. Funcións

Contidos

 Interpretación  dun  fenómeno  descrito  mediante  un  enunciado,  unha  táboa,  unha

gráfica ou unha expresión analítica. Análise de resultados.

 Funcións  elementais  (lineal,  cadrática,  proporcionalidade  inversa,  exponencial  e

logarítmica, e definidas en anacos): características e parámetros.

 Taxa de variación media como medida da variación dunha función nun intervalo. 

 Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a construción e a

interpretación de gráficas.

 Recoñecemento  doutros modelos  funcionais:  aplicacións  a contextos e situacións

reais. 

 Utilización  de  calculadoras  gráficas  e  software  específico  para  a  construción  e

interpretación de gráficas.

Criterios de avaliación

 Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de función que

pode representalas,  e  aproximar  e  interpretar  a  taxa  de  variación  media  a  partir

dunha gráfica ou de datos  numéricos,  ou mediante  o estudo dos  coeficientes  da

expresión alxébrica.
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 Analizar información proporcionada a partir de táboas e gráficas que representen

relacións funcionais asociadas a situacións reais obtendo información sobre o seu

comportamento, a evolución e os posibles resultados finais.

Estándares de aprendizaxe

 Identifica  e explica relacións  entre  magnitudes  que poden ser descritas mediante

unha relación funcional, e asocia as gráficas coas súas correspondentes expresións

alxébricas.

 Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas magnitudes para

os  casos  de  relación  lineal,  cadrática,  proporcionalidade  inversa,  exponencial  e

logarítmica, empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso.

 Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de funcións elementais.

 Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno a partir do comportamento

dunha gráfica ou dos valores dunha táboa.

 Analiza o crecemento ou decrecemento dunha función mediante a taxa de variación

media calculada a partir da expresión alxébrica, unha táboa de valores ou da propia

gráfica.

 Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, cadráticas, de

proporcionalidade inversa, definidas a anacos e exponenciais e logarítmicas.

 Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais.

 Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando eixes e unidades axeitadas.

 Describe as características máis importantes que se extraen dunha gráfica sinalando

os valores puntuais ou intervalos da variable que as determinan utilizando tanto lapis

e papel como medios tecnolóxicos.

 Relaciona distintas táboas de valores, e as súas gráficas correspondentes.

Bloque 5. Estatística e probabilidade

Contidos

 Introdución á combinatoria: combinacións, variacións e permutacións.

 Cálculo de probabilidades mediante a regra de Laplace e outras técnicas de reconto.

 Probabilidade simple e composta. Sucesos dependentes e independentes.

 Experiencias  aleatorias  compostas.  Utilización  de  táboas  de  continxencia  e

diagramas de árbore para a asignación de probabilidades.

 Probabilidade condicionada.

 Utilización  do  vocabulario  adecuado  para  describir  e  cuantificar  situacións

relacionadas co azar e a estatística.

 Identificación das fases e as tarefas dun estudo estatístico.
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 Gráficas  estatísticas:  tipos  de  gráficas.  Análise  crítica  de  táboas  e  gráficas

estatísticas nos medios de comunicación e en fontes públicas oficiais (IGE, INE,

etc.). Detección de falacias.

 Medidas de centralización e dispersión: interpretación, análise e utilización.

 Comparación de distribucións mediante o uso conxunto de medidas de posición e

dispersión.

 Construción e interpretación de diagramas de dispersión. Introdución á correlación.

 Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de datos estatísticos.

Criterios de avaliación

 Resolver situacións e problemas da vida cotiá aplicando os conceptos do cálculo de

probabilidades e técnicas de reconto axeitadas.

 Calcular  probabilidades  simples  ou  compostas  aplicando  a  regra  de  Laplace,  os

diagramas de árbore, as táboas de continxencia ou outras técnicas combinatorias.

 Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas co azar e

a estatística, analizando e interpretando informacións que aparecen nos medios de

comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.).

 Elaborar  e  interpretar  táboas  e  gráficos  estatísticos,  así  como  os  parámetros

estatísticos  máis  usuais,  en  distribucións  unidimensionais  e  bidimensionais,

utilizando os medios máis axeitados (lapis e papel, calculadora ou computador), e

valorando cualitativamente a representatividade das mostras utilizadas.

Estándares de aprendizaxe

 Aplica  en  problemas  contextualizados  os  conceptos  de  variación,  permutación  e

combinación.

 Identifica  e  describe  situacións  e  fenómenos  de  carácter  aleatorio,  utilizando  a

terminoloxía axeitada para describir sucesos.

 Aplica  técnicas  de  cálculo  de  probabilidades  na  resolución  de  situacións  e

problemas da vida cotiá.

 Formula e comproba conxecturas sobre os resultados de experimentos aleatorios e

simulacións.

 Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas.

 Aplica  a  regra  de  Laplace  e  utiliza  estratexias  de  reconto  sinxelas  e  técnicas

combinatorias.

 Calcula a probabilidade de sucesos compostos sinxelos utilizando, especialmente, os

diagramas de árbore ou as táboas de continxencia.

 Resolve problemas sinxelos asociados á probabilidade condicionada. 
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 Analiza matematicamente algún xogo de azar sinxelo, comprendendo as súas regras

e calculando as probabilidades adecuadas.

 Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para  describir,  cuantificar  e  analizar  situacións

relacionadas co azar.

 Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos estatísticos.

 Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, para

extraer informacións e elaborar conclusións.

 Calcula e interpreta os parámetros estatísticos dunha distribución de datos utilizando

os medios máis axeitados (lapis e papel, calculadora ou computador).

 Selecciona unha mostra aleatoria e valora a representatividade de mostras pequenas.

 Representa diagramas de dispersión e interpreta a relación entre as variables. 

Mínimos esixibles

1. Distinción clara e precisa dos números racionais e irracionais

2. Cálculo de logaritmos a partir da súa definición e das súas propiedades.

3. Operacións con fraccións alxébricas.

4. Resolución de ecuacións e problemas asociados.

5. Resolución de inecuacións de 1º e 2º grado.

6. Coñecemento das razóns trigonométricas dun ángulo agudo.

7. Resolución de triángulos sinxelos.

8. Manexo das operacións con vectores libres. 

9. Obtención das distintas ecuacións dunha recta a partir do coñecemento dunha

delas.

10. Concepto de función e da súa inversa e propiedades elementais.

11. Distinción entre variacións, permutacións e combinacións.

12. Elaboración de táboas estatísticas sinxelas e obtención dos seus parámetros.

13. Aplicación da regra de Laplace e cálculo da probabilidade de sucesos compostos

e sinxelos.

CRITERIOS DE  AVALIACION EN 4º  DA E.S.O. EN RELACION

CO INGLES

De acordo coa convocatoria que regula este plan experimental, a avaliación das
actividades  propias  do curso non afectaran  a materia  implicada,  neste  caso as
Matemáticas de 4º de E.S.O.
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Os  instrumentos  de  avaliación  serán  os  mesmos  empregados  na,  materia  de
Matemáticas:

 Caderno de clase

 Os traballos propostos

 Exames específicos da materia.

O  final  desta  experiencia  o alumnado deberá ter  desenvolvido as capacidades
necesarias para:

 Repaso  dos  nomes  en  inglés  das  catro  operacións
matemáticas,  a  potenciación  e  a  radicación  e  das  relacións
entre elas.

 Nomear  en  inglés  as  principais  funcións  matemáticas
(  exponencial,  logarítmica,  trigonométrica....)  e  comprender
enunciados  sinxelos  de  problemas  relacionados  con  elas
(ecuacións, dominios, crecemento...)

 Coñecer o vocabulario específico dos vectores e da recta e
dos problemas plantexados con estes conceptos.

 Coñecer  o  vocabulario  axeitado  para  a  comprensión  dos
temas de sucesións e de límites de sucesións.

OBXECTIVOS DENTRO DA MATERIA NON LINGÜISTICA:

A aplicación do Plan Experimental desta Sección Bilingüe ten os seguintes 
obxectivos dentro da materia de Matemáticas

 Mellorar as competencias  lingüísticas do alumnado dentro do 
contexto plurilingüe no que se vai desenvolver a súa vida

 Favorecer a capacidade de usar a tecnoloxía dun xeito 
interactivo.

 Favorecer o desenvolvemento de estratexias de 
resolución de problemas que poidan ser aplicadas a 
outros ámbitos da vida escolar, e, máis adiante, do 
traballo.

 Facilitar a mobilidade futura tanto na educación e o 
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traballo, como nos ámbitos do ocio e da cultura.

 Promover relacións de colaboración entre os membros do grupo

 Favorecer a participación en Programas Europeos.

 Favorecer  un  clima  de  aceptación  da  diversidade  por  medio
da  comprensión   das  dificultades  coas  que  se  atopan  os
inmigrantes  que  se  enfrontan  a  aprender  todas  as  materias
nunha nova lingua.

 Animar ó profesorado a traballar dun xeito interdisciplinar.

7 ESTRATEXIAS METODÓLOXICAS

Como se especifica na convocatoria, a clase de matemáticas se desenvolverá de xeito 
bilingüe en galego e en inglés. Nun principio, terá mais peso o galego, e a 
incorporación do inglés farase progresivamente, incrementando a súa presenza a

medida que tanto o alumnado como a profesora vaian adquirindo mais seguridade e 
soltura.

A metodoloxía a empregar estará baseada nos seguintes principios:

 A lingua úsase para aprender e tamén para comunicarse. O
tipo de linguaxe que hai que aprender ven determinado pola
materia que se está estudando.

 É  mais  importante  é  que  exista  comunicación  e
fluidez;  os  erros  só  se  consideran graves se estorban na
comprensión.

 Nunha  asignatura  como  as  matemáticas,  a
adquisición  de  vocabulario  axeitado  é  un  dos  obxectivos
principais,  xa  que,  con  vocabulario  amplo  e  estruturas
gramaticais  simples,  pole  acadarse o nivel  de lingua necesario
para adquirir os coñecementos da materia.

 A profesora  debe  apoiarse,  sempre  que  sexa  apropiado
en  gráficas,  diagramas  e  imaxes,  etc  e  recorrer  a
demostracións de tipo experimental. Tamén debe apoiarse no
use  das  TIC  como  ferramentas  motivadoras  para  acceder  o
coñecemento e para favorecer a autonomía da aprendizaxe.

 Non chega con aprender a utilizar  a tecnoloxía  senón
que  hai  que  aprender  a  ser  flexibles  para  adaptarse  os
cambios.  O  grupo  terá  asignado  un  período  semanal  fixo
para a utilización da aula de informática.
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 Os  alumnos  terán  libro  de  texto  correspondente  a
asignatura en galego, para que cando traballen pola súa conta
na casa, podan resolver calquera problema que poida xurdir.

 alumnado participante recibirá sempre que sexa posible
e durante a súa hora de estudo, clases de reforzo de inglés a
maiores, impartidas tamén por Ana Mª Fontenla Blanco. Esta
hora dedicarase a reforzo das actividades de adquisición  de
vocabulario  específico  e  resolución  das  dúbidas  de  tipo
lingüístico que poidan xurdir na clase de matemáticas.
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VI.-PLAN DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E 
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Pendente de nova edición para o curso 2018-2019
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1.- XUSTIFICACIÓN
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O noso proxecto para as tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) busca a 
intervención no espazo docente e educativo para a formación e desenvolvemento  
da competencia dixital no alumnado e para os fins e obxectivos das diversas áreas 
de coñecemento da Educación Infantil e Primaria.

A incorporación do TIC nos centros escolares supón moito máis que dotar aos 
centros do equipamento e a infraestrutura. Require reformular e definir os contidos 
curriculares, o papel do alumno e do docente, e definir a propia organización do 
espazo e do tempo.

O uso das Novas Tecnoloxías, e máis concretamente o computador, xeneralizouse 
de tal forma na nosa contorna que resulta unha ferramenta imprescindible na 
actualidade. Neste sentido, a escola non debe permanecer de costas a esta 
realidade e debe proporcionar aos alumnos as aprendizaxes e recursos necesarios 
para que aprendan a utilizar esta ferramenta da forma máis adecuada.

A utilización destas ferramentas por parte dos profesores e os alumnos introduce 
unha nova dimensión nos procesos de ensino aprendizaxe que deben ser tidos en 
conta por todos os docentes do centro. É dicir, prantexamos o uso dos equipos 
existentes dentro do proceso de ensino-aprendizaxe.

Esta situación require, por tanto, que elaboremos un “Plan de Integración e 
Fomento das T.I.C”, que nos permita achegar ao alumno e ao mestre ao 
computador dunha maneira sinxela e directa. A finalidade principal deste plan será 
levar recursos TIC ás aulas e convertelos nunhas ferramentas eficaces en mans dos 
docentes para levar a cabo os procesos de ensino-aprendizaxe, aumentando desta 
maneira a calidade da educación que ofrecemos aos nosos alumnos.

Neste sentido, o “Plan de Integración e Fomento das T.I.C” é entendido como un 
recurso a disposición do profesorado encamiñado a potenciar a utilización das 
novas tecnoloxías, e máis concretamente o computador, como unha ferramenta 
máis dentro do proceso de ensino-aprendizaxe, ademais de desenvolver no 
alumnado aquelas competencias necesarias para que utilicen o computador da 
forma máis adecuada e segura en función da dispoñibilidade e renovación dos 
medios informáticos de que dispón actualmente o Centro. Ademais, solicitaremos 
colaboración á familia, ao obxecto de que os alumnos dispoñan destes materiais 
para que tamén sexan usados na contorna familiar.

O destino final deste “Plan TIC”, é converterse nunha parte máis da nosa Proposta 
Curricular. Por tanto, non terá sentido si non é asumido polo centro no seu conxunto
como unha parte integrante da realidade do mesmo.

2.- SITUACIÓN ACTUAL

No I.E.S. Carlos Casares temos presente que as tecnoloxías da información e a 
comunicación (T.I.C) inciden de forma cada vez máis determinante na vida das 
persoas, producindo transformacións na sociedade das que é imposible manterse á 
marxe.

Coñecer as principais aplicacións informáticas, saber usar internet e ter a 
capacidade de acceder, seleccionar e diferenciar entre a gran cantidade de 
información dispoñible na rede; colaborar, comunicarse e participar nas redes 
sociais, son consideradas actualmente como capacidades básicas para 
desenvolverse na sociedade da información.

Por iso, un dos obxectivos que nos expomos no noso Proxecto Educativo é o 
desenvolvemento da competencia dixital. Para desenvolver esta competencia 
redactamos este Plan "T.I.C", que se actualizará cada curso, e que ten como 
finalidade principal o fomento e a integración do TIC para que sexan unha parte 
fundamental do proceso de ensino-aprendizaxe. Con este plan tamén pretendemos:
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● Potenciar o emprego das T.I.C en todas as actividades, integrándoas como un 
recurso máis no proceso de ensino-aprendizaxe e utilizándoas nas tarefas 
administrativas do centro.

● Fomentar o seu uso activo por parte do alumnado como medio de apoio e reforzo
nas súas aprendizaxes.

● Facilitar a procura de información a través de Internet e o tratamento crítico da 
mesma.

● Utilizar programas que faciliten a aprendizaxe das diferentes áreas, ademais de 
favorecer a adquisición de habilidades, destrezas, e coñecementos das mesmas.

● Potenciar a súa comunicación con outros compañeiros da súa contorna e de fóra 
da súa contorna próxima, a través de Internet e as redes sociais.

● Utilizar as T.I.C como medio de investigación para ampliar coñecementos e 
elaborar pequenos proxectos a nivel individual e/ou colectivo.

● Utilizar o computador como medio de creación, de integración, de cooperación e 
de expresión das ideas de cada un.

Para levar a cabo o noso Plan de Integración e Fomento das T.I.C é necesario partir 
dunha análise previa da situación na que se atopa o centro. Neste sentido tivemos 
en conta as seguintes cuestións:

2.1.-Recursos do Centro e a súa utilización.

O centro dispón dos seguintes recursos:

Un computador por aula, con conexión a internet e encerado dixital con equipo de 
son en

tódalas aulas(con Ubuntu MATE 16.04).

Unha aula de informática con 21 computadores, encerado dixital con equipo de son 
(Con Windows 10)

Unha segunda aula de informática con 21 computadores, encerado dixital e equipo 
de son (Con Kubuntu 16.04).

Na sala de profesores dispóñense de 5 computadores e unha 
impresora/fotocopiadora.

Unha aula con un computador, encerado dixital e equipo de son, un televisor con 
reprodutor VHS e de DVD.

Tódolos departamentos, os laboratorios de Física e Química, Ciencias Naturais, aula 
de Debuxo e aula de Música, dispoñen de computador, e varios deles que as veces 
se utilizan como aula dispoñen de proxector.

Cada membro do equipo directivo, a orientadora , os administrativos e a conserxe 
dispoñen de computador, nunha rede independente do resto de centro, ademais de 
tres máquinas, fotocopiadoras.

2.2.-Necesidades detectadas en relación aos recursos Tic.

O mantemento de tódolos equipos informáticos corre a cargo do coordinador TIC, 
xunto co Secretario do centro, recorrendo a empresas alleas (UAC) ao centro no 
caso de avarías graves.

Representa un problema complexo o mantemento en correcto estado de 
funcionamento de tódolos equipos , non só polo elevado número deles, senón que 
tamén pola variedade de modelos. Así, nestas circunstancias resulta practicamente 
imposible manter tódolos equipos dispoñibles, ao que lle hai que sumar os 
problemas inherentes a propia rede de internet. Parécenos aconsellable externalizar
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completamente o mantemento a través dun servizo integral presencial ou remoto, 
proporcionado por algunha empresa especializada no tema .

3.- OBXECTIVOS.

Entendemos o “Plan de integración e fomento das T.I.C como un recurso a 
disposición do profesorado encamiñado a potenciar a utilización das novas 
tecnoloxías, e máis concretamente o computador, como unha ferramenta máis 
dentro do proceso de ensino-aprendizaxe, ademais de desenvolver no alumnado 
aquelas competencias necesarias para que utilicen o computador da forma máis 
adecuada e segura.

A finalidade principal deste plan é converter o TIC nunha ferramenta eficaz en mans
dos docentes para levar a cabo os procesos de ensino-aprendizaxe, aumentando 
desta maneira a calidade da educación que ofrecemos aos nosos alumnos, como un
dos principios fundamentais recollidos na LOMCE, no preámbulo XI, como elemento 
transformador da sociedade actual.

Por tanto, no Plan TIC, non basta con ter os computadores e os encerados dixitais 
ou proxectores nas aulas e utilizalos de maneira esporádica en determinadas 
actividades e sempre en función da formación do titor correspondente; senón que 
engloba unha serie de prácticas e actuacións secuenciadas e temporalizadas que 
todos os profesores do centro realizarán de forma coordinada e planificada.

Neste sentido, consideramos catro ámbitos ao redor dos cales van virar os 
obxectivos do noso plan, contando cos recursos que a continuación se relacionan:

a. O computador da aula e o proxector.(manexo do encerado dixital).

b. As salas de informática.

c. A páxina web do centro e a aula virtual

d.Plan de formación do profesorado en TICS (software libre: LIbreOffice, MOODLE, 
navegadores, presentacións con Prezi, etc).

3.1.- OBXECTIVOS XERAIS

OBXECTIVOS XERAIS

OBXECTIVOS ACTUACIÓNS

*Potenciar o emprego do TIC e integralas como un recurso máis no proceso de 
ensino-aprendizaxe.

* Impulsar a utilización do TIC por parte do profesorado nas súas tarefas xerais do 
centro:

programacións, memorias, plans, actividades, etc.

*Potenciar a comunicación coa Comunidade Educativa e a súa contorna: páxinas 
Web, blogs, xornal escolar, correo electrónico, no que se divulgue o centro e a súa 
oferta educativa, exposicións, diferentes informacións, convocatorias, etc.

*Impulsar a comunicación con outros centros e con outras localidades a través de 
Internet, a fin de coñecer e transmitir coñecementos, experiencias, etc.

*Informar o resto do profesorado das distintas posibilidades educativas do TIC, 
programas informáticos, etc., que poden utilizarse.

*Xestionar e optimizar o uso dos recursos tecnolóxicos do centro mediante a 
revisión e o mantemento dos equipos, a web, programas, etc

*Utilización do computador e o proxector dentro do proceso de ensino aprendizaxe.
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*Recompilación de materiais curriculares para o seu uso na aula a través do 
computador e proxector.

*Utilización de programas e software educativo.

*Procura, elaboración e transmisión de información a través do TIC.

*Realización de cursos de formación.

*Contactar con centros doutras localidades ou países, e establecer correspondencia 
de experiencias, actividades, coñecementos, …

*Elaboración de horarios, programacións, actividades, etc. utilizando o TIC

.*Mantemento da páxina web do centro.

*Deseño e mantemento dos Blogs educativos que se creen (un por nivel). Uso de 
Abalar para as comunicación entre os profesores, comisións e órganos colexiados

*Incorporar nas unidades didácticas actividades e tarefas que contemplen o uso do 
TIC.

*Utilización e deseño programas de apoio a alumnos con necesidades educativas 
especiais aproveitando o TIC.

*Experimentar novas metodoloxías relacionadas co TIC para acceder á información 
e a comunicación na propia aula (si dispomos dos recursos antes mencionados para
a aula), así como para mellorar a calidade na presentación desa información.

3.2.-OBXECTIVOS PARA O PROFESORADO

OBXECTIVOS PARA O PROFESORADO

OBXECTIVOS ACTUACIÓNS

*Utilizar o TIC como medio de perfeccionar a actividade docente e para mellorar a 
calidade dos procesos de ensino-aprendizaxe.

*Fomentar o uso de programas e software educativo.

*Participar en programas de formación (presencial e a distancia) así como proxectos
de innovación e investigación relacionados para o uso pedagóxico destes medios.

*Favorecer a participación do profesorado na creación e evolución da Páxina Web 
do centro e outros recursos informáticos.

*Empregar e utilizar os computadores para as tarefas xerais e cotiás do centro: 
programacións, avaliación, informes, horarios, estatísticas, rexistros, etc.

*Participar na elaboración e deseño do Plan de Integración e fomento do TIC e da 
páxina web do instituto.

*Deseño e mantemento dos Blogs educativos de cada un dos niveis.

*Divulgación de materiais experiencias educativas realizadas no centro a través da 
web.

*Elaboración de informes, horarios, fichas, programacións, e demais traballo cotián 
do centro co computador.

*Creación de formularios, fichas de avaliación, etc.

*Uso e manexo de LibreOffice: Writer, Calc, Impress e Base

3.3.- OBXECTIVOS PARA O ALUMNADO.

OBXECTIVOS PARA O ALUMNADO

OBXECTIVOS ACTUACIÓNS
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*Utilizar web e programas educativos que faciliten a súa aprendizaxe nas distintas 
áreas

(Lingua, Matemáticas, Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, , etc) e favorezan a 
adquisición de habilidades, destrezas e coñecementos.

*Utilizar o computador como fonte de información, dándolle as pautas para acceder 
á información de forma crítica e precisa.

*Potenciar a súa comunicación con outros compañeiros e compañeiras da súa 
contorna e fóra da súa contorna próxima.

* Familiarizar ao alumno co medio informático e as novas tecnoloxías, propiciando 
que vexa este como unha ferramenta de aprendizaxe, ademais do seu uso para o 
tempo de lecer.

* Uso de enlaces colgados na web das distintas áreas do currículo.

* Elaboración de pequenos traballos, informes, exposicións relacionadas coas 
diferentes áreas do currículo.

* Procura de información en internet de forma crítica e selectiva para a elaboración 
de informes, traballos, etc.

*Establecer correspondencia de experiencias, actividades, coñecementos, con 
outros compañeiros/as da localidade ou doutras cidades ou países.

* Uso seguro do correo electrónico, chat, foros, etc e outros medios de 
comunicación a través da rede.

4.- ORGANIZACIÓN.

Unha boa organización é clave no éxito en calquera proxecto. En canto á 
organización que levaremos para pór en práctica o noso Plan de Fomento do TIC 
centrarémonos en dous ámbitos que creemos fundamentais:

 O coordinador TIC e as súas funcións.

 Organización dos recursos humanos e materiais

4.1 O Coordinador T.I.C

Como dixemos na introdución, para a realización do Plan TIC é necesaria a 
implicación de todo o claustro, dos equipos docentes e en especial dos titores, pois 
son eles, os que se non hai máis remedio levarán a cabo as actividades diarias 
relacionadas coas T.I.C. Con todo, para alcanzar os obxectivos propostos e obter un 
rendemento óptimo dos recursos dispoñibles resulta necesaria a figura do 
Coordinador, que leve todo o peso do TIC no centro.

FUNCIÓNS DO COORDINADOR TIC

● Fomentar a utilización por parte do resto do profesorado das TIC, apoiando ao 
profesorado na integración do TIC no currículo.

● Informar o profesorado sobre as novas ferramentas tecnolóxicas, os produtos e 
sistemas dispoñibles para o ensino, e difundir a súa utilización na aula e na acción 
docente.

● Elaborar, en coordinación cos titores, o Plan de Integración e Fomento das T.I.C 
s.

● Dinamizar e impulsar no Centro cantas iniciativas e proxectos xurdan entre o 
profesorado e o alumnado relacionados coas novas tecnoloxías e a educación.

● Colaborar xunto coa empresa de mantemento de recursos informáticos a 
organizar os medios e recursos de que dispón o centro, para mantelos operativos e 
actualizados.
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● Apoiar e estimular a formación do profesorado no uso e a integración das novas 
tecnoloxías no centro.

● Difundir as noticias de interese para o centro que se produzan no portal 
educativo do MECD ou de calquera Consellería de Educación ou noutras páxinas de 
Internet.

4.2.- Organización dos recursos humanos e materiais.

En canto á organización dos recursos humanos e materiais debemos partir dos 
recursos dos  que dispón o centro na actualidade. Neste sentido dispomos dos 
recursos recolleitos no punto 2 .1 deste Plan TIC.

En función destes recursos materiais e a formación do noso profesorado en canto á 
utilización pedagóxica do TIC establecemos a organización do noso centro ao redor 
de tres aspectos: profesorado, alumnos e recursos.

4.2.1.-Organización do profesorado.

Cada profesor utilizará o TIC en función da materia que imparta ao obxecto de 
conseguir un maior aproveitamento do proceso de ensino-aprendizaxe, utilizando a 
aula de informática, segundo o horario asignado ao efecto e recomendando aos 
alumnos que na súa casa entren nos enlaces colgados na web do centro. para a 
realización de actividades interactivas, presentacións, traballos de investigación, 
enviar correos electrónicos, etc. Dáse a circunstancia de que a inmensa maioría dos
alumnos teñen ordenador e conexión a internet na súa casa.

O inconveniente desta formulación está na formación do profesorado, pois haberá 
profesorado que teñan poucos coñecementos do manexo do computador e os seus 
alumnos utilizarían moi pouco este recurso. Para iso, proporanse cursos de 
formación, grupos de traballos e colaboración dos profesores máis avezados no uso 
das novas tecnoloxías. A formación obtida desta forma é a que fará posible, en máis
ou menos medida, que o Plan TIC póidase levar a cabo.

4.2.2.- Organización dos alumnos.

A organización dos alumnos vai depender sempre do número de alumnos, do 
número de horas que poidan dispor de computadores e do tipo de traballo que se 
quere realizar. Neste caso como nos decantamos por que sexa o titor o que leve a 
cabo as actividades TIC na aula será o titor o encargado de determinar a 
organización máis adecuada para os alumnos.

Estableceuse uns horarios para a utilización da aula de informática por cada grupo 
de alumnos. Neste caso pódese optar polas seguintes modalidades:

Toda a clase:

Posto que existen aulas con 21 computadores pode asistir todo o grupo á aula de 
informática co seu profesor.

Desdobre:

A metade dos alumnos na aula de informática e a outra metade na aula habitual. 
Esta organización dependerá da dispoñibilidade horaria dos mestres.

Organización dos Recursos Materiais.

En canto á organización dos recursos materiais podemos dispor dos computadores 
da sala de profesorado e informática. Para a utilización destas aula, como dixemos, 
estableceuse un horario para que poidan asistir tódolos grupos que o precisen, que 
está integrado dentro do horario xeral do centro.

5.- AVALIACIÓN
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O desenvolvemento dun proxecto de innovación en TIC debe levar asociado, como 
todo proxecto, un proceso de avaliación e reflexión que permita valorar os 
resultados e reorientalo en sucesivas actuacións.

Neste sentido facémonos varias preguntas.

5.1.-QUE AVALIAR?

RESPECTO AO ALUMNO:

O grao de consecución dos obxectivos deste proxecto en relación coas vantaxes do 
uso da tecnoloxía na aprendizaxe do alumno/a:

 Si favorece a construción do coñecemento en lugar da simple reprodución, e 
mellora as súas habilidades de pensamento crítico.

 Si estimula o interese por aprender de alumnos desmotivados e facilita a 
creatividade e a imaxinación utilizando as súas posibilidades expresivas.

 Si fomenta o traballo cooperativo entre compañeiros e favorece a comunicación 
do alumno/a con a súa contorna.

 Si posibilita o desenvolvemento das competencias crave dos alumnos/asen xeral e
os que teñen dificultades de aprendizaxe en particular.

RESPECTO AO PROFESOR:

O grao de consecución dos obxectivos do proxecto en relación coa integración da 
tecnoloxía no ensino que dirixe o profesor:

 Si o aproveitamento das tecnoloxías no desenvolvemento das unidades didácticas
foi o máis adecuado.

 Si participouse activamente na valoración, adaptación e deseño de materiais.

 Si desenvolvéronse modelos de avaliación que permitan confirmar, refugar ou 
reformular estes materiais.

 Si a formación recibida foi útil e tivo proxección na práctica.

 Si existe sensibilidade ao cambio de rol do profesor en canto á utilización do TIC 
no proceso de ensino-aprendizaxe

RESPECTO DA ORGANIZACIÓN DE RECURSOS:

O grao de consecución dos obxectivos do proxecto en relación coa organización dos
recursos e participación dos distintos axentes da contorna escolar:

 Si os recursos de que dispomos melloraron e son adecuados para utilizalos en prol
dos obxectivos do proxecto.

 Si a organización de recursos é a máis idónea.

 Si existe compromiso e entusiasmo entre todos os participantes: profesores/as, 
alumnos/as, pais/nais, etc.

 Si obsérvase especial incidencia do proxecto na práctica docente e na contorna 
familiar dos nosos alumnos.

 Si o traballo do coordinador TIC é adecuado.

CANDO AVALIAR?

Ao finalizar o ano académico para elaborar a memoria.
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VII.-PLANO DE ORIENTACIÓN E ACCIÓN 
TITORIAL
CURSO 2016 – 2017

(CADA NUEVO CURSO A CCP APROBARÁ O CORRESPONDENTE P.O.AT).

ÍNDICE

1 Introdución

2 Contextualización.

3 Análise das necesidades educativas do alumnado 

4. Obxectivos.

4.1 Obxectivos xerais

4.2 Ámbitos de actuación

4.1.1 Apoio ó proceso de aprendizaxe

4.1.2 Plan de Acción Titorial

4.1.3 Plan de Orientación Académica Profesional

5. Metodoloxía

6. Recursos persoais e materiais

1.-   INTRODUCIÓN
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A ORIENTACIÓN NO ACTUAL SISTEMA EDUCATIVO. MARCO LEGAL

Son frecuentes as referencias legais que se encontran en relación ca necesidade e o
dereito  que  teñen  os  alumnos  a  recibir  unha  adecuada  orientación  académica  e
profesional.

A LOE ( Lei Orgánica, de 3 de maio, de Educación), no seu Título preliminar contempla
entre  os  principios  nos  que  se  inspira  o  sistema  educativo  español  “a  orientación
educativa  e  profesional  dos  estudantes,  como medio necesario para  o logro  dunha
formación  personalizada,  que  propicie  unha  educación  integral  en  coñecementos,
destrezas e valores” ( Art.1.f). tamén no Art.2.2 de dito título contempla “ a orientación
educativa e profesional como un dos factores que favorecen a calidade da ensinanza e a
que os poderes públicos deberán prestar una atención prioritaria”. No Art. 2.3 queda
recollido que  “ na ESO deberase prestar especial atención á orientación educativa e
profesional do alumnado”. No Art. 26.4., se responsabiliza as administración educativas
de  “promover  as  medidas  necesarias  para  que  a  titoría  persoal  dos  alumnos  e  a
orientación  educativa,  psicopedagóxica  e  profesional,  constitúan  un  elemento
fundamental na ordenación desta etapa ( educación secundaria obrigatoria).

Cas modificacións introducidas ca  LOMCE (Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro,
para a mellora da calidade educativa) se establece que “o final de cada un dos cursos da
ESO  entregarase  aso  pais,  nais  ou  titores  legais  de  cada  alumno  un  consello
orientador, que  incluirá  un  informe  sobre  o  grao  de  logro  dos  obxectivos  e  de
adquisición das competencias correspondentes, así como unha proposta a pais, titores
legais, ou no seu caso o alumno/a do itinerario máis adecuado a seguir, que poderá
incluír a incorporación a un Programa de Mellora do Aprendizaxe e o rendemento, ou
a un Ciclo de Formación Profesional Básica.(art. 28.7)

No título III sobre o profesorado se sinala entre as súas funcións (Art.91.c) a titoría dos
alumnos, a dirección e orientación do seu aprendizaxe, en colaboración das familias”e
“ a orientación educativa, académica e profesional dos alumnos, en colaboración, no
seu caso, cos servizos o departamentos especializados”.( Art.91.d)

Tamén no R.D. 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas
mínimas  correspondentes  a  ESO,  faise  referencia  continuamente  a  importancia  da
orientación académica e profesional, Art. 1.2  “ na educación secundaria obrigatoria
prestarase especial atención á orientación educativa e profesional do alumnado”

A LOMCE no seu título X  recolle “ A flexibilización das traxectorias, de xeito que cada
estudante poida desenrolar todo o seu potencial, concretase na etapa de secundaria, no
desenrolo de Programas de Mellora da Aprendizaxe e rendemento no 2º e 3º curso, a
Formación  Profesional  Básica,  a  anticipación  dos  itinerarios  cara  e  Formación
Profesional,  e  o  bacharelato,  e  a  transformación  do  4º  curso  da  ESO  nun  curso
fundamentalmente propedéutico con dúas traxectorias diferenciadas”.
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Neste ámbito os departamentos de orientación han de constituír dentro de cada centro o
garante de que a orientación forma parte esencial da actividade educativa, e de que se
establece unha vía de asesoramento tanto ó profesorado coma as familias.

A orientación forma parte dun proceso que inclúe a toda a comunidade educativa, e
abarca toda a escolarización do alumno, sendo ádemas un proceso global que abarca
diferentes aspectos:
- Desenvolvemento persoal.
- Proceso de ensino-aprendizaxe.
- Proceso de toma de decisións.

Para garantir todos estes aspectos, é necesaria a elaboración dun plan de orientación que
permita  a  posta  en  marcha  da  orientación  educativa  e  profesional,  a  atención  a
diversidade, e a continuidade das actuacións educativas e de orientación.

2. CONTEXTUALIZACIÓN.

Este plano de actuación está deseñado para a súa posta en práctica co alumnado do IES
Carlos Casares;  alumnos de entre 1º da ESO e 2º de Bacharelato e se é o caso do
PMAR.

Este ano vaise solicitar a posibilidade de ter dous grupos de PMAR, un de dous cursos
de duración 2º e 3º de ESO, e un de 3º de ESO.

Tamén  temos  Programas  de  Reforzo  (  agrupamento  específicos)  en  1º  de  ESO nas
materias  de  lingua  castelá,  e  matemáticas,  aumentando  este  curso  a  lingua  galega;
mentres que en 2º de ESO, terán agrupamento nas mesmas materias que en primeiro, e
ademais  un  desdobre  en  inglés.   Estes  agrupamentos  teñen  mostrado  a  súa  grande
utilidade polo que supón a recuperación de alumnado que fracasaba ostensiblemente
nesas materias e que se ven observando que con esta medida se produce un cambio
significativo de actitude e unha mellora dos resultados.

Os centros adscritos ó Instituto son:

 C.E.I.P. Igrexa-Candeán.
 C.E.I.P. Sta. Mariña de Cabral.
 C.E.I.P. Carballal-Cabral.
 C.E.I.P. Cháns-Bembrive.

Tamén se recibe un número elevado de alumnos de centros non adscritos, coma:

 CEIP Mosteiro
 CEIP Valle Inclán
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Este curso as medidas de atención á diversidade, se organizaron:
 Un Agrupamento Específico en 1º de ESO ,nas materias de lingua castelá, matemáticas
e lingua galega, estes alumnos estarán exentos da materia de francés. Así como un grupo
de Apoio. Destes alumnos catro son  de Adaptación Curricular, cun nivel académico de
4º-5º  de primaria. Tamén son atendidos na Alternativa a Francés.
 No 2º  curso  de  ESO,  tamén  se  continuará  cas  mesmas  materias  con agrupamento
específico,  exentos  da materia  de francés,  e  ademais,  tamén haberá  un desdobre  na
materia de inglés
 No  2º  curso  se  organizará  un  PMAR de  dous  cursos  (2º  e  3º  de  ESO),  estamos
pendentes de aprobación, pola Inspección Ed.
 No 3º curso tamén un PMAR dun curso de duración (3º ESO), na mesma situación co
anterior.

- Coordinación cos centros adscritos

 A coordinación será a que sinala tanto o Decreto 120/1998 como a orde de 24 de xullo
do  mesmo  ano,  que  o  desenvolve,  e  contará  coa  colaboración  dos  profesores
responsables do departamento de orientación deses centros así como dos Equipos de
Orientación Específicos, cando as circunstancias así o requiran, e virá marcada polas
prioridades que marca a propia Consellería de Educación.
Ademais   a  finais  de curso se farán reunións  cos  titores  dos  centros  adscritos  para
recollida de información sobre o alumnado de 6º de primaria, que virá ao instituto, cara
a tomar medidas de atención á diversidade.

O traballo de orientación que leva a cabo a xefa do departamento de Orientación,
queda reducido en 3 horas, debido a realización de gardas no centro.

3.ANÁLISE DAS NECESIDADES EDUCATIVAS DO ALUMNADO

Un  dos  obxectivos  da  presente  reforma  educativa  é  dar  resposta  as  necesidades
educativas do alumnado, o que implica por en marcha unha serie de medidas que están
contempladas na normativa.

No primeiro curso, o alumnado de primeiro da ESO, que superou a etapa de primaria
por imperativo legal , ou non, e presenta dificultades xeneralizadas nas aprendizaxes
básicas, precisa dun reforzo nas áreas instrumentais, polo que  acordase levar a cabo con
este alumnado un Agrupamento Específico, e  para aqueles alumnos cunhas dificultades
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máis  severas,  un  grupo  de  Apoio  que  será  atendido  pola  profesora  de  Pedagoxía
Terapéutica nas seguintes materias: Lingua Castelán, Lingua Galega e Matemáticas .
Este alumnado tamén estará exento de cursar a materia de L. Estranxeira, para reforzar a
materia de L. Castelá.
No segundo curso , tamén se adoptan as mesmas medidas, programa de Reforzo nas
materias anteriormente mencionadas, e exención da L. Estranxeira, así como a profesora
de Pedagoxía Terapéutica, levará a cabo un reforzo individualizado con alumnado con
maiores dificultades, que xa tivera este reforzo no curso pasado. E desdobre en inglés.
No segundo curso tamén haberá un grupo de PMAR

No terceiro curso outro grupo de PMAR

Dentro das medidas de atención a diversidade encontrase a optatividade, como medio
para dar resposta as necesidade e intereses do alumnado. En 3º da ESO, dúas materia
das ofertadas polo centro, ademais da novidade ca LOMCE da materia de matemáticas
ou ben orientadas as ensinanzas académicas ou orientadas as ensinanzas aplicadas, e en
4º as materias troncais pasan a ser de carácter optativo, con vistas a unha maior atención
ós intereses e motivacións dos  alumnos/as de cara a futuras decisións profesionais,
habendo  dúas  opcións:  a  opción  orientada  as  ensinanzas  académicas  (cara  o
bacharelato),  ou  a  opción  orientada  as  ensinanzas  aplicadas  (  cara  á  formación
profesional)

O D.O. ten unha labor de orientación a estas materias, en colaboración cos titores para
unha adecuada información ó alumnado das diversas opcións.
Ca LOMCE, no Artigo28 “Avaliación e Promoción”,  correspóndelle aos titores a elaboración
ao final de caca curso dun Consello Orientador que deberá incluír un informe do grao de logro
dos obxectivos e da adquisición das competencias correspondentes, así como unha proposta aos
pais de itinerario mais adecuado para que continúe estudios o alumno, que poderá incluír a
incorporación  a  un  Programa de  Mellora  do  Aprendizaxe  e  Rendemento  ou  a  un  Ciclo  de
Formación profesional Básica.

No bacharelato, a orientación vai encamiñada a orientación académico-profesional, con
vistas a toma de decisións polo alumnado ó termino da etapa.
Este curso ca inseguridade sobre como vai ser a Reválida, que substitúe á Selectividade.

 Actuación nos centros adscritos

As accións con estes centros levaranse a cabo en coordinación cos orientadores dos
centros  nas  correspondentes  reunións  do  departamento,  e  fundamentalmente  no
momento de cambio de etapa, a través de reunións tanto cos titores dos grupos como cos
orientadores e se fose necesario co profesorado de apoio. Co obxectivo de compartir
información sobre as necesidades do alumnado que cambia de etapa.

4. OBXECTIVOS

4.1 OBXECTIVOS XERAIS
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. Promover a orientación educativa a todo o alumnado en xeral.

.  Asegurar  a  continuidade  educativa  a  través  das  distintas  áreas,  ciclos,  etapas  e
transicións dun centro a outro.

. Asesorar e ofrecer recursos á comunidade educativa que favorezan a posta en practica
de  medidas  organizativas  e  curriculares  de  atención  a  diversidade  que  precisa  o
alumnado.

. Asesorar e ofertar recursos á comunidade educativa para que nos distintos documentos
e actuacións do centro se contemple a atención a diversidade, e se favoreza actitudes
positivas  fronte  a  diversidade  multicultural  (  establecemento  de  plans  de  acollida,
medidas de apoio ó alumnado con dificultades de integración).

.  Colaborar  co profesorado no desenvolvemento  da acción titorial  para  favorece-los
procesos de madurez persoal, de desenrolo da propia identidade e sistema de valores, e
da progresiva toma de decisións escolares e profesionais.

. Levar a cabo as avaliacións psicopedagóxicas do alumnado que o precise, nos prazos e
tempos que permitan ofrecerlle unha resposta educativa máis axustada, en colaboración
cos equipos de ciclo e departamentos didácticos.

. Asesorar aos titores e o profesorado en xeral na cumprimentación da documentación
académica do alumnado, en especial do que recibe medidas de atención a diversidade,
propoñendo as oportunas modificacións cando sexa necesario.

. Colaborar no deseño dos criterios de avaliación e promoción do alumnado.

.  Asesorar  á  comunidade  educativa  sobre  as  posibilidades  que  ofrece  o  sistema
formativo, facilitando a madureza vocacional e a toma de decisións do alumnado.

.  Promover  actividades  informadoras  e  orientadoras  que  impliquen  as  familias  e  a
comunidade educativa na consecución dos obxectivos educativos.

.  Dinamizar  as   medidas  que  incidan  na  mellora  da  convivencia  no  centro  e  na
promoción das condutas tolerantes, a través de:
 Colaboración na diagnose sobre o estado de convivencia do centro.
 Colaboración na elaboración de propostas de mellora que impliquen aos diferentes
sectores da comunidade educativa.
 Participación na revisión do Proxecto Educativo.
 Colaboración na revisión do RRI.
 Colaboración na elaboración de protocolos para a prevención do absentismo escolar.

.  Participación  no  desenvolvemento  de  programas  integrados  ou  por  ámbitos  de
intervención que elaboren ou promovan os equipos de orientación específicos ou os
departamentos de orientación de cada centro ou varios centros a través de proxectos de
orientación conxunta.
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.Colaborar  no deseño e posta en práctica de actuacións coordinadas  cos servizos  de
orientación  do  ámbito  laboral  que  permitan  ós  usuarios  dispor  de  asesoramento  e
orientación ó longo da súa vida.

.Información sobre itinerarios formativos e profesionais, tendo en conta a lexislación
sobre a formación profesional.

.Promover a utilización das novas tecnoloxías da información e da comunicación, para a
información do alumnado cara a orientación académico profesional.

4.2  ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Os ámbitos de actuación do D.O. Serán os seguintes:

. Apoio ao proceso de ensino-aprendizaxe

. Plan de Acción Titorial

. Plan de Orientación Académico-Profesional.

. Plan de Convivencia Anexo ( Elaborado pola Dirección)

4.2.1 APOIO AO PROCESO DE APRENDIZAXE

a) Tarefas a realizar no Centro:

 Participar na CCP, no referente a:
 Colaboración nas concrecións curriculares.
 Inclusión de temas transversais nas distintas áreas ou materias.
 Colaboración  nos  aspectos  das  concrecións  curriculares,  como criterios  e
procedementos para a posta en marcha das medidas de atención a diversidade ( R.E.,
A.E, A.C. PMAR, etc)

 Fomentar a comunicación entre os distintos profesores/as que interveñan cun grupo
de alumnos/as mediante reunións..

b) Co profesorado:

O D.O. Coordinarase cos profesores en colaboración co profesorado de apoio, tratase
de:

 Efectuar un seguimento do proceso de ensino-aprendizaxe
 Revisión, modificación ou implementación de medidas de apoio que este a recibir o
alumnado con dificultades de aprendizaxe.
 Asesorar sobre entrevistas e reunións cos pais.
 Reunións periódicas a través da hora de coordinación titorial.
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c) Co alumnado:

 O D.O. Realizará en colaboración co profesorado, tarefas de prevención, detención e
tratamento das dificultades de aprendizaxe.

4.2.2 PLAN DE ACCIÓN TITORIAL

OBXECTIVOS


a) Co Profesorado:

. Facilita-lo coñecemento do alumnado ( revisións de informes finais de etapa, notas,
alumnado  procedente  do  estranxeiro,  etc),  ben  a  través  de  reunións  cos  titores,  ca
avaliación inicial, e o longo do curso cas entrevistas e reunións que procedan,
. Reunións periódicas cos titores para coordina-la acción titorial.
. Facilitar  materiais para a elaboración das actividades de titoría. Programa de titoría.
. Participación e asesoramento nas sesións de avaliación
.  Complementar,  se  é  necesario,  a  intervención  do  titor  cos  pais  dun  determinado
alumno/a.
.Aqueles  outras  que  se presentes  ao  longo do curso  (coordinación de charlas  sobre
diferentes temas que se consideren, transversais, etc)

b) Co alumnado:

.  Charlas  nos  diferentes  cursos  do  1º  ciclo  sobre  as  características  da  etapa  de
secundaria.
. Facilita-lo autocoñecemento do alumnado e potencia-la súa autoestima.
. Potencia-la integración do alumnado na aula e no centro.
. Programa de titorías: Guía de Orientación e Titoría: Programas de actuación:
 1º ESO: “Educar en valores” ,“ Convivencia”, “Aprender a pensar”, “Técnicas de
estudio”
 2º ESO: “ Autoconcepto”,  ” Convivencia”,  “ Aprender  a pensar”,  “  Técnicas de
estudio”
 3º ESO: “Educar en valores”, “ Convivencia”, ”Aprender a pensar”, “Técnicas de
estudio”
 4º ESO: “ Educar en valores”, “ Orientación académico-profesional”

. Outros programas que se leven a cabo(Prevención de Drogodependencias...)

. Atención personalizada co alumnado que o precise.

. Seguimento personalizado por parte do titor/a.

c) Cos pais:

. Facilitar unha comunicación fluída ca familia.

. Cooperar na relación titores/familias para a solución dos problemas que afecten os seus
fillos.
. Implicar aos pais na acción educativa dos seus fillos.
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ACTIVIDADES:

1º TRIMESTRE:

. Co profesorado:

- Reunión de presentación do Dpto. de Orientación, cos titores, entrega de modelos para
o alumnado de actividades de titoría.
 Información sobre os Informes de Avaliación Individualizados a cada titor.
 Reunións para organiza-lo desenrolo das titorías de 1º  curso.
 Seguimento do alumnado que recibe medidas de atención a diversidade.
 Aqueles outras que xurdan a partir das necesidades educativas.

. Co alumnado:

 Charlas co 1º e 2º, información das características da etapa.
 Actividades de coñecemento dos dereitos e deberes do alumnado.
 Elección de delegados de aula.
 Coñecemento das normas de convivencia no Centro (RRI)
 Actividades do Programa de Orientación e titoría.

. Cos pais:

-  Entrevistas e colaboración cos titores,  cas familias daqueles alumnos que precisen
algunha medida de atención a diversidade e así se considere, para informarlles de dita
medida e a súa conformidade no caso de precisarse.
 Facerlles chegar os resultados da avaliación.
 Mantelos informados do rendemento escolar dos seus fillos.
 Implicalos na acción educativa dos seus fillos (seguimento do desenrolo educativo
dos fillos, faltas de asistencia,...).

2º TRIMESTRE:

Actividades

. Co profesorado:

 Reunións para comentar os resultados da avaliación, seguimento do alumnado con
algunha medida de atención a diversidade.
 Continuación das actividades do programa de Orientación e titoría.
 Seguimento dos Reforzos Educativos, Agrupamentos Flexibles, PMAR...
 Preparación  da  segunda  avaliación,  (  atención  especial  de  cara  a  selección  de
alumnado para PMAR).
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. Co alumnado:

 Seguimento do alumnado con algunha medida de atención a diversidade.
 Continuación das actividades do programa de Orientación e titoría.
 Información e orientación cara a opcionalidade das materias.
 Posibilidade de charlas por persoal alleo ao centro sobre temas transversais.

. Cos pais:

 Entrevistas de seguimento nos casos de alumnado que así se determinen ( n.e.e.,
A.F.,  PMAR,  outros),  nos  que  participaran  P.T,  Titores,  Orientadora,  ou  aquel
profesorado implicado.
 Entrevistas familiares en novos casos que presenten dificultades.

3º TRIMESTRE

Actividades:

. Co profesorado:

 Continuación do programa de Orientación e titoría.
 Preparación da avaliación final. Consello orientador
 Colaboración cos titores da etapa,, para a confección do Consello Orientador.
 Valoración das medidas de atención a diversidade, cara a decisión para o seguinte
curso.
 Colaboración na elaboración de informes para PMAR, FPBase, etc.
 Valoración do funcionamento das titorías.

. Co alumnado:

 Continuación das actividades de titoría do programa de Orientación e titoría.
 Valoración das actividades ao longo do curso.
 Entrevistas  individuais  con  alumnado  con  problemática  que  así  o  precise  por
derivalo a PMAR, FP Base, etc.

. Cos pais:

 Entrevista con pais de alumnos con medidas de atención a diversidade que así se
determinen, co fin de continualas ou non.
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 Comunicación daqueles casos nos que se decidan medidas de atención a diversidade
cara o próximo curso.

4.2.3 PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

OBXECTIVOS:

a) Co profesorado:

 Contemplar  a  dimensión  práctica  das  áreas  e   a  súa  posible  relación  co  futuro
profesional.
 Proporcionar  ao  profesorado  información  para  unha  adecuada  orientación
académico-profesional ao alumnado.
 Coordinar as opinións do equipo educativo e o titor/a na elaboración do consello
orientador.
 Fomentar a colaboración dos diferentes axentes educativos da zona, nas tarefas de
orientación.

b) Co alumnado:

 Propiciar  o  autocoñecemento  do  alumnado,  en  especial  das  súas  características
persoais: capacidade, intereses e motivacións.
 Realizar a orientación persoal:

.  Facer  reflexionar  ao  alumnado  sobre  os  seus  habitos  de  traballo  e  o  seu
rendemento académico
. Informando sobre as distintas opcións educativas e laborais.
. Asesorando sobre optativas.
. Facilitando o consello orientador.

 Facilitar ó alumnado estratexias de búsquea activa de emprego.
 Propiciar o contacto co mundo laboral
 Dar  a  coñecer  ao  alumnado  as  posibilidades  educativas  e  profesionais  do  seu
entorno próximo.
 Ofertar unha axuda personalizada en momentos claves na súa toma de decisións, ou
ao finalizar unha etapa educativa.

c) Cos pais:

 Orientación  académico-profesional  as  familias,  especialmente  nos  casos  de
alumnado con a n.a.e.
 Implicalos no proceso orientador dos fillos, e na importancia da súa elección.
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ACTIVIDADES:

1º TRIMESTRE:

. Co profesorado:

 Reunións  co  profesorado  dos  diferentes  niveis  para  planificar  as  actividades  de
orientación académico-profesional que se levaran a cabo.
 Reunións cos titores de cada ciclo para a aplicación das correspondentes actividades.

. Co alumnado:

 1º e 2º ESO da ESO: Charlas sobre as características da etapa, estrutura do sistema
educativo, opcionalidade...
 3º  ESO:  charlas  de  recordo  da  estrutura  do  sistema  educativo  e  saídas  varias.
Información impresa.
 4º ESO: actividades sobre a toma de decisións “Aprender a decidir”
 Bacharelato:  Información  sobre  opcións  académicas  (  notas  corte  Universidade,
novas carreiras de grao, etc)

2º TRIMESTRE:

.Co profesorado:

 Reunións de avaliación do desenvolvemento das actividades de orientación do 1º
trimestre.
 Información das actividades para o 2º trimestre, e materiais para levalas a cabo.



. Co alumnado:

 1º e 2º ESO: Información sobre a opcionalidade. Distribución de material impreso
con información académica-profesional.

 Información sobre a opcionalidade,  novos itinerarios en 3º e implicacións
educativas.
 Información sobre a FPB.

_    3º ESO:
-  Información  dos  novos  itinerarios  ,  opcións  ensinanzas  académicas  e

ensinanzas aplicadas, e implicacións educativas.
_ Información sobre o PMAR
_ Información sobre a FPB

 4º ESO:
_   Información sobre a proba de Reválida (cando se publique)
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 Información sobre a etapa de Bacharelato, características e oferta educativa.
 Información  sobre  a  Formación  Profesional  Específica,  características  e
oferta educativa.
 Probas acceso F.P.

 Bacharelato:  Información  Proba  Reválida  (cando  se  publique).  Información
titulacións de Grao, Postgrao, Másters, etc

 Información F.P. de Grao Superior, características, oferta educativa. Probas
de acceso.

. Cos pais:

 Entrevistas individuais nos casos que así o requiran, para concretar saídas educativo-
profesionais dos fillos.

3º TRIMESTRE

. Co profesorado:

 Información de actividades para este trimestre, materiais a traballar.

. Co alumnado:

 1º  e 2º ESO de ESO:
 Información sobre actividades de formación complementaria para o verán
( campamentos...)
 Información sobre becas outras axudas.

 3º ESO:
 Actividades de ocio e tempo libre para o verán.
 Actividades formativas para o tempo de lecer: idiomas, etc.
 Información sobre becas, outras axudas.

 4º ESO:
 Actividades  do  programa  de  orientación  dirixidas  a:  A busca  activa  de
emprego.
 Actividades de formación para o verán.
 Información sobre becas, e axudas a estudios. Residencias...

 Bacharelato:
_    Información sobre a Reválida

 Informacións sobre axudas ao estudio. Residencias Universitarias...
 A universidade pública e privada, centros, titulacións, requisitos de acceso...
 Oferta ciclos superiores de F.P
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 Posibilidade  de  levar  a  cabo  charlas  sobre  saídas  académico-profesionais  por
profesionais alleos ao centro.

. Cos pais:

 Atención directa as demandas dos pais relativas á orientación sobre os estudios e
saídas profesionais.

NOTA: Estes temas son a modo orientativo, nas reunións de titoría, pódense seleccionar
outros en función das características do grupo ou necesidades que vaian xurdindo.

5.METODOLOXÍA

A  responsabilidade  da  orientación  académico-profesional  corresponde  en  última
instancia ó D.O., por elo este debe garantir mediante a planificación, implementación e
avaliación dun Plan de Actividades para que se leve a cabo esta orientación.

Non debemos esquecer que a orientación é un dereito dos alumnos polo que necesita
que  chegue  a  todos  eles,  e  que  se  garante  unha  continuidade  entre  as  actividades
educativas no ámbito da orientación, para elo se leva a cabo a través dos titores, así
queda reflectido no marco lexislativo no que se lle outorga un papel fundamental na
orientación do alumnado.

Tamén  é  imprescindible  que  neste  ámbito  se  implique  aos  pais,  para  un  maior
seguimento do alumno e das súas decisións.

E en todo o proceso esta implicada toda a comunidade educativa en xeral, por elo e
fundamental unha actuación coordinada entre o D.O. e o resto do profesorado, así como
o equipo directivo, xa que o D.O. é o que planifica dita orientación pero a hora de levalo
a cabo é necesaria a participación de todo o profesorado.

Non hai que esquecer outros organismos cos que o centro poida estra en contacto nun
momento determinado, Universidade, Concello, Servizos Sociais, Gabinetes Privados,
Axentes de emprego,... de cara a unha axeitada orientación educativa e profesional , e
inserción na vida activa.

6. RECURSOS PERSOAIS E MATERIAIS

Os recursos materiais empregados tanto na orientación como nas actividades de traballo
titorial,  serán  fundamentalmente  publicacións  sobre  os  mesmos  dos  organismos
públicos, outros que se encontran no mercado, e outros elaborados polo D.O.
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No referente  a  avaliación  psicopedagóxica   realizarase  mediante  as  correspondentes
probas psicométricas, ademais da entrevista, observacións directas, análise de traballos
individuais, entrevistas con profesorado, etc.

Na atención a diversidade é necesario contar con gran cantidade de material de apoio,
que permita a recuperación das áreas básicas.

Nos recursos  persoais, contamos cunha profesora de Pedagoxía Terapéutica, así como
forman parte do D.O., outro profesorado dos ámbitos lingüístico e social , científico-
matemático, o titor/a do PMAR.

Dentro dos recursos tecnolóxicos, o Dpto. Dispomos de un ordenador e unha impresora
no despacho da Orientadora, e dun ordenador na aula de Pedagoxía Terapéutica.

    7.AVALIACIÓN

A través  de  los  diferentes  axentes  educativos  realizaremos  a  avaliación  do Plan  de
Orientación. Nesta avaliación tratase de valorar o grao de consecución dos obxectivos
propostos, para elo tamén e importante o grao de implicación do profesorado en todo o
proceso, así como o axuste das actividades marcadas en relación os obxectivos.

En  canto  a  temporalización  da  avaliación,  en  primeiro  lugar  lévase  a  cabo  unha
avaliación  inicial,  que permitira  coñecer  as  necesidades  do centro,  que  constitúen  o
punto de referencia do plan de orientación.

O longo do curso levarase a cabo unha avaliación formativa de seguimento do desenrolo
das actividades, así como introducir as modificacións, suprimir ou ampliar actividades
que se consideren mais adecuadas.

Unha  avaliación  final  reflectida  na  memoria  na  que  se  establecerán  os  obxectivos
acadados e aquelas modificacións que se consideren, servindo como criterio operativo
para o vindeiro curso.

ANEXO

PLAN DE CONVIVENCIA

O desenrolo  dun clima favorable  para a  ensinanza é  un dos  factores  que definen a
calidade  da  mesma.  Para  que  isto  se  produza  esixe  que  todos  os  compoñentes  da
comunidade educativa opinen e participen de forma coordinada.

As  actuacións  titoriais,  tamén  teñen  esta  finalidade  impulsando  actuacións  para  a
mellora da convivencia nos grupos e no centro desde a participación dos alumnos.

- Actuación do Dpto. de Orientación

. Coordinación co Equipo Directivo para o desenrolo de actividades.
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. Colaboración para a mellora da convivencia e participación desde a acción titorial.

. Colaboración e asesoramento en metodoloxías cooperativas para a mellora da 
convivencia.
Colaboración na ensinanza das habilidades sociais. Participación nas reunións da 
Comisión de Convivencia.
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