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   DOCUMENTO Nº 1 DO PEC: CONTEXTO 

1. CONTEXTO XEOGRÁFICO E SOCIOECONÓMICO 

1.1 O espazo 

1.1.1.- Xeneralidades. 

A área de influencia do noso Centro sitúase no sector oriental dunha comarca coruñesa de 

fonda significación histórica e xeográfica: as Mariñas dos Freires. O seu nome ten a súa 

orixe no mundo feudal, cando a ampla zona das Mariñas coruñesas se articulaban en dous 

espazos definidos pola titularidade das terras que as compoñían. Así, o sector costeiro 

situado en torno a influencia da cidade de Betanzos e dominado pola nobreza laica 

vinculada aos Andrade, chamouse Dos Condes, e a zona do interior, rexentada polos 

monxes beneditinos de Cambre, chamouse, pola mesma razón, Dos Freires. Nunca mellor 

dito, xa que neste espazo xurisdicional se xuntaba o poder de cinco cenobios da orde de 

San Bieito, os de Brives, Pravio, Vilacoba, Cambre e Abellá. Por se isto non fose suficiente, 

temos que contar tamén coa forte influencia que tiveron sobre a comarca os Cabaleiros 

Templarios da Pobra do Burgo, monxes ao fin, ó menos ata a súa fulminante disolución en 

1312. Polo tanto, o nome vén como anel ao dedo e aparece suficientemente xustificado. Os 

límites históricos da comarca deben situarse nunha liña de contorno impreciso que 

transcorre ao través dos actuais municipios de Oleiros, Carral, A Coruña, Culleredo e 

Cambre, sendo precisamente este último o seu núcleo e eixo central de referencia. Como o 

municipio de Cambre é tamén a nosa principal área de actuación, agás outras como o de 

Carral ou a zona do Temple en Culleredo, que en realidade hoxe en día depende de outro 

centro de secundaria, constituirá o noso principal obxecto de estudio. 

1.1.2.- O medio físico. 

A.- O relevo. 

A forte personalidade da comarca xustifica que podamos falar dun espazo físico cos seus 

factores xeográficos: clima, vexetación, poboación, hábitat e actividades produtivas, ben 

definidos. A rede hidrográfica do río Mero que atravesa o val dende o embalse de Cecebre 

ata a ría do Burgo outorga unidade á paisaxe. Esta caracterízase polo seu aspecto movido e 

quebrado de suavidade de formas orográficas, onde os numerosos outeiros, que non 

superan en moito os 150 metros, separan pequenos vales sucados polos afluentes do Mero: 

os ríos Barcés, Valiñas e Gándara. Só o impresionante horst granítico que forma o Monte 

Xalo, xa no municipio de Culleredo, quebra o ton monocorde desta típica paisaxe de bocage 

atlántica de orixe Herciniano. 
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Caudal anual do río Mero (datos do aforo en A Telva. Ano hidrolóxico 2014-15) 

Extensión da conca total: 345,98 Km2 

Extensión da conca vertente: 288,57 Km2 

Mes 
Caudais medios 

mensuais (en m3/seg.) 
Aportación (Hm3) 

Ago 3,46 9,27 

Sept. 3,91 10,13 

Oct. 4,77 12,77 

Nov. 7,55 19,59 

Dec. 2,92 7,83 

Xan. 7,90 21,16 

Feb. 15,44 37,35 

Mar. 5,76 15,42 

Abr. 1,49 3,87 

Mai. 3,01 8,06 

Xuñ. 2,54 6,60 

Xull. 2,22 5,95 

Ago. 2,02 5,42 

Sept. 2,48 6,42 

 

APORTACIÓNS HISTÓRICAS NA ESTACIÓN 473 - MERO A TELVA 
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B.- O clima. 

Este aspecto da xeografía da zona ten unha importancia capital na conformación das 

condicións bióticas da paisaxe agraria e no desenvolvemento do hábitat poboacional. E, 

neste senso, estamos a falar dunha comarca privilexiada pola bondade das súas variables 

climáticas. Como todo o Noroeste peninsular, está basicamente afectada pola circulación 

xeral atmosférica nas latitudes medias, determinada polas evolucións do anticiclón dos 

Azores e a Fronte Polar. Este feito, xunto coa proximidade ao mar, sinalan un clásico clima 

Oceánico, caracterizado pola súa escasa amplitude térmica e abondosas precipitacións que, 

como en toda Galicia, diminúen moito no verán, definindo unha tendencia ou degradación 

mediterránea. A especial configuración orográfica da comarca, presidida pola orientación do 

bloque do Xalo, que atenúa a influencia mariña, e a existencia do embalse de Cecebre, que 

provoca persistentes néboas, impón variables locais que sinalan un microclima específico, 

onde destacan algúns datos:  

O municipio de Cambre presenta un clima oceánico, tépedo e húmido, con precipitacións 

relativamente abundantes, cara aos 1.000 mm. anuais, sendo os días máis chuviosos os de 

novembro e decembro e os máis secos os de xullo e agosto. A suavidade do clima 

caracterízase pola escasa oscilación das mínimas. A temperatura media anual é alta (12,3º 

C), a temperatura media das mínimas é 6,2º e a das máximas 18,5º. O período de xeadas 

abarca de Novembro a Marzo. As precipitacións exceden os 1000 mm anuais, fronte aos só 

900 mm constatados na cidade da Coruña. Estas choivas concéntranse nun 70% nas 

estacións do outono e inverno. No verán nunca superan o 12% do total anual, o que implica 

unha certa seca estival asociada á zona, que xustifica esa tendencia mediterránea da que 

temos falado máis enriba. Os ventos dominantes durante todo o ano son os de compoñente 

NE e NW. 

CLIMOGRAMA CAMBRE 
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C.- A vexetación. 

Como na maior parte de Galicia, o réxime climático de Cambre favoreceu o dominio natural 

de especies caducifolias de tipo atlántico como o carballo ou o castiñeiro, que , hoxe en día, 

teñen reducido a súa extensión ante especies máis rendibles introducidas polo home como 

o piñeiro e o eucalipto. O carballo (Quercus robur) formaba aquí extensas fragas, non fai 

falla recordar a ben coñecida de Cecebre (o bosque animado de Wenceslao Fernández 

Florez) que hoxe van desaparecendo, reducíndose a pequenas formacións asociadas ao 

castiñeiro (Castanea sativa) e ao piñeiro galego (Pinus pinaster). Outras especies como o 

salgueiro, loureiro, bidueiro, ameneiro e freixo, soen aparecer nas ribeiras do Mero e os 

seus afluentes, cada vez máis relegados. Os bosques de orixe antropóxena ocupan a maior 

parte da superficie forestal da comarca . Están formados polo disclimax do Pinus Pinaster é 

o Eucaliptus Globulus que forman os chamados bosques de repoboación que substitúen ao 

natural polo seu rápido crecemento e alta rendibilidade económica. Pero supoñen unha 

alteración do equilibrio natural, xa que contribúen ao empobrecemento dos solos co aporte 

de restos vexetais pobres en nitróxeno, acentuando os procesos de lavado e acidificación do 

mesmo. 

Resulta salientable a práctica desaparición da marisma do Temple, da que hoxe apenas 

queda algún indicio, que nos recorda a devastadora acción do home sobre o entorno. 

D.- Os solos. 

Da interacción do releve, do clima e da vexetación, derívanse uns tipos de solos que teñen 

directa incidencia na adaptación dos cultivos que conforman a paisaxe agraria. 

Como na maior parte do terreo galego, os solos son de carácter ácido, con un PH entre 5 e 

6, debido ao substrato granítico e esquistoso. Esta circunstancia fai que os nosos terreos 

sexan pobres en fósforo e teñan necesidade de cal. De non ser corrixidos estes parámetros, 

a fertilidade non é a mellor e, en consecuencia, os rendementos tenden a ser baixos. 

E.- Os cultivos. 

Tódolos elementos ambientais ata agora sinalados, inciden de xeito directo nas condicións 

de cultivo dos solos. A isohipsa dos 200 mts. delimita unha gran parte das terras de cultivo 

sistemático das de cultivo ocasional ou improdutivas pola súa elevada altura e forte 

pendente. As terras chamadas "de primeira" requiren, para ser consideradas como tales, ter 

unha pendente inferior ao 10%, unha profundidade de solo superior aos 100 cm. e un déficit 

de precipitacións que non supere os 30 días. En Cambre e Culleredo só poden ser 

consideradas de primeira algo menos do 30% das terras do seu territorio, que permiten o 

cultivo intensivo e a mecanización das labores. De feito, en Cambre dominan as terras con 

pendentes situadas entre o 10 e o 30% (34% da superficie comarcal). Soen dedicarse a 

pastos e a explotación forestal, xa que ao ser solos de profundidade mediocre e escasa 

retención de auga, resultan pouco adecuados cara ás funcións agrícolas. Merecen 

salientarse os terreos "abancalados", é dicir, aqueles que forman terrazas para evitar a 

pendente natural do terreo. Nos concellos de Cambre e Carral son moi habituais xa que 

aproveitan os extensos corredores da liña de fractura do Xalo. A pendente resultante nestes 

terreos sitúase entre o 10 e o 20%. 
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A análise das superficies dedicadas aos distintos usos do chan segundo datos da Dirección 

Xeral do Catastro mostra unha gran predominancia dos usos urbanos (chan urbano e 

infraestruturas) que alcanzan unha porcentaxe do 41,77% da superficie do termo municipal. 

Os usos de monte alto e baixo (matogueira, eucalipto e piñeiro) supoñen un 23,82%. 

Uso do solo segundo o Catastro 

Uso do solo Superficie (has) % 

Solo urbano  1.447,20 35,82% 

Árboles de ribeira  150,44 3, 72% 

Castañar  39,61 0,98% 

Eucaliptus  389,95 9,65% 

Frutais secaño  0,82 0,02 

Hidrografía construída (embalse, canal…)  2,44 0,06 

Hidrografía natural (río, lagoa, arroyo…)  46,16 1,14% 

Horta especial  144,97 3,59% 

Improdutivo  8,13 0,20% 

Labor o Labradío secaño  350,52 8,68% 

Matorral  421,93 10,44% 

Pastos  9,85 0,24% 

Pinar maderable  150,66 3,73% 

Prado o Pradeiras de regadío  38,96 0,96% 

Prados o pradeiras  553,23 13,69% 

Carballeiras 44,71 1,11% 

Vía de comunicación de dominio público  240,26 5,95% 

1.1.3.- O Medio Humano. 

A cuantificación dos efectivos humanos da nosa comarca. así como a súa evolución no 

tempo, resulta do máximo interese para nós e os nosos fins. A análise da situación 

demográfica na que nos atopamos e a que debemos prever no futuro, influirá decisivamente 

na organización académica que queiramos ter no noso Centro. 

En Cambre a taxa de natalidade correspondente ao ano 2015 é do 7,93‰, un valor moi en 

liña coa media comarcal e superior á medias provinciais e galega. Presenta unha tendencia 

descendente desde o ano 2005 desde cando perdeu máis de 4 puntos. A taxa de 

mortalidade presenta con todo valores baixos tanto respecto a a media galega (11,49‰) 

como á da súa provincia (11,10‰) e a súa comarca (9,63‰), manténdose durante este 

período con valores que oscilan desde o 5,25 do 2010 ao 7,23 do 2015.  

O movemento natural da poboación presenta entón desde o ano 1997 unha tendencia 

positiva en que sempre o número de nacementos superou ao de defuncións, pero en que 

mentres esta última variable mantén en todo o período unha tendencia alcista similar, o 

número de nacementos empezou a caer desde o ano 2009. 

O municipio de Cambre acolle un total de 112 entidades de poboación agrupadas en 12 

parroquias. As situadas ao noroeste do municipio dan cabida aos principais núcleos 

urbanos: Santa María do Amorne, onde se foi conformando un fragmento urbano de alta 

densidade e uns 9.000 habitantes, integrando os núcleos de O Temple e O Graxal; Santa 

María de Cambre onde se sitúan o núcleo histórico de Cambre e o recente asentamento da 
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Barcala. Ao sueste, as parroquias con menor densidade de poboación ( Andeiro e Vigo), 

máis próximas ao seu pasado rural. Entre estes dous territorios aparece unha área central 

ocupando, a ambos os dous lados do río Mero, as parroquias de: Sigrás, Anceis, Meixigo, 

Brexo, Cela, Pravio, Cecebre e Bribes; onde se mesturan núcleos preexistentes e 

crecementos recentes seguindo a corrente migratoria da cidade cara ás áreas rururbáns, tan 

característica dos últimos anos. Trátase de parroquias con densidades de poboación 

superiores aos 200 hab/km² (os casos de Sigrás e Cela superan os 500 hab/km²), propias 

dun ámbito metropolitano. 

Este fenómeno é especialmente certo no que respecta a áreas como O Temple, A Barcala, 

Cecebre ou a propia cabeceira de comarca, que veñen acollendo dende hai tempo o 

establecemento de urbanizacións que atraen a veciños da cidade da Coruña cara estas 

zonas periféricas, na busca de mellores condicións de vivenda e vida. A saturación e 

encarecemento do espazo construtivo na cidade, xunto á modernización e 

acondicionamento das vías de comunicación favoreceu este fenómeno de suburbanización 

na que se establecen constantemente novas residencias e vivendas secundarias destinadas 

ao lecer. Ante esta situación, as nosas previsións apuntan con claridade cara un crecemento 

do alumnado dependente do Centro, fenómeno inverso ao que ocorre nalgunhas zonas da 

cidade de A Coruña. Como exemplo da situación existente, comparemos algúns datos da 

tendencia demográfica dunha parroquia que perde poboación como Celas, xunto a outra en 

rápido crecemento como Sigrás: 

O que primeiro chama a atención é sen dúbida o rápido crecemento que presenta o concello 

dende os anos oitenta, produto das circunstancias que xa fixemos notar máis arriba. En 

consecuencia, o Centro debe esperar nos próximos anos unha afluencia continuada e en 

aumento de alumnado. A mesma tendencia pódese observar en Concellos limítrofes como 

Culleredo ou, unha tendencia á inversa en Carral con un claro retroceso da poboación. É 

importante salientar que o proceso inmigratorio detectado se concentra especialmente nos 

grupos de idade comprendidos entre os 20 e os 35 anos, colectivos de poboación en idade 

reprodutora e laboral. Esta situación explica a relativamente alta taxa de natalidade que 

presenta o Concello de Cambre, que obviamente, convive co proceso xeral de 

envellecemento da poboación que sofre toda a comunidade autónoma galega, tal vez aquí 

menos acusado que en outros lugares. Por outra parte, o proceso de feminización táxase 

nun 1,05 en favor das mulleres.  

Para rematar esta visión xeral da demografía do noso entorno, parece conveniente dar un 

repaso as variables de poboación onde pode observarse con moita claridade a 

predominancia habitacional e demográfica das zonas que miran á cidade da Coruña, fronte 

ás parroquias deprimidas do interior (distrito 2-2), dato que suliña todo o ata agora dito sobre 

a evolución da poboación de Cambre. É especialmente notable o crecemento e a oferta de 

vivenda dos distritos de A Barcala, O Graxal e O Temple, que actúan dende hai anos como 

núcleos-dormitorio para moita poboación que traballa na cidade. 
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Cambre: Principais núcleos de Poboación 

 2004 2014 

Nome Poboación Homes Mulleres Poboación Homes Mulleres 

O Temple 3539 1757 1782 5110 2519 2591 

Cambre 3194 1587 1607 3975 1951 2024 

O Graxal 3474 1660 1814 3836 1861 1975 

A Barcala 2694 1353 1341 2740 1343 1397 

Brexo - Lema 813 406 407 926 474 452 

Quintán 233 107 126 369 167 202 

Altamira 395 185 210 348 171 177 

Os Campóns 246 128 118 273 148 125 

Lendoiro 229 108 121 253 126 127 

Meixigo 267 131 136 241 119 122 

Peiraio 240 118 122 240 115 125 

Seoane 214 111 103 223 105 118 

 

Pirámide de poboación de Cambre 
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Parroquias de Cambre 

 

Para rematar debemos sinalar o cambio demográfico onde destaca o constante incremento 

da esperanza de vida e a lexítima aspiración a gozar dunha maior calidade de vida. 

No plano práctico será imprescindible reforzar os recursos sociais para afrontar esta 

situación fomentando medidas e actuacións orientadas a mellorar o nivel de vida das 

persoas, o cal sirva de acicate para a atracción de poboación nova.  

1.1.4.- O Medio socioeconómico. 

Trataremos de mostrar neste epígrafe como se articula a sociedade onde se inscribe o 

Centro, cales son as súas actividades e cara onde discorre o seu futuro. O primeiro dato que 

nos interesa é a taxa de estudos e escolaridade da poboación xa que está en relación 

directa coa evolución do mundo do traballo e da poboación activa. 

A análise do nivel de estudos dentro do municipio de Cambre no censo do ano 2011, mostra 

como característica destacada a elevada porcentaxe de poboación con estudos de terceiro 

grao (17,75%). Por sexos, a porcentaxe de mulleres con ese nivel de estudos supera ao dos 

homes un 2,57% sendo maior esta diferenza no grupo de idade de 16 a 64 (2,64%). 

Dentro deste nivel de estudos destaca de maneira relevante a porcentaxe de poboación con 

estudos primarios ou de menor nivel que, que conxuntamente superan o 40% da poboación 

(22,49% con estudos de primaria completados), mentres que os que teñen estudios 
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superiores representan o 13,75%. Por sexo, a porcentaxe de mulleres con estudos 

superiores supera a l dos homes (8,15% fronte ao 5,58%) e o contrario sucede cos estudos 

primarios, FP de grao medio e de grao superior (26,85% nos homes e 24,59% nas mulleres). 

Por idades, e segundo o censo do ano 2011 destaca o grupo de idade de 35 a 39 como a de 

maior grao de formación das existentes nese ano, á espera da evolución futura das de idade 

inferior. Por sexo, no anterior grupo de idade, o número de mulleres supera ao de homes 

nos estudos de FP grao medio e superior e diplomatura e licenciatura universitaria. 

A análise por tipo de estudos completados destacan sobre o resto os estudos de Dereito e 

Ciencias Sociais (7,26%), Arquitectura, Construción, Formación técnica e Industrias (7,10%) 

e Saúde e Servizos Sociais (4,66%). Por sexo, a porcentaxe de mulleres supera ao dos 

homes nos estudos de Dereito e Ciencias Sociais (4,47% fronte ao 2,79%) e Saúde e 

Servizos Sociais (un 3,02% superior) mentres que o contrario ocorre en Arquitectura, 

Construción, Formación técnica e Industrias (6,15% de homes fronte a un 0,79% de 

mulleres). 

A análise dos niveis de ensino básicos obrigatorios manteñen unha estreita correlación coa 

evolución da poboación é estas cohortes de idades, producíndose no período 2005-2013 un 

lixeiro incremento de matriculados en educación infantil e primaria e un descenso na 

secundaria, en relación directa coa evolución da pirámide de poboación para ese período. 

A tendencia máis relevante nos últimos anos respecto a o ensino de tipo non universitario, 

nos últimos anos vai ser o aumento porcentual da poboación adulta que retoma os estudos, 

especialmente nos ciclos formativos de grao superior para adultos, e ciclos formativos de 

grao medio de adultos. 

Sectores Económicos. 

Ata os anos 70 Cambre caracterizouse pola súa actividade agraria. Dende entón, e debido a 

expansión do fenómeno metropolitano, a estrutura económica alterouse profundamente, 

dando cabida a un intenso crecemento do sector servizos, acompañado por outro máis 

moderado das actividades industriais.  

Considérase a terra e o cultivo como un complemento económico de outras actividades 

principais. Fronte a este modelo, aparecen formas modernas de explotación agraria. Con 

esta modalidade máis desenvolvida integrouse a gandaría intensiva leiteira e cárnica, que 

substituíu rapidamente as formas tradicionais de explotación. O réxime de tenza de terra 

dominante é a propiedade plena, con un 75% do total, fronte a outras testemuñas como o 

arrendamento ou a aparcería. 

A estrutura sectorial da actividade económica en Cambre segundo o número e actividade 

das empresas mostra o predominio do sector servizos (case un 73%). As empresas 

dedicadas á industria e ao sector da construción mostran unhas porcentaxes superiores á 

medias galega, provincial e comarcal. 

A evolución do número total de empresas en Cambre para o período 2009-2014 mostra un 

saldo negativo con 60 empresas menos, así como unha importante caída do sector da 

construción, próxima ao 15% para a porcentaxe que supoñía sobre o total de empresas, ao 
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contrario que o ocorrido no sector servizos, que aumentou un 0,07%, tendencia que 

contrasta co acontecido en Galicia, a provincia ou a comarca. 

Con máis dun 25% das empresas dedicadas ao comercio polo miúdo e maior van ser as 

máis importantes dentro do sector servizos, seguidas polas actividades profesionais, 

científicas e técnicas (8,92%), o transporte e almacenamento (8,29%) e a hostalería 

(7,76%). 

En canto a actividade industrial, destaca o polígono de Espírito Santo o de maior dimensión, 

e vaise a situar nunha polaridade industrial-terciaria de carácter metropolitano vinculada á 

estrada N-VI que une A Coruña con Madrid, complementase co polígono de Bergondo e o 

polígono Arco Iris, (pertencentes aos municipios de Bergondo e Sada).  

Pese ao que poida pensarse, o Concello ten certa tradición manufactureira, así, en 1804 o 

ilustre polígrafo ferrolán Lucas Labrada na súa magna obra: Historia y descrición del Reino 

de Galicia, cita a existencia dende 1798 dunha fábrica de téxtiles en Sigrás: 

"Hallándose allí en el lugar de Sigrás una fábrica de pintados de algodón y lino, que 

establecieron habrá ocho años D. Enrique Bret y D. Luis de Vitry, la cual ha sido formada por 

el consulado, y sigue con bastante aceptación y despacho de sus manufacturas."  

En cando á actividade relacionada cos usos comerciais e de oficinas, imos atopar dúas 

polaridades de carácter complementario. En primeiro lugar, o núcleo de Ou Amorne e, 

dentro deste a rúa denominada Costa da Tapia. Este espazo ten carácter de centralidade 

supramunicipal debido a súa posición de límite da zona máis densa do continuo urbano da 

Coruña. 

O outro polo de actividade destas características, vai ser a propia capital municipal, que vai 

xogar un papel de centralidade dentro dos núcleos periféricos da área Metropolitana da 

Coruña, papel que se ve reforzado pola importante feira que neste núcleo desenvólvese. 

O mercado de traballo caracterizase polo predominio do sector servizos, que achega un 

62,67% dos postos de traballo. Dentro deste sector destacan as actividades 

maioritariamente relacionadas co comercio por xunto e menor (26,22%) e as realizadas pola 

administración (Administración Pública e Defensa; Seguridade Social obrigatoria, Educación 

e actividades sanitarias e de servizos sociais), que cunha porcentaxe combinada supoñen 

un 23,78% dos postos de traballo do municipio, mentres que a hostalería supón un 7,56%. 

Factores de crecemento. 

A área Urbana da Coruña, ao que pertence o municipio de Cambre, é a contorna económica 

máis dinámica da Comunidade Autónoma Galega que no ano 2013 xa acaparaba o 43,61% 

do Valor Engadido de Galicia, o 31,4% do emprego e o 35,93% dos ingresos, con só o 

14,45% da poboación. A evolución recente, impulsada principalmente polo sector do téxtil 

(tanto almacenista como comerciante polo miúdo, que xa xeran entre ambos os máis do 

50% dos ingresos e do valor engadido bruto da comarca), fai desta comarca a de maior 

crecemento porcentual dentro do peso económico global na economía galega nos últimos 

anos. 
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A análise dos índices de actividade económica combinados de Cambre, mostra como este 

municipio atópase en cuarto lugar dentro dos municipios non centrais da área Urbana da 

Coruña, tras Arteixo, Oleiros e Culleredo. 

A análise comparada dos índices de actividade, mostra como este municipio vai destacar 

especialmente no sector comercial almacenista, patrón similar ao do municipio de Bergondo 

e potenciado en gran medida pola posición central do polígono de Espírito Santo dentro da 

área metropolitana. Con todo, a actividade comercial comerciante polo miúdo vai ser menor 

que noutros municipios de similar rango. 

En canto ao índice de actividade industrial, este indicador vai ter un peso proporcional 

similar ao dos municipios de Culleredo, Betanzos ou Bergondo, todos eles moi por baixo dos 

valores que mostra Arteixo. 

 

O Concello de Cambre a través da súa concellaría de Cultura fai unha oferta cultural ampla 

e de calidade: festas patronais, actividades culturais, de tempo libre, conferencias, 

exposicións e concertos teñen constante protagonismo na vida cotiá de Cambre.  

1.1.5.- O medio institucional. 

O medio institucional que enmarca a vida pública de Cambre, articúlase en torno ao 

Concello que dispensa e dirixe os servizos municipais da zona. Outros servizos das 

administracións locais e delegadas son os seguintes: 

Xulgado de Paz. 

Policía Local. 

Protección Civil. 

Servizo Municipal de Augas. 
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Centros de Saúde de Cambre e do Temple. 

Bibliotecas Municipais de Cambre e da Barcala. 

Cámara de Extensión Agraria. 

Colexios Públicos de Cambre, Brexo-Lema, Sigrás, O Temple e A Barcala. 

Instituto de Educación Secundaria “David Buján” en Sigrás e o “Alfonso X O Sabio” en A 

Barcala. 

Oficinas Parroquiais de Cambre, Pravio e Sigrás. 

1.1.6.- O Medio Histórico, Artístico e Cultural. 

Como xa temos dito na introdución, Cambre é unha zona de intensa e rica tradición 

histórica. Os primeiros vestixios da ocupación do territorio datan do Bronce Final, en torno a 

mil anos antes de X. C. Así, son de destacar os vestixios de castros en Cambre, Sigrás e 

Pravio, hoxe en día case inexistentes pola secular falta de xestión do patrimonio artístico e 

cultural. Esta orixe indoeuropea dos primeiros asentamentos na mariña dos freires reflíctese 

no mesmo topónimo "Cambre", emparentado coa voz céltica "Cambria", do que vén, por 

poñer un exemplo egrexio, Cambridge en Inglaterra. 

A partir da fundación dun mosteiro no século X, Cambre converteuse no centro da Mariña 

dos Freires, un amplo territorio controlado de forma feudal polo clero regular. Con 

posterioridade, os Templarios erixiron a igrexa de Sta. Mª do Temple (s. XIII), centro da súa 

actividade relixiosa, militar e administrativa ao carón da ría do Burgo. Polo mesmo tempo 

adquiriu auxe o camiño inglés a Santiago de Compostela, que transitaba por estes 

territorios. 

Durante os séculos XIX e XX o municipio converteuse nun típico lugar de recreo coruñés, 

atraínte pola bondade do seu clima e polo denso das súas fragas, ambas cualidades 

perfectamente retratadas no Bosque animado de Wenceslao Fernández Flórez. E así, en 

1921 concedéuselle a Cambre o título de Vila, en recoñecemento ao bo trato dispensado 

aos veraneantes coruñeses durante décadas. 

O monumento máis representativo da vila é sen dúbida a igrexa de Sta. Mª de Cambre, 

pertencente ao antigo mosteiro do mesmo nome, obra mestra do románico galego, con 

formas moi canónicas e cheas de harmonía. É de destacar o seu testeiro poliabsidiado, 

típico das igrexas monacais, e as bandas e arquetas lombardos, de influencia francesa, que 

decoran os paramentos. No seu interior consérvase unha pía bautismal do século XIII, traída 

de Terra Santa polos cabaleiros templarios. 

Outros monumentos salientables son a ponte románica da ría do Burgo, recentemente 

restaurada con criterio un tanto dubidoso, as igrexas de Sta. Mª do Temple, do século XIII, e 

a de Sigrás, con restos do século XII e reformada completamente no século XVIII. O 

Concello posúe no seu seo gran cantidade de pazos, como o de Anceis, e espectaculares 

quintas das chamadas de "indianos", feitas, teoricamente, coas fortunas formadas polos 

oriúndos de Cambre nas Américas. Só nos resta aquí facer referencia ás posibilidades de 

lecer e deportivas que ten o espazo natural do encoro de Cecebre. 
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2. O NOSO CENTRO 

O IES David Buján atópase no lugar de Sigrás, en Camiño dos Cacharros n.º 1, no 

concello de Cambre. 

As dúas áreas diferenciadas do concello están distribuídas en dous IES: por un lado as 

zonas máis urbanas, como O Temple ou o propio Cambre (que asisten maioritariamente ao 

IES Alfonso X o Sabio) e por outro as parroquias situadas ao sul, cunha paisaxe máis rural 

(Sigrás, Anceis, Andeiro, Brexo-Lema, Vigo…) ás que pertence maioritariamente o alumnado 

do noso centro, mestura de poboación tradicional, asentada no concello desde antigo, que 

habitan as aldeas e os lugares; poboación que vive en casas adosadas, ou casas illadas con 

xardín, cun nivel cultural medio-alto, que se foi instalando no municipio ao longo destes 

últimos anos; e poboación que vive en apartamentos ou pisos no centro urbano ou nalgunha 

pequena urbanización. Esta realidade social e cultural dá lugar a unha situación económica 

bastante equilibrada, aínda que con diferencias: entre as familias do noso alumnado temos 

asalariados, empresarios, autónomos e profesionais liberais.  

Contamos cun número moi reducido de inmigrantes (aproximadamente un 2%) e con algún 

alumno de etnia xitana (sobre un 1%) 

Aínda que existe un número significativo de familias extensas nas que conviven tres 

xeracións distintas, a maioría de familias responden ás seguintes características: familias 

nucleares nas que un matrimonio convive cos seus fillos, (normalmente entre un e dous), i 

en moitos casos cos seus pais; un número cada vez maior de familias monoparentais como 

consecuencia tanto dunha decisión persoal como froito da evolución social dos últimos anos 

e familias de etnia xitana que presentan características especiais froito das súas tradicións e 

da súa cultura. 

O Centro leva funcionando dende o curso 1990-1991. Consta dun edificio de dúas 

plantas e unha zona exterior, na que hai un patio, unha pista polideportiva, un 

estacionamento, un pequeno recinto cuberto -onde se atopan os vestiarios- e unha zona 

de xogos, que actualmente conta con tres mesas de pimpón. No interior do edificio hai 

doce aulas grandes e cinco máis pequenas (adicadas actualmente aos grupos menos 

numerosos); tres laboratorios: un de Física, outro de Química e un terceiro, de Bioloxía; 

tres aulas de Informática; un salón de actos; a biblioteca; as aulas específicas de 

Plástica, Tecnoloxía e Música; unha aula de Pedagoxía Terapéutica, a aula Pilar e Xoán 

dedicada á convivencia e un espazo de lectura, “Loft lector”. Unha parte do interior do 

edificio está adicada ao servicio de cafetaría. 

Unha das carencias importantes que ten o Centro é que non conta cun ximnasio, polo 

que as clases prácticas de Educación Física teñen que impartirse nun pavillón municipal 

próximo, que non está no recinto escolar, e o alumnado ten que saír do mesmo para 

asistir a estas sesións. Neste momento, a dotación TIC do centro é a seguinte: catro 

aulas dotadas polo proxecto ABALAR: dúas de 1º e dúas de 2º de ESO; encerados 

dixitais interactivos (EDIS) en todas as aulas de referencia; canóns de proxección na sala 

de profesores, salón de actos, aula de titorías. Departamento de orientación e aulas de 

plástica, tecnoloxía e laboratorios. 
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O número de alumnas e alumnos do IES David Buján é aproximadamente de 400 e 

procede, na súa maioría, do propio concello, tras o seu paso polos colexios adscritos; 

aínda que tamén recibimos alumnado de concellos limítrofes como Carral (centro 

adscrito ) Culleredo, Oleiros e Mabegondo, sobre todo no Bacharelato. Trátase dun 

estudantado bastante homoxéneo, de clase media na súa meirande parte, e os 

problemas de integración, absentismo escolar etc. son puntuais. Unha alta porcentaxe 

continúa estudos posobrigatorios (arredor dun 75%) cursando o bacharelato e 

continuando con estudos superiores. 

O IES David Buján oferta estudos de ESO, bacharelato e ESA. É un centro de liña dous 

na secundaria (aínda que nos últimos cursos vémonos na necesidade de facer tres grupos 

en 2º ou 3º) e liña tres en bacharelato (malia ter recoñecida liña 4 neste nivel, esta nunca 

chegou a poñerse en marcha). Conta tamén con seccións bilingües en Matemáticas (en 1º e 

2º de ESO), en Bioloxía e Xeoloxía (1º, 3º e 4º), e Física e Física e Química ( 2º, 3º e 4.) 

Os departamentos didácticos ofertan un amplo abano de actividades complementarias e 

extraescolares e fomentan a participación do noso alumnado en distintas competicións 

e eventos, como feiras científicas, proxectos europeos, proxectos deportivos e actividades 

de convivencia. 

Descripción lingüística do centro 

O alumnado do IES David Buján procede fundamentalmente do concello de Cambre e 

Carral. O centro é interesante para observar os cambios lingüísticos que se están a producir 

naqueles centros onde o carácter rural vai desaparecendo. No IES David Buján obsérvase: 

- As parroquias con maior presencia de grupos tradicionais (Santa María de Vigo, Andeiro, 

Brexo-Lema, Meixigo, Brives, Pravio, Cañás...) conservan en boa medida un carácter rural e 

a presenza do galego como lingua vehicular é moi alta. O alumnado procedente destas 

parroquias, tradicionalmente de familias galegofalantes. Aínda mantén contacto directo coa 

lingua propia, aínda que poucos sexan galegofalantes no centro. Por desgraza, a 

porcentaxe de alumnos monolingües en galego segue a descender de xeito alarmante de 

ano en ano. 

- Por outra banda, as parroquias máis próximas á Coruña ou máis urbanas (Cambre, 

Temple, A Barcala, O Burgo, Carral...) incorporan ao centro alumnado practicamente 

monolingüe en castelán. En boa parte esta circunstancia é debida á expansión urbanística 

da cidade da Coruña, que, incapaz de absorber o incremento de poboación, impulsa a 

moitas familias cara aos municipios próximos. A minorización do galego viuse incrementada 

en todo o concello, pero moi especialmente nestas parroquias. Esta nova poboación trae 

consigo comportamentos e prexuízos lingüísticos propios da cidade. 

2.1. Órganos de coordinación docente 

2.1.1. O Consello Escolar 

O Consello Escolar é o órgano de participación no que está representada toda a 

comunidade educativa: alumnado, pais e nais, profesorado, persoal de administración e 

servizos e representante do Concello. 



Proxecto Educativo de Centro IES David Buján 

15 
 

O Consello Escolar do IES David Buján está composto por 19 membros: 7 representantes 

do profesorado, 4 do alumnado, 3 das familias, 1 PAS, 1 representante do Concello, o 

secretario/a (con voz e sen voto), o xefe/a de estudos o director/a.  

O procedemento de elección, constitución, renovación e substitución do Consello Escolar 

está sinalado no Decreto 925/1988 do 28 de abril coa modificación introducida polo Decreto 

7/1999 do 7 de xaneiro (DOG 26 de xaneiro de 1999) respecto á renovación do Consello. 

O funcionamento, a composición e as competencias do Consello Escolar están recollidas no 

Decreto 324/1996 do 26 de xullo traballo que establece o Regulamento orgánico dos 

Institutos de educación secundaria (DOG 9 de agosto de 1996). 

2.1.2. O claustro 

O Claustro de profesorado é o órgano propio de participación destes no goberno do centro e 

ten a responsabilidade de planificar, coordinar, decidir e, se é o caso, informar sobre todos 

os aspectos docentes do mesmo.  

Está integrado pola totalidade do profesorado (44) que preste servizo nel e será presidido 

polo director/a centro. 

O funcionamento e as competencias do Claustro están recollidas no Decreto 324/1996 do 

26 de xullo que establece o Regulamento orgánico dos Institutos de educación secundaria 

(DOG 9 de agosto de 1996). 

2.1.3. O equipo directivo 

O  director/a, o vicedirector/a, o xefe/a de estudos e o secretario/a forman o equipo directivo 

e son os órganos unipersoais de goberno do IES David Buján.  

As competencias destes cargos están reflectidas no Decreto 324/1996 do 26 de xullo que 

establece o Regulamento orgánico dos Institutos de educación secundaria (DOG 9 de 

agosto de 1996). 

A selección, nomeamento e cesamento do director está regulado no Decreto 29/2007 do 8 

de marzo (DOG 12 de marzo de 2007).  

2.1.4. A comisión de coordinación pedagóxica 

A comisión de coordinación pedagóxica do IES David Buján está integrada polo director/a, 

que será o seu presidente, o xefe/a de estudos, os xefes de departamento, o coordinador/a 

do equipo de dinamización lingüística, o profesor/a de Pedagoxía Terapéutica e o 

coordinador/a da biblioteca. (art. 77 do Decreto 324/1996). 

A súas competencias están recollidas no artigo 77 do Decreto 324/1996 do 26 de xullo 

(DOG 9 de agosto de 1996). 

O secretario ou secretaria desta comisión será elixido por sorteo, se non hai ningún 

voluntario, na primeira reunión de cada curso académico. 

2.1.5. Os departamentos didácticos 
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A súa composición e competencias están recollidas nos artigos 71 a 76 do Decreto 

324/1996 do 26 de xullo (DOG 9 de agosto de 1996). 

No IES David Buján contamos cos seguintes departamentos didácticos: 

Bioloxía e xeoloxía Debuxo 

Economía Educación física 

Filosofía Física e química 

Francés Latín e Grego 

Inglés Lingua galega 

Lingua castelá Música 

Matemáticas Relixión católica 

Tecnoloxía Orientación 

Xeografía e historia  

Os departamentos celebrarán reunións ordinarias coa periodicidade establecida na 

normativa vixente, e as que con carácter extraordinario sexa preciso celebrar. Serán de 

obrigada asistencia para todos os seus membros. O xefe/a do departamento fixará a orde do 

día das reunións e levantará acta das mesmas. 

Todos os departamentos cumprirán coa seguinte temporalización: 

DATAS ACTIVIDADES 

1ª quincena de 

setembro 

 

Elaboración da memoria da convocatoria extraordinaria de 

setembro. 

A partir da información proporcionada no primeiro claustro, 

procederase á distribución de materias e horas segundo 

etapas, cursos e grupos, entre os membros do 

departamento  

Fixar as directrices xerais sobre as programación 

didácticas, elaboración e entrega das mesmas ao 

secretario/a do centro. 

Entregar copia dos programas de actividades 

complementarias e extraescolares ao vicedirector/a do 

centro. 

2ª quincena de 

setembro 

 

Elaborar e entregar petición de material o/a secretario/a. 

O xefe/a de departamento dará a coñecer e fará públicos 

os mínimos esixibles e os criterios de avaliación aprobados 

polo departamento e recollidos na programación didáctica. 
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Previas ás 

convocatorias 

correspondentes 

O xefe/a de estudos realizará, en coordinación cos 

departamentos didácticos, as convocatorias para os 

exames de pendentes e as probas extraordinarias. 

Trimestralmente (con 

posterioridade ás xuntas 

de avaliación) 

Análise dos resultados e posibles medidas a adoptar. 

Seguimento das programacións didácticas e 

establecemento das medidas correctoras aconsellables. 

1ª quincena de xuño 
Establecer os libros de texto e o material curricular para o 

seguinte curso académico. 

Final de curso 

 

Resolver posibles reclamacións. Deberán estar presentes 

todos os profesores/as de cada departamento. 

Os xefes/as de departamento elaborarán a memoria final 

de curso na que se avalía o desenvolvemento da 

programación e os resultados obtidos. 

Entrega da memoria do departamento ao secretario/a do 

centro. 

Partindo da memoria de fin de curso, farase a organización 

e previsión para o vindeiro curso académico 

 

2.1.6. O departamento de orientación 

O departamento de Orientación ha de constituír dentro do centro o garante de que a 

orientación forma parte esencial da actividade educativa e que se articulen, de forma 

adecuada, as vías de asesoramento permanente ao alumnado, profesorado e familias. 

A creación, composición, funcións e competencias dos departamentos de Orientación nos 

institutos de educación secundaria están recollidas no Decreto 120/1998 do 23 de abril, polo 

que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia 

(DOG 27 de abril de 1998). 

2.1.7. O departamento de actividades complementarias e extraescolares 

O departamento de actividades complementarias e extraescolares, polo que respecta a 

funcións e desenvolvemento destas, segue o capítulo III do título III do (Decreto 324/1996). 

Está presidido polo vicedirector/a. Tamén forma parte deste a responsable da biblioteca e a 

coordinadora do equipo de dinamización lingüística e, para cada actividade concreta, o 

profesorado encargado da mesma.  

No caso de realizarse a excursión de fin de etapa de 4º de ESO será a vicedirección a 

encargada da súa organización. 

A vicedirección coordinará o acto de fin de curso de 2º de bacharelato. 
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2.1.8. As titorías 

O Regulamento Orgánico de Centro (ROC) establece que nos IES, por cada grupo de 

alumnos, haberá un titor ou titora, o cal será designado polo director a proposta do xefe/a de 

estudos, oída a xefatura do departamento de orientación. Para a designación das titorías no 

IES David Buján teranse en conta os seguintes criterios:  

Impartir preferentemente unha materia común a todo o grupo. 

Terá preferencia para ser titor ou titora dun grupo o profesorado que estea un maior número 

de horas co grupo. 

Todo o profesorado, exceptuando os membros do equipo directivo e, de ser posible, os 

xefes/as de departamento, poderán ser nomeados titores de grupos específicos , e 

desempeñarán as tarefas relativas ao seu cargo que a xefatura de estudos lles encomende.  

Cada titor ou titora, ademais das súas tarefas docentes, realizará as funcións recollidas no 

artigo 59 do Decreto 324/1996. 

2.1.9. As xuntas de avaliación 

A xunta de avaliación será coordinada polo titor ou titora e asesorada polo departamento de 

Orientación. Levará a cabo o seguimento global do alumnado do grupo, establecendo as 

medidas de atención á diversidade precisas para mellorar a súa aprendizaxe, nos termos 

establecidos pola lexislación específica sobre avaliación. 

O equipo docente tratará coordinadamente os conflitos que xurdan no seo do grupo, 

establecendo as medidas adecuadas para resolvelos e coñecerá e participará na 

elaboración da información que, no seu caso, se proporcione ás familias de cada un dos 

alumnos do grupo. 

Procurarase que en cada xunta de avaliación estea presente, polo menos, un membro do 

equipo directivo.  

As datas das xuntas de avaliación serán establecidas polo equipo directivo e comunicadas 

con antelación ao profesorado polos respectivos xefes de estudos. No mes de setembro 

farase unha proposta provisional de xuntas de avaliación ao Claustro, tendo en conta o 

calendario escolar. A comezos de outubro estableceranse as datas para celebrar as sesións 

de avaliación inicial da ESO. As mesmas terán lugar a finais do mes de outubro ou primeiros 

de novembro (Orde do 21 de decembro de 2007, artigo 4º). 

Nun claustro anterior ao 1 de maio aprobaranse as datas das xuntas da avaliación ordinaria 

de final de curso. 

O prazo para que o profesorado introduza as notas no XADE será antes das 24 horas da 

celebración das xuntas. Se por causa xustificada, non se introduciron notas unha vez 

pechado o XADE, pasaranse á secretaría para a súa incorporación ás actas. Se faltan as 

notas dalgunha materia, sen motivo xustificado, suspenderase a avaliación dese grupo e 

realizarase outro día unha vez rematado o horario lectivo. 
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O titor ou titora presidirá a sesión incidindo nos factores que poidan influír nos resultados da 

avaliación e recollendo as opinións do profesorado que sexan relevantes para mellorar 

rendemento, actitudes e comportamento do alumnado. Procurará respectar o horario 

establecido no referente á duración das sesións de avaliación. 

A asistencia ás sesións de avaliación, tanto ordinarias como extraordinarias, será obrigatoria 

para todo o profesorado que forme parte do equipo avaliador. Esixirase a todo o profesorado 

a máxima puntualidade, tanto ao inicio como ao final de cada xunta de avaliación. 

Se un profesor cre conveniente cambiar a cualificación outorgada a un alumno ou alumna 

nunha avaliación parcial, deberá comunicalo ao titor e á xefatura de estudos para que se 

tome nota da modificación. 

Cando un profesor desexe modificar unha cualificación final que figure na correspondente 

acta de avaliación, deberá comunicarllo á Dirección expoñendo por escrito cales son os 

motivos da rectificación. Para tal rectificación non será necesario reunir ao equipo avaliador, 

agás no caso de que tal modificación afecte a unha decisión colexiada tomada polo equipo 

(promoción ou titulación). Neste caso a Dirección convocará, no prazo máis breve posible, 

unha reunión do equipo avaliador que será quen, en última instancia, autorice a 

modificación. 

2.1.10. Grupos de dinamización  

Grupo de Biblioteca. Entre as súas actividades: participa no PLAMBE, organiza o Plan 

Lector, os clubs de lectura, colabora no Proxecto Interdisciplinar e elabora guías de lectura 

en colaboración coa Biblioteca do Concello  

O grupo de proxectos europeos traballa na organización de intercambios con distintos 

países, tanto cun obxectivo lingüístico como de mellora de competencias en diversos 

ámbitos da ciencia, a cultura e a saúde. Participa activamente para conseguir financiación a 

través do programa Erasmus+ para promocionar a mobilidade de alumnado e de 

profesorado. Recentemente estamos empezando a recibir profesorado doutros países en 

programas de “job shadowing” ou noutros programas similares de formación de profesorado. 

Ademais traballa en plataformas científicas colaborativas que permiten o intercambio de 

actividades e/ou boas prácticas educativas como: XploreHealth, Vishub ou GoLab. 

Equipo de dinamización lingüística. O equipo de dinamización lingüística constitúese para 

potenciar o uso da lingua galega, polo que terá un papel fundamental no deseño, posta en 

práctica e revisión dos programas de promoción da lingua galega no centro. 

A súa composición está establecida no artigo 82 do Decreto 324/1996, e no art. 15 do 

Decreto 79/2010. Os membros do equipo, incluído o profesor coordinador, serán nomeados 

polo director e estará constituído por tres profesores e profesoras propostos pola CCP, tres 

alumnos e alumnas propostos pola xunta de delegados e un membro do persoal non 

docente, a proposta dos mesmos. 

 As competencias do EDL e máis as do seu coordinador ou coordinadora son as 

establecidas nos artigos 83 a 87 do Decreto 324/1996, e actualizadas de acordo coas 

directrices do Decreto de plurilingüismo. 
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Actualmente este equipo está a desenvolver un proxecto que consiste en decorar as portas 

das aulas con imaxes de personaxes importantes da nosa cultura. 

Grupo TIC e ABALAR. Encargado do bo funcionamento dos equipos informáticos e das 

aulas ABALAR. 

Grupo de convivencia e mediación. Encargado da resolución de conflitos entre membros 

da comunidades escolar, buscando o bo entendemento entre as partes. A súa composición e 

funcións figura no Plan de Convivencia do centro. 

Este grupo de traballo conta cunha aula específica na que se resolven conflitos, fanse 

mediacións, reunións do equipo... Esta aula tamén é utilizada nos tempos de lecer polo 

alumnado colaborador. 

2.2. Órganos non docentes 

2.2.1. Órganos de representación do alumnado e dos pais e nais 

Delegados e delegadas 

Cada grupo de alumnos e alumnas elixirá, por sufraxio directo, secreto e non delegable, 

durante o primeiro mes do curso escolar, un delegado ou delegada de grupo, que formará 

parte da xunta de delegados e delegadas. Elixirase tamén un subdelegado ou subdelegada, 

que substituirá o delegado ou delegada en caso de ausencia ou enfermidade e apoiarao nas 

súas funcións. 

As eleccións de delegados e delegadas e subdelegados e subdelegadas serán convocadas 

polo xefe/a de estudos e organizadas por este en colaboración cos titores. 

A designación destes poderá ser revogada, por causa motivada (incumprimento das 

funcións) polo titor ou titora, que informará á xefatura de estudos ou, logo do informe 

razoado dirixido ao titor ou titora, pola maioría absoluta do alumnado do grupo que os 

elixiron. Neste caso, procederase á convocatoria de novas eleccións nun prazo de quince 

días e de acordo co establecido no apartado anterior.  

As súas funcións recóllense no Decreto 324/1996. De 26 de xullo e concrétanse nas NOF. 

Xuntas de delegados e delegadas. 

Xunta de delegados e delegadas está integrada polos delegados e delegadas de cada grupo 

e mais os representantes do alumnado no Consello Escolar. 

Na primeira reunión de todos os delegados e delegadas -convocada pola xefatura de 

estudos unha vez rematada a súa elección - deberá elixir un presidente ou presidenta e un 

vicepresidente ou vicepresidenta que o substituirá na súa ausencia, cuxas competencias 

aparecen recollidas nas NOF. 

A Xunta de delegados e delegadas poderá reunirse en pleno ou, cando a natureza dos 

problemas o faga máis conveniente, en comisións por curso ou etapas educativas que se 

impartan no instituto, logo do coñecemento do director/a e sen que isto implique alteración 

no normal desenvolvemento das actividades docentes. 

As reunións poderán ser por solicitude do equipo directivo ou por iniciativa da propia Xunta. 
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O custe dos servizos de reprografía que fosen precisos para exercer este dereito, correrán a 

cargo do centro. As súas función recóllense nas NOF. 

O alumnado poderá reunirse en asemblea no recreo ou fóra do horario lectivo, previa 

petición de hora e coa autorización da Dirección do centro. 

O alumnado ten dereito a asociarse creando asociacións, federacións, confederacións ou 

cooperativas, dentro do previsto pola lexislación vixente. 

Asociación de nais e pais 

A ANPA, cuxa directiva foi renovada no curso académico 2018/19, colabora de maneira 

económica e organizativa en diversas complementarias e extraescolares e ten a intención 

de promocionar actividades extraescolares os luns ao mediodía. 

2.2.2. Persoal non docente 

O IES David Buján ten asignados dous subalternos. A súa xornada laboral está recollida na 

Resolución do 29 de xaneiro de 2009 (DOG, 06/02/09). O horario durante o curso escolar e 

durante os períodos vacacionais será establecido pola dirección do centro, a ser posible en 

consenso co persoal afectado. O persoal combinarase para cubrir todo o horario de apertura 

do centro. En caso de ausencias puntuais estableceranse acordos puntuais entre os 

conserxes para cubrir o horario de funcionamento do centro. Cando, por necesidades de 

organización do centro sexa necesario alterar algún destes horarios (como claustros, probas 

ou avaliacións), avisarase coa maior antelación posible. Os conserxes terán un mes de 

vacacións (xullo ou agosto) que elixirán de forma consensuada entre eles. 

O centro tamén conta cun administrativo/a, cuxo horario vén estabelecido na Resolución do 

29 de xaneiro de 2009 (DOG, 06/02/09). Debe estar presente no centro nas avaliacións 

finais de maio, xuño e setembro e o seu período vacacional corresponde ao mes de agosto. 

Dentro do persoal de limpeza contamos con dúas persoas con horario completo e unha 

persoa a media xornada. A súa xornada laboral establecerase de maneira que non altere as 

actividades académicas do centro, polo que durante o curso traballarán en horario de tarde. 

No verán realizarán horario de mañá para levar a cabo a limpeza xeral e posta a punto do 

centro e o seu período vacacional é o mes de agosto. 

O persoal de administración e servizos participa nas decisións escolares a través do seu 

representante no Consello Escolar. 

2.3. RELACIÓN CON OUTRAS INSTITUCIÓNS: 

O centro ten unha relación de colaboración coas seguintes organismos e institucións: 

Co Concello, co que colabora en aspectos fundamentalmente deportivos e culturais: 

organización da feira científica de Cambre “OpenScience”, actividades extraescolares, 

competicións deportivas, uso de instalacións, OMIX, escolas de pais/nais e Consello Escolar 

Municipal. 

Cos dous colexios de Ensinanza Primaria que están adscritos ao centro. Existe unha 

colaboración que coordinan os departamentos de orientación dos diversos centros. 
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Con ONGs, como Eco Desarrollo Gaia, Open Arms, Mulleres colleiteiras, etc. 

3. VALORES E PRINCIPIOS PRIORITARIOS:  

A comunidade educativa do IES David Buján mantén unha dinámica de traballo colaborativa, 

solidaria e innovadora na que participa tanto a meirande parte do profesorado como do 

alumnado. 

Consideramos que un centro educativo non pode permanecer á marxe das transformacións 

sociais e dos cambios que se están a producir no mundo que nos rodea. O IES David Buján 

afronta estes aspectos desde varias perspectivas: a internacionalización, a solidariedade, o 

compromiso co medio ambiente, a convivencia, a igualdade de xénero e a diversidade, a 

difusión científica, a interdisciplinariedade. Procuramos unha educación que sexa capaz de 

facer do noso alumnado cidadáns capaces de pensar e actuar por si mesmos e participar 

activamente na construción da súa comunidade. A dirección do centro impulsa e coordina 

aos grupos de traballo e aos equipos de dinamización na procura de respostas a estas 

novas realidades. 

3.1. MEDIDAS PARA FOMENTAR OS VALORES 

Partindo de que o noso alumnado é bastante homoxéneo social e economicamente, aínda 

que todos os cursos temos unha porcentaxe mínima de alumnado desfavorecido, velamos 

pola súa integración coas seguintes medidas: 

 Potenciación da libre expresión do alumnado, sempre con respecto aos demais. 

  Utilización da acción titorial como medio de favorecer no alumnado actitudes de 

participación e responsabilidade. 

 Promoción de actividades nas que se traballe o respecto á diversidade. 

 Organización de actividades sobre o respecto ao medio ambiente. 

 Potenciación de actividades sobre a igualdade entre homes e mulleres. 

 Organización de actividades coa finalidade de promover a lingua galega como medio 

de comunicación. 

En todas as actividades curriculares e extracurriculares do centro terase en conta os valores 

de respecto á diversidade, ao medio ambiente e á igualdade entre homes e mulleres. 

Tendo en conta que a porcentaxe de alumnado galegofalante é mínima, como se recolle no 

PLC, realizaremos as seguintes accións: 

 Fomentar o uso do galego como lingua vehicular do centro. 

 Potenciar todas as actividades promovidas polo Equipo de Dinamización Lingüística. 

 Utilizar o galego como lingua na meirande parte das actividades complementarias e 

extraescolares. 

4. METODOLOXÍA DE TRABALLO 

Tendo en conta que ao redor dun 75% do noso alumnado continúa estudos postobrigatorios 

e superiores, intentamos fomentar a curiosidade científica e cultural coas seguintes medidas:  
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 Realización de traballos en grupo e da aprendizaxe colaborativa, tanto nas materias 

do currículo como nas actividades complementarias. 

 Exposición de traballos en público que exixen unha presentación correcta segundo 

unhas normas escritas (recollidas no PLC) e un dominio da expresión oral. 

 Participación en feiras científicas e tecnolóxicas. 

 Participación en concursos dos distintos ámbitos académicos. 

 Promoción da expresión oral en todas as linguas, con materias propias ofertadas 

polo centro dedicadas a acadar este obxectivo  

 Reforzos que axude a acadar os obxectivos do alumnado con NEE. 

 Desdobres en todas as materias posibles para facilitar a atención do alumnado con 

máis dificultades.  

 Reforzo especial nas linguas estranxeiras. 

 Potenciación da curiosidade científica e investigadora do noso alumnado 

 Apoio a todas actividades do profesorado que supoñan un enriquecemento para eles 

mesmos e para a comunidade educativa. 

 Promoción das actividades complementarias e extraescolares que facilite ao noso 

alumnado unha aprendizaxe fóra das aulas. 

 Organización de intercambios que fomente a curiosidade pola educación e a 

convivencia social e familiar fóra das nosas fronteiras, especialmente nos outros países 

membros da Unión Europea. 


