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PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 
 

Capítulo I: 
 
 

1 Plan anual 
 

1.1 Obxectivos específicos para o curso académico 2021-22 e medidas que se van desenvolver. 

 
A. Cumprir o Protocolo COVID 

 
   Desenvolver nunha contorna saudábel segura, velando polo cumprimento do Plan de adaptación á 

situación Covid, que o Equipo Covid elaborou e que se vai adaptándoo ás diferentes actualizacións que 
a administración educativa presenta e as necesidades da sanitarias de cada momento 

 
 

B. Mellorar os resultados académicos en todos os cursos e niveis. Liñas de actuación: 
 

 Facer o seguimento necesario para a correcta implementación dos estudos que se determinan no marco 
legal vixente.

 Promover a adopción de novas metodoloxías para alumnos con necesidades especiais ou insuficiente 
coñecemento das linguas cooficiais.

 Fomentar o uso da aula virtual

 Solicitar ao claustro a aprobación da solicitude dos contratos-programa de mellora de competencias 
para a ESO e FP Básica

 Seguir potenciando a comunicación coas familias, a través de canles como Abalar, a web do centro

 Seguir coa colaboración e boa comunicación entre o noso centro e o CIFP Compostela

 Incrementar a cooperación entre departamentos didácticos, e entre estes e o profesorado con 
responsabilidades na biblioteca. Este apartado é clave para a aprendizaxe por proxectos

 Aínda que o curso pasado tivo unas características moi especiais, cremos pertinente analizar os 
resultados académicos acadados polo noso alumnado e adoptar as medidas que redunden na súa 
mellora.

 
C. Ampliar a oferta formativa e mellorar os itinerarios formativos 

 Este ano grazas aos premios acadados o ano pasado, o centro poido mercar uns telescopios e así, neste 

curso vaise ofertar no Bacharelato a materia de Astronomía

 Estudar a partir de marzo as necesidades do alumnado e as propostas do profesorado para elaborar 

unha oferta formativa adecuada

D. Xestión dos recursos humanos: 

 

 Continuar coa implantación e xeneralización do uso das TICs, dada a necesidade pola situación actual. 
Comezamos este novo curso facendo cuestionarios ao alumnado e ao profesorado sobre os seus
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recursos telemáticos e sobre as destrezas na utilización das ferramentas básicas, a aula virtual e os 
sistemas de videoconferencia, co obxectivo de que a comunidade educativa chegue preparada a unha 
hipotética suspensión, parcial ou total, da actividade académica presencial. Dende o curso   pasado, 
parte do profesorado xa realizaron unha formación inicial impartido por un profesor do centro en 
colaboración CAFI. Cos recursos que nos sexan asignados dende a Consellaría, procuraremos seguir 
avanzando coa dotación de medios audiovisuais nas aulas-materia, co obxectivo de contribuír á 
modernización e á mellora e á calidade do proceso educativo. Do mesmo xeito, todo o alumnado recibiu 
formación de como acceder a Aula Virtual 

 Alumnado e o profesorado conta tamén con un correo con dominio do centro para poder establecer 
unha boa comunicación no caso dun posible confinamento.

 Dende este curso xa contamos co Proxecto E-DIXGAL en toda a etapa da ESO. Como parte da súa 
implantación o profesorado do centro seguirá realizando actividades de formación.

 

 
E. Xestión dos recursos materiais: 

 

 Este ano temos que destacar que se implantou o proxecto E-Dixgal en toda a ensinanza secundaria polo 
que o centro recibiu un pulo moi importante en canto a renovación do material informático

 

 Aínda así, trataremos de renovar, todo o que se poida, o resto do material informático e tecnolóxico.

 Dotar as aulas de cámaras web que permitan unha ensinanza semipresencial, ben para o alumnado que 
estea en corentena ou ben ante a posibilidade de un confinamento parcial ou total.

 

 Dotar do material necesario para poder cumprir novo Protocolo COVID, alfombras, dispensadores de 
hidroxel, máscaras,...

 

 Mellorar a conectividade a Internet, para arranxar os problemas de conexión.
 

 Solicitar da Unidade Técnica a remodelación do Salón de Actos.
 

 Mellorar o acceso peonil ó centro, dotando de automatismos.
 

 Renovación de material pedagóxico obsoleto e con danos.
 

 Estudio da viabilidade de colocación de estantes con porta para o alumnado nas distintas etapas.

 
F. Organización de actividades extraescolares que favorezan a apertura do centro 

 

 Aínda que o curso non se presenta propicio, seguiremos apoiando e fortalecendo aquelas actividades 
culturais e extraescolares do instituto que se poidan desenvolver coas garantías sanitarias precisas.

 
G. Combater o absentismo escolar, mellorar a puntualidade e establecer medidas de mellora a disciplina do 

alumnado de FP Básica. Liñas de actuación: 

 Fomentar o emprego de Abalar móbil como ferramenta de comunicación coas familias

 Requirir ao alumnado impuntual un control dos retrasos que serán informados inmediatamente aos seus 
responsables.
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 Traballar coas familias para facer descender o máximo o absentismo utilizando como ferramenta de partida os 
avisos continuos ós responsables do alumnado e a aplicación do protocolo.

 

 
H. Mellorar a calidade na xestión do centro: 

 

 Establecer unha comunicación fluída e constante con todo o persoal, para coñecer as súas dificultades, 

as necesidades e propostas de mellora.

 Utilización de todos os recursos informáticos posibles (paxina web, correos, telefonía, ...)

 

I. Actualizar e completar a documentación do centro: 
 

 Facer unha revisión e actualización dos documentos do PEC que estean sen revisar nos últimos anos.

 Facer unha revisión do Plan de Convivencia , Plan de Igualdade e as NOF.

 Elaborar o Plan Dixital do Centro
 

J. Visibilizar o centro: 

 Manter actualizada a páxina web

 Convocar un concurso para pintar o muro e a fachada exterior do centro.

 Aumentar a colaboración cos medios de comunicación da cidade.

 Establecer relacións coas asociacións veciñais e distintas asociacións culturais do barrio e do concello.

K. Dinamizar a atención á diversidade 

 Promover a coordinación entre o profesorado, o orientador e as familias, para detectar as necesidades 

educativas especiais do alumnado

 A existencia de alumnado con dificultades de aprendizaxe lévanos a organizar cada curso estratexias de 

reforzo educativo que este ano se concretan da seguinte maneira:

 En 1º de ESO despois da sesión de avaliación inicial decídese, entre outras cousas, o 

alumnado que necesita reforzo educativo e en horas determinadas (de exención da 2ª 

lingua estranxeira, exención en lingua galega, en horas de materias instrumentais, ) ese 

alumnado sae cos profesores de apoio correspondentes e mentres o necesite para 

afianzar as competencias nesas materias. Este curso, concretamente, durante dúas horas 

das de docencia de algunhas das materias instrumentais (Matemáticas, Lingua Galega e 

Lingua Castelá) o alumnado que se determine ten reforzo con profesorado especialista das 

materias. 

 A espera de adxudicación do contrato-programa Recupéra-T nos dous proxectos que o 

compoñen ARCO e PROA+ que consisten na integración de docentes de reforzo, para 1º, 

2º e 3º da ESO e 1º FP Básica (ARCO) e para 4º ESO, 1º Bacharelato e 2º FP Básica (PROA+) 

L. Dinamizar a biblioteca: 
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 Crear o Club de Lectura e o de Ciencias

 Solicitar o PLAMBE

M. Abordar cuestións en situación de alarma social 

 Solicitar charlas de distinto tipo de contido (por norma, a través de videoconferencias)

 Seguir se é posible co programa Quérote para 3º ESO e organización de actividades sobre o tema para 2º 

ESO

Ñ. Participando en distinto tipos de concursos 

 Fomentar a participación de distintos tipos de concursos, literarios, artísticos e científicos.

O. Estimular a creatividade 

 Fomentar a participación do alumnado, e particularmente o de Artes, en proxectos, mediante 

convocatorias, exposicións e mostras e tamén a partir da acción titorial 

1.2 Recursos actuais 

 
 Proxecto E-Dixgal implantado en toda a ensinanza secundaria obrigatoria 

 Todas as aulas están provistas de ordenador para o profesorado, encerado dixital ecanón 

 Hai 2 aulas de informática, con capacidade para aproximadamente 20 alumnos cada unha 

 Ximnasio 

 Pista multideportiva 

 Laboratorio de física, laboratorio de química e laboratorio de bioloxía 

 Aula de tecnoloxía 

 Aula de volume e aula de debuxo 

 Aula de música e aula de francés 

 Pequeno salón de actos 

 Aula de Pedagoxía Terapéutica 

 Aula COVID 

 Biblioteca ben dotada 

 Material educativo: cámaras de vídeo, telescopios... 

 
1.3 Organigrama do Centro. 

1.3.1 Equipo directivo. 

Director: AnÍbal García Pinal 

Vicedirectora: Iolanda Raviña López 

Xefe de Estudos: Pilar Gónzález Pérez 

Secretaria: Mª del Carmen García Romalde. 
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1.3.2 Profesorado do Centro por departamentos e horas lectivas 
 
 

 LINGUA CASTELÁ   XEOGRAFÍA  

XD Pedreira Latas, Mª del carmen 
 
 

77 

XD Fernández Fernández, Emma 
 
 

53 
Defint. Fernández Ramos, Baldomero Defint. Martínez Crespo, José 

Defint. Vidal López, Inés Provis. Ferreiros Fuentes, Javier 

Provis. Paredes Gestal, Tamara EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 
FÍSICA e QUÍMICA 

 
XD 

 
Lema Ferro, Manuel 

 
30 

Provis Fernández Segade, Alberto 

XD Monteagudo Poceiro, Mercedes 
 
 
 
 

67 

FRANCÉS 

 
Defint 

 
Rodríguez Caloca, Nuria 

 

XD 
 

González Lopo, María 
 

18 

Provis. Herrero Betegón, Daniel MÚSICA 

Provis. García Vázquez, Mª del Carmen 

 
INGLÉS 

 

XD 
 

Giménez Fernández, María 
 

18 

XD Barreiro García, Fernando 
 

 
54 

ORIENTACIÓN 

 
Defint. 

 
Mato Torres, Isabel 

 
XD 

 
García Villamisar, Jesús 

 
 

 
40  

Defint. 
 

Toba Quintáns, Emilia 
 

P.T. 

 
Lema Rodríguez, Marína 
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 GALEGO     RELIXIÓN   

XD Lado Franco, Carmen 
 
 
 

70 

 XD Balseiro Alvarez, Sofía 8 

 

Defint. Mariño Davila, Esperanza  
FILOSOFÍA 

Defint. Castiñeira Rial, Ana 
 XD Nieto García, Antón  

20 
Provis. Iglesias Taboada, Esther 

  
 
 

MATEMÁTICAS 

     
 
 

DEBUXO 

  

XD Rosa Gómez Gómez  

 
59 

 XD Díaz De la Rúa, Silvia  

Defint. García Pinal, Aníbal Defint. Romay Calvo, Carmen 

Provis. Braña lópez, Alejandro Defint. De la Rosa Pérez, Manuel 

Provis. Raviña López, Iolanda Provis. Cuba Habana, Hilda 

 Provis. Fernández Vila, Carla 

Provis Rodríguez Reino, Raquel 

  
BIOLOXÍA 

     

ECONOMÍA 
  

XD Bahillo Varela, Leopoldo 
 
 

29 

 XD Olveira Rama, Mª Luisa  
16 

Defint. García Romalde, Mª Carmen 
 

 GREGO     TECNOLOXÍA   

 
XD 

 
Blanco Roo, José Manuel 

 
17 

 XD. Esther Rodeiro Tato 
 
27 

Defint. 
González Pérez, Pilar 

  Provis 
García Garrido, Alicia 

 

 

1.3.3 Alumnado. 

Total 330 alumnas/os 

1º ESO 1 grupo: 24 Alumnos/as 

2º ESO 2 grupos: A de 19 alumnos/as e B de 19 alumnos/as 

3º ESO 2 grupos: A de 20 alumnos/as e B de 17 alumnos/as 

4º ESO 1 grupo: A de 28 alumnos/as 

Total alumnado ESO: 127 alumnos/as 
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1º BACHARELATO (110 Alumnos/as) 6 grupos: 

- 4 de artes: A 22 alumnos/as, B 21 alumnos/as e C 18 alumnos/as, F 21 alumnos/as 

- 1 de Ciencias D 10 alumnos/as 

- 1 de Humanidades E 18 alumnos/as 

 
2º BACHARELATO (100 Alumnos/as) 5 grupos: 

- 3 de artes: A, 20 alumnos/as e B, 24 alumnos/as e e C, 23 alumnos/as 

- 1 grupo de Ciencias 15 alumnos/as 
- 1 grupo de Humanidades con 18 alumnos/as 

Total alumnado Bacharelato: 210 alumnos/as 

A tempo completo o número de alumnado do centro é de 237 alumnos e alumnas. A este alumnado 
hai que sumar o alumado de FP Básica que ven o centro a cursar os módulos de Comunicación e de Ciencias 

FP BÁSICA: 
- 3 grupos de 1º: 1º Cociña e Restauración ,1º Aloxamento e Lavandería e 1º de Artes Gráficas 8 

alumnos/as , en total 34 alumnos/as ( a día 29 de setembro aínda non está pechada a matrícula) 
- 3 grupos de 2º: 2º Cociña e Restauración con 12 alumnos/as, 2º Aloxamento e Lavandería 

con 7 alumnos/as e 2º de Artes Gráficas con 9 alumnos/as ( o alumnado de Aloxamento e Lavandería e 
Artes Gráficas van xuntos) 

En total o alumnado de FP Básica é 62 alumnos. 

Número total de alumnado no centro: 399 alumnos 

 
1.3.4 Membros do Consello Escolar 

 

Presidente: Aníbal García Pinal 
Xefe de Estudos: Pilar González Pérez 
Secretaria: Mª del Carmen García Romalde 
Sector Alumnado: Diego Cornide Vila 
Sector Nais/Pais: Eva Vila Rubido e Soledad Bouzas Guldrín 
Sector Profesorado, José Martínez Crespo, Luisa Olveira e Mª Isabel Mato Torres 
Sector Persoal non docente Pilar Dobarro Dobarro 
Representante do concello Marta Abal Rodríguez 

 

Este curso hai renovación do Consello Escolar, co que cambiará os integrantes do mesmo 
 

1.3.5 Persoal non docente 
 

Como persoal non docente, temos: 

- Tres subalternos que deben cubrir unha xornada que comeza ás 8:30 e remata ás 22:00 horas. 

- Unha administrativa, interina, xa que a titular desempeña outro posto de traballo. 

- No persoal de limpeza temos 2 persoas a tempo completo e una a media xornada co que, tendo en conta, 
que o centro está aberto dende as 8:30 da mañá ata as 22:00 da noite, e o tamaño do centro, tamén resulta 
insuficiente para que o centro estea totalmente cuberto, de feito hai dependencias que non se poden limpar 
en boas condicións ou coa regularidade que se require por esta falta depersoal. 
O instituto, require, xa non só a continuidade do protocolo COVID se non pola cantidade de horas diarias e de 
alumnado ao que ten que atender, de, ó menos, outra persoa de persoal de limpeza. 
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1.4 Horarios xerais do centro 
 

1.4.1 Horario lectivo 
 

hora luns martes mércores xoves venres 

08:30-08:50 Gard. Transp. 

08:50-09:40      

09:40_10:30      

10:30-10:50 RECREO 

10:50-11:40      

11:40-12:30      

12:30-12:50 RECREO 

12:50-13:40      

13:40-14:30      

14:30-14:50 Gard. Transp. 

14:30-16:30 MEDIODÍA 

16:30-16:50  Gard. Transp.  

16:50-17:40  

17:40-18:30  

18:30-18:50 Gard. Transp. 

1.4.2 Horas e condicións da dispoñibilidade de uso das instalacións para o alumnado 

As instalacións están dispoñibles os luns, mércores, xoves e venres a partir das 17:00 horas (salvo as aulas 
ocupadas pola sección da E.O.I.). Débese garantir que os menores estean acompañados dun ou varios 
adultos que se responsabilicen deles. 

 As horas e condición que o centro permanecerá aberto, a disposición da comunidade escolar, 

fóra do horario lectivo 

 

O persoal de limpeza debe dispoñer de tempo suficiente para levar a cabo o seu traballo. Cando unha 
asociación solicite permiso para utilizar as instalacións, deberá realizarse una planificación de espazos, de 
maneira que se poidan limpar antes e despois da actividade. 

 
A condición para conceder o permiso é que se solicite coa debida antelación, se xustifique o uso que se vai 
facer das instalacións e se garanta a seguridade das instalacións e a súa limpeza, e a das persoas que van 
participar na actividade. 

 

1.4.3 Horario de verán 

Durante o mes de xullo, a secretaría do centro permanece aberta de 9:30 a 14:00 horas. 
En agosto, o horario de atención ao público é de 10:00 a 12:00 horas. 
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1.4.4 Horarios de atención a nais pais 

 

HORAS DE ATENCIÓN NAIS PAIS IES DE SAR CURSO 21_22 

DEPARTAMENTO PROFESORADO DÍA HORA 

Bioloxía Bahillo Varela, Leopoldo Venres 11:40-12:30 

Relixión Balseiro Álvarez, Sofía Venres 09:40-10:30 

Inglés Barreiro García, Fernando Mércores 09:40-10:30 

Grego Blanco Roo, José Manuel Martes 10:50-11:40 

Matemáticas Braña López, Alejandro Luns 10:50-11:40 

Lingua Galega Castiñeira Rial, Ana Luns 11:40-12:30 

Debuxo Cuba Cabana Hilda Martes 11:40-12:30 

Debuxo De la Rosa, Manuel Martes 11:40-12:30 

Debuxo Díaz de la Rúa, Silvia María Luns 12:50-13:40 

Educación Física Fernández Seoane, Alberto Martes 11:40-12:30 

Historia e Xeo. Fernández Fernández, Emma Mércores 11:40-12:30 

Lingua Castelá Fernández Ramos, Baldo Luns 11:40-12:30 

Debuxo Fernández Vila, Carla Venres 11:40-12:30 

Historia e Xeo. Ferreiros Fuentes, Javier Mércores 11:40-12:30 

Tecnoloxía García Garrido Alicia Venres 10:50-11:40 

Matemáticas García Pinal, Aníbal Mércores 09:40-10:30 

Bioloxía García Romalde, Pamen Venres 12:50-13:40 

Física García Vázquez Mª Carme Luns 12:50-13:40 

Orientación García Villamisar, Jesús Venres 10:50-11:40 

Música Giménez Fernández, María Mércores 09:40-10:30 

Matemáticas Gómez Gómez, Mª Rosa Martes 11:40-12:30 

Francés González Lopo, María Martes 10:50-11:40 

Tecnoloxía González Pérez, Pilar Martes 12:50-13:40 

Física e Química Herrero Betegon, Daniel Venres 12:50-13:40 

Lingua Galega Iglesias Taboada, Esther Martes 09:40-10:30 

Lingua Galega Lado Franco, Mª del Carmen Martes 11:40-12:30 

Educación Física Lema Ferro, Manuel Jesús Martes 10:50-11:40 

Orientación Lema Rodríguez, Marina Venres 10:50-11:40 

Lingua Galega Mariño Davila, Esperanza Luz Mércores 09:40-10:30 

Historia e Xeo. Martínez Crespo, José Martes 09:40-10:30 

Inglés Mato Torres, María Isabel Martes 11:40-12:30 

Física Monteagudo Poceiro, Me. Martes 11:40-12:30 

Filosofía Nieto García, Antonio Xoves 11:40-12:30 

Economía Olveira Rama, María Luisa Xoves 10:50-11:40 
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Lingua Castelá Paredes Gestal, Tamara Xoves 10:50-11:40 

Lingua Castelá Pedreira Lata, Mª del Carmen Martes 11:40-12:30 

Matemáticas Raviña López, Iolanda Venres 11:40-12:30 

Tecnoloxía Rodeiro Tato, Esther Mércores 10:50-11:40 

Física Rodríguez Caloca, Nuria Mércores 10:50-11:40 

Debuxo Rodríguez Reino, Raquel Xoves 10:50-11:40 

Debuxo Romay Calvo, Carmen Venres 10:50-11:40 

Inglés Toba Quintans, Emilia Luns 10:50-11:40 

Lingua Castelá Vidal López, Inés Mércores 11:40-12:30 

 

1.4.5 Horario de atención a Nais e Pais dos titores. 

TITORES CURSOS DÍA HORA 
 

Alberto Fernández 
1º ESO Martes 11:40-12:30 

 

Inés Vidal 
2º ESO A Mércores 11:40-12:30 

 

Isabel Mato 
2º ESO B Martes 11:40-12:30 

 

Javier Ferreirós 
3º ESO A Mércores 11:40-12:30 

 

María Carme García 
3º ESO B Venres 11:40-12:30 

 

Tamara Paredes 
4º ESO Xoves 10:50-11:40 

 

Manuel de la Rosa 
1º BACH A Martes 11:40-12:30 

 

Raquel Rodríguez 
1º BACH B Xoves 10:50-11:40 

 

Carme Lado 
1º BACH C Martes 11:40-12:30 

 

Mercedes Monteagudo 
1º BACH D Martes 10:50-11:40 

 

Alejandro Braña 
1º BACH E Luns 10:50-11:40 

 

Baldo Fernández 
1º BACH F Luns 11:40-12:30 

 

Carla Fernández 
2º BACH A Venres 11:40-12:30 

 

Hilda Cuba 
2º BACH B Martes 11:40-12:30 

 

Emilia Toba 
2º BACH C Luns 10:50-11:40 

 

Ana Castiñeira 
2º BACH D Luns 11:40-12:30 

 

Emma Fernández 
2º BACH E Venres 10:50-11:40 

 

1.5 Calendario Escolar. 

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, determina na disposición adicional quinta que o 
calendario escolar, que fixarán anualmente as administracións educativas, comprenderá un mínimo de 175 
días lectivos para o ensino obrigatorio. 

O calendario escolar ven marcado ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para 
o curso 2021/22. Na que se indica que na educación secundaria obrigatoria, bacharelato e formación 
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profesional, as actividades lectivas realizaranse do día 15 de setembro de 2021 ao 22 de xuño de 2022, ambos 
inclusive. Non obstante o anterior, para o segundo curso de bacharelato a impartición efectiva de clases 
rematará de acordo coas datas previstas para a avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (en 
adiante, ABAU). Terán a consideración de días lectivos os dedicados á impartición efectiva de clases e aqueles 
que se dediquen á realización das probas e avaliacións finais das convocatorias ordinaria e extraordinaria. 

1.5.1. Días non Lectivos 

Os períodos de vacacións escolares no curso académico 2021/22 serán os seguintes: 

– Nadal: desde o día 22 de decembro de 2021 ata o día 7 de xaneiro de 2022, ambos inclusive. 

– Entroido: os días 28 de febreiro, 1 e 2 de marzo de 2022. 

– Semana Santa: desde o día 11 ata o día 18 de abril de 2022, ambos inclusive. 

– Festivo Local: 26 de maio Día da Ascensión 

O IES de SAR solicitou para o curso 2021_2022 como día non lectivo o día venres 27 de maio, que corresponde 
co Venres da Ascensión, día non lectivo tradicionalmente na cidade de Santiago de Compostela, data pendente 
de autorizar polas autoridades educativas 

– Día elección do centro: 27 de maio Venres da Ascensión. 
 

 
1.5.2. Calendario de exames da convocatoria ordinaria para 2º Bacharelato 

Como no curso anterior entendemos que houbo unha boa aceptación da proposta da semana de exames, este curso 
tamén se vai a realizar segundo o seguinte calendario, supoñendo que a avaliación fose o 16 de maio, a semana de 
exames sería do 9 o 13 ( se non coincidisen esas datas serían a semana anterior): 
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1.5.3. Calendario de exames da convocatoria extraordinaria para ESO e Bacharelato 
Deberán realizarse entre o 20 e o 22 de Xuño, aportarase un calendario unha vez realizada a convocatoria ordinaria 

1.5.4. Calendario de exames de pendentes  para ESO e Bacharelato 
Dende Xefatura, establecérase un calendario de exames de pendentes , na convocatoria oficial durante o mes de 
maio. Tendo en conta que para o alumnado de 2º Bacharelato os exames deben realizarse antes do 9 de maio. 
Dende xefatura terase en conta a opinión dos departamentos implicados. 

O calendario farase público no taboleiro da entrada principal e na páxina web do centro 

1.5.5. Calendario de avaliacións para o curso 2021-2022 

Para elaborar este calendario, tivéronse en conta o número de días lectivos de cada avaliación. 
 

AVALIACIÓN INICIAL ESO 

 
MÉRCORES 5 DE OUTUBRO 

 

 16:30-17:30 1º ESO A 

 17:30-18:15 2º ESO A 

 18:15-19:00 2º ESO B 

 19:00-19:45 3º ESO A 

 19:45-20:30 3º ESO B 

 20:30-21:15 4º ESO A 

 

1ª AVALIACIÓN 
 

2º BACHARELATO 

25 NOVEMBRO ENTREGA NOTAS 26 NOVEMBRO 

 16:30 -17:10 2º BACH A 

 17:10 -17: 50 2º BACH B 

 17:50-18:30 2º BACH C 

 18:30-19:00 2º BACH D 

 19:00-19:40 2º BACH E 
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ESO 

1 DECEMBRO ENTREGA NOTAS: 3 DECEMBRO 

 16:30-17:30 1º ESO A 

 17:30-18:15 2º ESO A 

 18:15-19:00 2º ESO B 

 19:00-19:45 3º ESO A 

 19:45-20:30 3º ESO B 

 20:30-21:15 4º ESO A 

1º BACHARELATO 

2 DECEMBRO ENTREGA NOTAS: 3 DECEMBRO 

 16:30-17:40 1º BACHARELATO A 

 17:40-18:20 1º BACHARELATO B 

 18:20-19:10 1º BACHARELATO C 

 19:10-19:50 1º BACHARELATO F 

 19:50-20:15 1º BACHARELATO D 

 20:15-20:45 1º BACHARELATO E 

 

2ª AVALIACIÓN  
2º BACHARELATO 

24 DE FEBREIRO ENTREGA DE NOTAS: 25 DE FEBREIRO 

 16:30 -17:10   2º BACH E 

 17:10 -17:50   2º BACH D 

 17:50-18:30   2º BACH C 

 18:30-19:00   2º BACH B 

 19:00-19:40   2º BACH A 

ESO 
 

9 MARZO ENTREGA NOTAS: 11 MARZO 

 16:30-17:00 4º ESO A 

 17:00-17:30 3º ESO B 

 17:30-18:30 3º ESO A 

 18:30-19:10 2º ESO B 

 19:10-19:50 2º ESO A 

 19:50-20:30 1º ESO A 
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1º BACHARELATO 

10 MARZO ENTREGA NOTAS: 26 MARZO 

 16:30-17:40 1º BACHARELATO E 

 17:40-18:101º BACHARELATO D 

 18:10-18:451º BACHARELATO F 

 18:45-19:301º BACHARELATO C 

 19:30-20:101º BACHARELATO B 

 20:10-20:501º BACHARELATO A 

 

AVALIACIÓN ORDINARIA 

2º BACHARELATO (datas postas pola CIUG) 

SEMANA DO 16- 20 MAIO ENTREGA NOTAS ¿ ? 

 16:30 -17:00 2º BACH D 

 17:00 -17: 40 2º BACH A 

 17:40-18:20 2º BACH B 

 18:20-19:00 2º BACH C 

 19:00-19:40 2º BACH E 
 

 
7 XUÑO ENTREGA NOTAS: 9 XUÑO 

 16:30-17:15 1º ESO A 

 17:15-18:00 2º ESO A 

 18:00-18:45 2º ESO B 

 18:45-19:30 3º ESO A 

 19:30-20:10 3º ESO B 

 20:10-20:55 4º ESO A 

 
 

8 XUÑO ENTREGA NOTAS: 9 XUÑO 

 16:30-17:40 1º BACHARELATO A 

 17:40-18:20 1º BACHARELATO B 

 18:20-19:10 1º BACHARELATO C 

 19:10-19:50 1º BACHARELATO F 

 19:50-20:15 1º BACHARELATO D 

 20:15-20:45 1º BACHARELATO E 

ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º BACHARELATO 
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AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

2º BACHARELATO 
 

Pendente das datas das ABAU, supoñemos sobre o 23 XUÑO 
 
 

ESO e 1º BACHARELATO 
 

23 XUÑO  e 24 XUÑO 

A entrega de notas serían o 23 por Abalarmóbil para os grupos avaliados o 23 e o 24 para os grupos 
avaliados ese día. 

 

1.6 Organización dos servizos complementarios ( transporte) 

Número de alumnado transportado. En total 93 alumnos e alumnas. 

1.6.2. Número de rutas. 
O transporte escolar consta de cinco rutas, realizadas por tres compañías: Autos Arriva (2 rutas), Autos 
Grabanxa (2 rutas) e Monforte S.A.(1 ruta). 

1.6.3. Itinerarios. 

Os de Autos Arriva son: 

Ruta/Itinerario 1: 

0.IES SAR-1. Cuétara-2. Ponte S. Lázaro- 3.Sexto- 4.Casais- 5.A Sionlla-6. Castiñeira Pequena-7. Cruce 
Castiñeiras- 8.Carballal-9. Tarrío- 10. Gunin 11.Piñeiro 12.Frades-13.Lamas(Carballal)-14.Paraño 
Paradas Antón Fraguas. 
Ruta/Itinerario 2: 
0.IES DE SAR-1.Hotel- 2.Granxa de San Lázaro- 3. Restaurante Susos-Sexto- 4. SanMarcos- 5. Bando de 
Abaixo- 6.Pousada- 7. Bando de Arriva- 8. Lugarde Neiro,3 .9. Lugar de Neiro,6- 10.Vilamaior- 11. Xan 
Xordo- 12. Labacolla- 13. Gasolinera- 14.Correos- 15.Cruce Lorenzo- 16. San Paio. 

Os de Autos Grabanxa S.L. son: 

Ruta/Itinerario 1: 
0.IES DE SAR- 1. Rodríguez de Vigury- 2. San Caetano/ Anxo Casal- 3. Avda de Castelao,1- 4. Avda de 
Castelao,2- 5. Vite- 6. Vista Alegre. 

Ruta/Itinerario 2: 

0.IES DE SAR- 1. Cruz Vermella- 2. Rúa París,1- 3. Rúa París, 2- 4. Rúa París, 3-5. Cuartel- 6.Mallou- 
7. Cruceiro- 8. Meixonfrío. 
Os de Empresa Monforte S.A. son: 

0.IES DE SAR-1. Cruceiro de Sar- 2.Angrois- 3.Rúa Senande- 4. Cruce Xabral- Penas-5. Lobio. 
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Capítulo II 
 

2.1 Documento de Organización do Centro (DOC) 
 

ANEXO I Plan de organización e coordinación das tarefas de persoal non docente 
PERSOAL NON DOCENTE 

APELIDOS e NOME POSTO 

Dominguez Sánchez Isabel Administrativa 

Seoane Vaamonde, Carlos Subalterno 

Valeiras Fumega, Gabriel Subalterno 

Dobarro Dobarro, Pilar Subalterna 

Vieites Seijo, M.ª José Limpeza 

Mejuto Sánchez, Guadalupe Limpeza 

Rodríguez Bello, Concepción Limpeza 

 

O persoal da conserxaría atenderá á apertura e peche das portas do centro de acordo co horario establecido e 
controlará o acceso ó mesmo das persoas alleas; recibirá e informará ó publico e avisará aos membros do 
profesorado polos que se pregunte; atenderá o teléfono realizará os traballos de multicopismo de acordo cos 
criterios establecidos pola secretaria de centro. 

Colaborará no mantemento da orde, especialmente nos períodos de lecer, e avisará ao profesorado de 
garda cando detecten que nalgunha aula falta a persoa docente. 

Así mesmo realizará as tarefas que se encomenden no ámbito das súas funcións. 

O persoal administrativo desenrolará o seu traballo segundo os criterios que estableza a Secretaria do 
centro ,así coma o persoal de limpeza. 

 
Capítulo III 

 
3.1 Programa anual de actividades complementarias e extraescolares 

Anexo II: Actividades Complementarias e Extraescolares Curso 2021-2022 

Todos os departamentos propoñen actividades complementarias e extraescolares nas súas programacións 

didácticas. Estas propostas, na súa totalidade, quedan pendentes da situación epidemiolóxica para poder 

seguir cumprindo o Protocolo COVID e velando pola seguridade, tanto da nosa comunidade educativa coma 

do resto da cidadanía. 

 
En xeral, darase preferencia a aquelas actividades, dos diferentes departamentos, que sexan no exterior 

sempre que a climatoloxía e a situación sanitaria o permitan. Entre estas están roteiros pola beira do río Sar, 

visita á súa Colexiata e arredores, así como outras visitas pola cidade. 

 
Durante o curso escolar e con diversas actividades onde participarán todos os departamentos do centro 

celebraranse, como mínimo, as seguintes conmemoracións: 

 
– 20 de novembro de 2021: Día Universal da Infancia. 

 
– 25 de novembro de 2021: Día Internacional contra a Violencia de Xénero. 
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– Do 30 de novembro ao 7 de decembro de 2020: conmemoración da Constitución e do Estatuto de 

autonomía de Galicia. 

 

– 3 de decembro de 2021: Día Internacional das Persoas con Discapacidade. 

 
– 10 de decembro de 2021: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

 
– 24 de xaneiro de 2022: Día Internacional da Educación. 

 
– 30 de xaneiro de 2022: Día Escolar da non Violencia e da Paz. 

 
– 24 de febreiro de 2022: Día de Rosalía de Castro. 

 
– 8 de marzo de 2022: Día Internacional da Muller. 

 
– 15 de marzo de 2022: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. 

 
– Do 7 ao 11 de marzo de 2022: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase na aula con 

xornais. 

 

– 7 de abril de 2022: Día Mundial da Saúde. 

 
– Entre o 18 e o 22 de abril de 2022: Semana do Libro. 

 
– 2 de maio de 2022: Día Internacional contra o Acoso Escolar. 

 
– 9 de maio de 2022: Día de Europa. 

 
– Do 16 ao 20 de maio de 2022: Semana das Letras Galegas. 

 
– 5 de xuño de 2022: Día Mundial do Medio Ambiente. 

 
Ademais, e de conformidade co establecido no artigo 26.2 da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de 

trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, para favorecer 

a visibilidade e integrar de forma transversal a diversidade afectivo-sexual, realizaranse actividades 

específicas próximas ás datas de celebracións internacionais relacionadas co recoñecemento efectivo do 

dereito destas persoas. 

 
A continuación, farase unha exposición detallada das actividades propostas polos distintos departamentos, 

sempre tendo en conta que a medida que transcorre o curso este número de actividades e departamentos 

participantes iranse incrementando ao ir xurdindo novas ideas e ir recibindo propostas por parte das 

Administracións e/ou Organismos tanto públicos como privados da interese da comunidade educativa e en 

beneficio do seu alumnado. 

 

 
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía: Participación no Programa Voz Natura e actividades relacionadas. Visita 

ao Museo Luís Iglesias. Observación de aves nas Dunas de Corrubedo. Visita á feira de Minerais de Santiago 
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de Compostela. Roteiro pola beira do río Sar, para o seu estudio medioambiental. Saídas ao entorno do 

centro para o estudio da flora. Visita ao Parque Nacional das Illas Atlánticas. Estudio da potabilidade das 

augas das fontes do barrio. Contaminación visual no casco histórico. Visita ás Fragas do Eume ou outro parque 

natural. Maratón fotográfico sobre medio ambiente (Brañas de Sar e Parque Eugenio Granel). Revista dixital 

con todas as actividades de investigación. Día da Ciencia en Galicia. Semana da Ciencia. Día Internacional da 

Muller e da Nena na Ciencia. Exposición recordando o Prestige. Charlas divulgativas en Doazón e Transplantes 

realizadas pola Asociación ADOS. 

 
Departamento de Debuxo: Visita á Catedral de Santiago e/ou arredores do casco vello da cidade. Visita a 

algún museo: Museo do Pobo Galego, GGAC, Afundación, … Participar no concurso da Xunta de deseño dun 

cartel para o 8M (suponse a convocatoria similar ao curso pasado). Aula maxistral de gravación e edición de 

audio. Participación das Xornadas de Arte e Deseño da EASD Pablo Picasso de A Coruña. Obradoiro sobre 

educación en igualdade a través da fotografía: “Fotografía, xénero e participación”. Saídas á contorna do 

centro para a realización de prácticas dirixidas de fotografía dixital e analóxica. Intervención na aula de Nacho 

Ozores, director e editor con experiencia no mundo da produción audiovisual. Saída ao cinema NUMAX para 

visionado de película adaptada ao alumnado. Saída a unha exposición fotográfica de interese para o 

alumando. Saídas ao campo para facer bosquexos. Saídas a exposicións da oferta cultural da cidade. 

Conferencias de antigos alumnos e alumnas relacionados con estudos posteriores ou da súas experiencias no 

ámbito laboral. Exposicións dos traballos do alumnado nos corredores do centro. Visita a Colexiata de Sar. 

Saída a debuxar do natural. Visita a un obradoiro de cerámica. Visita a un taller de xoiería. Visita a un centro 

de artesanía. 

 
Departamento de Lingua Castelán e Literatura: Participación en concursos literarios e outras actividades 

organizadas polo centro, así como por entidades convocantes externas nas que entendamos que o noso 

alumnado poida participar con resultados positivos para a súa formación. Colaboración con outros 

departamentos en actividades interdisciplinarias e transversais, como se fixo outros cursos. Organización 

dalgún encontro de escritores co alumnado. Asistencia a sesión de teatro escolar ou comercial. Visita a 

algunha biblioteca como a Ánxela Casal e/ou Cidade da Cultura. Visita a algunha das Fundacións do noso 

entorno: Fundación Torrente Ballester, Fundación Camilo José Cela, Fundación Abanca, MUPEGA, … 

 
Departamento de Matemáticas: Realización de obradoiros de papiroflexia. Realización dun taller de medida. 

Participación no Rally Matemático. Participación na Olimpíada Matemática por niveis. Participación na 

actividade Matemáticas na Raia. Participación, xunto con outros departamentos, en actividades para o día da 

Ciencia, o día da Muller e a Nena da Ciencia ou o día da Ciencia en galego. 

 
Departamento de Francés: Proxección de curtas en lingua francesa. Realización de obradoiros de iniciación á 

lectura. Obradoiro de origami. Obradoiro de “virelangues”. 

 
Departamento de Orientación: Visita aos centros de Primaria de onde procede o noso alumnado. 

Colaboración coas Universidades galegas, Consellería de Educación, Oficina de emprego local, Servizos sociais 

do Concello, Consellería de familia, muller e xuventude, Cruz Vermella, UMAD (Unidade municipal de 

atención a drogo dependentes). 

Programa de educación para a saúde (consumo de substancias, alcohol…) e redes sociais (móbil, internet…) 

organizado polo Concello de Santiago e levado a cabo por educadores do mesmo concello. Este programa xa 
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está sendo posto en marcha coa programación de charlas contra a adicción ao xogo ou de educación para a 

saúde sobre prevención de drogas. 

Plan director da convivencia con charlas nos cursos de 1º a 4º de ESO cuxa temática irá destinada ao 

coñecemento e profundización sobre redes socias, acoso escolar, violencia de xénero. 

 
Actividades de orientación académica: Xornada de información sobre o acceso á Universidade por parte da 

CIUG para o alumnado de 2º de Bacharelato. Presentación das universidades galegas que mostrarán a súa 

oferta de titulacións no centro escolar para 2º de Bacharelato. Presentación das Escolas Superiores de Deseño 

con intervención de docentes das escolas de deseño Mestre Mateo e Pablo Picasso, da Escola de Arte 

dramático de Vigo ou da Escola de Restauracións de Bens culturais de Pontevedra. 

Presentación dos centros de formación profesional que mostrarán a súa oferta de titulacións ao alumnado de 

4º de ESO, 1º e 2º e Bacharelato. Visita a feiras e/ou exposicións que realice a Consellería dirixida a este 

mesmo alumnado tendo en conta que segundo as datas nas que se convoque, poderá acudir o alumnado de 

2º de Bacharelato. 

 
En breve comezarase cunha actividade na que participarán alumnos e alumnas do noso centro, trátase de A 

Tribo, un proxecto de Agareso e Igaxes no que 22 adolescentes en risco de exclusión social traballaron en 

equipo con diferentes ferramentas de comunicación, co que recordan que as súas voces tamén importan e 

deben ser escoitadas. Presentarase no noso centro no mes de outubro. 

 
Ademais, neste curso escolar o centro solicitou a incorporación en varios programas de innovación educativa 

que nos levarán a realizar actividades dentro de cada un deles: así esperamos contar co Club de Ciencias onde 

se porá en marcha un pequeno observatorio astronómico no centro; o programa Protexe os animais con 

actividades relacionadas co bo trato aos animais centrándose no tema da adopción dos mesmo; e por último 

o programa Iguala-T que pretende englobar distintas actividades orientadas a desenvolver e fomentar a 

igualdade entre mulleres e homes. 

 
Dende o equipo directivo, e concretamente dende a vicedirección, téñense e teranse máis propostas doutros 

organismos que contactan polo correo do centro. Todas elas serán analizadas e valoradas para ver a súa 

idoneidade no beneficio do noso alumnado seguindo a máxima de colaboración entre toda a comunidade 

educativa e coa colaboración de todos e cada un dos departamentos didácticos do centro; tendo sempre 

presente a situación epidemiolóxica que nos está a tocar vivir e que pode ser moi cambiante nun espazo 

breve de tempo. 

 

 
3.2 A organización, funcionamento e horario da biblioteca 

A dinamizadora da biblioteca Carmen Romay Calvo presenta a programación no AnexoIV. Dado que estamos 
no plan de mellora da biblioteca e logo das remodelacións feitas nos cursos pasados, ampliación de fondos, 
constitución dun equipo da biblioteca, etc. debemos resaltar o protagonismo que a biblioteca vai gañando na 
vida do centro. 

 
3.4 Programa de formación do profesorado no centro 

Dentro do plan de formación permanente do profesorado no centro, para o curso 20-21 estanse 
desenvolvendo 2 liñas de traballo 

3.4 Plan TIC 
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Abordamos o novo curso con: 

- O proxecto E-Dixgal implantado en toda a ESO dende 1º a 4º 

- Dúas aulas de informática. 

- Todas as aulas do centro posúen neste momentos de pantallas interactivas xunto cos ordenadores 

correspondentes . 

- Os problemas que o centro mantén neste eido son: 

 
-Equipos moi anticuados e en algúns casos tan obsoletos que nunha que precisan da súa substitución. Con 
toda esta realidade a responsable de dinamización das TIC: presenta un proxecto TIC Anexo III: Plan TIC 
(nun arquivo adxunto) 

 
Anexos 
Anexo IV: Programación da Biblioteca ( nun arquivo adxunto) 
Anexo V: NOF do IES de Sar (nun arquivo adxunto) 
Anexo VI: Plan Lingúistico do IES de SAR (nun arquivo adxunto) 
Anexo VII: Plan de Convivencia (nun arquivo adxunto) 
Anexo VIII: Proxecto Edixgal. 
Anexo IX: Plan de igualdade. 
Anexo X: As programacións de todos os departamentos que serán publicadas na páxina web do centro 

 
 

Mecanismos de seguimento e avaliación da actividade dos auxiliares de conversa (art. 11) 
 

Para a avaliación do traballo do auxiliar, o Ministerio envía ao profesorado de linguas estranxeiras un 
documento específico ao final do programa. 

 
A xefa do departamento de francés reunirase unha vez por semana co auxiliar de conversa para coordinar o 
seu traballo docente e facer un seguimento das actividades propostas e das posibles melloras na súa 
aplicación. Durante o curso 2021-2022, a reunión terá lugar o xoves de 11:40 a 12:30. Isto non impide, por 
suposto, as consultas e comunicacións habituais co auxiliar durante os seus días de traballo no noso centro 
educativo. 


