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1. ANÁLISE DO CONTEXTO.

1.1. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO.

           Os alumnos que cursan estudios no I.E.S. Eduardo Pondal proceden da zona
educativa que o Concello de Santiago lle ten asignada e que corresponde a unha parte do
Ensanche e mais o barrio de Conxo. Tradicionalmente viñan asistindo ó centro alumnos
procedentes de zonas limítrofes como o Milladoiro e outros lugares do Concello de Ames,
ata  a creación do seu IES en Bertamiráns e  o  IES do Milladoiro.  Convivían ata  agora
alumnos procedentes  do núcleo  urbano con outros  procedentes  do rural,  que  tiñan  que
achegarse ó instituto en autobús . 

O IES Eduardo Pondal ten concedidas tres vías  de E.S.O.,  para cada nivel.  Ten
como centros adscritos tres centros de Educación Primaria: o C.E.I.P. Quiroga Palacios, o
C.E.I.P. de Roxos (Villestro) e o colexio da Milagrosa. Moitos destes alumnos proceden dos
arredores de Santiago e precisan utilizar transporte. 

1.2  .  ELEMENTOS MATERIAIS.

O I.E.S. Eduardo Pondal consta de tres edificios: o principal, no que se encontran as
dependencias administrativas e as aulas, os seminarios e a vivenda do bedel;  un pavillón de
deportes e un novo edificio, no que se encontran as aulas de Música e Tecnoloxía. 

O edificio principal estructúrase en catro plantas: no semisoto , os grupos de 3º e 4º
da E:S:O.;  na planta baixa, os alumnos de 1º ESO., a Sala de profesores, a Biblioteca e as
dependencias administrativas e un salón de usos múltiples; no primeiro andar, os grupos de
2º  da  ESO:,  os  Laboratorios  de  Física  e  Química,  os  Departamentos  e  a  Aula  de
proxeccións; e no segundo andar, os grupos de Bacharelato., o Laboratorio de Ciencias e as
Aulas de Informática e Debuxo.

O centro dispón este ano de 14 unidades distribuidas do seguinte xeito:

3 aulas de 1º de Secundaria
3 aulas de 2º de Se cundaria
3 aulas de 3ª de Secundaria.
3 aulas de 4º de Secundaria
3 aulas de 1º BAC
3 aulas de 2º BAC

Existen tres aulas para facilitar os desdobres, no caso de que sexan necesarios, e
mais  Aulas  de  Debuxo,  Tecnoloxía,  Música,  Informática,  Proxeccións  e  Vídeo,  Usos
múltiples (que serve como Aula de exames e como Salón de actos), Pedagoxía terapéutica,
Biblioteca e Sala de profesores, así como Laboratorios de Física e Química e Ciencias da
Natureza.

Os  Departamentos  didácticos  e  o  Departamento  de  orientación  teñen  cadaseu
despacho.
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O centro dispón ademais dun Pavillón de deportes, espacios de lecer, perfectamente
delimitados e pechados, e bar.

As oficinas e os despachos do equipo directivo e a sala de visitas completan as
instalacións.

1.3. ELEMENTOS PERSOAIS.

O  persoal  docente  do  I.E.S.  Eduardo  Pondal  está  integrado  por  37  profesores
distribuídos nos seguintes Departamentos:
                                                                                Nº de profesores

Departamento de Ciencias Naturais ........................2
Departamento de Debuxo........................................1
Departamento de Educación Física........................  2
Departamento de Economía……………………….1
Departamento de Filosofía.....................................  1
Departamento de Física e Química......................... 2
Departamento de Grego.................................. ……1
Departamento de Lingua castelá............................. 3
Departamento de Lingua galega.............................. 3
Departamento de Lingua francesa........................... 2
Departamento de Lingua Inglesa............................. 4
Departamento de Matemáticas................................ 4
Departamento de Música............................... …......2
Departamento de Relixión....................... ................2
Departamento de Xeografía e Historia............... .....3
Departamento de Tecnoloxía....................................2
Departamento de Orientación ..................................2

Asisten en total 297 alumnos e réxime de ensinanza diurna.
 

1.4. FUNCIONAMENTO DO CENTRO.

Os periodos lectivos que se imparten no centro diariamente son seis, dende as 8.45
ata as 14.25. en un horario de xornada continua que se completa con clases o martes pola
tarde. As tardes dos mércores e dos xoves funciona a Biblioteca e desenvólvense outras
actividades complementarias.
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2. PRINCIPIOS EDUCATIVOS

Os principios educativos que rexerán a vida do noso centro basearánse nos seguintes
puntos:

1.  Un  centro  no  que  o  respecto  mutuo presida  a  convivencia entre  tódolos
membros da comunidade educativa e a participación dos mesmos na actividade que nel se
realiza, e no que haxa un espíritu de cooperación e tolerancia, nun motivador ambiente de
traballo..

2.Un centro aconfesional, que respecte o pluralismo e os valores democráticos, a
diversidade ideolóxica, cultural, política, etc.

3. Un centro que persiga a formación íntegra do alumnado:

- que potencie a súa autoestima.

-que se preocupe polo seu desenvolvemento afectivo.

- que preste atención ó seu desenvolvemento físico.

- que fomente o respecto polos demais, o espírito de cooperación e de tolerancia.

- que desenvolva o seu pensamento abstracto e a súa formación intelectual.

- que potencie a súa capacidade crítica.

4. Un centro que oferte un ensino integrado no entorno en relación con diferentes
ámbitos  (  local,  comarcal,  autonómico,  estatal,  europeo),  en  relación  coas  diversas
dimensións ( social, lingúística, cultural, económica).

Estes principios educativos levarán aparelladas unhas liñas de traballo prioritarias:

a) Educación en valores (  amor pola súa terra, respecto, solidariedade, tolerancia,
actitude non sexista, responsabilidade no consumo...)

b Fomento da participación e o diálogo e comunicación entre tódolos membros da
comunidade educativa 

c) Preocupación pola saúde ( física, mental, medioambiental)

d) Unha aspiración á mellora dos procesos de ensino- aprendizaxe

e)  Progresiva  galeguización do  ensino,  nun  clima  de  respecto  e  respecto  da
normativa vixente. 
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3. OBXECTIVOS XERAIS DO CENTRO

A) En relación coa primeira das liñas educativas, a da EDUCACIÓN EN VALORES:

- Potenciar o respecto mutuo e a convivencia amistosa.

-  Propiciar  unha educación  tolerante  e  solidaria,  que  conciencie  dos  perigos  da
discriminación ideolóxica, racista, sexista, social ou relixiosa.

- Potenciar a coeducación.

- Desterrar actitudes racistas e xenófobas.

- Fomentar a responsabilidade para un mellor aproveitamento das posibilidades que
a comunidade escolar  ofrece.

-  Favorecer  o  desenvolvemento  dos  alumnos  como  persoas  que,  partindo  do
autocoñecemento e da análise do entorno, poidan exercer os seus dereitos e cumprir
os seus deberes como membros da sociedade.

B) En relación coa quinta liña de traballo, O FOMENTO DO DIÁLOGO:

- Concienciar ó alumnado para que participe activamente no centro.

-Conseguir  unha  comunicación  fluida  entre  tódolos  membros  da  comunidade
educativa

-  Dar  a  coñecer,  desde  o  comezo  do  curso,  a  temporalización  da  materia  e  os
criterios de avaliación.

-Potenciar o labor do titor.

C) En relación coa PREOCUPACIÓN POLA SAÚDE:

-  Lograr un maior clima de respecto polo entorno, polo material  público e pola
limpeza. no centro

- Comprometerse no coidado do medio ambiente tamén no entorno.

D) En relación coa MELLORA DOS PROCESOS DE ENSINO E APRENDIZAXE:

-  Proporcionar  instrumentos de análise  científicos,  así  como técnicas  de traballo
intelectual.
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-  Formar ós alumnos nunha oferta cultural ampla.

- Elevar o grao de satisfacción dos membros da comunidade educativa

- Utilizar as mellores estratexias de ensino e aprendizaxe.

- Potenciar no alumnado unha adecuada organización do estudio fóra do centro.

- Potenciar entre o profesorado o traballo en grupo, e a participación en actividades
de formación e perfeccionamento permanentes.

- Interrelacionar os coñecementos das materias diversas.

- Facer unha avaliación continua, evitando que todo o peso da calificación dependa
dun só exame.

E) En relación coa segunda liña, a PROGRESIVA GALEGUIZACIÓN DO ENSINO:

-Erradicar  os  prexuízos  lingüísticos  aínda  existentes  na  comunidade  educativa,
ensinando a valorar positivamente o noso particularismo.

-Fomentar o uso do galego nos distintos ámbitos.

Para  evitar  que  o  proxecto  educativo  do  centro  sexa  excesivamente  teórico,
sinalaremos  aqueles  compromisos  de  carácter  máis  práctico,  que  concretan  as  liñas  de
actuación.

Con respecto á EDUCACIÓN EN VALORES:

- COEDUCACIÓN:

- Dotar ós alumnos dun repertorio de actitudes reflexivas que incidan na eliminación
de prexuízos de carácter sexista.

- Implicar ó profesorado na colaboración de cara á procura de materiais e recursos
escolares de diversa índole, adecuados ás áreas curriculares específicas, e que sirvan
para unha revisión crítica das estructuras sexistas no sistema educativo.

-  Coidar  especialmente  que,  tanto  nas  tarefas  demandadas  na  clase  como  nos
materiais  que se empreguen  non se transmitan mensaxes  relativos ás conductas
consideradas apropiadas segundo o rol sexual.
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- Evitar enfrontar un sexo contra outro. Fomentar o diálogo, a reflexión crítica, a
argumentación racional como procedementos para propiciar o cambio de actitudes e
de conductas.

No que respecta á TOLERANCIA:

- Garantir a integración plena e a normal convivencia das persoas que, dentro da
comunidade educativa pertenzan a grupos étnicos ou relixiosos minoritarios.

- Correxir a linguaxe se reflicte, consciente ou inconscientemente, actitudes racistas,
de opresión ou de marxinación social  contra  os individuos,  grupos ou contra  as
liberdades individuais.

-  Sancionar  as  conductas  e  actitudes  declaradamente  agresivas  en  calquera
circunstancia que estas se produzan.

No que respecta á PROGRESIVA GALEGUIZACIÓN DO ENSINO, Propóñense
as seguintes liñas de actuación:

- No que respecta a ADMINISTRACIÓN , a redacción de documentos internos e
externos faráse sempre en galego.

- No referente a ASPECTOS PEDAGÓXICOS:

- CON RESPECTO Ó ALUMNADO: 

- Promover accións que garantan os dereitos lingüísticos.
- Planificar actividades que posibiliten a integración lingüística do alumnado
non galego-falante.

- CON RESPECTO Ó PROFESORADO:

- Promover a docencia en galego, cumplrindo coa normativa vixente.

- CON RESPECTO Á COMUNIDADE EDUCATIVA: 

- Propoñer e participar en actividades que melloren as competencias e as
actitudes lingüísticas da comunidade escolar: conferencias, cursos.
-  Coordinar  esforzos  a  prol  da  progresiva  implantación  do  galego  como
lingua habitual do centro e avaliar anualmente as mellores acadadas neste
aspecto.
-Uso constante na fala diaria e exemplaridade na fala por parte daqueles que
son competentes na mesma e un sistema de alternancia galego-castelán no
caso daqueles galegofalantes que aínda non se teñen incorporado ó uso da
lingua nas aulas.
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4. ORGANIZACIÓN DO CENTRO.

4.1. CONSELLO ESCOLAR.

O consello escolar está composto polos seguintes membros:
- O director do centro, que é o seu presidente.
- O xefe de estudios.
- Un representante do concello.
- Sete profesores elixidos polo claustro.
- Sete representantes dos pais e do alumnado: 3 pais e 4 alumnos.
- Un representante do personal de administración e servicios.
- O secretario do centro, que actuará como secretario do consello escolar, con voz e sen
voto.

 Entre as súas funcións  están as seguintes:

- Participar na elección do director e ó equipo directivo por el proposto.

- Propoñer a revocación do nomeamento do director, logo de acordo dos seus membros
adoptado por maioría de dous tercios.

- Decidir sobre a admisión de alumnado.

- Resolver os conflictos e impoñer as sancións en materia de disciplina do alumnado.

- Aprobar o proxecto de presuposto do centro

- Aprobar e avaliar a programación xeral do centro.

-  Elaborar  as  directrices  para  a  programación  e  desenvolvemento  das  actividades
complementarias.

- Establecer os criterios sobre a participación do centro en actividades culturais, deportivas
e recreativas.

- Establecer as relacións de colaboración con outros centros con fins educativos e culturais.

- Aprobar o Regulamento de Réxime interior.

-Promover a renovación das instalacións e equipo escolar, así como vixiar a conservación.

- Supervisar a actividade xeral do centro nos aspectos administrativos e docentes.

-  Coñecer  a  evolución  do  rendemento  escolar  do  centro  a  través  dos  resultados  das
avaliacións.
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- Emitir un informe sobre a memoria anual das actividades e situación xeral do centro.

-  Propoñerlle  á  administración  calquera  outra  medida  que  contribúa  a  un  mellor
funcionamento do centro.

Reuniráse preceptivamente unha vez ó trimestre e sempre que o convoque o seu
presidente ou o solicite alomenos un tercio dos seus membros.

4.2. EQUIPO DIRECTIVO.

As funcións de cada membro do equipo directivo están reguladas no Decreto 324/
96,  do  26  de  xullo  de  regulamento  orgánico  dos  Institutos,  do  que  hai  que  destacar
especialmente as seguintes funcións:

- A dirección deberá presentar a proposta da Programación Xeral Anual, de xeito que estea
informada  polo  claustro  antes  do  comezo  da  actividade  lectiva,  e  impulsar  o  seu
cumprimento.

- Elaborar a memoria do curso e sometela ó informe do claustro e á aprobación do consello
escolar.

-Recordar ós profesores a obriga de cumprir os criterios relativos ás faltas de puntualidade.

- Manter ó día e en orde os taboleiros de anuncios, como fonte eficaz de información, en
concreto o de profesores e o oficial do centro, así como convocar as reunións informativas
sobre cuestións de importancia.

- Impulsar o labor titorial e docente, atendendo ó Plan Anual de Orientación, a través do
departamento de orientación .

- Controlar o exacto cumprimento das funcións encomendadas ó profesorado de garda.

-  Recoller  e  estudiar  a  posibilidade  de  aplicación  de  modificacións  feitas  antes  do
asentamento definitivo dos horarios.

-  Impulsar  as  actividades  complementarias  de  acordo  cos  criterios  establecidos  polo
consello escolar.

- Celebrar unha reunión cando sexa preciso co personal non docente para programar as súas
actividades e recoller as suxerencias e queixas na marcha do seu traballo.

-  Atender  moi  especialmente  ó  máis  exacto  cumprimento  do  Regulamento  de  réxime
interior con criterios de carácter educativo.

-  Favorecer  o  clima  de  diálogo  e  convivencia,  mantendo  a  disposición  de  atender  ás
dificultades persoais ou grupais do profesorado e promovendo os medios de diálogo que
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fosen necesarios para abordar os problemas, particularmente encontros ou reunións para
debater os asuntos escolares de maior interés.

-  Fomentar  a  apertura  do  centro  ó  medio,  mediante  actividades,  charlas,  viaxes  e
intercambios..

- Manter un clima de colaboración cos pais, procurando a súa participación nos asuntos do
centro.

- Poñer especial coidado no material do centro.

- Vixiar especialmente o cumprimento dos presupostos anuais.

- Elaborar a documentación para os asuntos que se traten nos órganos colexiados e tela a
disposición dos membros con corenta e oito horas de antelación na secretaría.

4.3. XEFES DE DEPARTAMENTO

As funcións do xefe de departamento son entre outras:
-Coordenar o traballo do departamento en relación ás funcións legalmente establecidas.

- Convocar e presidir as reunións de departamento.

- Representar ó departamento nas reunións e órganos que corresponda.

-Redactar o Proxecto didáctico e a Memoria final de curso das materias que lle competen,
de acordo coas deliberacións e experiencias dos demais compañeiros do departamento.

-Organización  das  actividades  de  avaliación  e  recuperación  de  alumnos  con  materias
pendentes.

4.4.TITORÍAS

Haberá un titor por cada grupo de alumnos, que será designado polo director, por
proposta do xefe de estudios, oído o xefe do departamento de orientación.

Cada  profesor  titor,  ademáis  das  súas  tarefas  docentes  específicas,  realizará  as
seguintes funcións:

-  Participar  no  desenvolvemento  do  plano  de  acción  titorial  e  nas  actividades  de
orientación, baixo a coordinación do xefe de estudios e en colaboración co departamento de
orientación.

-  Proporcionar  no  principio  do  curso  ós  alumnos  e  ós  pais  información  documental
referente ó calendario escolar, horarios...
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- Coñecer as características persoais de cada alumno, a través da análise do seu expediente
persoal.

- Coñecer os aspectos da situación familiar e escolar.

- Efectuar un seguimento global dos procesos de ensino-aprendizaxe do alumnado para
detectar dificultades e necesidades especiais.

- Coordinar as adaptacións curriculares necesarias para os alumnos do seu grupo.

-  Facilitar  a  integración  do  alumnado  no  grupo  e  fomentar  a  súa  participación  nas
actividades do centro.

- Orientar ó alumnado de maneira directa e inmediata.

-Informar ó equipo de profesores das características do seu grupo de alumnos.

- Coordinar o axuste das diferentes metodoloxías.

- Organizar e presidir as sesións de avaliación do seu grupo.

- Colaborar co departamento de orientación e cos demais titores., etc.

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.

Son  os  seguintes:  Departamentos  didácticos,  Departamento  de  orientación,
Departamento de actividades extraescolares e complementarias, Comisión de coordinación
pedagóxica e Equipo de normalización lingüística.

4.4. DEPARTAMENTOS.

Teñen as seguintes funcións:

- Elaboracións das sínteses das programacións na forma aprobada polo claustro , antes do
comezo das actividades lectivas, para a súa publicación.

- Facer as propostas das actividades complementarias e saídas didácticas que o seminario
asume e que organizará ó longo do curso.

- Facer o seguimento da marcha das programacións. Trimestralmente, despois das sesións
de avaliación faráse unha análise e valoración dese periodo lectivo.

- Elaborar e actualizar o inventario de material didáctico do departamento.

- Elaborar a memoria de final de curso, durante o mes de xuño.
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- Administrar os fondos dispoñibles .

-Atender con puntualidade ós requerimentos da xefatura de estudios no desenvolvemento
das súas funcións.

4.5. EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

OBXECTIVOS XERAIS

A. Potenciar o uso do galego nas actividades do centro.
B.  Fomentar  unha  valoración  positiva  do  uso  do  galego  por  parte  dos  integrantes  da
comunidade educativa.
C. Mellorar a competencia lingüística dos membros da mesma.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:

1. Consolidar o funcionamento do propio equipo e dalo a coñecer á comunidade educativa,
informando  das  competencias  e  servicios  que  presta  e  dos  proxectos  que  elabore,
recollendo as suxerencias e propostas que se lle presenten.

2. Coñecer a realidade sociolingüística da comunidade escolar para presentar ó claustro
propostas co fin de fixar os obxectivos de normalización.

3.  Prestar  asesoramento  na  elaboración  en  galego  da  documentación  informativa  e
administrativa.

4. Motivar e axudar ó profesorado e alumnado no uso do galego como lingua vehicular do
ensino.

5. Afianzar o uso do galego como un dos elementos na construcción da súa identidade
persoal e colectiva.

6.  Dinamizar  o  uso  do  galego  no  centro  fomentando  a  expresión  oral  e  escrita  nas
actividades que se realicen.

7. Achegar a actualidade cultural, especialmente a relacionada coa lingua, ós membros da
comunidade escolar.

8. Fomentar a lectura de obras en galego.

9. Favorecer unha integración progresiva do alumnado que ten a exención en lingua galega.
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10.  Promover  proxectos  interdisciplinares  e  colaborar  nas  actividades  dos  distintos
departamentos.

11. Promover e colaborar na realización de actividades e campañas que fagan presente na
vida do centro a problemática relacionada con temas transversais.

12.  Colaborar  cos  equipos  de  normalización  doutros  centros,  especialmente  cos  de
Compostela.

13.  Fomentar  o  coñecemento  da  nosa  raizame  como  medio  de  identificación  coa
colectividade.

4.6. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

Os compoñentes do departamento serán os seguintes:
- O xefe do departamento.
- Os profesores de pedagoxía terapéutica.
- Un titor por cada un dos cursos.

As súas funcións son:

- Elaborar as propostas de organización da orientación e do plano de acción titorial  do
centro.

- Participar na elaboración do PEC e do PCC.

- Coordinar, apoiar e ofrecer soporte técnico ás actividades de orientación e titoría que o
profesorado realiza no centro co seu alumnado.

-  Colaborar  na  pronta  detección  de  dificultades  ou  problemas  educativos  de
desenvolvemento ou aprendizaxe.

-  Proporcionar  ó  alumno  unha  orientación  académica  e  profesional  diversificada  e
individualizada.

-  Participar  no  diagnóstico,  deseño  e  aplicación  de  programas  individuais  de  reforzo
educativo, adaptación curriculares e diversificación curricular.

- Contrubuir a que a avaliación desenvolvida no centro se axuste ós principios de avaliación
continua, formativa e orientativa.

- Colaborar con outros equipos do sector .
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-  Facilitarlle  ó  alumnado  o  apoio  e  a  orientación  necesaria  nos  momentos  de  maior
dificultade,  como son o ingreso no centro,  o  cambio de  ciclo,  a  elección  de optativas,
itinerarios formativos ou a transición á vida profesional.

-  Impulsar  a  participación  do  profesorado  e  programas  de  investigación  e  innovación
educativa, así como facilitarlle a utilización de metodoloxías didácticas innovadoras.

-  Cooperar  cos  titores  na  información  ás  familias  sobre  asuntos  relacionados  coa
orientación académica.

- Participar na elaboración do consello orientador sobre o futuro académico e profesional
do alumno, ó remate da E.S.O.

4.7.COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA.

Estará  integrada  polo  director,  o  xefe  de  estudios,  os  xefes  de  departamento,  o
coordinador do equipo de normalización lingüística e o profesor de apoio.

As súas competencias son:

-  Elevar  propostas  ó  claustro  co  fin  de  establecer  os  criterios  para  a  elaboración  dos
proxectos curriculares e velar para que a elaboración destes se realice conforme ós criterios
establecidos.

- Asegurar a coherencia entre O PEC, os PCC de etapa e a programación xeral anual.

-  Establecer  as  directrices  xerais  para  a  elaboración  das  programacións  didácticas,  a
orientación  académica  e  profesional,  a  acción  titorial,  adaptacións  e  diversificacións
curriculares.

- Propoñer ó claustro os proxectos curriculares para a súa aprobación e velar polo posterior
cumprimento.

- Propoñer a planificación xeral das sesións de avaliación.
- Canalizar as necesidades de formación continuada do profesorado.

- Propoñer ó director os titores que han formar parte do departamento de orientación.

- Propoñer os profesores que han formar parte do equipo de normalización lingüística.

5. ITINERARIOS EDUCATIVOS E OPTATIVAS.
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OFERTA DE OPTATIVAS

 Consideramos  necesario  concretar  uns  itinerarios  que  reduzan  as  numerosas
posibilidades que a lexislación vixente abre,  sen que iso supoña merma na atención ós
intereses e motivacións do alumnado.

ITINERARIOS E OPTATIVAS EN 1º DE E.S.O.

 Ciencias Sociais   Ciencias da Natureza   Ed. Física   Lingua Castelá e Lit.   Lingua Galega e Lit.  
Lingua estranxeira   Educación Plástica e Visual  Matemáticas Proxecto Interdisciplinar

PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA:  FRANCÉS INGLÉS

Elixir unha das tres

   RELIXIÓN CATÓLICA                        RELIXIÓN EVANXÉLICA                                 ATENCIÓN EDUCATIVA                       

O ALUMNO PODE SOLICITAR EXENCIÓN DE 2º LINGUA

ITINERARIOS E OPTATIVAS EN 2º DE E.S.O

 Ciencias Sociais   Ciencias da  Natureza   Ed. Física   Lingua Castelá e Lit.   Lingua Galega e Lit.   Lingua
estranxeira   Educación para a Cidadanía  Matemáticas   Tecnoloxías   Música

IDIOMA QUE ESCOLLE COMO PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA       FRANCÉS      INGLÉS
PODE SOLICITAR EXENCIÓN DE 2º LINGUA FRANCÉS 

RELIXIÓN CATÓLICA   RELIXION EVANXÉLICA                      ATENCIÓN EDUCATIVA  

ITINERARIOS E OPTATIVAS EN 3º DE E.S.O.

 Bioloxía e Xeoloxía  Ciencias Sociais   Ed. Física   Lingua Castelá e Lit.   Lingua Galega e Lit.   Lingua estranxeira   Física e Química  Música
 Educación Plástica e Visual  Matemáticas   Tecnoloxías 

PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA:       Francés      Inglés
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OPTATIVAS  - O alumno elixirá unha 

 2ª Lingua estranxeira         Taller de Iniciativas Emprendedoras     Cultura Clásica         Cultura audiovisual 

RELIXIÓN CATÓLICA           RELIXIÓN EVANXÉLICA        ATENCIÓN EDUCATIVA        
                      

ITINERARIOS E OPTATIVAS EN 4º DE E.S.O.

ÁREAS COMÚNS
 Ciencias Sociais, Xª e Hª   Ed. Física   Lingua Castelá e Lit.   Lingua Galega e Lit.   Lingua estranxeira  

Matemáticas (A/B)   Educación ético-cívica 

1ª LINGUA ESTRANXEIRA     Francés  Inglés

RELIXIÓN CATÓLICA   ATENCIÓN EDUCATIVA  

ELIXIR UN ITINERARIO


CIENTÍFICO (Mat. B) 

 Física e Química
 Bioloxía e Xeoloxía
 Tecnoloxía      


HUMANÍSTICO (Mat. A B)

 Latín
 Música
 Plástica

A optativa de 4º será distinta da elixida en 3º, agás o 2º idioma que pode cursarse en 3º e en 4º.

OPTATIVAS A ELEXIR UNHA

Cultura Audiovisual         Informática            Obradoiro de Iniciativas Emprendedoras               2ª Lingua Estranxeira
Cultura Clásica

ITINERARIOS DE OPTATIVAS EN 1º BAC
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MATERIAS COMÚNS
  Ciencias para o mundo contemporáneo   Educación física   Filosofía e cidadanía  

 Lingua galega e literatura I      Lingua castelá e literatura I

LINGUA ESTRANXEIRA I:

 FRANCÉS  INGLÉS

UNHA ENTRE AS DÚAS SEGUINTES MATERIAS:

 RELIXIÓN CATÓLICA     ATENCIÓN EDUCATIVA

 MODALIDADES DE BACHARELATO

 CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO 

Matemáticas I 
Física e química
Bioloxía

 HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

Historia do mundo contemporáneo

 Opción A:       Opción B:

Grego I                  Economía 
Latín I                    Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I.

    OPTATIVAS A ELEXIR UNHA

 Tecnoloxía da información e 
comunicación

 2a Lingua Estranxeira I
 Música 

 Debuxo Técnico I

ITINERARIOS DE OPTATIVAS EN 2º BAC
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MATERIAS COMÚNS

  Historia de España      Hª da Filosofía      Lingua Galega e Literatura II      Lingua Castelá e Literatura II

PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA:                                                              Elixir unha:      Relixión

 INGLÉS II        FRANCÉS II                                                                 Atención educativa

MODALIDADE DE BACHARELATO


CIENCIAS E TECNOLOXÍA

Propias de modalidade:
       Matemáticas II
 


HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

Propias de modalidade:
       Xeografía

Elixir itinerario: Elixir itinerario:



Bioloxía
Química
CC Terra



Bioloxía
Química
Deb. Téc II



Bioloxía
Química
Optativa(*)
 



Física 
Química 
Deb. Téc.II



Física 
Química
Optativa(*) 


Economía
Mat. Aplic. II


Lit. Universal
Hª da Arte


Grego II
Latín II

(*)OPTATIVAS A ELEXIR UNHA
   2ª Lingua Estranxeira  Francés II

  Historia da Música e da Danza 
    Xeografía e Historia de Galicia 

   Literatura Universal

   Literatura galega do s.XX e da actualidade

   Métodos estatísticos e numéricos

  Economía

  Etica e filosofía do dereito

Materias progresivas: 
Para avaliar as de 2º é preciso ter 
superadas as de 1º.  
Son todas as que teñan a mesma denominación 
en 1º e 2º e ademais:
 Para cursar Física e Química de 2º precísase  Física e Química 

de 1º.
 Bioloxía / Ciencias da Terra de 2º precisan Bioloxía e xeoloxía 

de 1º.

Das 6 materias de modalidade que hai 
que cursar no bacharelato, alomenos
5 serán das que correspondan á 
modalidade elixida.

6. FORMAS DE COLABORACIÓN E PARTICIPACIÓN ENTRE OS DISTINTOS
SECTORES DA COMUNIDADE EDUCATIVA.

O Consello Escolar é o órgano colexiado  no que están representados os distintos
sectores da comunidade educativa. A través del é posible establecer unha importante vía
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comunicativa,  porque,  entre as súas funcións,  está a supervisión da actividade xeral  do
centro.

Posto que todo pai ten dereito a estar informado de todo o que se refire á ensinanza
e  á  formación  do  seu  fillo,  especialmente  do  comportamento,  faltas  de  asistencia  e
resultados académicos, tódolos profesores do centro terán no seu horario unha hora adicada
á recepción de pais. A comunicación e a colaboración serán dunha grande importancia na
mellora da formación e do rendemento dos alumnos.

Na relación  entre sectores ten unha especial importancia a figura do titor, núcleo
artellador das interaccións educativas no grupo e no centro escolar e mediador na relación
do centro coas familias e co entorno socio-cultural. O xefe de estudios coordinará o traballo
destes, para garantir unha actividade parella nos distintos grupos.

A través dos titores, os pais recibirán a información respecto ó P.E.C., o P.C.C., que
incluirá  o horario, as actividades escolares e extraescolares, obxectivos, contidos e criterios
de avaliación das materias, e calquera outra información académica que lle sexa solicitada.
Son eles - que entre as súas funcións teñen a de coñecer as características persoais de cada
alumno, a través da análise do expediente persoal, da situación familiar que poida repercutir
no  rendemento  académico-  os  que  actuarán  como  coordinadores  básicos  entre  pais,
profesores e alumnos.

A comenzo de cada curso, os titores e profesores de cada grupo poderán reunirse cos
pais dos alumnos para ofrecer a información pertinente sobre o proxecto educativo que se
espera desenvolver. Ó mesmo tempo recabarán a información sobre a situación familiar do
alumno e todos aqueles datos que o profesorado debe coñecer para desempregar  o seu
labor. Estas reunións poderán repetirse sempre que se considere necesario.

7.  FORMAS  DE  COLABORACIÓN  E  INTERCAMBIO  CULTURAL  COS
SERVICIOS  SOCIAIS  E  EDUCATIVOS  DO  CONCELLO  E  OUTRAS
INSTITUCIÓNS.

A) Con outros centros de ensino.

O  I.E.S.  Eduardo  Pondal  mantén  tradicionalmente  relacións  de  intercambio  e
coordinación  de  actividades  con  outros  centros  de  ensino  do  seu  entorno  próximo-
especialmente dentro da cidade de Santiago-  tanto do mesmo nivel  educativo como de
Primaria. Entre as actividades desenvolvidas en anos recentes, e que entendemos é preciso
continuar desenvolvendo e mesmo incrementar, destacamos:

- A participación na semana de Teatro Escolar, promovida cada curso pola coordinadora de
Equipos de Normalización Lingüística.
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- Os concursos de cartaces e outros relacionados coa promoción do noso idioma, tamén
promovidos pola devandita coordinadora.

-A coordinación de actividades culturais  para mellor aproveitar  as actividades ofertadas
polo Concello e outras entidades culturais da cidade.

Noutra  orde  de  cousas,  consideramos  da  maior  importancia  manter  relacións
regulares cos centros de Ensino Primario que, de acordo coas directrices da Consellería de
Educación, están asociados ó noso, para informar a pais e profesorado e facilitar dese xeito
a transición do alumnado dun centro a outro. En especial, entendemos que esta relación
debe garantir unha información adecuada dos pais e nais que serva para que o alumnado
escolla a área optativa que deberá seleccionar no primeiro curso da E.S.O.

2. Con centros de ensino no estranxeiro.

O I.E.S. Eduardo Pondal mantén tamén tradicionalmente actividades de intercambio
de  alumnado  e  outras  actividades  con  centros  doutros  países  europeos,  como
desenvolvemento de proxectos curriculares ou de investigación comúns. Consideramos que
se trata de actividades de gran valor educativo, destinadas non só a mellorar o nivel de
competencia  lingüística  do  noso  alumnado  en  idiomas  estranxeiros,  senón  tamén  a
desenvolver valores de comprensión, tolerancia e respecto por outras linguas e culturas..

O noso instituto realiza  tradicionalmente intercambios con Francia e outros países
europeos no marco dos Proxectos Lingua.

3. Con centros universitarios.

O I.E.S. Eduardo Pondal ofrece e ofrecerá a súa colaboración á Universidade para a
realización de diversas actividades de información, formación e investigación. O alumnado
do Eduardo Pondal participa nas conferencias informativas impartidas polas Universidades
galegas sobre as carreiras universitarias e saídas profesionais. O profesorado coopera co
I.C.E. da Universidade de Santiago nos Master do profesorado e, finalmente, a dirección do
centro  e  os  Departamentos  Didácticos  responden  puntualmente  ós  requerimentos  de
colaboración para diversas investigacións, xeralmente de carácter psicopedagóxico.

4. Cos equipos externos de apoio( centros de formación do profesorado).

O I.E.S. Eduardo Pondal difunde regularmente información sobre as actividades de
formación  do profesorado promovidas  polos  chamados  equipos  externos  de  apoio,  e  o
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profesorado  do  centro  ten  participado  con  frecuencia  nelas.  Consideramos  que  a
permanente actualización didáctica do profesorado fai convenientes estas actividades.

5. Co Concello.

O  profesorado  e  o  equipo  directivo  do  Centro  manteñen  e  manterán  relacións
constantes cos equipos educativos do Concello, participando regularmente nas actividades
que  promoven,  difundindo  as  informacións  de  interese  educativo  que  transmiten  e,
finalmente, cooperando con el para que o alumnado aprecie o valor histórico e cultural que
a propia cidade de Santiago encerra en sí mesma.

6. Con Asociacións culturais e outras entidades de carácter semellante.

Consideramos  que  o  Instituto  debe  abrirse  a  unha  relación  mutuamente
enriquecedora coas entidades da cidade e, en especial, do barrio onde está situado. Neste
sentido,  aínda  que  O  I.E.S.  Eduardo  Pondal  procurará  manter  relacións  con  calquera
entidade  que  ofreza  un  complemento  ás  súas  actividades  específicamente  educativas,
promoverá moi en especial a coordinación de actividades con entidades culturais do barrio
de Conxo, como leva facendo nos últimos anos coa Asociación Cultural Aurelio Aguirre,
coa que ven organizano a conmemoración da efeméride do Banquete histórico de Conxo.
Recíprocamente, O I.E.S. Eduardo Pondal procurará abrir as súas instalacións, ás entidades
culturais que o requiran, sempre que resulte compatible coas actividades académicas e que
os  obxectivos  e  prácticas  destas  entidades  non  sexan  contradictorios  coas  finalidades
educativas do centro e a súa función pública.

No centro funciona ademais unha asociación deportiva- Dolmen- que colabora na
organización de actividades deportivas .

7. Cos Centros de difusión artística.

A  cidade  de  Santiago  é  especialmente  rica  en  centros  de  arte  de  primeira
importancia,  e  polo  tanto  o  equipo  directivo  e  o  profesorado  do  Instituto  procurará
desenvolver contactos e actividades que permitan o mellor aproveitamento didáctico dos
devanditos  centros.  Neste  sentido,  nos  últimos  anos  téñense  establecido  convenios  de
cooperación e actividades concretas co Museo do Pobo Galego, o Auditorio de Galicia, o
Centro  Galego  de  Arte  Contemporánea,  a  Fundación  Eugenio  Granell  e  o  Museo  das
Peregrinacións, entre outros.

8. Cos Centros de Saúde.
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A  formación  en  Educación  para  a  Saúde  e  o  desenvolvemento  en  xeral  de
actividades  de  prevención  de  doenzas  constitúe  un  obxectivo  importante  dentro  das
actividades  educativas  do centro,  e  polo tanto é  conveniente desenvolver  relacións  con
asociacións  médicas  e  centros  de  saúde  que  favorezan  a  realización  das  devanditas
actividades.
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