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1. Introdución
O Proxecto Educativo de Centro (PEC) é un proxecto que contribúe a dinamizar, organizar os
centros educativos e a mellorar a calidade do proceso de ensinanza-aprendizaxe.
O funcionamento dun centro ten como marco xeral o PEC, que é o "ideario" do centro e que
responde ás preguntas de: ¿ónde estamos? (análise do contexto), ¿quen somos? (principios de identidade),
¿qué queremos? (obxectivos xerais a conseguir) e ¿cómo nos vamos a organizar para conseguilo?
(obxectivos específicos).
Este marco constitutivo dos principios, que configura o ideario da organización, debe ser elaborado
pola Comunidade Educativa e aprobado polo director.
O Proxecto Educativo de Centro (PEC) define as finalidades da Comunidade Educativa en canto ao
tipo de persoa que queremos formar (valores, principios de identidade, pautas de conduta).
Non se trata de elaborar un compendio pormenorizado, senón unha breve e clara delimitación dos
fins que se perseguen, establecendo o "carácter propio" que confire personalidade característica ao centro.
Ten que ser un documento que axude a establecer prioridades, que terán que facerse operativas no
plan anual e nas programacións da actividade docente, de modo que cheguen aos alumnos/as e podan
avaliarse. Nunca se pode concibir como un compromiso acabado e inalterable.
En definitiva un documento que da unidade de criterios á actuación da organización escolar.
A finalidade da aprendizaxe é cambiar o xeito no que a xente pensa e actúa. Para que o proceso teña
éxito, os protagonistas deben recoñecer que o cambio de comportamento é necesario e urxente, definir cara
onde se quere cambiar, aprender novas capacidades, poñelas en práctica, avaliar os resultados, premiar os
logros.
A aprendizaxe non debe ser un feito extraordinario, senón un hábito. Saber manter o esencial, pero
acomodándose a un cambio incesante e en parte imprevisible.
Os sistemas educativos non poden limitarse xa a ser meros transmisores do que a sociedade considera
necesario transmitir, senón que teñen que crear o coñecemento educativo necesario para preparar aos
nosos alumnos para un futuro incerto. Actualmente se produce unha gran cantidade de información
diariamente, e temos que seleccionar rigorosamente aquela que pode resultar máis importante para o seu
futuro, e os procedementos máis axeitados para facilitar a súa aprendizaxe.
Para iniciar este proceso de transformación fan falla tres elementos: crer que é necesario, querer
facelo e saber facelo. Cambiar é difícil. Cambiar os hábitos, aínda que sexa para ben, esixe unha forte
motivación xa que supón abandonar a zona de confort.
As veces pensamos inxenuamente que basta cunha lei para conseguir cambiar a realidade, pero sería
un gran erro lanzarse cara o cambio sen establecer un consenso previo sobre a súa urxencia. Antes de
comezar o proceso de transformación hai que convencer aos que van a protagonizalo ou a sufrilo da
necesidade de facelo. Hai que iniciar unha especie de complicidade colectiva entre os actores promotores
deste cambio.
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2. Análise do contexto
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO CENTRO
Denominación: Instituto de Educación Secundaria de Ponteceso
Enderezo: Rúa Teresa Mosqueira Manso, s/n. Ponteceso
Código do centro: 15026406
Teléfono: 881 880 924
Fax: 881 880 925
Correo electrónico: ies.ponteceso@edu.xunta.es
Páxina web: http://www.edu.xunta.es/centros/iesponteceso/
2.CONTORNO SOCIOCULTURAL, ECONÓMICO E FÍSICO-XEOGRÁFICO
O IES de Ponteceso está situado na localidade de Ponteceso, na comarca de Bergantiños, provincia
da Coruña
XEOGRAFÍA
O IES de Ponteceso atópase no occidente de Galicia, na comarca coruñesa de Bergantiños,
concretamente no lugar da Trabe do concello de Ponteceso. Ten a súa área de influencia social sobre catro
concellos: o mesmo Ponteceso, Cabana, Laxe e Malpica, aínda que este último pertence á zona educativa de
Carballo.
A bisbarra de Bergantiños atópase no ángulo noroeste da provincia de A Coruña, presentando a
forma dun pentágono, cortado á metade polo río Anllóns que delimita ó norte cos concellos de Malpica e
Ponteceso, e ó sur cós de Cabana e Laxe. En canto a extensión, o concello máis pequeno é Laxe (33 km2),
en tanto que o máis grande e Cabana (98km2), sendo intermedios Ponteceso (90 km2) e Malpica (62 km2).
En canto ao relevo, trátase dun escalón que cae a pico sobro o mar, constituíndo a chamada “Costa da
Morte”, en tanto que no interior a veiga é relativamente cha, encaixado polos montes de Coristanco e
Soneira; dándose, pois, unha dualidade entre costa e agro que condiciona os dous modos de vida básicos
neste zona: a pesca e a labranza.
O clima é oceánico de transición entre a montaña e o mar, con 1.130 mm3 de choiva anual repartidos
ó longo de todo o ano, sendo os meses máis húmidos (polo xeral) de novembro a xaneiro, pero con
problemas de aridez de maio a setembro.
Da vexetación e a fauna destaca que existe unha gran riqueza botánica que incentivou a creación de
áreas naturais protexidas: dunas, marisma intermareal, lagoas litorais, piñeirais marítimos, rochedos de
granito tipo traba. Respecto á fauna, é interesante a presenza de aves migratorias na desembocadura do río
Anllóns.
POBOACIÓN
Ponteceso é un municipio regresivo que perdeu ininterrompidamente poboación dende 1950, ano
no que acadou o seu máximo pico poboacional. Este balance demográfico negativo débese a un constante
goteo migratorio, pois tanto na posguerra como nos últimos anos o crecemento natural foi positivo (0,6% a
finais dos anos 70), dado que, a pesar do envellecemento da poboación, a natalidade é máis alta.
Malpica é un concello que permanece máis constante na súa poboación. O contrario que Ponteceso, a
poboación está repartida entre o rural e o núcleo urbano e portuario.
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Cabana pode ser o concello no que máis afectou a emigración nos últimos anos, por ser un concello
eminentemente rural.
Laxe pódese analizar de forma semellante a Malpica, posto que o mesmo que nesta última a poboación
permanece constante dende 1975, destacando a importante diminución que se produciu dende 1950 ata
1975, que foi dun 11,37%.
Globalmente podemos dicir que o peso que tivo a emigración nas últimas décadas foi moi grande,
sobre todo en Ponteceso e Cabana, onde hai unha maior poboación rural. É significativa a falta de tecido
industrial e do sector terciario nos últimos anos, o que propiciou a marcha de persoas para os núcleos
industriais, tanto galegos como europeos, sobre todo a Gran Bretaña e Europa Central que condicionou e
condiciona á poboación destes concellos, influíndo tanto na expansión do sector servizos e construción
como no auxe da poboación en idade escolar, anómalo fenómeno nunha Galicia en regresión demográfica,
aínda que xa está en decadencia agora. Unha tendencia nos últimos tempos foi a emigración a Canarias en
idénticos sectores de servizos e da construción.
ECONOMÍA
O sector primario da economía (agricultura, gandería e pesca) segue a levar o peso, sobre todo en
canto a ocupación laboral que é maior ca media de Galicia.
No sector secundario destacan as actividades da construción, a madeira, a produción de alimentos e a
industria da confección.
O comercio minorista e o transporte son as principais ocupacións do sector terciario, con diferenza
do resto, en canto á ocupación de traballadores é menor que na media de Galicia.
A xestión da denominación de orixe para a faba pontecesana-cabanesa tenta dinamizar a economía
baixo-bergantiñana. O turismo rural é outro sector ultimamente relanzado coa promoción de casas de
turismo rural e a recuperación tanto da arquitectura popular como de monumentos historico-artísticos,
ademais da sinalización de rutas de sendeirismo relacionadas co camiño costeiro de peregrinación a
Fisterra.
Por último, compre deixar constancia dun movemento de traballadores cara as zonas máis
desenvolvidas, en canto a tecido empresarial e industrial, de Carballo, Arteixo e A Coruña.
Coma xa se sinalou anteriormente, o desenvolvemento socioeconómico do concello de Ponteceso ven
marcado pola emigración a cidades próximas e a Suiza, sendo consonante có feito do éxodo rural que é un
fenómeno común que padece o noso país.
O sector gandeiro e hortícola ocupa o 33% dos activos, sendo destacable a produción de fabas.
A pesca, en menor medida, e o marisqueo nas zonas de costa, a construción e a riqueza forestal, xunto
coa súa potencialidade turística, son os seus principais recursos.
En Corme (segundo núcleo de poboación en importancia) a pesca, hoxe en decadencia, e a recollida
de percebe principalmente, son fontes dos seus principais recursos xunto co seu crecente turismo estival.
O municipio atópase escasamente industrializado (12%) mentres que a construción e acada o 16%.
Unha grande parte dos traballadores o fan fóra do concello. Na actualidade, o desenvolvemento do parque
industrial da Mezquita na parroquia de Tella, marcará unha referencia sobre as súas posibilidades de
desenvolvemento económico.
As principais actividades laborais podemos citar: a extracción de áridos, os talleres de confección, a
carpintería metálica, a maquinaria agrícola e os serradoiros dispersos polo municipio.
A capital municipal Ponteceso aglutina boa parte dos servizos públicos, ós que hai que engadir o
pequeno comercio.
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3. ANÁLISE DO RENDEMENTO ACADÉMICO DO ALUMNADO
Creemos que o alumnado deste centro acada un rendemento académico menor do que sería acorde ás
súas posibilidades, e consideramos que as principais causas desta situación son as seguintes:
•

A primeira sería escasa motivación. Observamos unha falta de madurez para entender que o
que fan aquí ten e terá transcendencia no que ocorre no exterior.

•

A disciplina de traballo e outra característica que se debe mellorar. Manterse concentrados
por períodos de tempo máis longos e facelo con maior frecuencia.

•

A escasa capacidade para organizarse é outra característica do alumnado deste centro.
Reciben unha axenda gratuíta a principio do curso, pero parece que aínda non se conseguíu
un uso óptimo.

•

Falta de autonomía, e normal o alumnado que necesita que alguén estea enriba deles
dicíndolles como hai que facer as cousas.

4. ANÁLISE DO CLIMA ESCOLAR
Podemos dicir que por norma xeral o alumnado deste centro é fácil de levar, que acepta de bo grao as
normas e indicacións, e que a maioría non presentan problemas de comportamento. Pode haber un deficit
de interese e unha actitude pasiva, pero normalmente non xeran conflitividade na aula, e responden aos
intentos de modificación de pautas de conduta.
De cando en vez unha minoría non responde a estes intentos de recondución e xeran tensión no
grupo provocando a intervención da xefatura de estudos .
No Plan de Convivencia do centro aparecen os datos estatísticos do número de partes totais, e por
alumno, grupo etc..
5. RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS
A) RECURSOS MATERIAIS
O Centro conta cos seguintes espazos: 36 aulas, 2 aulas de xestión, 2 aulas de informática, 2 talleres
de tecnoloxía, 1 aula de música, 2 aulas de debuxo, 1 ximnasio, laboratorio de ciencias, laboratorio de física,
laboratorio de química, biblioteca, aula de audiovisuais, salón de actos con escenario, cafetaría, secretaría, 5
despachos de dirección, 1 despacho de orientación, 2 aulas de apoio, Departamento de Ciencias, Física e
Química, Educación Plástica e Visual, Clásicas, Xeografía e Historia, Relixión, Filosofía, Lingua Galega,
Lingua Española, Idiomas e Matemáticas, 1 vivenda, conserxería e dependencias menores que fan as
funcións de almacéns ou arquivos. Patio de recreo de 1000 m2 cunha pista polideportiva cuberta de 700
m2.
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B) RECURSOS HUMANOS
b.1)Profesorado
Dispoñemos de 51 profesores distribuídos por departamentos do seguinte xeito:
DEPARTAMENTO
Lingua Galega e Literatura
Lingua Castelá e Literatura
Matemáticas
Filosofía
Inglés
Francés
Latín
Educación física e deportiva
Tecnoloxía
Física e química
Xeografía e Historia
Ciencias naturais
Música
Economía
Relixión
Artes plásticas
Transporte e mantemento de vehículos
Administración
Formación e orientación laboral
Orientación
TOTAL

Nº DE PROFESORES/AS

4
5
5
1
3
1
1
2
2
2
3
4
1
1
1
2
7
3
1
2
51

b.2) Persoal de Administración e Servizos Prestan servizo 1 auxiliar administrativo, 2 subalternos e
4 limpadoras
b.3) Os pais e nais. Os pais e nais como membros da comunidade educativa son unha parte
importante do proceso de aprendizaxe do alumnado. Desde o punto de vista xeral os pais e nais utilizan
pouco as canles de comunicación co Centro. Existe unha pequena porcentaxe de familias que son
colaboradoras co Centro. É mínima a presenza de familias que provocan enfrontamentos coa comunidade
educativa. As familias, ademais da súa intervención persoal, dispoñen da ANPA como organización que
canaliza as súas inquedanzas. De todos modos a súa actividade depende duns poucos pais e nais que foron
en aumento nos últimos anos.
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3. Principios de identidade (quen somos)
3.1.CARACTERÍSTICAS DO CENTRO
Somos un centro aconfesional, pluralista e tolerante, dando abano a todas as tendencias culturais,
ideolóxicas e relixiosas que levan implícito o respecto polos Dereitos Humanos, potenciando valores tales
como a solidariedade, a paz, os dereitos humanos, a convivencia e a atención á diversidade..
O Centro debe ser un lugar de convivencia polo que rexeitamos calquera medida discriminatoria por
razón de sexo, relixión, cor, diferenzas xeográficas, diversidade funcional ou procedencia social.
O estilo de formación está baseado nos valores de coeducación, integración, educación como
formación integral e espírito crítico, e abarcará todas as dimensións educables: educación corporal,
intelectual, social, afectiva, estética, moral, etc..
A lingua vehicular utilizada moi maioritariamente para todas as funcións administrativas e de
comunicación tanto interna como externa é o galego.
3.2. ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DO CENTRO
O IES de Ponteceso conta cunha oferta educativa de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato
e Formación Profesional, esta última con dous Ciclos Medios e un Programa de Formación Profesional
Básica.
Está encadrado na tipoloxía de instituto tipo C, por contar con varios niveis de ensinanzas.
O centro ten unha xornada educativa que abrangue de 8:50-14:20, e para as ensinanzas de ESO,
bacharelato e FPB unha tarde de clase a semana, o luns de 16:30-18:10. Os dous ciclos teñen dúas tardes
de clase luns e xoves en horario de 16:30-19:00. E o alumnado da ESA ten horario de tarde de
16:30-19:40.
3.2.1 Horario lectivo do centro:

8:50 9:40
9:40 10:30
10:30 11:20
11:20 11:50
11:50 12:40
12:40 13:30
13:30 14:20

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

recreo

mediodía
15:45-16:30
16:30-17:20
16:30-17:15
17:20-18:10
17:15-18:00
18:00-18:10
18:10-19:00
18:10-18:55
18:55-19:40

descanso ESA
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Horario alumnado da ESO, Bacharelato e FPB.
Consta de 32 períodos lectivos de 50 minutos de duración, repartidos en 30 períodos lectivos en
xornada matinal e 2 á tarde do luns.
Na xornada matinal hai un recreo de 30 minutos entre a 3ª e a 4ª horas.
A distribución das sesións lectivas nestas ensinanzas distribúese segundo a seguinte táboa semanal:

8:50 9:40
9:40 10:30
10:30 11:20
11:20 11:50
11:50 12:40
12:40 13:30
13:30 14:20

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

recreo

mediodía
16:30 17:20
17:20 18:10

Horario alumnado Ciclos.
Consta de 36 períodos lectivos de 50 minutos de duración, repartidos en 30 períodos lectivos en
xornada matinal e 6 ás tardes do luns e xoves.
Na xornada matinal hai un recreo de 30 minutos entre a 3ª e a 4ª horas.
A distribución das sesións lectivas nestas ensinanzas distribúese segundo a seguinte táboa semanal:

8:50-9:40
9:40-10:30
10:30-11:20
11:20-11:50
11:50-12:40
12:40-13:30
13:30-14:20

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

recreo

mediodía

16:30-17:20
17:20-18:10
18:10-19:00
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Horario ESA
As sesións lectivas destas ensinanzas son en xornada continua pola tarde. Consta de 21 períodos
lectivos de 45 minutos de duración.
A distribución das sesións lectivas nestas ensinanzas distribúese segundo a seguinte táboa semanal:
Lunes
15:45-16:30
16:30-17:15
17:15-18:00
18:00-18:10
18:10-18:55
18:55-19:40

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

descanso

Horarios das gardas custodia:
Ao horario do centro temos que engadir antes e despois das entradas e saídas un período de gardas
que se encarga da custodia do alumando no momento entre a baixada do transporte e o comezo das clases, e
o final das clases e a subida ao transporte escolar, especialmente do alumnado do primeiro ciclo da ESO.
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3.2.2. Horarios dos espazos e instalacións do centro:

Na seguinte táboa enumeramos os diferentes horarios de utilizacións de instalacións do centro e
como e por que materias e profesores son ocupadas:
espazo

BIBLIOTECA

horario

Lectivo de ESO e
Bacharelato

XIMNASIO
PISTA
POLIDEPORTIVA

Lectivo de ESO e
Bacharelato

LABORATORIOS
A disposición do
(CIENCIAS,
alumnado e
QUÍMICA E
profesorado en todos
FÍSICA)
os períodos lectivos
TALLERES DE
Lectivo de Ciclo de
AUTOMOCIÓN
automoción
TALLER DE
Lectivo de ESO e
TECNOLOXÍA
Bacharelato
AULA DE
Lectivo de ESO e
INFORMÁTICA DE
Bacharelato
TECNOLOXÍA
Lectivo de ESO e
AULA DE MÚSICA
Bacharelato
AULA DE
Lectivo de ESO e
MATEMÁTICAS
Bacharelato
A disposición do
AULAS DE
alumnado e
AUDIOVISUAIS profesorado en todos
os períodos lectivos
A disposición do
AULA DE
alumnado e
INFORMÁTICA
profesorado en todos
os períodos lectivos
AULAS DE
Lectivo de Ciclo de
ADMINISTRATIVO
administrativo
AULAS DE
Lectivo de ESO e
DEBUXO
Bacharelato
A disposición do
alumnado,
SALÓN DE ACTOS profesorado e outras
entidades en todos os
períodos lectivos.

observacións
A xestión da biblioteca do centro está dentro do Plan de Mellora
das Bibliotecas Escolares, e o horario de apertura coincide co
horario lectivo das ensinanzas da ESO e bacharelato. Nela
sempre haberá un profesor de garda de biblioteca e tamén poderá
ser utilizada de forma organizada cos responsables da biblioteca
como espazo académico coa presencia do profesor de grupo.
Utilizada para a celebración de eventos e celebracións do centro.
Utilizados polo profesorado da matería de Educación Física. A
pista polideportiva tamén é utilizada para a celebración de
eventos e celebracións do centro.
Utilizada para actividades de outras asociacións e institucións co
permiso do Consello Escolar e a Xefatura Territorial de
Educación.
Utilizados polo profesorado das materias correspondentes.

Utilizados polo profesorado do ciclo de electromecánica.
Utilizado polo profesorado da matería de Tecnoloxía.
Utilizada polo profesorado da matería de Tecnoloxía.
Utilizada polo profesorado da matería de Música.
Utilizada polo profesorado que imparte as Matemáticas e a
disposición do resto do profesorado.
Utilizadas polo profesorado do centro.

Utilizada polo profesorado do centro.

Utilizados polo profesorado do ciclo de administrativo.
Utilizadas polo profesorado da materia de Debuxo.
Utilizado polo profesorado.
Tamén é utilizado para a celebración de eventos, celebracións e
tamén está a disposición de outros membros da comunidade
educativa como os pais e nais asi como de entidades externas ao
centro previa petición. (asociacións culturais e sociais)
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Non hai servizo de comedor, aínda que nas instalacións do centro hai cafetería, que permanece aberta
durante o horario lectivo e que algúns días da servizo de comida ao servizo da comunidade educativa.
O centro conta con transporte escolar gratuíto para o alumnado de ESO, é tamén utilizado polo
alumnado de ensinanzas postobrigatorias, sempre e cando queden prazas vacantes; para o alumnado doutros
concellos que ven cursar ao centro as ensinanzas de Bacharelato ou Ciclo funciona tamén un servizo de
transporte privado costeado polos propios usuarios.
3.2.3 Ao fronte da xestión do centro están os seguintes órganos unipersoais:
1. Director/a
2. Secretario/a
3. Xefe/a de Estudos
4. Xefe de estudos de adultos
5. Vicedirector/a
As súas funcións e competencias son aquelas recollidas na normativa vixente.
Tamén hai os seguintes órganos colexiados:
1. Consello Escolar:
1.1.Consello escolar
1.2.Comisións no seo do consello escolar
1.2.1.Comisión económica
1.2.2.Comisión de biblioteta
1.2.3.Comisión de convivencia
1.2.4.Comisión de actividades extraescolares
2. Claustro de profesorado
3. Órganos de coordinación docente:
3.1.Comisión de coordinación pedagóxica
3.2.Equipo de dinamización da lingua galega
3.3.Coordinación de formación en centros de traballo
4. Departamento de Orientación
Departamentos didácticos: segundo as ensinanzas impartidas no centro están constituídos os seguintes
Departamentos Didácticos:
Administración
Transporte e mantemento de vehículos
Lingua galega e literatura
Lingua castelá e literatura
Matemáticas
Filosofía
Inglés
Francés
Latín
Educación física e deportiva
Tecnoloxía
Física e química
Xeografía e historia
Ciencias naturais
Música
Economía
Formación e orientación laboral
Relixión
Orientación
Artes plásticas
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3.3. DISTRIBUCIÓN DAS INSTALACIÓNS
O IES de Ponteceso dispón de 2 edificios, que nomeamos edificio I e II.
O edificio I ten dous andares. No andar baixo están os espazos da administración, os despachos do
equipo directivo e orientación, a biblioteca, o ximnasio, unha sala de atención a pais e o obradoiro de
tecnoloxía.

3º
PMAR

aula

SALA DE
PROFESORES

2º
PMAR

conserx
ería

No andar primeiro do edificio I hai aulas da ESO (1º, 2º e 3º cursos) aulas de pedagoxía terapéutica,
aula de convivencia, aulas específicas de automoción e plástica, o laboratorio de química, o departamento
de automoción, un aula de informática e a sala de profesorado. Tamén neste edificio está o taller de
automoción e a cafetaría e almacéns na zona dos sotos.
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O edificio II tamén ten dous andares.
No andar I hai aulas (4º ESO e ciclos medios), departamentos didácticos, aulas específicas de
plástica, a sala de profesorado e o salón de actos.

FPB
I

dept
idiomas

desd

4º ESO B

FPB
II

SALA DE
PROFESORES

1º CMXA
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No segundo andar hai aulas (de bacharelato e ciclos formativos) laboratorios, aulas específicas, un
aula de informática e departamentos didácticos.

1º BAC A

1º BAC B

AULA AV

2º BAC A

1º BAC C

2º BAC B

2º CMXA
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3.4. OFERTA EDUCATIVA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
Impártense os catro cursos da ESO e a maiores fórmanse programas de PMAR de dous anos de
duración, sempre que se acade o número mínimo de alumnado esixido.
1º ESO
Materias troncais:
▪ Lingua Castelá e Literatura
▪ Lingua Galega e Literatura
▪ Matemáticas
▪ Bioloxía e Xeoloxía
▪ Xeografía e historia
▪ Primeira lingua estranxeira: inglés
Materias específicas:
▪ Educación Física
▪ Educación Plástica, Visual e Audiovisual
▪ Relixión ou Valores éticos
▪ Segunda lingua estranxeira Francés ou Portugués
▪ Contémplase no centro atención e reforzo educativo para o alumnado que poida estar proposto para
a exención da 2ª lingua estranxeira, nos termos recollidos na normativa vixente.
Materias de libre configuración ofertadas polo Centro : A escoller unha entre:
▪ Promoción de estilos de vida saudable
▪ Diversidade biolóxica
▪ Xadrez
▪ Paisaxe de Galicia
▪ Teatro
2º ESO
Materias troncais:
▪ Lingua Castelá e Literatura
▪ Lingua Galega e Literatura
▪ Matemáticas
▪ Física e Química
▪ Xeografía e historia
▪ Primeira lingua estranxeira Inglés
Materias específicas:
▪ Educación Física
▪ Música
▪ Tecnoloxía
▪ Relixión ou Valores éticos
▪ Segunda lingua estranxeira Francés ou Portugués
▪ Contémplase no centro atención e reforzo educativo para o alumnado que poida estar proposto para
a exención da 2ª lingua estranxeira, nos termos recollidos na normativa vixente.
Materias de libre configuración ofertadas polo centro: a escoller unha entre as seguintes sempre que non
se cursara en 1ºESO:
• Promoción de estilos de vida saudable
• Diversidade biolóxica
• Xadrez
• Paisaxe de Galicia
• Teatro
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3º ESO
Materias troncais:
▪ Lingua Castelá e Literatura
▪ Lingua Galega e Literatura
▪ Física e Química
▪ Bioloxía e Xeoloxía
▪ Xeografía e historia
▪ Primeira lingua estranxeira Inglés
Elixir unha opción entre:
▪ Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas
▪ Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas
Materias específicas:
▪ Educación Física
▪ Música
▪ Tecnoloxía
▪ Relixión ou valores éticos
Elixir unha opción entre:
▪ 2ª lingua estranxeira Francés ou Portugués
▪ Cultura Clásica
4º ESO
Os alumnos e alumnas, poderán escoller cursar o cuarto curso da educación secundaria obrigatoria
por unha das dúas seguintes opcións:
a) Opción de ensinanzas académicas para a iniciación ao bacharelato.
b) Opción de ensinanzas aplicadas para a iniciación á formación profesional.
Para estes efectos, non serán vinculantes as opcións cursadas en terceiro curso de educación
secundaria obrigatoria.
Na opción de ensinanzas académicas, os alumnos e alumnas deben cursar as seguintes materias
xerais do bloque de disciplinas troncais:
▪
▪
▪
▪
▪

Xeografía e Historia.
Lingua Castelá e Literatura.
Lingua Galega e literatura
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas.
Primeira Lingua Estranxeira.

Deben cursar polo menos dúas materias de entre as seguintes materias de opción do bloque de
disciplinas troncais:
▪
▪
▪
▪

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

Na opción de ensinanzas aplicadas, os alumnos e alumnas deben cursar as seguintes materias
xerais do bloque de disciplinas troncais:
▪
▪
▪
▪
▪

Xeografía e Historia.
Lingua Castelá e Literatura.
Lingua Galega e literatura
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas.
Primeira Lingua Estranxeira.
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Deben cursar polo menos dúas materias de entre as seguintes materias de opción do bloque de
disciplinas troncais:
▪ Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional.
▪ Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial.
▪ Tecnoloxía.
Todos alumnos e alumnas deben cursar as seguintes materias do bloque de disciplinas específicas:
▪ Educación Física.
▪ Relixión ou Valores Éticos, á elección dos pais, nais ou titores legais ou, se for o
caso, do alumno ou alumna.
E dúas materias do bloque de materias específicas de opción:
Educación Plástica, Visual e Audiovisual.
Segunda Lingua Estranxeira (francés ou portugués).
Música.
Tecnoloxías da Información e a Comunicación.
Cultura Científica.
Cultura Clásica.
Artes Escénicas e Danza.
Filosofía.
Unha materia do bloque de disciplinas troncais non cursada polo alumno ou
alumna.
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1º ESO
Lingua castelá e literatura
Lingua galega e literatura
Matemáticas

2ºESO
Lingua castelá e literatura
Lingua galega e literatura
Matemáticas

Bioloxía e xeoloxía
Xeografía e historia
Inglés
Educación Física
Educación Plástica, Visual e
Audiovisual
Relixión ou valores éticos
Francés ou reforzo educativo

Física e Química
Xeografía e historia
Inglés
Educación Física
Música

Libre configuración

Libre configuración

Relixión ou valores éticos
Francés ou reforzo educativo
Tecnoloxía

4ºESO ENSINANZAS ACADÉMICAS
Lingua castelá e literatura
Lingua galega e literatura
Xeografía e historia
Matemáticas académicas
Inglés
Educación física
Relixión ou valores éticos
A escoller dúas de entre:
▪ Bioloxía e xeoloxía
▪ Economía
▪ Física e química
▪ Latín

3º ESO
Lingua castelá e literatura
Lingua galega e literatura
Matemáticas académicas ou
aplicadas
Bioloxía e xeoloxía
Xeografía e historia
Inglés
Educación Física
Educación Plástica, Visual e
Audiovisual
Relixión ou valores éticos
Francés ou Cultura clásica
Tecnoloxía
Física e química
Música

4ºESO ENSINANZAS APLICADAS
Lingua castelá e literatura
Lingua galega e literatura
Xeografía e historia
Matemáticas aplicadas
Inglés
Educación física
Relixión ou valores éticos
A escoller dúas de entre:
▪ Ciencias aplicadas á Actividade Profesional
▪ Iniciación a Actividade Emprendedora e
Empresarial
▪ Tecnoloxía

A escoller dúas en función da oferta do centro:
▪ Artes Escénicas e danza
▪ Cultura científica
▪ Cultura clásica
▪ Educación plástica, visual e audiovisual
▪ Filosofía
▪ Música
▪ Segunda lingua estranxeira
▪ TICs
▪ Unha troncal non cursada.
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BACHARELATO
No centro ofértanse dúas modalidades de Bacharelato:
1. Ciencias
2. Humanidades e Ciencias Sociais; dentro de esta modalidade o alumnado poderá optar
polo itinerario de Humanidades ou polo itinerario de Ciencias Sociais.
1º CURSO
Modalidade de Ciencias
Materias troncais:
▪ Filosofía
▪ Lingua Castelá e Literatura
▪ Lingua Galega e Literatura
▪ Primeira lingua estranxeira inglés
▪ Matemáticas I
Materias troncais de opción a elixir dúas de entre:
▪ Bioloxía e Xeoloxía
▪ Debuxo Técnico I
▪ Física e química
Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais
Materias troncais:
▪ Filosofía
▪ Lingua Castelá e Literatura
▪ Lingua Galega e Literatura
▪ Primeira lingua estranxeira inglés
▪ Latín I para o itinerario de Humanidades
▪ Matemáticas Aplicadas I para o itinerario de Ciencias Sociais
Materias troncais de opción, elixir dúas entre:
▪ Economía
▪ Grego I
Historia
do Mundo Contemporáneo
▪
▪ Literatura Universal
Materias específicas de opción: son comúns a todas as modalidades de bacharelato; o alumnado
deberá cursar neste bloque as seguintes materias:
▪ Educación Física
▪ Un mínimo de dúas e un máximo de tres das seguintes materias ata completar 6
horas:
• Materias de 3 horas semanais
- Tecnoloxía Industrial I
- Linguaxe e Práctica musical
- Analise Musical I
- Debuxo Artístico I
- Anatomía aplicada
- Volume
• Materias de 2 horas semanais
- 2ª Lingua estranxeira Francés ou Portugués
- Cultura Científica
- Tecnoloxías da Información e da Comunicación I
- Robótica*
- Antropoloxía*
- Cultura audiovisual*
- Literatura hispánica*
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•

Materias de1 hora semanal
- Relixión
- Reforzo de inglés*
- Reforzo de educación física*
• Materias de 4 horas semanais
- Unha materia troncal de opción non elixida.
As materias sinaladas con * son de libre configuración do centro
2º CURSO:
Organización do segundo curso de bacharelato.
1. Na modalidade de Ciencias, os alumnos e alumnas deben cursar as seguintes materias xerais
do bloque de disciplinas troncais:
▪ Historia de España.
▪ Lingua Castelá e Literatura II.
▪ Lingua galega
▪ Matemáticas II.
▪ Primeira Lingua Estranxeira II.
Polo menos dúas materias máis de entre as seguintes materias de opción do bloque de disciplinas
troncais:
▪ Bioloxía.
▪ Debuxo Técnico II.
▪ Física.
▪ Xeoloxía.
▪ Química.
2. Na modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais, os alumnos e alumnas deben cursar as
seguintes materias xerais do bloque de disciplinas troncais:
▪ Historia de España.
▪ Lingua Castelá e Literatura II.
▪ Lingua Galega
▪ Primeira Lingua Estranxeira II.

Para o itinerario de Humanidades, Latín II.
Para o itinerario de Ciencias Sociais, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II.
Polo menos dúas materias de entre as seguintes materias de opción do bloque de disciplinas
troncais, organizadas, se for o caso, en bloques que faciliten o tránsito á educación superior:
▪
▪
▪
▪
▪

Economía da Empresa.
Xeografía.
Grego II.
Historia da Arte.
Historia da Filosofía.
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Materias específicas de opción: son comúns a todas as modalidades de bacharelato; o alumnado
deberá neste bloque elixir das seguintes materias, un mínimo de dúas ata completar 8 horas:
• Materias de 3 horas semanais
- Tecnoloxía Industrial II
- Ciencias da Terra e do Medioambiente
- 2ª Lingua estranxeira Francés ou Portugués
- Tecnoloxías da Información e da Comunicación II
- Imaxe e Son
- Analise Musical II
- Debuxo Artístico II
- Historia da Música e da Danza
- Psicoloxía
- Fundamentos de Administración e Xestión
- Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica
• Materias de 2 horas semanais
- Electrotecnia *
- Educación Física *
- Xeografía e Historia de Galicia *
- Patrimonio Cultural de Galicia *
- Filosofía do dereito *
• Materias de1 hora semanal
- Relixión
- Reforzo de inglés*
- Bailes de salón*
• Materias de 4 horas semanais
- Unha materia troncal de opción non elixida.
As materias sinaladas con * son de libre configuración do centro
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CICLO MEDIO DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA
Consta de dous cursos de duración (2000 horas), o último trimestre do segundo ano o alumnado
realiza a súa formación en empresas (FCT).
O centro ten dúas aulas específicas dotadas co material axeitado para a impartición destas ensinanzas.
A competencia xeral deste título consiste en realizar actividades de apoio administrativo no ámbito
local, contable, comercial, financeiro e fiscal. Atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas
públicas ou privadas.
As materias cursadas en cada un dos cursos son:
CURSO

MÓDULO

HORAS

CURSO

1º

Técnica contable

133

2º

107

2º

160

2º

160

2º

133

2º

267

2º

1º
1º
1º
1º
1º

Formación e orientación
laboral
Inglés
Operacións auxiliares de
xestión de tesourería
Operacións administrativas
de compravenda
Tratamento informático da
informacón

MÓDULO

Comunicacíon
empresarial e atención
á clientela
Empresa e
administracion
Empresa na aula
Operacións
administrativas de
recursos humanos
Tratamento da
información contable
Formación en centros
de traballo

HORAS

123
123
156
123
105
410

CICLO MEDIO DE ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS
Consta de dous cursos de duración (2000 horas), o último trimestre do segundo ano o alumnado
realiza a súa formación en empresas (FCT).
O centro ten dúas aulas específicas e unha aula de audiovisual, dotadas co material axeitado para a
impartición destas ensinanzas e de talleres específicos para a realización das actividades prácticas do ciclo.
A competencia xeral deste título consiste en realizar operacións de mantemento, montaxe de
accesorios e transformacións nas áreas de mecánica, hidráulica, pneumática e electricidade do sector da
automoción.
As materias cursadas en cada un dos cursos son :
CURSO

MÓDULO

1º

Circuitos de fluidos, suspensión
e dirección

HORAS

CURSO

213

2º

1º

Formación e orientación laboral

107

2º

1º

Mecanizado básico

107

2º

1º

Motores

133

2º

1º

Sistemas de carga e arranque

213

2º

1º

Sistemas de transmisión e
freada

187

MÓDULO

Cicuitos eléctricos
auxiliares do vehículo
Empresa e iniciativa
emprendedoras
Sistemas auxilares do
motor
Sistemas de seguridade
e confortabilidade
Formación en centros
de traballo

HORAS

175
53
245
157
410
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:
Dende que se implantou a FP Básica ao centro foille concedido dous programas de formación
profesional básica por impartir no centro os ciclo das familias profesionais respectivas. Os dous ofértanse na
matrícula pero actualmente so se imparte os módulos do título en mantemento de vehículos, os módulos en
servizos administrativos non se imparten por falta de alumnado matriculado:
A oferta educativa destas ensinanzas son:
TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN MANTEMENTO DE VEHÍCULOS.
A competencia xeral deste título consiste en realizar operacións básicas de mantemento
electromecánico e carrozaría de vehículos.
As ocupacións e postos de traballo máis salientables son axudante na área de carrozaría, auxiliar de
almacén de recambios, axudante na área de electromecánica, operario/a de taller de mecánica rápida e
operario/a en empresas de substitucións de cristais.
O título profesional básico en Mantemento de Vehículos terá preferencia para a admisión a todos os
títulos de grao medio das familias profesionais de:
Electricidade e Electrónica, Informática e Comunicacións, Fabricación Mecánica, Instalación e
Mantemento, Enerxía e Auga, Industrias Extractivas, Marítimo-pesqueira, Química, Transporte e
Mantemento de Vehículos, Madeira Moble e Cortiza, Edificación e Obra Civil
Distribución horaria dos módulos:
CURSO

1º

2º

2º

MÓDULO

Ciencias aplicadas I
Comunicación e sociedade I
Mecanizado e soldadura
Amovibles
Preparación de superficies
TOTAL 1º (FCE)
Comunicación e sociedade II
Ciencias aplicadas II
Electricidade do vehículo
Mecánica do vehículo
TOTAL 2º (FCE)
Formación en centros de traballo

DURACIÓN/HORAS

175
206
175
208
146
910
135
162
165
246
708
320
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TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN SERVIZOS ADMINISTRATIVOS..
A competencia xeral deste título consiste en realizar tarefas administrativas e de xestión básicas, con
autonomía, responsabilidade e iniciativa persoal.
As ocupacións e postos de traballo máis salientables son auxiliar de oficina, de arquivo, de servizos
xerais, de información, de dixitalización, de venda, de dependente de comercio, ordenanza, telefonista en
servizos centrais de información, clasificador/ora e/ou repartidor/ora de correspondencia, gravador/oraverificador/ora de datos, operador/ora documental, operador/ora de cobramento ou caixeiro/a.
O título profesional básico en Servizos Administrativos terá preferencia para a admisión a todos os
títulos de grao medio das familias profesionais de:
Administración e Xestión, Comercio e Márketing, Téxtil Confección e Pel, Vidro e Cerámica, Artes
Gráficas.
CURSO

1º

2º

2º

MÓDULO

DURACIÓN/HORAS

Tratamento informático de datos
Técnicas administrativas básicas
Arquivo e comunicación
Ciencias aplicadas I
Comunicación e sociedade I
TOTAL 1º (FCE)
Aplicacións básicas de ofimática
Atención á clientela
Preparación de pedidos e venda de produtos
Ciencias aplicadas II
Comunicación e sociedade II
TOTAL 2º (FCE)
Formación en centros de traballo

204
179
146
175
206
910
240
58
113
162
135
708
320

É unha oferta única na zona, acollemos a alumnado de distintos concellos limítrofes.
ENSINANZA SECUNDARIA PARA ADULTOS
Constan de catro módulos de duración cuadrimestral. Cada un organízase en tres campos de
coñecemento: ámbito de comunicación, ámbito de sociedade e ámbito científico-tecnolóxico. No IES de
Ponteceso ofertamos a modalidade presencial.
Accedese a cada un dos módulos segundo se teñan aprobados cursos e materias da ESO.
Por exemplo, alguén que teña aprobadas todas as materias de 2º da ESO e non teña 3º, comezaría no
módulo III. (cada módulo equivale ao curso da ESO correspondente)

1º ANO
MÓDULO I

1º CUATRIMESTRE
(SETEMBRO-FEBREIRO)
ÁMBITO CIENTÍFICOTECNOLÓXICO I
ÁMBITO DA
COMUNICACIÓN I
ÁMBITO SOCIAL I

MÓDULO II

2º CUATRIMESTRE
(FEBREIRO-XUÑO)
ÁMBITO CIENTÍFICOTECNOLÓXICO II
ÁMBITO DA
COMUNICACIÓN II
ÁMBITO SOCIAL II

2º ANO
MÓDULO III

1º CUATRIMESTRE
(SETEMBRO-FEBREIRO)
ÁMBITO CIENTÍFICOTECNOLÓXICO III
ÁMBITO DA
COMUNICACIÓN III
ÁMBITO SOCIAL III

MÓDULO IV

2º CUATRIMESTRE
(FEBREIRO-XUÑO)
ÁMBITO CIENTÍFICOTECNOLÓXICO IV
ÁMBITO DA
COMUNICACIÓN IV
ÁMBITO SOCIAL IV
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3.5. O ALUMNADO
O número de alumnos matriculados é de 361, distribuídos da seguinte forma:
ETAPA

CURSO
1º
1º
2º
2º
2º
3º
3º
3º
4º
4º

ESO A
ESO B
ESO A
ESO B
PMAR
ESO
ESO A
ESO B
PMAR
ESO A
EOS B
TOTAL
1º BAC A
1º BAC B
1º BAC C
BACHARELATO
2º BAC A
2º BAC B
TOTAL
1º CMXA
2º CMXA
CICLOS
1º CMEV
FORMATIVOS E
2º CMEV
FPB
FPB 1
FPB 2
TOTAL
MOD I ESA
MOD II ESA
ESA
MOD III ESA
MOD IV ESA
TOTAL
TOTAL

NÚM ALUM.
GRUPO

17
16
24
21
6
22
18
5
25
9
163
28
17
26
28
19
118
8
8
27
10
6
6
65
2
1
10
2
15
361

NÚM ALUM.
CURSO

33

51

45
34

71
47

16
37
12

3
12
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4. Obxectivos xerais
4.1. ANALIZAR AS ÁREAS DE MELLORA BASEÁNDOSE NUNHA ANÁLISE PREVIA
Ata agora simplemente fixemos un estudo das características do centro, entorno, recursos, clima
escolar, rendemento... É o momento de concretar cales serían as áreas de mellora tras esa análise previa a
través da formulación de obxectivos máis específicos que nos permitan deseñar actuacións concretas para
solucionar problemas concretos.
Cada centro debe identificar as súas fortalezas e debilidades e desenvolver novas estratexias que
posibiliten a implantación do seu proxecto e visión de escola, deseñando a forma de organizarse en función
da aprendizaxe e non dos requisitos da lexislación xeral.
As principais debilidades e ameazas para poder desenvolver un proceso de cambio serían: excesiva
dependencia da voluntariedade do profesorado para levar a cabo proxectos, falta de tempo no horario
escolar, continuos cambios na normativa, non hai tradición de traballo por proxectos no centro.
As fortalezas e oportunidades serían: a existencia de moitas experiencias nas que basearnos, a
posibilidade de promover o desenvolvemento persoal do alumnado, as apostas educativas da administración
educativa, ver os proxectos como un incentivo para mellorar a calidade educativa e que poden xerar cambios
reais na xestión diaria do centro.
A modo xeral podemos dicir que os principais frontes de actuación serían fomentar o
colaboracionismo do profesorado, revisión das programacións para adaptalas ás características do alumnado
e do entorno incidindo na mellora da autonomía e da organización do traballo, achegar ás familias ao centro
pois a implicación das familias na educación é un factor decisivo para o éxito escolar do alumno, e abrir o
centro ao exterior.
4.2. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
1. Fomentar o colaboracionismo entre o profesorado
“Unha organización intelixente é aquela na que un grupo de persoas que tal vez non sexan
extraordinarias, polo feito de colaborar dun xeito determinado pode producir resultados
extraordinarios”.
José Antonio Marina di que un profesor illado pode iniciar un cambio na súa aula, e en ocasións terá
que facelo en soidade se o entorno non lle permite facelo doutro xeito. Pero debe ter en conta que o axente
educativo principal é o centro educativo enteiro, e que unha das competencias dos docentes é a de colaborar
para facer da escola unha organización intelixente. Un dos atractivos tradicionais da profesión docente é a
posibilidade de autonomía. Pero iso está prexudicando non só a aprendizaxe mutua, senón a propia eficacia
das escolas . Profesores, titores, equipos de orientación...temos que aproveitar todos os recursos.
O equipo directivo debe liderar a construción desa visión compartida. Transmitir que a eficacia dun
grupo non reside na competencia de cada un dos seus membros, senón que xurde da interacción.
O equipo directivo ao igual cun goberno é a intelixencia executiva que debe mobilizar enerxías, fixar
metas, animar, promover, incitar, corrixir, seleccionar as ideas, proxectos, ocorrencias e innovacións. É
dicir, espertar a paixón por aprender.
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2. Adaptar os programas e metodoloxías ás necesidades e características socioculturais e educativas
do momento, do entorno e do centro
2.1.Revisar e adaptar o currículo. Temos que axustar os programas e itinerarios escolares para que ninguén
quede fora. Todo rapaz ten dereito ao éxito educativo, e temos procedementos pedagóxicos para
conseguilo. Apoiar os programas de mellora do aprendizaxe e rendemento (PMAR), adaptando os
programas ao desenvolvemento madurativo do alumnado. O departamento de Orientación terá que tomar
especial protagonismo neste aspecto.
Aspectos como a creatividade, empatía, pensamento lóxico, colaboración e aprendizaxe por proxectos,
terán que tomar relevancia nas programacións.
Na redacción das programacións debemos demostrar o noso interese por todo o que acontece ao noso
redor, que é o mundo onde vivimos e onde viven os nosos alumnos. A celeridade dos cambios científicos,
tecnolóxicos e sociais, as inevitábeis innovacións que van a provocar os descubrimentos das neurociencias e
os avances nas tecnoloxías da información, recomendan que a escola, dende as súas competencias e
experiencias, xere un campo de investigacións para asesorar a todos os implicados nas decisións e prácticas
educativas.
A función máis importante do profesor é a de facilitar a aprendizaxe, e sobre todo aumentar a
capacidade de aprender do alumnado, sen a cal, fracasarán irremediablemente.
Pero non só o profesorado debe mellorar, é o centro educativo o que debe transformarse, mobilizando
a todo o persoal na toma de decisións, e promovendo unha cultura de apoio e confianza, establecendo unha
estrutura escolar que promova a toma de decisións, buscando o consenso sobre as prioridades, creando
unhas altas expectativas de resultados para alumnado e profesorado e promovendo a estimulación
intelectual.
2.2.Revisar e adaptar as metodoloxías. Os estilos de ensinanza-aprendizaxe empregados intentarán en todo
momento relacionar a teoría coa práctica, polo que o uso das novas tecnoloxías colle especial protagonismo,
e valores como o esforzo e a disciplina acompañarán ao alumnado ao longo do proceso. Á fórmula I+D+I ,
habería que engadirlle a A de aprendizaxe: I - aprender a investigar, D - aprender a xestionar o
desenvolvemento, I - aprender a innovar.
Contemplar a posibilidade de que haxa que potenciar a formación do profesorado en técnicas
didácticas que quizás non domine: ensinanza por proxectos, aprendizaxe cooperativo, estratexias de
pensamento, uso das TICs....
Non hai que esquecer que a educación é unha formación integral, non quedando só como unha mera
transmisión de coñecementos, resulta necesario constatar unha serie de valores e fundamentos que deben
acompañar ao alumnado na súa formación.
2.3.Revisar e adaptar a avaliación. Non se trata de limitarse a medir os resultados, senón de acompañar o
progreso do alumnado, que permita un seguimento máis personalizado do proceso. Debemos utilizar os
resultados para modificar a acción docente, sacar conclusións, establecer estratexias e actuar en
consecuencia.
Coa información obtida en cada xunta de avaliación, o equipo directivo e o departamento de
orientación reuniranse para facer unha especie de posta en común. Desa reunión sairá unha proposta de
medidas de mellora, tanto individuais como do grupo, que serán levadas a Comisión Pedagóxica para que
cada departamento faga os pertinentes cambios na programación, e que cada profesor os aplique
posteriormente na aula.
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3. Implicar ás familias no proceso de aprendizaxe dos seus fillos
“Se os educadores ven aos nenos simplemente como estudantes, verán aos pais separados da escola.
Todos esperarán que a familia faga o seu traballo e deixe a educación en mans da escola. Se os educadores
ven aos alumnos como nenos, entón verán á familia e a comunidade como colaboradores na súa educación e
desenvolvemento.”
Joyce Epstein
Certamente os cambios sociolóxicos, a aparición de novos tipos de familia, o aumento das familias
monoparentais, a dificultade de facer compatible a vida laboral e familiar agravan a complexidade do asunto.
Sen a implicación familiar, calquera intervención será probablemente un fracaso, e os poucos efectos
que se conseguen desaparecerán probablemente unha vez que a intervención termine.
Gran parte dos hábitos que compoñen o carácter adquírense na convivencia familiar, e parécenos
importante informar aos pais e nais do momento e a maneira de axudar ao neno para que os adquira. Pero as
veces damos ás familias recomendacións vagas e moi xenéricas que elas non saben como aplicar como <<hai
que motivalos para aprender>>, <<hai que ensinalos a aprazar a recompensa>>, que non fan máis que
aumentar a súa angustia por verse sometidos a un deber que non saben como cumprir.
Cando un neno entra en idade escolar, os intereses educativos das familias parecen concentrarse
exclusivamente nos resultados académicos. Se os nenos son bos estudantes, están moi tranquilos. Pero os
resultados académicos non son máis cunha parte da evolución dos rapaces. Nin os bos resultados aseguran
unha boa educación, nin os malos o contrario. Hai, por exemplo, nenos dóciles que estudan unicamente por
obediencia e que non están a desenvolver a súa autonomía persoal. E hai nenos brillantes, inventivos, que se
acomodan mal á disciplina escolar.
Como vemos, a implicación das familias é imprescindible, e esta implicación debemos intentala dende
catro frontes: proporcionándolles información sobre como poden axudar aos seus fillos nos estudos,
atraéndoos á escola con charlas de verdadeiro interese para a educación dos seus fillos, a través da escola de
pais e das ANPAS.
3.1.Vostede pode axudar ao seu fill@ nos estudos. O departamento de orientación ten redactado un
modelo que se distribuirá entre as familias, unha guía sobre como poden os pais axudar aos seu fillos nos
estudos. Serían consellos curtos, directos e fáciles de entender, como procurar que descanse o tempo
necesario, axudar a organizarse e planificar o tempo de estudo, revisión da axenda, eloxiar os logros....
3.2.Charlas para familias. Cada comezo de curso o equipo directivo ofrecerá ás familias a posibilidade
de asistir a charlas do seu interese. Os temas serán propostos polas familias a través dunhas enquisas nas que
aparecerán unha propostas fixas (novas tecnoloxías, violencia de xénero, acoso escolar, drogas e alcohol...)
e espazos abertos para posibles suxestións.
3.3.Escola de pais. Unha escola de pais e nais é un mecanismo que os pais teñen para mellorar as súas
relacións cos seus fillos/as e coñecer a mellor forma de canalizar os seus esforzos nunha mellora educativa
destes. É importante saber que non é unha intromisión no fogar, simplemente se trata de aprender e
mellorar os recursos que como pais e nais temos para a mellora educativa e de rendemento dos nosos fillos e
fillas.
O método de traballo nunha escola de pais e nais é de carácter grupal, participativo e dinámico. Por iso
é importante contar coa participación dun número mínimo de persoas, o que facilitará a aprendizaxe e
compartir experiencias e recursos entre persoas que comparten condicións e preocupacións.
Os programas das escolas de pais e nais son moi extensos polo que é imposible abarcar todo nun só
programa. Pero a nivel xeral os obxectivos da escola serían:
• Proporcionar aos pais e nais as estratexias e orientacións necesarias para entender, apoiar e dar
resposta aos cambios propios do proceso de desenvolvemento integral (social, académico, afectivo)
dos seus fillos.
• Fomentar un clima no que se podan compartir experiencias, problemas e solucións baixo a
supervisión dun profesional.
• Aumentar as opcións dos pais de dar resposta ás necesidades dos seus fillos.
• Incidir sobre a aprendizaxe do alumnado a través da acción dos seus pais e nais.
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•
•
•
•
•
•

Estimular a participación activa dos pais e nais na vida escolar.
Contextualizar o traballo e as actividades.
Ensinar aos pais e nais estratexias de comunicación.
Estimular a construción positiva das relacións familiares.
Mellorar as relacións pais-fillos de forma transversal a través da intervención.
Orientar aos pais na toma de decisións

3.4.ANPAS. A ANPA é unha canle fundamental de participación dos pais e nais na comunidade escolar.
A súa función principal é a de colaborar nas actividades educativas dos centros docentes. Son as
responsables de:
• A existencia das actividades extraescolares xa que a organización de moitas delas depende das
ANPAS.
• Organizar actividades formativas complementarias en beneficio de pais e alumnado.
•

Asistir os pais e nais en todo aquilo que concirne á educación dos seus fillos/as.

•

Representar os pais e nais no Consello escolar.

•

Informar e asesorar os pais e nais das actividades propias da ANPA.

•

Potenciar a participación da familia na vida do centro.

•

Promover a calidade educativa.

•

Colaborar co profesorado e o alumnado para o bo funcionamento do centro.

•

Fomentar a convivencia entre a comunidade educativa.

•

Promover o principio de igualdade de dereitos de todos/as os alumnos/as, sen discriminación por
razóns socioeconómicas, ideolóxicas, confesionais, raza ou sexo.
Estas asociacións poderán:

•

Elevar propostas ao Consello Escolar para a elaboración do proxecto educativo e ao equipo
directivo para a elaboración da programación xeral anual.

•

Informar ao Consello Escolar daqueles aspectos da marcha do instituto que consideren oportuno.

•

Recibir información, a través dos seus representantes no Consello Escolar, sobre os temas tratados
nel.

•

Elaborar informes para o Consello Escolar

•

Elaborar propostas de modificación das normas de organización e funcionamento

•

Formular propostas para a realización de actividades

•

Coñecer os resultados académicos referidos ao centro e a valoración que deles realice o Consello
Escolar.

•

Recibir un exemplar da programación xeral anual, do proxecto educativo, dos proxectos
curriculares de etapa e das súas modificacións.

•

Recibir información sobre os libros de texto e os materiais didácticos adoptados polo centro.

•

Fomentar a colaboración entre todos os membros da comunidade educativa.

•

Facer uso das instalacións do centro que determine o Consello Escolar.

34

4. Posibilitar e facilitar a participación nas institucións escolares dos diferentes axentes externos e
internos da Comunidade Educativa, permitindo unha maior transcendencia do que se realiza no
centro cara ao exterior e viceversa.
Aínda que a escola debe ser o centro neurálxico de onde irradie a aprendizaxe, non poden facelo todo
soas. A idea de integrar apoios internos e externos é a mellor para asegurar que o alumnado desenvolva as
destrezas necesarias.
Os concellos non teñen funcións educativas, pero sería realmente interesante crear un capital social, no
concello de Ponteceso e nos concellos limítrofes que mandan alumnado ao noso centro, no que os gobernos
locais cobrarían importancia, pero tamén todo tipo de institucións e asociacións públicas e privadas, xa que
hai iniciativas que van directamente dirixidas á escola, pero hai outras que se dirixen a mellorar
educativamente o entorno da escola.
Este tipo de iniciativas se dirixen a aspectos como as relacións dos rapaces cos adultos que os coidan, a
seguridade dos sitios aos que van despois da escola e das actividades extraescolares nas que participan,
hábitos saudables, destrezas que lles poden facilitar o futuro laboral e as oportunidades de servir aos demais.
Nos creemos que convén centrarse nun obxectivo educativo de primeira necesidade, capaz de mobilizar
á meirande parte da cidadanía pola súa clara relación co interese de todos. Ten que ser un obxectivo medible
e a non moi longo prazo para que non se desmotive a xente. E acompañalo en cada etapa para que todo o
mundo saiba si se están acadando os obxectivos ou non.
Algún destes obxectivos podería ser: o fracaso escolar, a protección da infancia, a educación para a
saúde, a violencia e o vandalismo, o consumo de drogas e alcohol, o fomento do emprendemento, o fomento
da creatividade, os plans de fomento da lectura, a integración laboral da xente nova.
As veces estes obxectivos desbordan as posibilidades da escola, pero ao mellor poden ser abordados
con éxito dende o concello, convertido en xestor das institucións educadoras e en mobilizador das enerxías
cidadáns.
A metodoloxía sería mobilizar a toda a cidadanía e sectores sociais.
Neste contexto aparecen os Consellos Escolares Municipais (CEM), regulados pola Lei 3/1986, do
18 de decembro, dos Consellos Escolares de Galicia que establece no seu artigo 15.2 que: “Os
Municipios que dispoñan polo menos dun Colexio …, deberán constituí-lo Consello Escolar
Municipal”.
Desde as disposicións legais e da propia capacidade municipal procedente da súa autonomía, é posible
e conveniente a creación dun órgano municipal de carácter participativo-consultivo, o CONSELLO
ESCOLAR MUNICIPAL DE PONTECESO (CEMP). Este órgano no limiar do seu regulamento expresa
que Ponteceso quere ser un referente básico para a formación da conciencia cívica e quere implicar aos
colectivos sociais relacionados na elaboración e execución da política educativa municipal. O Consello
Escolar Municipal é un importante instrumento de expresión directa da cidadanía, que aumenta o grao de
implicación dos cidadáns e das cidadás ao facer posible a súa participación na toma de decisións que neste
caso teñen que ver co ensino.
O Consello Escolar Municipal subliña a representatividade dos/as protagonistas directos/as da acción
educativa para asegurar a fluidez de comunicación cos consellos escolares de centros e acadar, por outra
banda, un alto nivel de interlocución co propio goberno municipal, co obxectivo de continuar entre todos e
todas (a institución municipal, profesorado, alumnado, nais, pais...) cun ensino de calidade.
As súas funcións serán asesoramento, consulta, proposta e información nas cuestións seguintes:
a) Convenios e acordos de colaboración coa Consellaría de Educación ou calquera outra
administración pública, que lle afecten ao ensino dentro do ámbito municipal.
b) Actuacións e normas municipais que lles afecten aos servizos educativos complementarios e
extraescolares con incidencia no funcionamento dos centros docentes, tales como transporte
escolar, comedores, servizos de limpeza e conservación.
c) Actuacións e normas municipais que lle afecten ou que favorezan a ocupación real das prazas
escolares coa finalidade de mellorar o rendemento educativo e, no seu caso, facer efectiva a
obrigatoriedade do ensino.
d)Emprazamento dos centros docentes dentro da demarcación municipal.
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e) Prioridade nos programas e actuacións municipais que lle afecten á conservación, vixilancia e
mantemento axeitado dos centros docentes, de acordo coas competencias que a lexislación lle
outorgue aos concellos en cada momento, e especial atención á supresión de barreiras
arquitectónicas.
f) Fomento de actividades que tendan a mellorar a calidade educativa, á renovación pedagóxica, aos
principios da escola activa, á atención a diversidade e á integración escolar, especialmente no que
respecta á adaptación da programación ao medio, para chegar a unha escola democrática, científica,
libre, galega e non discriminatoria.
g) Competencias educativas que lle afecten ao ensino non universitario e que a lexislación lle
outorgue aos municipios.
h) Na programación de investimentos en materia educativa.
i) Calquera outro asunto que pola súa importancia para a vida escolar do Concello, lle sexa
consultado.
5. Fomentar as relacións e o aproveitamento dos recursos do medio para o seu coñecemento, a
través das actividades extra escolares (culturais en el centro, saídas, etc.)
Nun sistema educativo de calidade as actividades lectivas que se imparten nos centros deben
complementarse con outras actividades fóra da aula, que empreguen recursos extraordinarios , e actividades
non lectivas, que desenvolvan aspectos non incluídos nos currículos.
As actividades extraescolares e complementarias están situadas en estadios diferentes dentro do noso
entorno educativo sistémico. Poderíamos considerar que as actividades complementarias estarían situadas
dentro do marco do noso Sistema Educativo, mentres que as extraescolares pertencerían ao que se chama a
ensinanza non formal e son entendidas como un complemento á educación formal que o alumno recibe no
entorno educativo.
As actividades escolares complementarias son as que se realizan para completar o complementar o
currículo. Son organizadas durante o horario escolar polos centros, acorde coa súa concreción curricular, e
teñen un carácter diferenciado das propiamente lectivas polo momento, espazo ou recursos que utiliza. Son
actividades lectivas desenvolvidas polos centros coherentes co seu Proxecto Educativo. Para a súa
planificación e aprobación establécese o principio de conexión cos obxectivos propostos para cada etapa,
ciclo/curso e nivel, e, ademais, contan coa premisa de inclusión das mesmas dentro das programacións de
aula, primando na selección destas actividades o criterio de rendibilidade pedagóxica. Nelas normalmente o
docente “traslada a aula a outro lugar” ou “busca un aula alternativa”.
As súas características principais poden considerarse as seguintes:
a) Son obrigatorias para o alumnado e forman parte do currículo, por tanto, son avaliables e están dentro do
horario lectivo.
b) Carecen de carácter lucrativo. Moitas veces non son gratuítas e teñen intrínseca unha responsabilidade
civil porque se desenvolven fora do recinto escolar; por conseguinte, aínda que obrigatorias, os pais ou
titores legais poden negarse a que as realice o seu fillo/a. Neste caso, o alumno/a deberá ser atendido no
centro de xeito que teña as mesmas posibilidades de adquisición do currículo que os seus compañeiros
que as están realizando.
c) Son de obrigado cumprimento para o profesorado.
d) Previamente terán que ser aprobadas polo Consello Escolar do centro, reflectidas nas Programacións e
na PXA.
As actividades extraescolares son as que se realizan dentro ou fora da escola e non forman parte do
currículo pero deben ser coherentes con el Proxecto Educativo do centro. Son as encamiñadas a potenciar a
apertura do centro ao seu entorno e a procurar parte da formación integral do alumnado en aspectos
referidos á ampliación do seu horizonte cultural, á preparación para a súa inserción na sociedade ou o uso
do tempo libre. Buscarán a implicación activa de toda a comunidade educativa, de feito, especial relevancia
ten o papel que desempeñan na súa organización as asociacións de nais e pais.
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As súas características poderían resumirse en:
• A maioría teñen un custe económico e están fora do ámbito docente.
• Pódense realizar no intervalo de tempo comprendido entre la última sesión de mañá e a primeira da
tarde do horario de permanencia do alumnado, antes ou despois do horario escolar docente. Non poden
realizarse durante o horario lectivo.
• Non deben conter ensinanzas incluídas na programación docente de cada curso, nin poderán ser
avaliadas a efectos académicos.
• No terán ánimo de lucro.
• No son realizadas polo equipo docente do centro.
• Necesitan da aprobación do Consello Escolar do centro están recollidas na PXA e, aínda que non
necesitan da autorización dos Servizos Territoriais correspondentes, si que deben ser comunicadas.
• O seu custe non está determinado.
• Teñen finalidade educativa.
• Son voluntarias.
• Non son de oferta obrigada. Os centros gozan de total autonomía para establecelas.
• No poden supoñer discriminación.
Deberemos intentar que na organización de cada actividade participen o maior número de
departamentos posibles, para que cun único gasto e esforzo por parte do alumnado e familias, saquemos o
máximo rendemento posible en termos de obxectivos educativos. Este tipo de actividades ofrecen un marco
inmellorable para o traballo interdisciplinar.
Os organizadores da actividade intentarán que a actividade, dentro do posible, non supoña ningún tipo
de discriminación, e si o custo da actividade é elevado, deberá proporcionar ao alumnado medios para
abaratala de forma substancial. Como ensino público debemos facilitar o acceso a todas as actividades
propostas dende o centro a totalidade do alumnado que queira participar.
O órgano encargado da coordinación destas actividades é a vicedirección.
4.3. AVALIAR O PROCESO DE MELLORA
A administración educativa pensa que unha das formas máis directas de mellorar o sistema educativo
son as avaliacións externas de fin de etapa. Estas probas deberían ter un carácter formativo e de diagnóstico.
Ademais deben servir para garantir que todo o alumnado acada as aprendizaxes axeitadas para o normal
desenvolvemento da vida persoal e profesional, orientalos cara as súas decisións escolares e normalizar os
estándares de titulacións no territorio español.
Asemade deberían axudar aos centros a facer posibles modificacións nas medidas de xestión.
Pero nós cremos que os centros deben ter tamén uns indicadores propios que lles permitan ter
información relevante a máis curto prazo. Estes indicadores serían:
4.3.1. Criterios de avaliación ben explicitados. O principal referente para poder comparar que as
aprendizaxes son adquiridas ou non son as programacións de aula. Nelas deben aparecer desenvolvidos e
claramente explicados os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe, os criterios de cualificación e
os instrumentos de avaliación. Tanto os criterios de cualificación (ponderación) como os instrumentos de
avaliación deberán estar publicados nos taboleiros de cada aula para que o alumnado teña presente en cada
momento o que se espera deles, e lles sexa máis doado organizar o seu traballo para chegar no momento
axeitado cos obxectivos acadados. Moitas veces non se lembran das unidades didácticas que levan traballadas
durante o curso, e o feito de ter o programa na súa aula permitirá que podan seguir e entender mellor a
progresión que están a levar durante o curso. Sería conveniente que o profesorado fixera frecuentes alusións
aos criterios publicitados para que o alumnado entenda as materias como un todo, non como pequenos
bloques de contidos desconexos entre si.
4.3.2. Comparar os resultados entre avaliacións. Despois de terminadas as xuntas de avaliación, os
departamentos deberán reunirse para analizar os resultados e comparalos cos obtidos en avaliacións
precedentes. Extraídas as conclusións, cada departamento fará suxestións de que medidas tomar para
mellorar os aspectos da formación do alumnado que o necesiten. Esas medidas serán levadas á CCP polo
xefe de departamento, onde se fará unha posta en común por si algunha delas pode ou debe ser tomada de
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maneira conxunta por todos ou varios departamentos. Sabemos que as medidas tomadas polo conxunto do
equipo docente teñen un maior alcance e percorrido que as tomadas de xeito individual.
Unha vez aprobadas, estas medidas terán que ser aplicadas nas aulas, e si se precisa facer algunha
modificación nas programacións, anotalas nas actas de reunión, tanto da CCP como dos departamentos
implicados, e posteriormente incluílas nas memorias dos departamentos para que eses cambios aparezan
reflectidos nas programacións de cursos posteriores.
4.3.3. Atención permanente a aspectos do clima escolar. A xefatura de estudos levará un rexistro das
incidencias acontecidas durante o curso. Os aspectos a rexistrar serán o número de partes de incidencia,
alumnado protagonista dos mesmos, data, curso, profesor que rexistra os feitos, gravidade das accións, e
tipo de sanción de habelas. Esta información será examinada primeiro polo equipo directivo, que deberá
actuar en primeira instancia aplicando as NOFC cando sexa preciso, e despois será levada á comisión de
convivencia quen proporá medidas a adoptar para mellorar os aspectos negativos que máis se repitan
relacionados coa convivencia.
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5. Plans e proxectos que apoien o completo
desenvolvemento dos obxectivos
5.- PLANS E PROXECTOS QUE APOIEN O COMPRETO DESENVOLVEMENTO DOS
OBXECTIVOS
5.1. Plan de Acción Titorial (PAT)
Compre sinalar que a acción titorial non sería un ámbito en si mesma senón máis ben o nivel de
orientación mediante o cal se canalizan a maioría das accións orientadoras no noso centro educativo, aínda
cando existan actividades específicas fora da actividade da aula ordinaria.A intervención no ámbito titorial
forma parte da función docente e, en certa medida, identifícase con ela. Dende unha perspectiva educativa, a
titoría debe incorporar aqueles elementos que van máis alá do puramente académico e que poden axudar ó
desenvolvemento de proxectos de vida máis autónomos e responsables. Aínda que todo profesor/a na súa
propia tarefa docente implicitamente desenvolve a función titorial, esta queda representada na figura do
titor/a, sendo o Departamento de Orientación un medio de asesoramento para apoiar as accións referentes
a esta competencia.
O Plan de Acción Titorial (P.A.T.) é fundamental nunha etapa educativa como a ESO, posto que neste
período dáse unha maior diversidade do alumnado, o cal plantexa unha problemática de adaptación e de
integración persoal e escolar.
No bacharelato a acción titorial non é menos importante pero ten un carácter diferente polas
necesidades especiais dos alumnos e polas características da etapa na que se atopan. Se ben abordará os
mesmos aspectos que na etapa anterior da E.S.O. aínda que incidindo máis na acción titorial
individualizada. As actividades a realizar fundamentaranse na orientación académica profesional e na toma
de decisións.
Nos Ciclos de Formación Profesional incidiranse fundamentalmente na orientación académica e
laboral, con especial atención ao proceso de transición entre o centro de ensino e o de traballo.
Na Formación Profesional Básica, nos Programas de Mellora do Aprendizaxe e Rendemento e a
Educación Secundaria de Adultos, adoptará tamén unhas características diferentes debido ás diferentes
necesidades que presentan os alumnos e alumnas destas modalidades de ensino.
Así mesmo dentro acción titorial farase especial fincapé na colaboración e consecución dos
obxectivos propostos no Plan Lector polo que nun primeiro momento o Departamento de Orientación
centrarase este curso na lectura que esperte inquietudes novas no alumnado, así como o autocoñecemento,
o respecto polos seus compañeiros/as e por eles/as mesmos/as, así como tamén se traballaran dossieres
informativos e recursos web acerca da orientación académico-profesional procurando que ao mesmo tempo
que lles asesoramos nas decisións relativas ao seu futuro académico, desenvolvan estratexias que melloren a
súa competencia lingüística.
As accións prioritarias do ámbito da acción titorial explicítanse na programación do departamento de
Orientación ao que nos remitimos.
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5.2. Plan Xeral de atención á diversidade
Como a escolaridade obrigatoria é ata os dezaseis anos, isto supón adoptar unha organización que
asegure e posibilite unha formación básica que responda ás características de tódolos alumnos/as. O
Departamento de Orientación colaborará no axuste da axuda pedagóxica ás diferentes necesidades do
alumnado, ben sexa a través da intervención directa ou ben facilitando recursos e estratexias que incidan nos
ámbitos que, interrelacionados cos procesos de ensino e aprendizaxe, manifestan a diversidade, tales como
son a capacidade para aprender, os estilos de aprendizaxe e os intereses dos/as alumnos/as.
No Bacharelato a orientación académica tratará de incidir na toma de decisións de opcións
académicas ao rematar a etapa así como na orientación sobre a organización da proba de acceso á
universidade. Así mesmo, teremos en conta que haberá alumnos que desexen incorporarse ao mundo
laboral ó rematar esta etapa, polo que tamén terase en conta a necesidade de orientalos cara á consecución
de emprego así como dos recursos existentes fóra do centro que se dedican á orientación laboral.
Nos Ciclos Formativos a orientación académica incidirá na información cara estudios posteriores
(outros ciclos, formación non regrada, universidade...), así como na aprendizaxe de recursos de
autoorientación laboral, complementando os contidos recibidos na área de Formación e Orientación
Laboral.
Na Educación Secundaria de Adultos as actividades centraranse nos contidos tamén tratados nas
outras etapas educativas, poñendo especial atención as necesidades concretas de cada un dos alumnos/as
que a están a cursar.
As accións prioritarias do ámbito da atención á diversidade explicítanse na programación do
departamento de Orientación ao que nos remitimos.
5.3. Plan de convivencia (incluíndo o tratamento do acoso escolar)
No plan de convivencia do centro descríbense as funcións dos axentes responsables da convivencia
escolar, analízase a situación de convivencia no centro, aparecen os obxectivos a acadar, e establécense
actuacións e medidas a desenvolver para favorecer a convivencia. Entre elas atopamos accións preventivas e
de sensibilización, actividades de formación na mellora da convivencia escolar e a mediación na resolución
de conflitos, medidas de carácter organizativo e actuacións reeducadoras e correctoras, todas elas
explicitadas no Plan de convivencia aprobado no centro ao que nos remitimos.
5.4. Proxecto lingüístico
A situación sociolingüística do centro está determinada por un estudo profundo e pormenorizado
realizado este ano 2017 que determinou a situación real do uso lingüístico no centro. O seu obxectivo era
definir o IG (indicador global) de uso do galego e os índices parciais (sobre o contexto sociolingüístico,
sobre a situación do profesorado, sobre a situación do alumnado e sobre a ambientalidade lingüística do
centro) en relación coa lingua galega. Os datos que de dito estudo se extraen conducen ás seguintes
conclusións:
· O contorno sociocultural do centro é, maioritariamente, galego falante, polo menos no referido ás
relacións familiares e coloquiais, e en parte tamén en relacións máis formais, como se desprende dos
distintos contactos establecidos con pais e outros axentes locais.
· Entre o profesorado existe un uso destacable do galego; un 50% afirma empregar só a lingua
galega habitualmente e un 76% utilízaa no centro educativo. Ao mesmo tempo considera posúe un dominio
bo ou moi bo para empregar o galego na súa actividade docente (un 58% dos enquistados valoran así a súa
capacitación lingüística) e amosa unha boa disposición a facer cursos de reciclaxe sobre a lingua galega (un
83%). É importante destacar a opinión dos nosos docentes en relación coa consideración de que a
adquisición de dúas (ou máis linguas) enriquece aos nosos alumnos: a resposta do profesorado é unánime
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neste senso, o 100% das consultas coinciden en sinalar o enriquecemento desta aprendizaxe. A conclusión
á que podemos chegar despois da análise de todos estes datos é que a actitude do profesorado con respecto á
lingua galega é positiva en todos os sentidos.
· O uso do galego entre o alumnado é maioritario, tanto como lingua de comunicación familiar, un
86%, e de relación social, como nas interaccións comunicativas con outros elementos da comunidade
educativa (profesores, persoal de administración e servizos, equipo diretivo…), concretamente un 96%
indica que é a lingua empregada habitualmente no centro educativo é o galego. É significativo o feito de que
o alumnado considere que aprender dúas ou máis linguas é tamén enriquecedor, un 89%. De todas
maneiras, detéctase no emprego coloquial da lingua por parte do alumnado unha tendencia ó uso de
castelanismos, cuestión en cuxa corrección deberiamos incidir.
Polo tanto, aínda que a situación non parece demasiado pesimista, a actuación do Equipo de
Dinamización Lingüística debe encamiñarse cara una potenciación do galego como lingua de cultura,
prestixiando o seu uso en ámbitos que quedan fóra da comunicación puramente coloquial, e dinamizando o
seu uso no centro en todas as situación de intercambio comunicativo e cultural que se poidan dar.
No documento que recolle o Proxecto Lingüístico do centro preséntanse as táboas que indican as
linguas empregadas en cada unha das materias, módulos ou ámbitos de coñecementos, tanto da ESO como
do Bacharelato, como nos Ciclos Formativos, tendo en conta que a lexislación actual indica un uso
obrigatorio da lingua galega e da lingua castelán para determinadas materias, no resto de disciplinas
deberase empregar a paridade. Tamén presenta as diferentes medidas que o Equipo de Dinamización, en
colaboración co resto da comunidade educativa, levará a cabo para potenciar e reforzar o correcto uso da
lingua galega no ámbito escolar e educativo e os obxectivos que se pretenden alcanzar.

5.5. Proxecto lector do centro
O plan anual de lectura e o proxecto lector de centro garantirán a paulatina capacitación do alumnado
nas competencias básicas que se pretenden, de cara á súa formación como cidadáns activos e solidarios.
Con esta finalidade, empregaranse cun enfoque funcional as distintas tecnoloxías da comunicación e
da información ao alcance do alumnado, para incidir en aspectos específicos destes soportes e linguaxes de
cara a unha utilización eficaz, comprensiva e ética deles.
A formación da lectura comprensiva esixe, pola súa vez, un traballo progresivo e continuado.
O profesorado de todas e cada unha das áreas e materias de todos os niveis educativos, incluirá nas
súas programacións as actividades previstas no proxecto segundo a temporalización que nel se acorde,
determinando a dedicación real dun tempo mínimo diario para a lectura e a inclusión de prácticas de
comprensión e fomento da lectura e da escritura.
Realizarase unha avaliación continuada dos avances ou dificultades da posta en marcha do proxecto e
das súas concrecións nos plans anuais de lectura.
Para a avaliación de aspectos relacionados co hábito lector teranse en conta non só os índices de
lectura, senón tamén a capacidade do alumnado para avanzar na súa competencia literaria e ser quen de
enfrontarse a textos cada vez máis complexos, así como a súa actitude diante da lectura como medio para a
aprendizaxe, fonte de pracer e recurso para o desenvolvemento persoal.
Para o completo desenvolvemento do proxecto lector, a biblioteca pasa a ser un elemento de vital
importancia. Para obter información sobre o seu funcionamento, xestión, profesorado encargado, recursos,
fondos etc.. haberá que consultar o Proxecto Lector que estará exposto na páxina web do centro. Neste
documento explicítanse as diferentes actividades durante o curso ao que nos remitimos.
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5.6. Plan de integración das TIC
É un documento básico que recolle a planificación de como se incorporan as tecnoloxías da
información e a comunicación como recurso aos procesos de ensino-aprendizaxe, implicando un cambio
metodolóxico e unha adaptación á realidade para o mellor aproveitamento das posibilidades que as
tecnoloxías da información e a comunicación ofertan.
O IES de Ponteceso leva tempo traballando na implantación e o emprego das TIC con iniciativas como a
colocación de ordenadores con acceso a Internet e proxectores en tódalas clases, o uso da WEB do centro
como medio de comunicación e información da comunidade educativa, o fomento de diferentes Blogs, wikis
e aplicacións colaborativas e co desenvolvemento e utilización da aula virtual Moodle. Nos últimos anos
foise introducindo no centro un protocolo de utilización de soportes móbiles, tales como os smartphones ou
tabletas, para o seu uso pedagóxico, que está explicitado nas normas de organización, funcionamento e
convivencia do centro. Tamén se puxeron en marcha currículos de materias relacionas coas TICs tanto na
ESO como no bacharelato ao que se matrícula unha gran parte do alumnado. Existe o propósito de pór en
marcha materias de libre configuración relacionadas coa programación informática nos primeiros curso da
ESO. Estase a introducir novas posibilidades tecnolóxicas para o deseño de ferramentas e prácticas
académicas que teñen en conta a robótica, a impresión en 3D e a elaboración de sistemas basados en
Arduino, primeiramente para as materias de tecnoloxía e logo aplicables pedagoxicamente a outras
materias.
Co Plan TIC preténdese seguir neste camiño de implantación e uso das novas Tecnoloxías implicando ao
maior número posible de membros da comunidade educativa.
O profesorado do centro amósase predisposto a empregar as TIC como ferramentas de traballo diario tanto
no centro coma na casa. A utilización de pizarras dixitais, aplicacións informáticas específicas para o traballo
diario de clase onde os alumnos teñen que facer uso das TIC, a aula virtual como organizador de contidos e a
cada vez máis ampla familiaridade do uso de distintos tipos de soportes informáticos é habitual no traballo
do profesorado.
Segue a desenvolverse o programa ABALAR que pon a disposición de profesorado e alumnado soportes e
ferramentas TIC básicas, útiles e de aplicación na aula. Deste xeito preténdese que tanto o profesorado
coma o alumnado adquira unhas maiores destrezas dixitais.
Compre comezar e desenvolver unha formación no profesorado para o uso de novas tecnoloxías como as
impresoras 3D, os sistemas Arduino, a programación informática e a robótica e sobre a súa utilización como
materiais pedagóxicos nas aulas.
O alumnado do centro é o característico dunha zona rural. A maior parte do alumnado dispón de ordenador
na casa e moitos deles teñen acceso a Internet. O que máis aproveitan das novas tecnoloxías é o emprego das
redes sociais como medio de socialización e esparcemento. En xeral detéctanse carencias no
aproveitamento real do software para mellorar o seu rendemento no ámbito académico e dos recursos
dispoñibles na rede, ainda que neste últimos anos coas aplicacións postas en marcha no centro o uso e cada
vez máis frecuente . O fomento das TIC no ámbito académico, a implantación do Plan ABALAR, a
familiarización coas aplicacións na rede, a posibilidade de usar smartphones e tabletas moitos deles con
acceso a internet e a posta en marcha de novas materias no currículo relacionadas coa implementación das
TIC na súa vida académica e como cidadáns, suporá un maior coñecemento para eles das múltiples
utilidades das que poden facer uso para que aproveiten mellor os seus recursos.

Os obxectivos e as medidas contempladas están explicitados no documento do Plan de integración das
TIC ao que nos remitimos.
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5.7. Proxecto bilingüe
Este programa supón a organización do ensino dunha área ou materia non lingüística que se cursa
dun xeito bilingüe nunha lingua cooficial e nunha lingua estranxeira utilizada como mínimo durante o 50%
do horario lectivo.
Entendemos que na sociedade actual cada vez máis globalizada, o uso correcto e fluído dunha lingua
estranxeira permite ter unha ferramenta moi valiosa para completar a visión do mundo e acceder a contidos
na rede que amplían a accesibilidade á información e ó espallamento das ideas nos distintos campos do
coñecemento.
O profesorado encargado de levar este proxecto na materia de Educación Plástica e Visual será
Ignacio Méndez Baamonde, licenciado en Belas Artes, asistido polos coordinadores do proxecto que son
profesorado do departamento de inglés do centro.
O profesor da área non lingüística elaborará os materiais curriculares específicos e a programación ó
comezo do curso escolar.
Durante os primeiros días do curso utilizaranse para familiarizar ao alumnado cos alicerces
instrumentais básicos da lingua inglesa: saúdos, presentacións, expresións comúns, datas, números, ordes e
instrucións, etc..
Nunha segunda fase, introducirase ao alumnado as unidades didácticas específicas que desenvolvan
os contidos conceptuais da materia. Procurarase adaptar estas unidades ao nivel lingüístico real do
alumnado.
O profesorado das seccións bilingües contará co apoio dun auxiliar de conversa. Das dúas horas de
clase semanal de Educación Plástica e Visual, o profesor da materia cederá máis protagonismo ao profesor
auxiliar de conversa nunha delas. Este poderá centrarse en corrixir erros de pronunciación do alumnado,
explicacións sobre vocabulario específico da área, presentacións e interaccións orais co alumnado.
O profesor da materia brindará o seu apoio e asesoramento en cuestións de toda índole, facendo de
ponte entre o alumnado e o profesor auxiliar de conversa.
5.8. Recreos saudabeis
O grupo de alumn@s matriculados na materia de Promoción de Estilos de Vida Saudábeis, pode
participar nun plan de “Recreos saudabeis”, coa dirección do profesor desa materia do departamento de
Educación Física.
O plan é abordado dende dúas perspectivas.
A primeira é a “Promoción da actividade física como resposta ao sedentarismo” tan estendido entre a
mocidade nestes tempos. O departamento de Educación Física organiza competicións deportivas nos
recreos, pero observamos que hai moitos nenos e nenas que non participaban nelas, polo que dende a
materia de PEVS decidimos buscar alternativas para implicar a esa xente nun tipo de actividade física. As
propostas foron os xogos tradicionais e camiñar.
No curso 2015-2016, un grupo de alumnos fixo unha enquisa, que repartiu por todas as aulas, para
saber que xogos tradicionais eran os máis populares. O resultado foi que o “Brilé”, “Xogos de Comba” e
“Xogos con Aros”eran os máis populares, polo que durante dous días á semana, un grupo de alumnos/as
encargaríase de organizar estes xogos no patio cuberto. A participación foi moi alta.
Asemade, outro grupo ofertaba posíbeis itinerarios de sendeirismo dentro do instituto, debuxados
nun plano do centro, e animando ao alumnado a que camiñara e anotara o número de voltas que daba a un
itinerario concreto.
A segunda fórmula de traballo foi a través da nutrición. Informar sobre os riscos que a forma de
alimentarse que ten a meirande parte do alumnado nos recreos, e ofrecer alternativas como a froita. O
centro adscribiuse a unha campaña de “Froita fresca” dentro do Plan Proxecta que repetimos neste curso. A
Consellería do medio Rural e do Mar, coa colaboración da Consellería de Cultura, Educación e ordenación
Universitaria e da Consellería de Sanidade, contribúe a unha mellora dos hábitos alimenticios e unha
nutrición saudable do alumnado dos centros escolares de Galicia, a través do programa Aliméntate ben. Este
programa ofrece ata catro semanas de froita para repartir nos recreos entre o alumnado da ESO.
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5.9. Contratos programa
Ponteceso é un concello con gran dispersión poboacional e pequenos núcleos urbanos, e o centro
funciona como catalizador formativo da xuventude. Esta formación tropeza, ás veces, coa necesidade
permanente e continua de prover ao alumnado de recursos para garantir o seu pleno desenvolvemento
persoal, académico e social. As liñas de acción foron elixidas despois dun diagnóstico de necesidades do
centro do que expoñemos na seguinte lista:
Áreas de necesidade:
1.- Mellora das competencias matemática e comunicación lingüística.
Mediante a realización de actividades que favorezan estas areas, como obradoiros, xogos...dirixidos
especialmente ao alumnado con necesidades educativas nestas áreas.
2.- Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia.
As modalidades dos contratos programa que escolleu o centro son:
• 2.A. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA MATEMÁTICA
Razóns que xustifican a necesidade desta actuación:
O obxectivo xeral é mellorar o nivel de adquisición da competencia matemática e todo o alumnado así
como elevar o nivel de éxito escolar.
O desenvolvemento das competencias básicas debe ser convenientemente atendido dende o traballo
das materias e a acción titorial e debe reunir os esforzos de toda a comunidade educativa, en permanente
articulación cos departamentos didácticos, a orientación e as direccións dos centros educativos.
Os datos académicos da área de matemáticas dos cursos de ESO son os seguintes:
1º ESO suspenden matemáticas 8 alumnos de 51, o que supón 16% do alumnado;
2º ESO suspenden matemáticas 11 alumnos de 42, o que supón 26% do alumnado;
3º ESO suspenden matemáticas 6 alumnos de 29, o que supón 21% do alumnado;
Os obxectivos específicos que se perseguen nesta actuación son:
1- Mellora da competencia matemática do alumnado con dificultades.
2- Espertar o interese cara ás matemáticas e o emprego das novas tecnoloxías
3- Aplicar as matemáticas a vida cotiá.
A medida proposta é o desenvolvemento dun obradoiro de matemáticas para 15 alumnos/as da ESO,
impartido polo departamento de matemáticas os martes de 15:00 a 16:30 horas.
•

2.B. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Razóns que xustifican a necesidade desta actuación:
O obxectivo xeral é mellorar o nivel de adquisición da competencia lingüística así como elevar o nivel de
éxito escolar.
O desenvolvemento das competencias básicas debe de ser convenientemente atendido dende o traballo
das materias e a acción titorial e debe de reunir os esforzos de toda a comunidade educativa, en permanente
articulación cos departamentos didácticos, a orientación e as direccións dos centros educativos.
Os datos académicos das áreas lingüísticas dos cursos de ESO son os seguintes:
No 1º curso da ESO de 53 alumnos suspenderon as dúas linguas 9 alumnos o que supón un 16,9% e 5
alumnos suspenderon unha soa lingua o que implica un 9,4%.
En 2º de ESO de 42 alumnos 4 suspenderon as dúas linguas o que supón un 9,5% e 5 unha lingua soa
o que supón un 11,9%.
Os obxectivos específicos que se perseguen con esta actuación son:
- Fomentar a lectura entre os participantes e contribuír á creación dun ambiente lector no centro.
- Favorecer a comprensión lectora e escrita mediante técnicas de traballo persoal.
- Valorar a lectura como unha opción atractiva no tempo de lecer, enriquecedora do desenvolvemento
persoal.
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A medida proposta e o desenvolvemento dun obradoiro de comprensión lectora e de expresión escrita
para 10 alumnos/as de 1º, 2º e 3º da ESO durante unha hora semanal, os luns de 15:30 a 16:30 horas.
Especialmente estaría dirixido ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e ao alumnado
estranxeiro. Realizaranse reunións semanais con fin de facer unha posta en común da tarefa de lectura e
escritura previamente programada (resumos por capítulos, recollida de ideas principais, temas principais e
secundarios...).
5. MELLORA DO NIVEL DE COÑECEMENTOS PARA ACADAR A EXCELENCIA
Razóns que xustifican a necesidade desta actuación:
O OBRADOIRO DE CREACIÓN LITERARIA é un recurso que busca enriquecer a competencia
expresiva e comprensiva de alumnado especialmente interesado en desenvolver as súas habilidades
interpretativas e creativas a través da linguaxe.
Unha vez iniciados os hábitos e criterios de lectura, traballaranse técnicas de escritura a través da
palabra impresa, dándolles incluso a oportunidade de publicar as súas creacións a través de diferentes
canles: certames literarios do propio centro ou concursos organizados por outras entidades.
O OBRADOIRO DE MATEMÁTICAS.
No contexto dos Contratos-programa, propoñemos como obxectivo implementar as sesións de clase
ordinarias, da materia de Matemáticas de 1º de Bacharelato de Ciencias, cunha sesión adicional en horario
extraescolar, os martes pola tarde (15:45-16:45 horas). Pretendemos así contribuír a que o alumnado
adquira unhas maiores capacidades e destrezas que lle permitan obter a excelencia.
O OBRADOIRO DE TEATRO preséntase como un recurso para a adquisición de competencias , a
mellora do rendemento e o interese polo traballo cooperativo por parte do alumnado. Con esta finalidade
levaranse a cabo talleres específicos que serán impartidos por profesionais, e realizaranse sesións semanais
que buscarán a potenciacións destas competencias. Traballaranse as bases teóricas da voz, a expresión
corporal e xestual, o canto, a danza e o verso; o que permitirá desenrolar ao máximo o seu potencial creativo.
Este obradoiro ten como obxectivo mellorar a competencia comunicativa. A utilización da linguaxe
como instrumento de comunicación oral, de representación, interpretación e comprensión da realidade.
Chegando a expresar pensamentos, emocións, vivencias e opinións, así como dialogar e gozar
expresándose de forma oral, o que contribúe á mellora da autoestima e da confianza en si mesmo.
No referente á competencia social traballaranse as habilidades para coñecerse e valorarse, saber
comunicarse en distintos contextos, expresar as propias ideas e escoitar as alleas. Potenciarase o interese
polo traballo en grupo.
Fomentarase a competencia cultural e artística poñendo en funcionamento a iniciativa, a imaxinación
e a creatividade para expresarse, así como habilidades de cooperación para contribuír á consecución dun
resultado final, e ter conciencia da importancia de apoiar e apreciar as iniciativas e contribucións alleas.
Traballaranse aquelas capacidades que entran en xogo na aprendizaxe, como a atención, a memoria, a
comprensión e a expresión.
Fomentarase a autonomía e a iniciativa persoal, e que os alumnos e alumnas sexan capaces de
imaxinar, emprender, desenrolar e avaliar accións ou proxectos individuais ou colectivos con creatividade,
confianza, responsabilidade e sentido crítico.
Os obxectivos que se perseguen nesta actuación son:
1. Mellora no rendemento escolar.
2. Reforzo na adquisición de competencias.
3. Fomento da cultura Galega, tanto no referente á Literatura coma o coñecemento das Artes
Escénicas.
4. Instruír ao alumnado no proceso de elaboración de proxectos colectivos.
5. Analizar o uso creativo da linguaxe e recoñecer e incorporar estímulos literarios e extraliterarios ás
habilidades interpretativas e creativas.
As medidas concretas que se van desenvolver son: a realización dun obradoiro de creación literaria,
realización dun obradoiro de teatro, realización dun obradoiro de matemáticas.
Os alumnos/as implicados son de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO e de Bacharalato.
•
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Os docentes son seis, e pertencen aos departamentos de matemáticas, lingua castelá, lingua galega,
inglés, artes plásticas e actividades extraescolares.
O obradoiro de creación literaria realizarase os xoves en horario de 16:00 a 18:00. Levaranse a cabo
3 talleres de creación literaria impartidos por profesionais aínda sen determinar: taller de narrativa, taller de
poesía e taller de creación e interpretación musical. Os dous primeiros realizaranse no segundo trimestre e
o terceiro no último trimestre do curso.
O obradoiro de teatro realizarase todos os xoves en horario de 15:00 a 16:30h.
O obradoiro de matemáticas realizarase todos os martes en horario de 15:45-16:45h.
5.10. A semana cultural
A rixidez dos programas académicos, a presión por acadar as cualificacións máis altas, as probas
externas como selectividade e as novas reválidas, limitan as posibilidades creativas tanto do alumnado como
do profesorado.
A semana cultural do IES de Ponteceso xurde como unha oportunidade única para rachar con esa
rixidez e permitir, nun clima distendido, que o alumnado desenvolva esa creatividade.
No mes de abril celebramos unha semana para ofrecer ao noso alumnado outras actividades educativas
e traer ao noso centro a realidade da sociedade actual nas vertentes cultural, laboral, académica e social.
Ademais de dar a coñecer, na xornada de portas abertas, o noso instituto ao alumnado dos centros de ensino
da zona.
A través de obradoiros, charlas, concertos, obras de teatro, intentamos que a información chegue ao
alumnado sen a presión das cualificacións, simplemente se require a súa participación.
O peso da organización recae na vicedirección, que dun xeito equitativo, organiza actividades para
todos os niveis educativos do centro.
Esta semana normalmente ten lugar a primeira semana despois da semana santa, e as actividades
desenvólvense ao longo de catro días.
Unha mostra das actividades do curso pasado foron:

1ºESO

CHARLA OBRADOIRO COAS REDEIRAS
OBRADOIRO DE PULSEIRAS
OBRADOIRO DE BEADS
OBRADOIRO DE GOMA EVA
OBRADOIRO DE MÚSICA E BAILE TRADICIONAIS
OBRADOIRO DE COCIÑA
CHARLA SOBRE INTERNET
CONCERTO DE NOT ONLY SHILLS
MATEMÁTICAS MÁXICAS
OBRADOIRO DE TECNOLOXÍA

2ºESO

TEATRO
VISITA AO MELGA
ENCONTRO CON SUSO LISTA
OBRADOIRO DE MONICREQUES
OBRADOIRO DE ENCADERNACIÓN
CHARLA SOBRE ACOSO ESCOLAR
CHARLA CONDUCTAS INFRACTORAS
OBRADOIRO DE CESTERÍA
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3ºESO

TEATRO
OBRADOIRO DE LINGUAXE DE SIGNOS
OBRADOIRO DE PULSEIRAS
ONG TIERRA DE HOMBRES
CONCERTO DE NOT ONLY SHILLS
CHARLA SOBRE ACOSO ESCOLAR
CHARLA DE ARQUITECTURA
ENCONTRO CON XULIO CARBALLO ARREDOR DO CÓMIC
DERRUBANDO MUROS CON PINTURA
CHARLA INTELIXENCIAS SOCIAIS
OBRADOIRO DE TECNOLOXÍA (PMAR)

4ºESO

TEATRO
ENCONTRO CON YOLANDA CASTAÑO
CHARLA AS ENERXÍAS DO MAR
ONG TIERRA DE HOMBRES
CONCERTO DE NOT ONLY SHILLS
CHARLA SOBRE VIIOLENCIA DE XÉNERO
CHARLA CONDUCTAS INFRACTORAS
DERRUBANDO MUROS CON PINTURA
CHARLA INTELIXENCIAS SOCIAIS
OBRADOIRO DE CREACIÓN LITERARIA

1ºBACHARELATO

TEATRO
OBRADOIRO DE EDUCACIÓN SEXUAL
CHARLA SOBRE XEOLOXÍA
ENCONTRO CON SUSO LISTA
CHARA DESENVOLVEMENTO LOCAL
CHARLA SOBRE XENÉTICA
CONCERTO NOT ONLY SHILLS
CHARLA SOBRE DROGAS E ALCOHOL
CHARLA DO EXÉRCITO
CONCERTO DE VACAS
OBRADOIRO DE RELAXACIÓN
OBRADOIRO DE PILATES
OBRADOIRO DE CREACIÓN LITERARIA

2ºBACHARELATO

TEATRO
CHARLA SOBRE XEOLOXÍA
CHARLA SOBRE XENÉTICA
ENCONTRO CON YOLANDA CASTAÑO
CHARA FUNDACIÓN PAIDEIA
CONCERTO DE VACAS
CHARLA ADE E COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
CHARLA ENXEÑERÍA INDUSTRIAL
CHARLA FILOLOXÍA E TRADUCIÓN
OBRADOIRO DE XEOLOXÍA
CHARLA SOBRE INEF E TAFAD

CICLOS E FPB

CINE, LA SUERTE DORMIDA
CINE, EN BUSCA DE LA FELICIDAD
CHARLA FUNDACIÓN PAIDEIA
CHARLA SOBRE DROGAS E ALCOHOL
CHARLA SOBRE PLAN DE NEGOCIO
CHARLA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
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