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I. OBXECTIVOS ACADÉMICOS PARA O CURSO 2019/20

     Os obxectivos da dirección do centro e da comunidade educativa do IES Plurilingüe Elviña para
o curso académico que comeza son os seguintes:

A.  Continuar  o  traballo  de  control  de  asistencia  para  reducir  os  casos  absentismo,
especialmente nos dous primeiros cursos de ESO.

B.  Mellorar  a  convivencia escolar  dentro do centro impulsando actividades  conxuntas  e
colaborativas, subliñando o respecto polas diferenzas culturais, lingüísticas, étnicas, etc. da
contorna  social  do  barrio  de  Elviña,  así  como de  afirmación da  riqueza  da  diversidade
cultural no contexto da sociedade actual.

C.  Incidir  no  Plurilingüismo  do  centro  e  reforzar  a  competencia  nas  linguas  do  noso
alumnado.

D. Dentro da dinámica de potenciación das materias e actividades STEM no cetro, tentar
mellorar a dotación do instituto cun espazo especializado (STEM).

E.  Potenciar  a  orientación  do alumnado de  cara  a  proseguir  estudos  nas  diferentes  vías
ofertadas no sistema educativo ou para iniciarse no mundo laboral.

F. Continuar cos labores de renovación física do centro de ensino e na modernización das
súas instalacións.

G. Renovación dos dispositivos tecnolóxicos do centro.

H. Mellorar a comunicación entre o profesorado, e o seu acceso á información relevante para
o desenvolvemento do labor docente e dos aspectos administrativos que conleva.

I.  Crear  varias  liñas  de  actuación  dentro  dun  Proxecto  de  Formación  Permanente  do
Profesorado destinado a fornecer as necesidades de modernización e actualización do corpo
docente.
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L. Continuar na actualización e aplicación metódica de protocolos de actuación para tratar as
situacións de conflito, acoso ou de inserción de alumnado con necesidades específicas de
apoio educativo.

M. Contribuír  a  unha educación global  e  integral  que  combine  os  distintos  aspectos  da
personalidade social e intelectual, axundando ao alumnado a se integrar na sociedade coma
membro útil, crítico e respectoso coas opinións alleas.

II. MEDIOS PARA ACADAR OS OBXECTIVOS PARA O CURSO 2017/18

     As medidas refírense, ordeadamente, aos obxectivos reflectidos no punto anterior:

A.1. Aumentar o uso do Abalarmóbil entre as familias e o profesorado e axilizar os trámites
do protocolo de absentismo establecido pola Consellería de Educación da Xunta de Galicia
na plataforma educonvives.

B.1. Desenvolver actividades culturais e cívico-sociais nas titorías e en datas significativas
do ano que redunden na concienciación do alumnado respecto ás actitudes que cuestionan os
dereitos humanos.

B.2. Continuar e reforzar as actividades colaborativas realizadas cos centros adscritos de
primaria.

C.1. Continuar co desenvolvemento dos Contratos-Programa nas súas vertientes de PROA e
de mellora de competencias comunicativa e matemática. Recuperar o plan de acción da liña
de “mellora da convivencia” dentro dos Contratos-Programa.

C.2.  Continuar  coas  actividades  para  promocionar  a  lingua  galega  dentro  do  alumnado
(Correlingua, concurso de comidas de outono, festividade das letras galegas, concurso de
monólogos,  etc.  promovidas  polos  departamentos  de linguas,  Biblioteca  e  Dinamización
lingüística.

C.3. Ademáis de impartir en idioma inglés as materias de Educación Física (1º, 2º e 3º de
ESO) e de Matemáticas académicas e aplicadas (4º ESO), este ano aumentamos a oferta
plurilingüe cunha materia máis no 3º da ESO (Física e química) e deseñamos unha materia
de  Libre  Configuración  de  centro  (Cine  en  VO) que  ten  como un dos  seus  obxectivos
reforzar a oralidade do inglés (tanto na comprensión como na comunicación oral).

C.4. Aplicar para os alumnos exentos de lingua estranxeira nos dous primeiros cursos do
primeiro ciclo de ESO aulas de reforzo de lingua galega e de inglés, e aumentar a dúas horas
as actividades plurilingües das tardes do luns para que un maior número de alumnado poida
practicar dunha maneira máis lúdica a lingua inglesa.
 
C.5. Organizar unha viaxe académica para os alumnos de 4º de ESO a un país de lingua
inglesa e solicitude do centro para participar nas actividades da English Week



CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN  E  ORDENACIÓN  
UNIVERSITARIA
IES PLURILINGÜE ELVIÑA

San José de Calasanz, 6 - 15008 A Coruña. Tlf: 881961061 Fax: 881961065  Correo-e: ies.elvina@edu.xunta.es

C.6. Creación, dentro dun Proxecto de Formación Permanente do Profesorado, dunha línea
de traballo sobre Internacionalización do centro.

D.1. Presentación dun proxecto de centro para optar a un  Espazo Maker dos 10 ofrecidos
nesta convocatoria polo Servizo de innovación educativa.

D.2. Creación dunha liña de traballo de “Iniciativas formativas no ámbito STEM” dentro
dun Proxecto de Formación Permanente do Profesorado consistente na creación dun grupo
de  traballo  orientado  ao  uso  das  novas  tecnoloxías  e  ao  aproveitamento  didáctico  dos
recursos TIC do centro.

E.1. Potenciar a colaboración entre o Departamento de Orientación e os titores de ESO e
Bacharelato para informar ao alumnado das posibles saídas académicas e profesionais dos
seus estudos.

E.2. Organizar charlas informativas para pais xa que moitos descoñecen as diferentes saídas
profesionais que poden escoller os seus fillos e teñen ideas preconcebidas das diferentes
opcións.

F.1.  Impermeabilización  da  entrada  e  renovación  do  pavimento  exterior  do  porche  do
edificio.

F.2.  Acometer  obras  de  reforma nos  servizos  sanitarios  do centro  na  medida  en  que  as
posibilidades de orzamento para o vindeiro ano o permitan.

F.3. Racionalizar a disposición espacial e os materiais pedagóxicos dispoñibles para facilitar
o labor docente. 

G.1.  Renovar  unha das  aulas  de informática  coa  adquisición  de ordenadores  novos que
substitúan os actuais obsoletos, e promover a modernización do espazo físico da aula.

G.2.  Instalar  nas  diferentes  aulas  de  informática  do  centro  un  sistema  de  control  de
modificación de software que impida o mal uso e/ou o deterioro dos sistemas operativos dos
ordenadores.

H.1.  Colocar   na  entrada   para  uso  da  comunidade  educativa  e  na  sala  de  profesores,
pantallas  táctiles  que  faciliten  o  acceso  á  información  académica  e  que  axilicen  a
comunicación de avisos varios (actividades, reunións, informes, etc.) e poñan en valor as
actividades desenvolvidas dentro e fóra do centro.

I.1. Creación dun PFPP con dúas liñas de actuación: unha destinada a “Iniciativas formativas
no ámbito STEM” e outra a “Internacionalización do centro”.

L.1. Aumentar a difusión da aplicación abalar entre o profesorado e os pais para mellorar a
comunicación entre os dous. Incrementar as comunicacións entre os titores e profesores cos



CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN  E  ORDENACIÓN  
UNIVERSITARIA
IES PLURILINGÜE ELVIÑA

San José de Calasanz, 6 - 15008 A Coruña. Tlf: 881961061 Fax: 881961065  Correo-e: ies.elvina@edu.xunta.es

pais de grupo para dar parte das posibles incidencias na aula e dos avisos que estime o
profesorado.

L.2. Organizar charlas específicas para pais que aborden temas sobre control e seguridade
nas redes para os menores.

L.3. Dar novo pulo ao equipo de Mediación do centro incorporando a novo alumnado e novo
profesorado, e proporcionar aos participantes a correspondente formación.

M.1. Actualizar a oferta educativa de optativas, incluídas as materias de Libre configuración
do primeiro ciclo de ESO, para mellorar entre o alumnado a competencia en habilidades e
coñecementos  fundamentais  no  mundo  contemporáneo  (programación,  cine  e  educación
financeira).

M.2.  Traballar  conxuntamente  a  través  da  CCP  para  racionalizar  as  actividades
complementarias  e  extraescolares  primando  os  criterios  pedagóxicos  e  de  organización
escolar na súa elección.

III. RECURSOS HUMANOS DISPOÑIBLES

    Para desenvolver os obxectivos descritos nos puntos anteriores contamos cos seguintes recursos:

1. cupo de 38 profesores, máis 4 a tempo completo no CIFP Someso e 1 orientadora.
2. 1 profesora de pedagoxía terapeútica.
3. 1 profesora de pedagoxía terapéutica a tempo parcial compartida co CEIP Plurilingüe

Manuel Murguía.
4. 1 auxiliar de conversa en lingua inglesa contratada a través do Ministerio de Educación.


