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7.  Plans de mellora do rendimento académico

INTRODUCIÓN

Os principais  frontes  de  actuación  dentro  do  PEC para  mellorar  o  rendimento  académico  pasan  polos
seguintes puntos:

1. Reunión trimestral da Dirección cos pais dos alumnos, insistindo na importancia da asistencia de
todos, especialmente os pais dos alumnos problemáticos.

2. Especial atención na recepción do alumnado inmigrante.

3. Maior claridade nas normas que deben rexer a convivencia entre os membros da comunidade
escolar.

4. Traballar as técnicas de estudio (resumo, subliñado, esquemas, idea principal e secundarias dun
texto, etc.) en tódalas materias. O Departamento de Orientación proporcionará material xeral, cada
departamento didáctico encargarase de procurar material específico para a súa materia.

5. Traballar a comprensión lectora en tódalas áreas.

6. Necesidade de acordo e compromiso de todo o profesorado e dos diferentes departamentos do
centro de actuar coordinadamente e con criterios homoxéneos no desenvolvemento das súas funcións
(establecidas  na  vixente  lexislación e  nos  documento  internos do propio  centro),  sobre  todo no
seguintes puntos:

• Crear  unhas  condicións  adecuadas  para  o  traballo  intelectual,  que  faciliten  o
ensinoaprendizaxe, propiciando un comportamento correcto do alumnado, dentro e fora da
aula, e desenvolvendo a súa competencia social e cidadá. Iso supón tamén a aplicación das
medidas disciplinarias apropiadas desde o principio de curso para a corrección das condutas
e actitudes perturbadoras, evitando a permisividade, a sobreprotección e as intervencións de
carácter flutuante e contraditorio.

• Controlar a asistencia á clase e o traballo diario do alumnado.

• Implicar aos pais e nais no comportamento e rendemento dos seus fillos comunicándose con
eles de forma rápida e efectiva sempre que pareza conveniente, directamente ou a través do
titor.

• Prestar  especial  atención  en  todas  as  materias  ao  desenvolvemento  da  competencia  en
comunicación lingüística,  propiciando o exercicio da lectura comprensiva e da expresión
oral e escrita.
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• Reflexión persoal e nos Departamentos sobre a importancia de esixir o dominio dos contidos
mínimos  marcados  nas  programacións  dos  diferentes  departamentos,  seguindo   criterios
relativamente homoxéneos e comparables. Evitando, en calquera caso, caer nos extremos.

• Revisar  periodicamente  en  cada  departamento  o  grao  de  consecución  dos  obxectivos
programados e as dificultades para a súa consecución, propoñendo medidas adicionais ao
respecto.

Programa de apoio ao alumnado con materias pendentes.

7.1. Actividades:

Profesorado titor de pendentes: os titores de cada curso serán os encargados de vixilar a avaliación continua
do alumnado con materias pendentes de cursos anteriores.

7.1.2.2. Proceso:

7.1.2.2.1.  O profesorado titor  de pendentes (en diante TP) entrevistará ó alumnado que lle corresponda.
Deseñará  un  plan  individualizado  para  aqueles  alumnos  que  por  ter  moitas  materias  pendentes  teñan
incompatibilidade horaria para acudir á clase de todas elas, pactando un contrato segundo o anexo II, no que
constará o compromiso do alumn@ a:

 Asistir ás clases de pendentes que se acorde e outras actividades.

 Definir o día ou días en que acudirá as clases de pendentes.

  Priorizar as clases de pendentes, no caso en que sexan moitas materias. (Ver Anexo: “Modelo de
plan individualizado”).

7.1.2.2.2. O TP enviará por correo o plan individualizado á familia do alumno/a o cal deberá vir devolto e
asinado.

7.1.2.2.3. O TP enviará copia co acordo ó profesorado de pendentes, co obxecto de que este coñeza o plan
individualizado co alumno.

7.1.2.2.4. O TP enviará copia do acordo ó profesorado titor do alumno.

7.1.2.3. Seguimento:

O  TP deberá  fará  un  seguimento  continuado  do  alumnado  que  lle  corresponda,  segundo  as  seguintes
actuacións:

 Valorando mensualmente os apuntes que figuran no anexo 1 cuberto polo profesorado de pendentes.
 Revisando  o  cumprimento  dos  acordos  co  alumno  cando  se  precise,  segundo  figuran  no  plan

individualizado, e redactando novos acordos cando os primeiros non se estean cumprindo.
 Informando de xeito continuado ás familias da asistencia do alumno/a así como do seu progreso.
 Informando o titor/a do alumno/a sobre a súa marcha e participando nas entrevistas coa familia

sempre que fose posible.

7.1.3. Publicidade da medida:

Co obxecto de implicar ás familias e dar a coñecer o programa, convocarase unha reunión coas familias, na
que participe o equipo directivo e o orientador/ra do centro.  Por outra parte,  o tratamento das materias
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pendentes  e  as  axudas  do  centro,  formará  parte  dos  contidos  das  reunións  iniciais  cos  pais  e  nais  dos
alumnos, previstas nas actividades de acollida.

7.2. Recursos materiais:

Ficha de seguimento do alumnado con materias pendentes.
Plan individualizado para a recuperación de materias pendentes.
Todos aqueles materiais dispoñibles no Centro, tanto a nivel funxible como non funxible e que desde o
mesmo se poidan adquirir.


