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Finalizado o curso 2018/19, cómpre facer un estudo da efectividade das medidas 

pensadas para acadar os obxectivos da programación xeral anual: 

1. Acción efectuadas para acadar os obxectivos previstos 

Contouse co traballo e colaboración dos distintos departamentos didácticos, Claustro, 

Comisión Pedagóxica, Asociación de Pais e Nais e o Equipo Directivo, asesorados e 

apoiados polo Servizo de Inspección Educativa e diferentes órganos da Consellería de 

Educación.  

As  medidas concretas para cada obxectivo  foron : 

1. Mellorar a motivación e o éxito escolar do alumnado do Centro. 

a) Manterase o programa de mellora do rendemento escolar (CONSEGUIDO: 
houbo unha mellora do 53% do alumnado incluído na medida (30 neste curso 
escolar, que supón cerca  20% do alumnado do centro) 

 

b) Mellorar o rendemento do alumnado con dificultades nas linguas castelá , 
lingua  galega e Matemáticas. Indicador: Creáronse desdobres en lingua 
galega e matemáticas de 2º de ESO. (Continuou o aumento de máis do 5% 
no porcentaxe de aprobados na avaliación ordinaria respecto ó curso onde 
existían estas medidas en LG, en LC se melloraron  e  Matemáticas (non se 
puideron facer os desdobres) se empeoraron os resultados respecto ó ano 
pasado) 
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c) Mellorar os resultados académicos, en especial os das materias pendentes. 
Nos últimos tres cursos  (  CONSEGUIDO: Mellorouse os resultados nun 10% 
na recuperación das materias pendentes respecto ó ano anterior nas materias) 

 

d) Apoiar os alumnado con dificultades de 1º e 2 de ESO a través do Contrato -
programa: Acompañamento escolar fóra do horario lectivo , para   o alumnado 
do Centro seleccionado seguindo os criterios establecidos no mencionado 
contrato. (CONSEGUIDO: realizouse o proxecto, firmouse o contrato e se 
cumpriron os indicadores de mellora respecto á primeira avaliación (60%) e de 
aprobar todo en xuño (15%) e os indicadores de asistencia (90%) ) 
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e) Recuperar e potenciar a labor da asistente de linguas estranxeiras. (Indicador: 
CONSEGUIDO, a Consellería enviou, despois das  múltiple cartas  de 
protesta e xestións , un auxiliar de linguas estranxeiras para este curso 
escolar cunha valoración positiva por parte da coordinación) 

f) Seguir mellorando a sección Bilingüe de Tecnoloxía  (CONSEGUIDO 
Indicadores: Índice de aprobados maior do 90%. Valoración de máis de 4 na 
enquisa final do alumnado) 

2. Continuar no camiño da implantación da ensinanza e avaliación por 
competencias clave e proxectos interdisciplinares 

a) Realizouse o proxecto “Faro das lendas ” dun xeito interdisciplinar e 
coordinado entre os departamentos (CONSEGUIDO:Indicador: 
Realizouse o proxecto (Enlace á páxina web e a valoración na enquisa 
na memoria xeral anual foi positiva) 
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b) Houbo uns espazos e un tempos de lectura fixos á semana  para todo o Centro. 

(CONSEGUIDO: Renovouse o Proxecto lector e cumpriuse o plan lector deste 
ano. Na enquisa final do profesorado foi valorada maioritariamente como moi 
boa a hora de ler.) 

 

c) Promoveuse a lectura e as actividades relacionadas coa potenciación da 
mesma, con actividades propias do Centro e  solicitarase a participación na 
convocatoria de  Clubs de Lectura. (NON CONSEGUIDO: non se puido crear 
un club de lectura porque non houbo profesorado para coordinalo) 

d) Fixéronse de proxectos conxuntos con outros Centros da comarca. 
(CONSEGUIDO: Realización da actividades cos centros adscritos, 
colaboracións cos centros de primaria de Vilanova (Proyecto de igualdade “Por 
que elas non?” e con  centros con Mediación Escolar  de toda Galicia)  

e) Propuxéronse actividades  de Centro multidisciplinares co fin de traballar 
CCBB. (CONSEGUIDO: Creación de máis de tres actividades 
multidisciplinares neste curso (Farodas Lendas, múltiples actividades 
coordinadas pola biblioteca,  ...) 
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3. Facer das novas tecnoloxías da comunicación unha sinal de identidade do 
Centro.  

a) Implantar o programa EDIXGAL en 2º de ESO e melloralo en 1 de ESO( 
CONSEGUIDO  Maoiría dos indicadores do  proxecto EDIXGAL: ) 
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Procedemento de avaliación interna do desenvolvemento do proxecto, 
especificando os indicadores de logro vinculados aos obxectivos propostos. 

  INDICADORES DE LOGRO Resultado 

Utilización da TAC´s coma medio motivador e canle para adquisición de contidos e competencias chave 

a.            Seleccionar e empregar na aula 
ferramentas tecnolóxicas que faciliten o 
proceso de aprendizaxe. 

b.            Mellorar a eficiencia dos 
diferentes métodos didácticos 
empregados na aula. 

c.            Motivar ao alumnado potenciando  
a súa creatividade e incrementando as 
súas habilidades multitarea. 

d.            Fomentar a curiosidade do 
alumnado para que, de forma autónoma, 
aprendan a sacar partido de internet 
como fonte de información e recursos 
cara unha aprendizaxe permanente. 

 

● Mellora do 5% o porcentaxe de 
alumnado que promociona ó seguinte 
curso (acada as competencias), 
respecto o ano anterior. 

 

PENDENTE 

Setembro 2019 

● Redución do 5 % o alumno que 
suspende máis de 7 materias, 
respecto o ano anterior. 

 

PENDENTE 

Setembro 2019 

●  Nota mellor de 3 (escala 0-5) na media 
da  enquisa final do profesorado. 

 

CONSEGUIDO 

enquisa final do 
profesorado (3.1) 

 

e.            Crear sinerxias entre o 
profesorado para a creación de 
proxectos interdisciplinares de 
alfabetización informacional e de 
aprendizaxe e servizo. 

● Creación de dun proxecto 
interdisciplinar nos vindeiros cursos 
cunha participación como mínimo do 
75% dos departamentos e 100% do 
alumnado . 

NON 
CONSEGUIDO
Faro das Lendas 
40%dos 
departamentos  e 
100% do 
alumnado  do 
centro. 

 

Aprendizaxe da utilización correcta das novas tecnoloxías  

a. Ensinar ao alumnado a avaliar e 
seleccionar fontes de información e 
ferramentas tecnolóxicas en función da 
súa utilidade para acometer tarefas 
específicas. 

  Todo o profesorado de 1º de ESO e 
2ºESO considera o  alumnado mellorou a 
súa Competencia Dixital 

CONSEGUIDO 

(enquisa do 
profesorado : 
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b.   Coñecer  os diferentes motores de 
busca de información e bases de datos e 
saber elixir aqueles que responden 
mellor ás necesidades de información de 
cada tarefa. 

o 64%  do 
profesorado 
considera boa ou 
moi boa a mellora 
da competencia 
dixital) 

c. Ensinar a empregar os medios dixitais 
para comunicarse, compartir,  publicar 
contidos e contribuír ao coñecemento de 
dominio público. 

Todo o profesorado de 1º de ESO  verifica que 
todo o alumnado de 1º de ESO  e 2ºESO 
realizou correctamente ao longo do curso: 

- Envío de correos electrónicos 
- Compartir documentos 
- Realizar documentos compartidos 
- Unha entrada nun blog 
- Subir un documento á web, aula 

virtual, google drive… 
- Subir un vídeo a youtube. 

 

 
 
Non houbo 
participación 
suficiente para 
medir este item 

d. Fomentar no alumnado o uso dos 
recursos tecnolóxicos dispoñibles có fin 
de resolver os problemas reais dun xeito 
eficiente. 

Emprego dos recursos tecnolóxicos en máis do 
30% das actividades desenvolvidas no curso, 
reflectidos na programacións. 

CONSEGUIDO 

(enquisa do 
profesorado : 

o 64%  do 
profesorado 
considera boa ou 
moi boa a mellora 
da competencia 
dixital) 

e.  Dar a coñecer ao alumnado os 
dereitos e liberdades que         asisten ás  
persoas no mundo dixital. 

 Todo o profesorado de 1º de ESO  (e 2ºESO 
no 2018/19)  verifica que en todos os traballos 
realizados se citan adecuadamente as fontes 
de información (respectando os  dereitos de 
autor) e todos os materiais publicados polo 
alumnado teñan licencia creative commoms.  
  

f. Explicar ao alumnado  as normativas 
sobre os dereitos de   autor e as licencias 
de uso e publicación da  información. 

O 75% das 
publicación forn 
con licencia 
creative 
commoms.  
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  INDICADORES DE LOGRO  

Mellorar a  implicación e a opinión das familias  

a. Reducir o impacto dos custes da 
compra de material escolar nas familias  

b. Minimizar o peso das mochilas do 
alumnado. 

Eliminar a necesidade a compra de tódolos 
libros de texto no IES Faro das  Lúas de 1ºen 
2017  e 2º de ESO. 

CONSEGUIDO 

  INDICADORES DE LOGRO  

Normalizar o uso das novas  tecnoloxías de comunicación nas  familias e co 
centro. 

 

a. Fomentar o uso de aplicación Abalar 
como medio de comunicación coas familias. 

 Incremento do 15% do número de familias que 
empregan a aplicación Abalar 

CONSEGUIDO 

(+85%) 

b. Fomentar o seguimento das familias das 
redes sociais do Centro. 

 Incremento dun 15% dos seguidores das 
redes sociais do Centro por parte do alumnado 
e as súas familias 

CONSEGUIDO 

(+500%) 

c.  Fomentar o uso da páxina web do 
Centro. 

 Incremento dun 20% do número de visitas CONSEGUIDO 

(1600 visitas 
dende xaneiro) 

d.  Realizar sesións informativas para as 
familias sobre o uso das tecnoloxías. 

 Realización de polo menos dúas sesións 
formativas cunha asistencia total de polo 
menos o 30 % das familias 

CONSEGUIDO 

(Xuño e outubro) 

Divulgar a experiencia educativa para promocionar  uso de materiais dixitais na aula 

a. Crear blogs que sirvan como diarios de 
aprendizaxe do alumnado. 

    O 20% das materias de 1º de ESO 
empregan diarios de aprendizaxe.    

NON 
CONSEGUIDO 
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b. Crear  blogs de difusión dos 
proxectos realizados.. 

Todos os proxectos realizados ao longo 
de cursos son difundidos nun blog. 

CONSEGUIDO 

(blogs e páxinas 
web dos 
proxectos) 

 

Formarase, cos recursos e apoio dun Plan de Formación en Centros , ó profesorado no 
eido do uso das “novas tecnoloxías no ABP” .(Indicador: Certificación do 90 % do 
profesorado inscrito na actividade.Valoración superior a 3 na enquisa do profesorado) 

  INDICADORES DE LOGRO  

Formar a todo o profesorado do Centro no uso das TAC  

a.Solicitar en xuño de 2017  e realizar un 
PFPP relacionado coas TAC´s   

Participación no PFPP dun mínimo do  60% do 
profesorado de 1º de ESO en 2017 e 2º de 
ESO en 2018  

CONSEGUIDO 

c.          Realizar sesións informativas 
sobre o material do Proxecto E-DIXGAL 
e o entorno EVA. 

Realización de polo menos dúas sesións 
formativas cunha asistencia de polo menos o 
90% do profesorado implicado no Proxecto E-
DIXGAL         

CONSEGUIDO 

Participar nas actividades formativas 
organizadas pola Consellería de 
Educación e os CFR  

O 100% do profesorado implicado no proxecto 
E-DIXGAL realiza estas actividades de 
formación 

NON 
CONSEGUIDO 

b) Creáronse  e utilizáronse  os perfiles do Centro en redes sociais:  
CONSEGUIDO : Comunicados  máis  de 100 tweets e máis de 150 
publicacións en Instagram.  

c) Actualizouse a páxina web do Centro, facendo dela un lugar de encontro entre 
tódolos integrantes da comunidade Educativa. (CONSEGUIDO: máis do 90% 
do profesorado considera que a páxina está suficientemente actualizada) 
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d) Formar, dende o grupo TIC, ó profesorado no eido das aplicación didáctica nas 
novas tecnoloxías co fin de  xeneralizar o seu uso. (CONSEGUIDO: 
sondeáronse as necesidades , ofertáronse formacións  e realizouse  dúas 
accións formativas no curso) 

e)  Proporanse melloras ó longo do curso: creación de cursos virtuais de cada 
Departamento, publicación de traballos, etc... (CONSEGUIDO: aumentouse 
máis do 10% o número de cursos na aula virtual) 

f) Potenciarase a educación no uso responsable das novas tecnoloxías. 
(CONSEGUIDO:  creáronse distintos obradoiros relacionados coas novas 
tecnoloxías   organizadas polo alumnado de TIC  e se fixeron formacións nas 
titorías e para familias)  
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Mellorar a convivencia entre todos os membros da Comunidade Educativa. 

g) Implementouse o programa de Titoria Entre Iguais (TEI) en primeiro  e terceiro 
cuso de ESO. (CONSEGUIDO Indicadores: Constituíronse as parexas titores-
titorandos. Valoración positiva na enquisa ó alumnado e profesorado) 
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h) Actualizouse  o grupo de mediación escolar no Centro, que ensine a resolver 
os conflitos de forma pacífica.(CONSEGUIDO Indicador: Realizáronse  
mediacións entre iguais  cun éxito maior  do  80 % ) 

 

i) Mantívose  a Aula de reflexión no Centro, co obxectivo de mellorar o 
comportamento do alumnado no eido escolar. (CONSEGUIDO Indicadores: 
Constituíuse a aula e  o grao de satisfacción do profesorado foi superior a 3 
(3,1) na escala de 1 a 4) 

 

j) Participouse no programa de Innovación educativa Plan de distribución de froita 
na Escola(PLAN PROXECTA). (CONSEGUIDO Indicador: grao de 
satisfacción do cuestionario docente  superior a 3,3  na escala de 1 a 4) 

k) Educar o alumnado en  hábitos saudábeis e valores de convivencia, integración 
social e igualdade. Realizáronse  actividades de promoción de hábitos 
saudables. (CONSEGUIDO Indicador: realizáronse varias exposicións,  a 
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semana da froita  e a materia optativa de 2º de ESO fixo un  traballo de 
promoción de hábitos saudables  ) 

 

l) 0 Departamento de Orientación revisou e propuxo melloras  no Plan de 
Atención a Diversidade  mais o Plan de Acción Titorial. (CONSEGUIDO 
Indicador cualitativo na memoria do departamento) 

m) Educouse ao alumnado para que ao remate da etapa estean preparados para 
a súa integración noutros niveis educativos ou no mundo laboral, 
CONSEGUIDO : elaborándose sesións informativas ao respecto a través do 
Departamento de Orientación e máis das Titorías e en  xuño fíxose unha 
reunión co pais e nais de 3º de ESO de orientación académica). 

n) Organizáronse  actividades extraescolares e complementarias para potenciar 
os valores fundamentais de convivencia, coidado persoal e integración social. 
(CONSEGUIDO Indicador: valoración positiva e participación da gran maioría 
de departamentos nas actividades complementarias) 
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4. Dinamizar a Biblioteca  Escolar. 

a) A biblioteca escolar foi o eixo xeral de actividades no centro (CONSEGUIDO 
Indicador: enquisa PXA, mais do 40 %  dos departamentos participou en  
actividades da biblioteca ) 

 

b) Realizáronse os cambios estéticos e estruturais necesarios para facer máis 
atractiva e funcional a Biblioteca. (CONSEGUIDO Indicador: memoria da 
dinamización da biblioteca) 

c) Creáronse as BIBLIOTECAS DE AULA. Biblioteca. (CONSEGUIDO Indicador: 
memoria da dinamización da biblioteca) 

d) Realizáronse o rexistro das novas adquisicións. (CONSEGUIDO Indicador: 
memoria da dinamización da biblioteca) 

e) Incrementouse  os recursos a través da solicitude novos fondos e de compras 
propias do Centro. (CONSEGUIDO Indicador:este ano superouse o 8 % do 
orzamento do centro en adquisicións. Memoria da dinamización da biblioteca) 

5. Mellorar a  comunicación e a participación dos  pais/nais cos diferentes 
niveis do Centro e de outras institucións  

a) Contouse coa participación dos País/Nais nas actividades e vida do Centro a 
través do Consello Escolar e das diferentes Comisións establecidas no seu 
seno. (CONSEGUIDO:participación de máis do 80% nas reunión ordinarias do 
Consello. Realizáronse reunións con máis de 30 familias con problemas 
académicos. ) 
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b) Realización dun Club de lectura para adultos no Centro (CONSEGUIDO  
Indicador: Creado o club de adultos. Indicador cualitativo na memoria do Club). 

c) Realización da xornadas de acollidas ós pais e nais en outubro (CONSEGUIDO  
Indicador: grao de asistencia maior do 50%). 

d) Potenciouse  a comunicación dos titores/as coas familias(NON CONSEGUIDO 
Indicador:  Non foi posible que o 100% de pais e nais  foran contactados polos 
titores no primeiro trimestre). 

e) Manterase unha estreita comunicación e colaboración activa co Concello, 
Deputación e outras institucións educativas, deportivas  e culturais locais e 
rexionais. (CONSEGUIDO  Indicador: Houbo 5 demandas ó Concello que foron 
atendidas e realizáronse 2 reunións). 

f) Organizáronse reunións informativas e repartíranse folletos informativos sobre 
o IES Faro das Lúas, de xeito que se manteña a información ó alumnado da 
zona (CONSEGUIDO  Indicador; realizáronse reunións cos colexios adscritos, 
realizáronse as xornadas de acollida onde se lles entregou información sobre 
o centro). 

g)  Algún membro representará  ó  Centro nos actos institucionais aos que se 
nos inviten. CONSEGUIDO  (Indicador: 4  representacións feitas) 

h) 0 Centro trasladará ó Concello as necesidades de servizos e obras necesarias 
nos arredores do Centro. (CONSEGUIDO  Indicador: Houbo 5 demandas ó 
Concello que foron atendidas)  
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6. Mellorar a implicación do alumnado na vida escolar 

a) Dinamizar a Xunta de Delegados (CONSEGUIDO  Indicador: realizáronse  
unha reunión ó trimestre, coma mínimo) 

b) Potenciar  e recoñecer a labor dos titores-titorizados do programa TEI . 
CONSEGUIDO  (Indicador Grao de satisfacción do alumnado  superior ó 80% 
nesta medida a través de enquisa) 

 

 

 

 

c) Realización da xornadas de acollidas do novo alumnado coa participación dos 
futuros titores (TEI) en outubro CONSEGUIDO  (Indicador: grao de asistencia 
maior do 50%). 

d) Potenciouse as directivas dos “recreos activos” (CONSEGUIDO  Indicador: 
constitución das directivas de cada actividade. Queda pendente unha mellor 
organización  e sistematización dos recreos dinámicos ) 

e) Actualizouse  o grupo de mediación (CONSEGUIDO  Indicador: constitución do 
grupo de mediación . Xornadas de Mediación en Muros, Valoración cualitativa 
na memoria da dinamización de convivencia) 

7. Actualizar plans, protocolos e normas  

a) Revisouse  o  Proxecto Educativo de centro, NOF e Concreción curricular 
(CONSEGUIDO  Indicador: presentación á Consello en abril de 2019) 

b) Potenciouse  o uso do programa de xestión (XADE) na actividade diaria 
(CONSEGUIDO : faltas de asistencia, notas de pendentes, etc… ) 

c) Realizar melloras  das normas e infraestruturas do Centro, co fin de adaptalos 
ás necesidades actuais e  de mellorar a atención á diversidade. CONSEGUIDO 
: Mellorouse a aula de radio escolar, instalouse os rótulos do centro, …)  

d) Renovouse a aula de mediación,  co equipamento axeitado para a realización 
das actividades de mediación. (CONSEGUIDO  Indicador: valoración positiva 
do grupo de mediación) 



 

 CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA  
  Instituto de Ensino Secundario Faro das Lúas 

 

 
r/Cuxhaven , nº 7  -  36620  -  Vilanova de Arousa  

Tlfo.: 986.555711  -  FAX.: 986.555389  
e-mail : ies.faro.das.luas@edu.xunta.es 

 
 

Memoria Xeral Anual 2018/19        Páxina 19 de 47 

VALORACIÓN DO PLAN DE ACTUACIÓN DOS ÓRGANOS COLEXIADOS: 
CLAUSTRO E CONSELLO ESCOLAR 

A.   CLAUSTRO 

REUNIÓN Nº:1 Data: 7/09/2018 Ordinario 

REUNIÓN Nº:2 Data: 14/12/2018 Extraordinario 

REUNIÓN Nº:3 Data: 19/11/2018 Extraordinario 

REUNIÓN Nº:4 Data: 26/11/2018 Extraordinario 

REUNIÓN Nº:5 Data: 03/05/2019 Ordinario 

REUNIÓN Nº:6 Data: 07/05/2019 Extraordinario 

REUNIÓN Nº:7 Data: 16/05/2019 Extraordinario 

REUNIÓN Nº:8 Data: 11/06/2019 Extraordinario 

REUNIÓN Nº:9 Data: 27/06/2019 Ordinario 

Temas tratados: 

- Inicio de curso 
- Calendario avaliacións/reunións 
- Aprobación da PXA 
- Dia non lectivo/Contratos programa e clubs lectura 
- Representantes consello 
- Información  selección dirección 
- PLAMBE 
- Concreción curricular 
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Valoración do funcionamento do Claustro 1 2 3 4 5 

Asistencia e participación do profesorado    x  

Conclusións e acordos    x  

Análise de resultados académicos   x   

Cumprimento dos acordos tomados     x 

OBSERVACIÓN: 1 Insuficiente, 2 Regular, 3 Normal, 4 Bo, 5 Moi bo 

  

B. CONSELLO ESCOLAR  

REUNIÓN Nº:1 Data: 25/09/2018 Ordinario 

REUNIÓN Nº:2 Data: 11/12/2018 Ordinario 

REUNIÓN Nº:3 Data: 29/01/2019 Ordinario 

REUNIÓN Nº:4 Data: 07/05/2019 Ordinario 

REUNIÓN Nº:5 Data: 28/06/2019 Ordinario 

Temas tratados: 

- Inicio de curso 
- Calendario avaliacións/reunións 
- Aprobación da PXA 
- Dia non lectivo/Contratos programa e clubs lectura 
- Representantes consello 
- aPROBACIÓN DO GASTO DO EXERCICIO 2018 E ORZAMENTO 2019. 
- Información  selección dirección 
- PLAMBE 
- Concreción curricular 
- Resultados académicos 
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Valoración do funcionamento do Claustro 1 2 3 4 5 

Asistencia e participación do profesorado   x   

Asistencia e participación do alumnado   x   

Asistencia e participación das nais     x 

Asistencia e participación do Concello x     

Conclusións e acordos    x  

Análise de resultados académicos    x  

Cumprimento dos acordos tomados     x 

OBSERVACIÓN: 1 Insuficiente, 2 Regular, 3 Normal, 4 Bo, 5 Moi bo 

  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

a. TRANSPORTE 

a) Solicitouse e conseguiuse a revisión das paradas do autobuses que realizan o 

servizo de transporte escolar do Centro, porque eran totalmente diferentes ás 

reais, 

b) Realizáronse as gardas de transporte, de acordo coa normativa vixente. 

c) Informouse en varias  ocasións da problemática da chegada antes de tempo dos 

autobuses ao Centro, 8:30 horas en vez das 9:00 horas, co perigo para o alumnado 

que implicaba, e conseguiuse que chegaran entorno ás 8:40 a primeira liña. 
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REXISTRO DE CONVIVENCIA, ABSENTISMO E ABANDONO  

 ESO 

1ºA 1º B 2º A 2ºB 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB TOTAL 

Nº de casos de 

Condutas 

contrarias  

31 37 7 2 7 10 0 1 
95 

   (*1)   

Nº de casos de 

absentismo 

escolar 

0 0 0 0 0 0 0 0 0      (*2)   

Nº de casos de 

abandono escolar  
0 0 0 0 0 0 0 1 

1 

(*3)    

Expedientes 

disciplinarios 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

(*4) 

Aula de 

reflexión 

 SI No Nº casos enviados Non enviados 

Constituida X  
30    25 

Utilizada X  

 

(*1)   Existe un descenso (-50,80%) que na media dos últimos 5 anos. 

(*2)    (-100%) que no curso pasado 

(*3)     1 CASOS MENOS  (-50%) que no curso pasado 

(*4i  (-400%)  que no curso pasado (tres  expedientes son do mesmo alumno). 

 

 
  

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

488

406
454

427

218

314

177 194
246 224

94 95

TOTAL FALTAS DE ORDE ANUAIS DO CENTRO
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SEGUIMENTO DE PROTOCOLOS DA CONSELLERÍA 

TEA TDAH Atención 

Temperá 

Urxencias 

sanitarias e 

enfermidad

e crónica 

Enfermidad

e crónica: 

addenda de 

Diabete 

Atención 

educativa 

hospitalar

ia 

Identida

de de 

xénero 

Acoso e 

ciberacos

o escolar 

Risco 

suicida 

Deficien

cia 

Auditiva 

DOWN 

0  3  0  0  0  0   0  0 0   1 0  

Observacións: especificar nos casos nos que acabou derivándose a outro servizo 
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2. CALENDARIO INTEGRAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

POR TRIMESTRE E DEPARTAMENTO 

 
INTRODUCIÓN 

A través das mesmas pretendemos que os alumnos adquiran outros coñecementos e vivir outras 
experiencias, que lles serán indispensables para completar a súa formación académica e personal e 
para desenvolver plenamente as súas capacidades. As actividades complementarias e extraescolares, 
sen estar expresamente incluidas nos planes e programas de estudos, concíbense como complemento 
das propias clases. Son actividades sempre con fins culturais e didácticos, sen esquecer o aspecto 
lúdico, que contribuen á formación integral do alumno, reforzan e complementan os temas tratados na 
aula, amplían o seu horizonte sociocultural e potencian unha convivencia distinta. Por outro lado, 
estimulan a curiosidade dos alumnos cara o mundo que os rodea, axudándoos a súa orientación 
vocacional ou profesional. 

Esta Memoria contén as actividades programadas e realizadas ao longo do curso 2018/19, 
unha análise e valoración das mesmas, e propostas de mellora para o curso seguinte. 

Cómpre agradecer a toda a comunidade educativa a súa implicación durante todo o curso 
académico 2018/19. 

 

2.  RESUME DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DO CURSO 2018/19, 
POR ORDE CRONOLÓXICA. 

PRIMEIRO TRIMESTRE 
  SETEMBRO 
 
 Durante o mes de setembro, solicitouse aos xefes dos departamentos a información 

relativa ás actividades propostas nas programacións para elaborar un CALENDARIO 
INTEGRAL DAS ACTIVIDADES E CONMEMORACIÓNS na procura dun reparto equilibrado 
das mesmas. Este programa de actividades foi aprobado polo Consello Escolar. 
A continuación, inclúese o mencionado calendario: 
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CALENDARIO INTEGRAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  
 

P
R

IM
E

IR
O

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

(S
E

T
E

M
B

R
O

- 
2

1
 D

E
C

E
M

B
R

O
) 

CURSO DATA APROX. ACTIVIDADE DEPARTAMENTOS 

Todo o centro  novembro CELEBRACIÓN MAGOSTO ACT.COMPLEM. E EXTRAESC. 

Todo o centro 21 decembro FESTIVAL DE NADAL 

1º, 3º Venres 28 de setembro ROTEIRO ao  Carreirón (Illa de Arousa) (proxecto TEI) EDUCACIÓN FÍSICA 

1º 25 novembro Día Internacional contra a Violencia de Xénero BIBLIOTECA  

2º Outubro Asistencia a unha representación teatral. Actividade conxunta co EDLG LINGUA GALEGA 

4º Novembro Visita á Casa-Museo de Ramón Cabanillas. (Cambados) LINGUA GALEGA 

 Novembro Concurso relatos de terror (Colaboración coa biblioteca)  
 
 

EDLG 
Todo o centro Outubro Exposición de adhesivos gañadores na XXIV edición do concurso da coordinadora de EDLG do 

Salnés do curso 2017-18 

1º, 2º, 3º, 4º Novembro-decembro XI Concurso De Carteis De Promoción da Lingua Galega e difusión do gañador polo concello 
(colaboración dpto de EPVA) 

1º e 2º Decembro Postais de Nadal dixitais (colaboración coa biblioteca) 

Todo o centro Por determinar Colaboración coa biblioteca e outros departamentos no PDI Faro das Lendas 

Todo o centro 3  de decembro Celebración do Día Mundial da Discapacidade  ORIENTACIÓN 

  Contacontos inglés-galego (en colaboración cos deptos. de galego e inglés e coa biblioteca)   Inglés/Galego/EDLG 

Todo o centro 
 
Do 1 ao 11 de decembro 

Conmemoración da Constitución e do Estado de Autonomía de Galicia XEOGRAFÍA E HISTORIA 

2º Por determinar Visita a Santiago de Compostela: Catedral e Parlamento de Galicia XEOGRAFÍA E HISTORIA 
3º Por determinar Visita guiada a Illa de Cortegada (Vilagarcía) 

S
E

G
U

N
D

CURSO DATA APROX. ACTIVIDADE DEPARTAMENTOS 

D 
N 
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Todo o centro 9  febreiro FESTIVAL DE ENTROIDO ACT.COMPLEM. E EXTRAESC. 

 30 xaneiro Día da non-violencia e da Paz  

Todo o centro 7 abril Día internacional da Saúde  

2º, 3º e 4º Por determinar OBRADOIROS DA CRUZ VERMELLA de Vilagarcía . Prevención de condutas violentas. ORIENTACIÓN 

3º Por determinar OBRADOIROS QUÉROTE+: Convivencia e relacións sociais. ORIENTACIÓN 

4º Marzo EDUGAL Pontevedra ORIENTACIÓN 

Por determinar Por determinar Curtametraxes e monólogos contra a violencia de xénero  

3º e 4º Por determinar Asistencia a unha representación teatral INGLÉS 

4º Xaneiro Visita ó INEF de Coruña e realización dun taller de RCP e uso do desfribilador semiautomático 
(DESA) 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1º e  3º Por determinar Visita do escritor Antonio García Teijeiro (colaboración co EDLG e biblioteca) LINGUA GALEGA 

EDLG E BIBLIOTECA 

1º, 2º, 3º, 4º Xaneiro XXV Concurso de adhesivos sobre un tema relacionado coa lingua (en colaboración co dpto. de 

EPVA). 

 

 

 

EDLG 
1º, 2º, 3º, 4º 1 marzo Concurso de coplas satíricas para Entroido. 

1º, 2º, 3º, 4º 3ª semana marzo Celebración do día  mundial da poesía (en colaboración co dpto. de L. gal. E a biblioteca) 

1º, 2º, 3º, 4º Febreiro- marzo V Certame creativo co apoio das TIC (colaboración con Dpto.  Tecn. e  L. gal.) 

1º, 2º, 3º e 4º Marzo-abril “Erros habituais no uso do galego” V 

1º, 2º, 3º e 4º Marzo-abril Elaboración de cómics en galego para a revista Enórmic (en colaboración co Dpto. de EPVA).  

1º e 2º Febreiro   Charlas de Prevención De Hábitos Nocivos do Plan Director Dirección 

Todo o centro 8 marzo Día Internacional da Muller  

1º Por determinar Visita guiada Museo Provincial de Pontevedra (segundo data ofertada)  
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2º Por determinar Ruta pola parte antiga de Pontevedra e  Museo de Pontevedra.  

XEOGRAFÍA E HISTORIA 3º; 4º Econom. Por determinar Visita as instalacións de Inditex en Arteixo 

 4º Por determinar Charla a cargo dun historiador local para tratar o tema da Necróplis de Xidoiros e o traballo do 
historiador. 

 

T
E

R
C

E
IR

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

CURSO DATA APROX. ACTIVIDADE DEPARTAMENTOS 

Todo o centro 21 xuño FESTIVAL FIN DE CURSO ACT.COMPLEM. E EXTRAESC. 

Todo o centro 7 abril Día mundial da Saúde  

1º e 2º Mediados de maio Andaina conxunta co Instituto A Basella coincidindo coas Letras Galegas EDUCACIÓN FÍSICA 

3º e 4º Por determinar  Actividade Rugby Club Vilagarcía EDUCACIÓN FÍSICA 

Por determinar Por determinar Carreira popular organizada polo Colexio Abrente 

3º 4ª semana Abril Visita a BASTAVALES e PADRÓN (en colaboración cos Dptos. de cast., gal. e  Xeografía e 

Historia) 
LINGUA GALEGA 

Todo o centro 2ª e 3ª semana de maio Día das Letras Galegas: Antón Fraguas (colaboración co EDLG) LINGUA GALEGA 

3º Por determinar OBRADOIROS QUÉROTE+: Relacións afectivas e sexualidade ORIENTACIÓN 

Todo o centro ABRIL- MAIO SEMANA DE ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN 

1º, 2º, 3º, 4º Marzo- abril Elaboración de cómics en galego para colaborar coa revista Enórmic. (colaboración co dpto de 
EPVA) 

 

 

 

 

EDLG 

3º 1ª semana de abril Visita a Bastavales e Padrón (en colaboración Dptos. de L.C. e L.G. e Xeografia e historia) 

1º, 2º, 3º, 4º  Abril -maio “ERROS HABITUAIS NO USO DO GALEGO” III 

Todo o centro  14-18 maio Celebración Semana das Letras Galegas. Colabora Dpto. L.G 

Todo o centro 16 maio Acto público no Centro con lectura pública de textos e entrega de premios. 

1º ESO 16 maio Correlingua en Vilanova” (en colaboración co IES a Basella). 
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2/ 3 alumnos Finais maio Presentación da revista Enórmic nun IES da comarca. 

1º ESO Finais maio 
(1 venres con cada grupo) Visita á Praza de Abastos de Vilanova de Arousa. 

4º ESO Finais maio Elaboración dun vídeo-resumo das actividades extraescolares. 

4º Finais maio Elaboración dun vídeo-resumo das actividades extraescolares. 

Todo o centro maio Xornada de PORTAS ABERTAS ORIENTACIÓN 

Todo o centro maio Charlas de ORIENTACIÓN as familias ORIENTACIÓN 

Todo o centro  5 xuño Día Internacional do Medio Ambiente Inglés/Francés 

1º Por determinar Visita o Museo Provincial de Pontevedra e a área arqueolóxica do Barbanza. XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 3º Por determinar Visita a Muralla de Lugo.  XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

ACTIV. COMPLEMENTARIAS TODO O CURSO 

DEPARTAMENTOS 

ACTIVIDADE 

CURSOS OBSERVACIÓNS 
 

.DIRECCIÓN PLAN PROXECTA: 
“Froita na escola” 

 

Todo o centro 

 

Novembro e maio 

.EDUCACIÓN FÍSICA Campeonato interno de 
badminton dentro do 
programa Recreos 
Dinámicos 

Todo o centro Dende mediados de outubro ata xuño 
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.Actividade de convivencia das familias e profesorado do Faro das Lúas : "Chocolate con estrelas" O venres 14 de setembro levouse a cabo unha actividade de convivencia para 
familias, alumnado e profesorado do IES Faro das Lúas, que consistiu nunha charla explicativa, observación astronómica e degustación de chocolate baixo as estrelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.PROGRAMA TEI: O martes 25 de setembro á 8ª hora, o alumnado de 3º reuniuse co de 1º no patio do IES para participar no acto de presentación dos titores/as de 3º e os seus 
titorizados/as de 1º.  Cada alumno/a de 3º recibiu un diploma no que se acreditaba o seu nomeamento como titor/a e a continuación reuniuse co seu titorizado/a para entrevistarse 
mutuamente e cubrir unha ficha que lles axudou a coñecerse mellor. Os profesores acompañantes foron Yolanda Castro, Yolanda Moldes, Manuel García, Adolfo Barcia e Marta 
Cobas. 
 

.ROTEIRO TEI: O día 28 de setembro realizouse a primeira actividade de cohesión dentro deste programa e o alumnado de 1º e de 3º fará a ruta do Carreirón. A saída foi as nove 
da mañá e voltouse sobre as 11:45 horas ao centro para continuar co horario normal de clase. A verdade foi que tivemos un día estupendo de ceo case despexado e unha 
temperatura bastante elevada para a época do ano. A ruta fixémola con varias paradas para poder cubrir a ficha, para poder unir o grupo e para ir descansando pouco a pouco. 

.Os profesores acompañantes serán: Adolfo Barcia, Marta Cobas, Begoña Ferreiro e Mónica Vélez Desta maneira saímos do centro unha vez foron repartidas as follas de actividades 
que as parellas titor-titorizado tiñan que facer durante o percorrido. 

D 
N 
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  OUTUBRO 
 

 

 A planificación desta actividade comezou a principios do mes de outubro, cunha reunión por parte da xefa de 

Actividades Extraescolares con todo o alumnado interesado de 4º da ESO, na que se reflexonou sobre o destino 

pertinente para esta experiencia. A proposta do alumnado foi PARÍS. Nesa mesma reunión explicáronse as bases da 

viaxe e como ía ser a venda de produtos para asumir o custe da mesma. Este ano, ao igual cá os anteriores a empresa 

IBS púxose en contacto co Centro para ofrecer os seus servizos a este respecto, e, en base á experiencia de anos 

anteriores, decidiuse continuar nesa liña e traballar con eles pola variedade de produtos ofertados e a marxe de 

beneficio deixada para os alumnos/as.  

Logo de falar co posible profesorado acompañante, ningún se manifesta de maneira afirmativa. Informamos ao 

equipo directivo da situación. Decídese esperar uns días a ver se algún compañeiro aceptara. Atendendo esta 

condición, só podemos pedir presupostos para ir adiantando os trámites máis comunicamoslles aos alumnos que de 

non ter profesorado non se pode levar a cabo a excursión. 

 O alumnado de 3º ESO acudimos en dúas quendas, o día 11 e o 16 de outubro, a Cálago para participar nunha visita 

guiada antes de que se pechase a segunda fase da escavación no xacemento arqueolóxico. Os responsables da 

escavación explicáronnos como conseguiron localizar os restos e insistíronnos na importancia da información que 

estes nos dan sobre os nosos antepasados: costumes, alimentación, xoias, diferenzas entre as vivendas da época 

castrexa e da época romana, relacións comerciais con outros pobos,… 

Ademais dos restos de cerámica espertou un interese especial en nós o cuncheiro atopado na terraza 

do castro. Por último, os responsables animáronnos a coidar o noso patrimonio e a non infravalorar a 

importancia deste lugar no que naceu a nosa vila e que quen sabe aínda o que nos pode ofrecer en 

próximas escavacións. 

 

 «Navegando polo universo» Íñigo de la Quadra-Salcedo propuxo, xoves 25 de outubro, unha viaxe 

polo pasado interestelar a bordo dunha nave. Coa axuda dun planetario portátil e dun proxector de 

imaxes especialmente diseñado para a ocasión, os alumnos de 1º, acompañados pola súa profesora de 

bioloxía, Sabela Otero, puideron aprender cómo son os planetas, qué constelacións se ven dende 

Galicia, cómo se producen as eclipses e ata varios trucos para orientarse no ceo nocturno.  
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 LECTURAS NA CASA DE VALLE-INCLÁN: O venres 26 de outubro un grupo de alumnos de 1º, 2º e 3º de 

ESO foron á casa de Valle Inclán en Vilanova de Arousa acompañados por Mónica Vélez Tena. Alí fixeron a lectura 

dun texto de Valle. Previamente fixeron a lectura as autoridades do concello e da Xunta cun texto da Media Noche.  

 

 FORMACIÓN DE USUARIO: Os 22 e 26 de outubro, os alumnos de 1º participaron nun xogo de pistas na 

biblioteca co fin de poñer en practica os coñecementos sobre o uso da biblioteca. 

 

 I CONCURSO DE RELATOS DE TERROR 

Concurso promovido pola biblioteca e o EDLG, parabéns a Ainara Villanueva, Carmen Oubiña e Valeria 

Outeda que conseguiron o 1º, 2º e 3º premio respectivamente. As tres aceptaron compartir con nós os seus relatos 

e léronnolos en todas as aulas durante a "Hora de ler" da útlima semana de outubro. 
 

 

 NOVEMBRO 

 Magosto: O venres 16 de Novembro o alumnado do IES Faro das Lúas celebrou o seu tradicional magosto. como 

é habitual, os rapaces e rapazas de 4º da ESO foron os responsables de preparar o lume e asar as castañas. Entre 

tanto, os de 1º a 3º desfrutaron dunha xornada de lecer con xogos de relevo, paño, bombardeo e o brilé. Finalmente 

todos demos boa conta das deliciosas castañas. Esta actividade estivo organizada polo Departamento de 

Actividades complementarias e participou todo o profesado do IES. 

 Obradoiro de afectividade e sexualidade impartidos aos alumnos de 3º, o 20 de novembro, 

polo Centro Quérote. 

 Os 13 e 14 de novembro  os alumnos de 1º e de 4º recibiron a visita de Silvia Santos, psicóloga 

do Concello de Vilanova, quen lles deu unha charla sobre os Aspectos Emocionais do Estudo. 

 Os 15 e 22 de novembro os alumnos de 1º e 5 alumnos da materia de francés de 4º participaron no 

Programa de Educación Ambiental que levou a cabo o Galp na Ría de Arousa. O Programa de 

educación ambiental "Actividades medioambientais en Arousa Sur. UN FUTURO SOSTIBLE NA 

NOSA RÍA", impulsado polo GALP Ría de Arousa, formulase como unha das iniciativas de fomento da 

Educación Ambiental cara á comunidade educativa e a poboación dos concellos de Vilagarcía de 

Arousa, Vilanova de Arousa, Illa de Arousa, Cambados e o Grove. Este programa posibilita o 

achegamento a problemáticas ambientais tan diversas como o a contaminación mariña, o cambio 

climático, a conservación do litoral, a biodiversidade, os espazos naturais, etc; ademáis de dar a 
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coñecer e promover a estrutura e funcionamento do sector pesqueiro e marisqueiro da Ría de 

Arousa.  

 Visita a exposición “Vilanova mirando ao cosmos”. Invitados polo concello de Vilanova, os alumnos 

de 1º tiveron a oportunidade de observar os planetas, ver unha exposición de fotografías de aviación e 

cosmonáutica e unha proxección dun documental sobre o universo. Logo, tiveron una estrella invitada, 

de carne e oso. O cosmonauta ruso Mikhail Kornienko mantivo un encontro con 380 chavales, tendo, 

así, os nosos alumnos a oportunidade de preguntarlle sobre a súa experiencia no espazo. 

 Día Internacional contra a Violencia de Xénero 

Este ano traballamos o tema da violencia de xénero nas titorías.  

En 1º ESO centrámonos no amor tóxico a partir dun tríptico elaborado polo equipo de biblioteca de alumnos e 

un  vídeo sobre o dominio da intimidade dos adolescentes nas redes.  

En 2º, 3º e 4º ESO, os textos comentados trataban sobre os datos actuais sobre o que pensan os adolescentes 

sobre o dominio da intimidade na parella. 

Tamén durante o recreo os alumnos de 1º ESO elaboraron o eslogan que invitaba a sumarse simbolicamente a 

todo o centro a rechazar a violencia de xénero e proxectouse, un vídeo elaborado pola biblioteca, no hall. 

 Día Universal da Infancia. Para traballar o tema dos dereitos da Infancia as duas profesoras de Educación Física 

explicaron cales eran os dereitos  e fixeron un pequeno debate nas clases. A actividade abarcou a tódolos cursos. 

Traballouse cunha enquisa para saber cales eran os coñecementos que tiñan sobre o tema e  de paso coñecer os 

seus hábitos no tempo libre. Os resultados de esta enquisa  comentáronse nos grupos de 3º e de 4º. Finalmente, os 

alumnos/as elixiron un dos dereitos e fixeron unha presentación que logo  se integrou nun xeral. 

 

  DECEMBRO 

 Conmemoración do 6 de decembro, día da Constitución: O Departamento de Xeografía e Historia 

organizou Conmemoración da Constitución 

 

Os alumnos de 3º de ESO, elaboraron unha presentación de modo individual, do proceso 

constituinte,  no que cada alumno podía enfocar o seu traballo dende diferentes perspectivas. As 

liñas de traballo propostas foron as seguintes: 

-Que é unha constitución. 

-A Constitución española de 1978. 

-A historia da Constitución de 1978. 

-As constitucións españolas ó longo da historia. 

-O proceso constitucional a nivel mundial. 



 

 CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA  
  Instituto de Ensino Secundario Faro das Lúas 

 

 
r/Cuxhaven , nº 7  -  36620  -  Vilanova de Arousa  

Tlfo.: 986.555711  -  FAX.: 986.555389  
e-mail : ies.faro.das.luas@edu.xunta.es 

 
 

9 

 

Os alumnos de 4º de ESO, para conmemorar o día da Constitución, fixeron por parellas, un estudio 

dunha das constitucións españolas, elaborando un traballo no que recollían os aspectos mais 

destacados ou os que a eles lle parecía mais interesante. 

 O 3 de decembro o departamento de orientación celebrou o Día Internacional das Persoas con Discapacidade 

traballando co alumnado de 1º e 2º ESO: 

-1º pedímoslle ao alumnado que buscaran en internet palabras, imaxes ou frases relacionadas coa discapacidade. 

-2º pedímoslle que intentaran elaborar eles algún lema ou frase, ou seleccionara algunha imaxe para logo crear un 

mural. 

-Elaboración dun mural en colaboración co equipo de biblioteca. 

 O día 10 de decembro os alumnos de 1º e de 2º traballaron para conmemorar o día da Declaración Universal 

dos dereitos Humanos. Douse lectura ao preámbulo da DUDH e contextualizouse o ano da súa publicación. 

Repartironse os artigos entre os cursos e cada alumno recolleu o texto do artigo que lle tocou en sorte, cunha imaxe 

que tivera que ver co contido do mesmo. Fíxose unha labor de escolla por parte dos alumnos para seleccionar 

aqueles traballos de máis calidade ou que mellor refrexaban gráficamente o contido do artigo. A idea foi que 

entrara polos ollos o contido antes que acceder a el a través da lectura. Os traballos foron expostos no taboleiro 

que o Centro ten para estes fins, entre o primeiro e o segundo andar. 

 

 Curtametraxes e monólogos contra a violencia de xénero. Os alumnos de 2º e 3º participaron nun 

programa de prevención da violencia de xénero dirixido polo CIM que tiña coma obxectivos empregar 

o cine coma ferramenta para erradicar a violencia contra as mulleres, sensibilizar ao alumnado ao 

problema e fomentar o debate sobre as relacións de parella. 

 

 Visita de Alicia Borrás aos alumnos de 1º. Tras a lectura da súa novela “Nata e Chocolate” os alumnos 

puideron intercambiar impresións coa autora. 

 

 Campaña de recollida solidaria de xoguetes organizada polos alumnos de Valores éticos de 3º e de 

4º . 

 Festival de Nadal 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

  XANEIRO 
 

 

 O 22 de xaneiro os alumnos de 4º viaxaron á Coruña onde recibiron unha formación en RCP por parte 

do profesor  José Palacios Aguilar e no uso do DESA ( desfibrilador semi-automático). Logo tamén 

visitaron as instalacións do INEF onde os alumnos recibiron información sobre a carreira. Os profesores 

acompañantes foron Mónica Vélez e Manuel Radío. 

 O 30 de xaneiro, os alumnos do centro decidiron, inspirados pola lenda japonesa das 1000 grullas,  

plantexar o reto das 1000 grullas. Consistíu en que entre todos se fixese a cantidade exacta para 

alcanzar a PAZ e poder pedir un desexo común.  
 

  FEBREIRO 

 

 

 Mónica Novás (Psicóloga do CIM do Salnés)visitou o noso centro. O obxectivo é  sensibilizar ao alumnado no 

uso das redes sociais,  e neste caso se centrou en concreto nos supostos de sextorsión e ciberviolencia, en que 

consiste, como se produce, repercusións para a persoa e responsabilidades penais. O obradoiro baseouse nos 

materiais audiovisuais de Pantallas Amigas. A actividade levouse a cabo con tódolos cursos do centro. 

 O 13 de febreiro visitounos Verónica Boquete, futbolista internacional, Vero Boquete, coma parte das 

charlas de Igualdade que se organizan no IES Faro das Lúas. 

Ás once da mañá e aproveitando as boas condicións climatolóxicas recibimos a Vero Boquete na 

pista do centro na que se atopaban todos/as os/as alumnos/as do centro. Vero Boquete se presentou 

como : "Futbolista e muller", posto que o motivo da visita é traballar un pouco maís o tema da 

igualdade e mostar as diferenzas que se encontrou na súa premiada carreira polo feito de ser muller. 

Vero Boquete comentou a súa traxectoria deportiva e profundizou en aspectos como os seus inicios 

no mundo do fútbol e todas as dificultades coas que se atopou.  

Os/as alumnos/as fixeron numerosas preguntas coas que íamos coñecendo aspectos da súa vida. 

A charla foi moi amena e participativa, e o final deleitoumos cuns toques de balón e o momento máis 

desexado polos alumnos/as foi cando firmou autógrafos. 

Tamén aproveitando que era o día internacional da radio, se lle fixo unha entrevista na nosa radio 

escolar. 
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 O martes 19 de febreiro o alumnado de 2º ESO asistiu na biblioteca á primeira sesión dos obradoiros 

didácticos ofrecidos pola Asociación Oral de Galiza e impartida polo coñecido regueifeiro Pinto de 

Herbón. Foi unha hora e media intensa pero moi produtiva. Despois dun divertido achegamento 

teórico-práctico ó que son as regueifas, o alumnado púxose mans á obra e compuxo as súas propias 

creacións con axilidade e moita habilidade. Desta sesión saíu unha selección de dezaseis rapaces e 

rapazas que participaron o 28 de febreiro na segunda quenda. Xa non se trataba só de escribilas, 

tamén había que cantalas. Ó principio custou un pouquiño pero unha vez vencida a timidez inicial 

todo foi sobre rodas.  

 OBRADOIRO “RESILIENCIA” impartido por Silvia (psicóloga do concello)  e dirixido a todo o 

alumnado de ESO .Os Martes 19 3º B 09.50-10.40,  2º B 10.40-11.30,  3º A 12.50-13.40, Mércores 20 

2 A 9.50-10.40 e 1º A 10.40-11.30. 

 Viaxe a París:Os alumnos de 4º de ESO do I.E.S Faro das Lúas participaron nunha saída cultural á 

cidade de París entreos días 18 de febreiro de 2019 ata o venres 23 de febreiro de 2019. Os 

profesores organizadores e responsables da actividade foron: Sabela Otero Rial, Manuel Radío 

Oubiña e Mª José Toubes Fernández. A actividade consistiu nunha visita dos prinicpais monumentos 

de París, Versailles e un paseo polo río Sena. 

 Os alumnos de 4º visitaron a feria de EDUGAL en Pontevedra ons recibiron información sobre as 

difernetes carreiras as que poden optar. 

 O xoves 28 de Febreiro de 2019 @s alumn@s de 1ºESO realizaron unha saída durante o horario lectivo, na que 

se desprazaron ata a cidade de Santiago de Compostela en autobús para visitar a feira de minerais. Nesta saída 

puideron observar os distintos minerais vistos na aula e adquirir algúns deles. 

 

  MARZO 

 

 Ante a boa acollida da proposta no curso anterior, de novo decidimos celebrar o entroido disfrazando as aulas, o 

1 de marzo. Cada grupo tiña que escoller unha temática e recreala da forma máis orixinal e creativa posible. Varias 

iniciativas confluíron para facer fincapé na importancia deste día.  

 Para conmemorar o día da muller elaboráronse diferentes murais nos que se pretendía non só 

amosar  figuras femininas que destacaron ao longo da historia nos eidos considerados tradicionalmente 

masculinos, senón tamén animar ás rapazas a loitar para conseguir as súas aspiracións: 

- 2ºA  : “Mulleres científicas” 

- 4º : “Las Sin Sombrero”  

- Equipo de biblioteca: “ Se elas puideron, ti tamén”. 

O departamento de tecnoloxía levou a cabo unha actividade en colaboración cos colexios da zona. Os 

maiores fixeron preguntas e vídeos aportando datos moi interesantes sobre a situación  laboral das 
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mulleres e visitaron os colexios para expoñela e compartila cos máis novos, mentres que estes a 

ilustraban con debuxos. 

 

 O 15 de marzo, foi convocada unha folga estudantil (para os alumnado de 3º e 4º de ESO) contra o 

cambio climático. O tema é moi  importante e relacionado coa nosa actividade educativa,  polo que  os 

dous institutos da vila decidimos facer unha actividade conxunta que consistirá en reunirse ás 12:00 h 

na parque do cabo (enfrente do IES A Basella),onde se líu un manifesto conxunto pedindo unha maior 

conciencia e esforzo en loitar contra o cambio climático. 

 Día da poesía. Esa foi a proposta do Departamento de Lingua Galega para celebrar o día da poesía 

na biblioteca. Un grupiño de alumnos/as animouse a recitar diante dos compañeiros no recreo. Pero 

non quedou aí a cousa, senón que logo algún deles presentouse ao concurso de recitado “Rosalía 

sempre viva” en Lugo. 

O xoves 22 de marzo o autor Manuel Núñez Singala veu visitarnos para compartir co alumnado de terceiro 

interesantes datos sobre o naufraxio do Santa Isabel. Esta presentación aportoulles unha nova perspectiva 

sobre o libro Noite de Temporal, co que eles estiveran traballando no segundo trimestre. 

 

TERCEIRO TRIMESTRE 

  ABRIL 

 

 O día 4 de abril o alumnado de 4º desplazouse a Vilagarcía para asistir á obra de teatro Language 

planning representada por Os Quinquilláns. Os profesores acompañantes foron Manuel Radío e 

Susana Naveira. 

 O 9 de abril os alumnos de 4º visitaron o instituto de bacharelato, a Basella, onde a maioría dos nosos 

alumnos cursaran estudos o vindeiro curso. 

 O martes 9 de Abril de 2019 os alumnos de 2ºESO da materia de Promoción de estilos de vida 

saudables realizaron durante o horario lectivo unha sesión de ioga no ximnasio do centro. Para a 

realización desta actividade contamos cunha monitora externa ó centro que dirixiu a sesión.  

 O persoal sanitario do centro de saúde de Vilanova de Arousa achegouse ao centro para impartir un 

obradoiro de Sexo e Drogas ao alumnado de 4º, o 10 de abril. 

 O 10 de abril, os alumnos de 3º tamén asistiron a un obradoiro de primeiros auxilios impartido polo 

persoal sanitario do centro de saúde de Vilanova de Arousa. 

 O martes, 12 de abril os alumnos e alumnas de 3º  reuiníronse cos seus titorizados e titorizadas de 1º ESO a 3ª 

hora para facer dúas actividades de avaliación TEI: 



 

 CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA  
  Instituto de Ensino Secundario Faro das Lúas 

 

 
r/Cuxhaven , nº 7  -  36620  -  Vilanova de Arousa  

Tlfo.: 986.555711  -  FAX.: 986.555389  
e-mail : ies.faro.das.luas@edu.xunta.es 

 
 

13 

A)DETECTIVES:  Os titores recibían unha ficha con preguntas sobre as afeccións, gustos, desexos, 

número de irmáns, data de aniversario,… En primeiro lugar debían contestar eles as preguntas e 

acontinuación, debían respondelas os titorizados e ir vendo en que coincidían e en que non. 

Con esta actividade puideron valorar a calidade e a cantidade de información que cada membro da 

parella coñecía sobre o seu compañeiro/a.  

B)O NOSO ESCUDO: O titor/a xunto co seu titorizado/a debían facer un escudo, un anagrama ou un 

logo que os representase como equipo. Nel debían  reflectir as súas calidades persoais máis positivas, as 

afeccións, os desexos e/ou  as metas que lles gustaría alcanzar no futuro.  

 O 23 de abril, Silvia (psicóloga de Servizos Sociais do Concello de Vilanova)impartíu un Obradoiro 

de resilencia ao alumndo de 4º A/4º B  e  1º B. 

Os aspectos tratados foron Que é a Resiliencia? Estratexias/habilidades sociais que permiten afrontar 

con éxito situacións estresantes. 

 "Como Roma chegou a Gallaecia: A descuberta dunha guerra oculta". Baixo este título 

presentou Manuel Gago a súa charla ao alumnado de 4º ESO o 30 de abril pola tarde. Resultou 

verdadeiramente interesante e axudoulles non só a ver a historia como unha ciencia en continuo 

cambio e avance, senón tamén a recoñecer a influencia do pasado nos nosos costumes, toponimia, 

tradicións e como  unha herdanza a respectar. 

 O alumnado de 3º ESO realizou unha saída a Bastavales e a Padrón o día 25 de abril para facer parte da ruta 

rosaliana e para encontrarse co alumnado do IES Cosme López Rodríguez (Rúa de Valdeorras) co que mantivo 

unha relación epistolar durante todo o curso. A actividade desenvolveuse ó longo de toda a mañá, desde as 9:00 

ás 14:30. 

 A ruta comezou en Bastavales coa lectura de poemas e a visita á igrexa e ó conxunto arquitectónico que a rodea. 

Continuo coa visita á Casa Museo de Rosalía en Padrón, onde o noso alumnado se atopou co do IES Cosme López 

Rodríguez. Despois de presentar as parellas, fíxose  a visita guiada en dúas quendas. A continuación, o grupo  

dirixiuse ó Parque Botánico para participar noutra visita guiada que sería máis longa de non ser pola chuvia. O 

alumnado, de feito, debía cubrir unha ficha para a materia de bioloxía pero tivo que facelo ó día seguinte. 

Xa no centro monumental, na praza na que se atopaba antigamente o Alfolí do sal, o alumnado dos dous centros 

recitou poemas de Rosalía. Despois de gozar dalgún tempo libre, dirixíronse pola rúa de Xoan Rodríguez del 

Padrón á Igrexa de Santiago para ver o “Pedrón”, o Sar e as estatuas de Rosalía e Cela no Espolón. Logo chegou 

o momento de despedirse dos compañeiros e compañeiras de intercambio e regresar A Vilanova. 

Na actividade participaron os departamentos de Xeografía e Historia, Relixión , Bioloxía, Lingua 

galega e o EDLG. 

 Os días 26 e 27 de abril os noso alumnado mediador participou nos VII encontros de convivencia 

positiva en Marín onde realizaron unha presentación do noso Indice da Paz. Os profesores 

acompañantes foron Yolanda Castro e Diego Abarca. 
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  MAIO 
 

  O alumnado de 1º ESO compartiron as últimas horas da mañá do día 16 co alumnado do IES A 

Basella para celebrar o Día das Letras Galegas cunha carreira polo Terrón. Foi moi agradable volver 

ver os antigos compañeiros do colexio e houbo premios para os máis rápidos e rápidas da carreira e 

tamén para os autores e autoras dos mellores dorsais con lemas para promocionar a lingua. 

 Celebración do Día das Letras Galegas: Este ano celebramos o Día das Letras Galegas dun xeito 

distinto grazas ó alumnado de 1º B que representou para nós dúas peciñas teatrais. A primeira era 

unha adaptación do relato "Oficina de obxectos perdidos" de Made in Galiza de Sechu Sende e a 

segunda, unha adaptación dun relato de Paula Carballeira. Seguimos celebrando o ano dedicado a 

Antonio Fraguas.  Despois da lectura entregáronse os premios aos gañadores dos concursos 

promovidos polo EDLG no terceiro trimestre: Concurso de carteis do Día das Letras Galegas, X 

Concurso de carteis de promoción da lingua galega e IV Certame creativo co apoio das TIC. 

 Os luns e martes 20 e 21 de maio 25 alumnos de 2º ESO participaron nunha actividade con fin de reforzar 

a convivencia que se desenvolveu no camping Os fieitás no Grove. Alí particiaron en actividades acuáticas 

e levaron a cabo xogos de cohesión e temáticos así como xogos de resistencia coma a tirolina e o 

rocódromo acompañados polas dúas profesoras Sabela Otero e Mónica Vélez.  

 O 31 de maio celebrouse en Pontevedra o acto de entrega de premios do VII Certame de Relato 

Curto convocado pola Fanpa para todos os centros da provincia. A participación nesta edición 

acadou unha cifra récord de case 1300 textos nas diferentes categorías e a nosa compañeira 

Ainara foi finalista destacada na categoría de secundaria.O premio consistiu nun diploma 

acreditativo, un libro de Kalandraka e unha praza para un obradoiro de creación literaria ó que 

acudirá o 25 de xuño en Pontevedra. Pero, segundo a propia Ainara, o mellor premio, é, sen dúbida, 

o de ver publicado o seu relato nun libro ilustrado por Ramón G. Trigo e amadriñado pola escritora 

Concha Blanco que foi a autora homenaxeada no acto de entrega.Ademais o texto sairá publicado 

durante o verán no Diario de Pontevedra. 

 O venres 31 de maio recibimos ao alumnado de 6º de primaria que virá o vindeiro curso. Despois de 

asistir a unha charla de benvida, os rapaces visitaron o centro, acompañados pola orientadora  e logo 

levaron a cabo unha actividade de cohesión co alumnado de 2º de ESO (futuros titores deles) 
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xogando unha partida de xadrez humano no patio e coordinado polo alumnado responsable do 

xadrez no centro.  

 

 

  XUÑO 
 

 

 Os alumnos de 4º ESO asistiron a unha CHARLA FORZAS ARMADAS o martes, 4 de xuño a 5ª hora 

impartida polo persoal da Subdelegación de Defensa de Pontevedra. 

 Presentación ENÓRMIC:O venres 7 ás 11:50 tivo lugar  a presentación da revista Enórmic no IES de 

Carril. Asistiron as alumnas  Sabela Romero de 1ºB, Ainara Villanueva de 2ºA e Victoria Cores de 4º B 

acompañadas polas súa profesora de lingia galega Marta Cobas. 

 Celebración do Día internacional do Medio Ambiente.Co gallo do día Internacional do Medio 

Ambiente (5 de xuño), As profesoras de inglés e de francés Lucía Gómez e Begoña Ferreiro 

propuxeron aos seus alumnos, respectivamente, de 3º e de 4º traballar sobre a contaminacións das 

praias e sobre todo sobre a invasión plástica dos areais da nosa zona. Cancións, murais, carteis e 

vídeos-reportaxes ilustraron ese día. 

 Semana da Froita no IES Faro das Lúas: como xa ven sendo habitual nos últimos anos, o IES 

participa no programa de reparto de Froita Fresca na Escola, subvencionada polo FOGGA (Fondo 

Galego de garantía agraria).Durante esta semana os rapaces puideron degustar de forma gratuíta 

distintas pezas de froita. A entrega tivo lugar durante os recreos e todo o alumnado gozou do 

programa.Este tipo de actividades estiveron organizadas pola dirección do Centro e pertencen ao 

Contrato-programa Xermolón. 

 Faroviaxa en Campmultiaventura Vilanova nas Sinas. O xoves 20 de xuño, un grupo de alumnos/as do 

centro que resultaron gañadores en distintos concursos e competicións realizadas durante o curso, foron a 

practicar paddle sub, ruta en kayak, olimpiadas, ring flotante e tiro con arco. Alí, este grupo de 

ocmpetidores participarón nun conxunto de xogos de diferente dificultade no que puxeron a proba, de 

novo,  habilidades coma a forza, o equilibrio e a resistenza. Esta actividade foi organizada pola Dirección 

do Centro, e os 27 alumnos participantes estiveron acompañados polas profesores Sabela Otero e Manuel 

Radío.  

 Proxecto Ríos: O mércores 12 de Xuño de 2019 os alumnosde 4ºESO das materias de Física e Química e de 

Bioloxía e Xeoloxía realizaron realizaron durante o horario lectivo unha saída para visitar o río 

Armenteira no marco do Proxecto Ríos. Durante esta saída acompañounos o coordinador de grupos do 

Proxecto Ríos, Paco Bañobre, quen guiou ós/ás alumnos/as na súa inspección no río, axudándoos a 
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identificar as distintas especies vexetais que conformaban a vexetación de ribeira e as larvas de 

invertebrados atopadas no muestreo do río.  

O mércores 19 de Xuño de 2019 realizouse unha salida conxunta para o alumnado de 1ºESO e de 4ºESO 

na que os alumnos de 4º actuaron como monitores dos de primeiro explicándolles como realizar a 

investigación do río. 

 EXPOSICIÓN DE ADHESIVOS:O día 14 de xuño chegou ó noso instituto a exposición de 

carteis cos traballos gañadores e finalistas no XXIV concurso de adhesivos promovido pola 

Coordinadora de EDLG do Salnés durante o curso 2017-18. 

 

 Festival fin de curso. O día 21 de xuño co gallo de celebrar a fin de curso, alumnado e profesorado 

reuníronse no hall para asistir a unha obra de teatro de nosos alumnos de reforzo de 1º B, seguido da 

proposta dos alumnos de 4º, que caracterizaron a diferentes artistas, antes de deleitarnos coa 

interpretación musical e o baile dos nosos propios artistas e por fin despedimos unha nova promoción , 

sen entregar aos nos titores e titorizados as cartas e diplomas do TEI. 

 

3.  VIAXE DE FIN DE ESTUDOS DE 4º 
ESO. 

 A planificación desta actividade comezou a principios do mes de outubro, cunha reunión por parte da 

xefa de Actividades Extraescolares con todo o alumnado interesado de 4º da ESO, na que se reflexonou 

sobre o destino pertinente para esta experiencia. A proposta do alumnado foi PARÍS. Nesa mesma 

reunión explicáronse as bases da viaxe e como ía ser a venda de produtos para asumir o custe da mesma. 

Este ano, ao igual cá os anteriores a empresa IBS púxose en contacto co Centro para ofrecer os seus 

servizos a este respecto, e, en base á experiencia de anos anteriores, decidiuse continuar nesa liña e 

traballar con eles pola variedade de produtos ofertados e a marxe de beneficio deixada para os alumnos/as.  

Logo de falar co posible profesorado acompañante, ningún se manifesta de maneira afirmativa. 

Informamos ao equipo directivo da situación. Decídese esperar uns días a ver se algún compañeiro 

aceptara. Atendendo esta condición, só podemos pedir presupostos para ir adiantando os trámites máis 

comunicamoslles aos alumnos que de non ter profesorado non se podería levar a cabo a excursión. 

Grazas a insistencia dos alumnos consiguíuse que tres profesores acederan a acompañarlos. Os tres 

profesores forn Sabela Otero Rial, Manuel Radío Oubiña e María José Toubes Fernández. 

Este ano a organización da viaxe correu a cargo exclusivamente da responsable de AAEE. 
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 Os principais acordos adoptados foron os seguintes: 

 Escolleuse por maioría do alumnado e dos pais/nais presentes na reunión, a opción de 

París como destino final da viaxe que se celebraría  entreos días 18 de febreiro de 2019 

ata o venres 23 de febreiro de 2019 

 O presuposto desta viaxe para un número aprox. de 24 alumnos e tres acompañantes, 

sería en torno aos 475 euros.  

 Estableceuse a cantidade de 150 euros en concepto de SINAL para iniciar os trámites 

da reserva de praza para a viaxe a París.De non efectuarse o pago do sinal, 

entenderíase que o alumno/a desistiría da viaxe. 

 Os alumnos dispuxeronse entón a vender productos da empresa IBS e fixeron un 

segundo pedido para satisfacer a demanda. 

 Acordouse establecer contacto cos pais/nais/titores/as para unha reunión previa a 

excursión onde falar dos detalles do itinerario, documentación, equipaxe e normas. 

 Informouse aos pais da necesidade de que o alumnado solicitase o pasaporte e a 

Tarxeta Sanitaria Europea (TSE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning de Actividades elaborado para viaxar do 18 ao 23 de febreiro a París.
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4.  ANÁLISE E VALORACIÓN DAS ACTIVIDADES 

 
Das cincuenta e duas actividades programadas no CALENDARIO INTEGRAL DE 
ACTIVIDADES presentado en outubro,  algunhas non chegaron a facerse (12) por diversas 
causas: 

– Obras na casa de Ramón Cabanillas impidiu a súa visita 

– falta de disponibilidade na axenda da  contacontos en galego-inglés  

– Visita de autores que non puideron vir q que se sustituíron por outros que non estaban 
programados. 

– Actividades de anos anteriores recollidas nas Programacións por exemplo no 
Departamento de Xeografía e Historia, de educación física ou de galego. 

– Outras circunstancias. 

 

Actividades propostas para o 
curso 2018-2019 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Coma sempre, algunhas actividades foron xurdindo ao longo do curso e vinron a sumarse á  

lista proposta en outubro. De ahí que podamos altamente satisfeitos xa que alcanzamos con 

creces os obxectivos do  Plan de Actividades Complementarias e Extraescolares. 

 

Tamén teremos en conta, nesta memoria, tódalas actividades levadas a cabo nos  “Recreos 

Dinámicos” xadrez, ping pong, baile, badminton, patinaje, espacio maker e fútbol ou aquelas 

propostas polo profesorado coma canto ou práctica dun instrumento  que non están computadas 

e aquelas levadas a cabo nos diferentes clubes.

 
 

Actividades realizadas 
 
Actividades non realizadas 
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5.  PROPOSTAS DE MELLORA. 

 
 Dende o departamento de actividades complementarias e extraescolares proponse que 

a viaxe que se leva a cabo todos os anos en 4º ESO sexa organizada, planificada e 
administrada polos profesores acompañantes do grupo, como se viña facendo ata 
agora. 

  Continuar co plan de financiamento das extraescolares: Xorde da necesidade de dar 
cobertura a todos os alumnos/as que, non poidan asumir economicamente o custe das 
visitas culturais ordinarias propostas no marco didáctico-pedagóxico. O centro educativo 
asumiría, como máximo, o custo de locomoción de dúas saídas por curso e grupo, 
garantindo tamén a equidade na solicitude dos departamentos (máximo unha solicitude por 
departamento). 

 Por en marcha a ferramenta de avaliación das actividades desenvolvidas. 
 
 istematizar a presentación e solicitude das actividades a través dunha ferrramenta de 

google para lograr unha maior eficacia e do mesmo xeito a reseña da citada actividade. 
 

 Traballar a proposta e planificación de outubro para achegarse ao 100% de actividades 
realizadas en xuño e deixar unha porcentaxe moi pequena para aquelas actividades que 
vaian xurdindo durante o curso. 

 
 Ao comenzo de curso, cando se confeccione o Programa Anual de Actividades 

Complementarias e Extraescolares, e cada departamento didáctico envíe a súa proposta 
de accións, éste seleccionará unha das actividades previstas que se realicen fóra do 
Concello, en función da súa relevancia didáctica para que o Centro financie o seu 
transporte. 

 
 O xefe/a do Departamento de extraescolares elaborará unha táboa con todas as 

solicitudes de financiamento que presentará perante a Secretaría do Centro e publicitará 
no taboleiro da sala de profesores. No caso de existir un número maior de solicitudes, 
será preciso consensuar entre os departamentos cales serán finalmente as financiadas. 

 
 Continuar coa organización multidisciplinar nas saídas fóra do Concello. Plantexar 

desde os departamentos, cando sexa posible, a mesma data para realizar as visitas na 
mesma localidade de destino. Esta medida abarata custes o que redunda en beneficio 
do Centro, xa que deste xeito pódense subvencionar un maior número de actividades. 

 
 Aumentar o número de saídas para 2º e 3º ESO, posto que hai un lixeiro desequilibrio 

con respeto a  4º ESO. 
 
 
 Fomentar a colaboración dos departamentos na redacción e anuncio das actividades 

realizadas a través da páxina web do Centro. 
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PROPOSTAS DE MELLORA 

a. Atención ó alumnado con materias pendentes 

Os resultados obtidos na avaliación ordinaria do alumnado con materias pendentes, 

no que  se observa unha baixa recuperación destas materias, fai que se propuxera 

pola CCP  un cambio metodolóxico e organizativo do seguimento e avaliación 

do alumnado con materias pendentes do vindeiro curso, consistente en titorías 

mensuais de seguimento das materias. 

Rendemento académico 

Segue habendo uns resultados académicos baixos e sobre todo polarizados(os 

alumnos que non superan materias, o fan en moitas materias). 

O profesorado opina que hai que  mellorar a motivación á lectura, Competencia 

Lingüística e Matemática e a ALFIN (alfabetización informacional) do noso 

alumnado. Propoñemos seguir na liña sinalada pola dinamización da biblioteca de 

aumentar a lectura, traballar máis interdisciplinarmente e manter os desdobres nas 

materias instrumentais. 

i. Mellorar a aula de reflexión  cara o vindeiro curso, de forma que teña unha utilidade 

e valoración positiva. 

b. Programa EDIXGAL: 

O profesorado deberá traballar e  verificar que todo o alumnado de 1º de ESO acade 

mínimos TAC:Envío de correos electrónicos, Compartir documentos,Realizar 

documentos compartidos, unha entrada nun blog, subir un documento á web, aula 

virtual, google drive…, subir un vídeo a youtube. 

Se debe ensinar a citar as fontes  de infomación (citando  os contidos dereitos de 

autor) e publicar os contidos con licenzas copyleft. 

Crer un blog en cada materia para divulgar e empregar como diarios de aprendizaxe. 

100 % do profesorado que imparte en 1º e 2º de ESO se formará na plataforma 

EDIXGAL. 
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c. Implicación de todo o profesorado nas actividades xerais do Centro 

Creemos que sería moi positivo para o Centro que tódolos profesores se implicaran 

e colaboraran nas actividades xerais do Centro e que a organización e o traballo 

non recaia tan só nun grupo do profesorado. Para elo o equipo directivo e a xefatura 

de actividades extraescolares tratará de programar e motivar á totalidade do   

profesorado do vindeiro curso neste ámbito. 

 

d. Mellorar a avaliación das actividades complementaria e extraescolares 

Entre os aspectos a destacar na proposta aprobada, está a de facer unha valoración 

individual de cada actividade extraescolar., aumentar o número de saídas para os 

primeiros cursos da ESO, posto que hai un  lixeiro desequilibrio hacia  4º ESO e 

fomentar a colaboración dos departamentos na redacción e anuncio das actividades 

realizadas a través  da páxina web do Centro 

O curso pasado acordouse na Comisión de Coordinación Pedagóxica a elaboración 

da concreción curricular do Centro.Nesa concreción, aprobouse facer unha 

valoración individual de cada actividade extraescolar segundo se indica a 

continuación. 

 

 

Continuar co plan de financiamento das extraescolares: Xorde da necesidade 
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de dar cobertura a todos os alumnos/as que, non poidan asumir economicamente o 

custe das visitas culturais ordinarias propostas no marco didáctico-pedagóxico. O 

centro educativo asumiría, como máximo, o custo de locomoción de dúas saídas 

por curso e grupo, garantindo tamén a equidade na solicitude dos departamentos 

(máximo unha solicitude por departamento). 

Ao comenzo de curso, cando se confeccione o Programa Anual de Actividades 

Complementarias e Extraescolares, e cada departamento didáctico envíe a súa 

proposta de accións, éste seleccionará unha das actividades previstas que se 

realicen fóra do Concello, en función da súa relevancia didáctica para que o Centro 

financie o seu transporte. 

O xefe/a do Departamento de extraescolares elaborará unha táboa con todas as 

solicitudes de financiamento que presentará perante a Secretaría do Centro e 

publicitará no taboleiro da sala de profesores. No caso de existir un número maior 

de solicitudes, será preciso consensuar entre os departamentos cales serán 

finalmente as financiadas. 

Continuar coa organización multidisciplinar nas saídas fóra do Concello. 

Plantexar desde os departamentos, cando sexa posible, a mesma data para realizar 

as visitas na mesma localidade de destino. Esta medida abarata custes o que 

redunda en beneficio do Centro, xa que deste xeito pódense subvencionar un maior 

número de actividades. 

Aumentar o número de saídas para 1º e 2º de ESO, posto que hai un lixeiro 

desequilibrio hacia 4º ESO. 

Fomentar a colaboración dos departamentos na redacción e anuncio das 

actividades realizadas a través da páxina web do Centro. 

e. Mellorar os recreos dinámicos.  

Consideramos necesario organizar mellor a estrutura de organización dos recreos 

dinámicos, poñendo máis claro e sinxelo a información. Tamén debemos trasladar 

ó alumnado a responsabilidade de xestionar as actividades (directivas). 

f. Implicación das familias no Centro 

É fundamental implicar máis ás familias no vida do centro, este ano intentouse facer 

actividades dirixidas ás familias (noite con estrelas e chocolate, reunión formativas 
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para pais e nais, etc..) pero non se levaron a cabo por diversas razóns. Por  elo 

fíxase coma obxectivo traballar e organizar neste eido. 

g. Transporte escolar 

Proponse ter en setembro outra reunión na Consellería para ter un compromiso de 

mellora do servizo. 

 

Aprobado en Claustro de profesores o 27/06/2019 

Aprobado en Consello escolar o 28/06/2019 

En Vilanova de Arousa, 28 de xuño de 2019 

O director do I.E.S  Faro das Lúas  

 

 

Fdo: Diego Abarca Rodríguez 


