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1. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA O CURSO ACADÉMICO 

 

Obxectivos:  Convivencia:1.-Educar en igualdade.  

                                             2.-Seguir coa formación ao alumnado para resolver conflitos de forma                               

pacífica 

                                              3.-Previr os conflitos e crear un clima de convivencia. 

Acción 1 

Seguir coa comisión de igualdade creada o curso pasado e levar a cabo a elaboración 

por parte do profesorado do plan de igualdade do centro 

Temporalización 

1º T  2º T  3º T  

Indicador Elaboración do plan de igualdade do centro 

Responsables Equipo directivo e equipo de orientación e comisión de igualdade 

Recursos e 

materiais 

Materiais suministrados pola consellería para a elaboración deste plan ( puntos a 

incluir no mesmo). Todos os do centro 

Acción 2 

Mellorar as normas na Aula de Reflexión do centro 

Temporalización 

1º T  2º T  3º T  

Indicador Documento final ( avaliación do mesmo) das normas novas 

Responsables Comisión de Convivencia do centro 

Recursos e 

materiais 
Todos os do centro. 

Acción 3 

Continuar coa formación dos mediadores 

Temporalización 

1º T  2º T  3º T  

Indicador 
Celebración das xornadas de formación de mediadores e formación do novo equipo 

de mediación con mediadores de todos os cursos. 

Responsables Comisión de Convivencia 

Recursos e 

materiais 
Todos os do centro 

Acción 4 Continuar co Índice da Paz 

mailto:ies.faro.das.luas@edu.xunta.es


CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

Instituto de Ensino Secundario Faro das Lúas 

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

Tlfo.: 886159230  -  FAX.: 886159233 

e-mail : ies.faro.das.luas@edu.xunta.es 

 

 

Temporalización 

1º T  2º T  3º T  

Indicador Selección da clase gañadora nas dúas fases do Índice da Paz 

Responsables Comisión de Convivencia 

Recursos e 

materiais 
Todos os do centro 

Acción 5 

Continuar coas actividades de cohesión entre o alumnado de 1º e de 3º dentro da 

prevención de conflitos. 

Temporalización 

1º T  2º T  3º T  

Indicador Celebración de novas actividades de cohesión para este curso ( polo menos 3) 

Responsables Comisión de Convivencia 

Recursos e 

materiais 
Todos os do centro 

 

 

Obxectivo: Interdiciplinariedade: 1.-Continuar cos proxectos interdisciplinares que impliquen a 

varios departamentos. 

                    2.-Participar en concursos e programas organizados pola Consellería ou por outras 

institucións. 

Acción 1 

PDI coordinado polo equipo de Biblioteca e coa participación de diversos 

departamentos 

Temporalización 

1º T  2º T  3º T  

Indicador Elaboración dun proxecto común entre varios departamentos 

Responsables Equipo da Biblioteca e os diferentes departamentos participantes nos mesmo 

Recursos e 

materiais 
Todos os do centro 

Acción 2 

Creación dunha comisión para o seguimento da planificación do traballo do PDI 

Temporalización 

1º T  2º T  3º T  
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Indicador Comisión formada por máis de catro departamentos implicados na elaboración do PDI 

Responsables Equipo da Biblioteca e os diferentes departamentos participantes nos mesmo 

Recursos e 

materiais 
Todos os do centro 

 

Obxectivo: Éxito escolar: 1.-Concienciar ó alumnado da súa responsabilidade no seu propio proceso 

de aprendizaxe. 

                    2.-Diminuír a porcentaxe de abandono escolar. 

                    3.-Aumentar a implicación das familias 

Acción 1 

Realización por parte do alumnado de cada clase dos calendarios on-line 

Temporalización 

1º T  2º T  3º T  

Indicador Creación e actualización dos calendarios ( un por aula) 

Responsables O alumnado que obstente dita función supervisado polo equipo TIC 

Recursos e 

materiais 
Todos os do centro 

Acción 2 

Mellorar a implicación do alumnado nas materias pendentes 

Temporalización 

1º T  2º T  3º T  

Indicador 
Aumento dun 10% dos alumnos/as que se presentan ás convocatorias de febreiro e 

maio e que entregan os boletíns de pendentes 

Responsables Xefes de departamento das materias con alumnado pendente. 

Recursos e 

materiais 
Todos os do centro 

Acción 3 

Creación de distintas comisións ( de biblioteca, de recreos dinámicos, de igualdade...) 

para ir aumentando a participación do alumnado nas actividades do centro. 

Temporalización 

1º T  2º T  3º T  

Indicador Aumento da participación do alumnado nas distintas comisións ( 10%) 

Responsables Responsables de Biblioteca, Equipo Directivo, Departamento de EDLG 

Recursos e Todos os do centro 
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materiais 

 

Obxectivo: Formación do profesorado nas tecnoloxías do aprendizaxe e coñecemento 

Acción 1 

PFPP no que se farán grupos de traballo para tratar os temas de :Radio Escolar e 

Impresión 3D 

Temporalización 

1º T  2º T  3º T  

Indicador Participación dun 10% do profesorado neste grupos de traballo 

Responsables Coordinador do PFPP no centro, xunto co coordinador no CFR 

Recursos e 

materiais 
Todos os do centro máis os que nos aporte o CFR 

Acción 2 

Aproveitamento da radio escolar coa realización de podcast e de directos 

Temporalización 

1º T  2º T  3º T  

Indicador Creación de alomenos 3 podcast ao longo do curso 

Responsables Equipo do grupo de traballo sobre a radio escolar 

Recursos e 

materiais 
Todos os do centro 

 

 

2. HORARIO XERAL DO IES 

2.1. HORARIO LECTIVO  

O horario lectivo do Centro para o curso académico 2019/20 será, coma en cursos anteriores, de luns a venres 

de 09:00 horas a 14:30 horas e as tardes dos martes de 16:30 horas a 18:10horas. 

 

2.2. HORAS E CONDICIÓNS DA DISPOÑIBILIDADE DE USO DAS INSTALACIÓNS PARA O 

ALUMNADO  

As instalacións do Centro estarán a disposición da Comunidade Educativa, facilitando as reunións da Asociación 

de Nais / Pais dos Alumnos/as e outras actividades e/ou reunións propostas ó Centro. 
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2.3. HORAS E CONDICIÓNS EN QUE O CENTRO PERMANECERÁ ABERTO PARA A 

COMUNIDADE ESCOLAR FÓRA DO HORARIO LECTIVO  

AS E STABLEC ID AS NO PEC  DO CE NTRO .  

 

2.4. HORARIO DE VERÁN  

O horario de atención ó público durante o mes de xullo será de 09:00 horas á 14:30 horas no período de 

matriculación e de 10 á 13:00 horas no resto do mes. 

 

3. ORGANIZACIÓN DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 

3.1. TRANSPORTE ESCOLAR  

 

Ruta 
Nº de alumnos 

transportados 
Itinerario/Paradas 

1. Ruta 1 ( Súper Nito ( Corón) -As 

Sinas) (nº contrato 99PO0733) 
30  alumnos/as 

• Faro das Lúas 

• As Sinas 

• Peirao das Sinas 

• Saradelo 

• S. Roque de Corón 

• Boutrín 

• Aralde 

• Vista Real 

• Súper Nito ( Corón) 

2. Ruta 2 (Sixto-Pantrigueira) (nº 

contrato 21PO0768) 
24 alumnos/as 

• Faro das Lúas 

• Pantrigueira 

• Cardalda 

• Cuiña 

• Igrexa Tremoedo 
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• Tremoedo 

• Deiro 

• Sixto 

3. Ruta 3 (Pontearnelas- Caleiro) (nº 

contrato 
37 alumnos/as 

• Faro das Lúas 

• Caleiro  

• Molinera 

• Igrexa Caleiro 

• Tarrío 

• Ousensa 

• Catro Camiños 

• Mouzos 

• A Gombra 

• Tremoedo 

4. Ruta 4 (Baión-Millos-A Rúa 

Nova) (nº contrato  07PO0001) 
 44 alumnos/as 

• A Rúa Nova 

• András ( Gándara) 

• András ( Cruceiro) 

• Sixto 

• Serantes 

• Tiravao  

• Carballo 

• ATorre 

• O Pazo 

• Baión-Millos 
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3.2. CAFETERÍA  

Permanecerá aberta durante todo o período lectivo nas horas previstas de apertura do Centro. Ademais 

prestará servicio os días de exames, reunións de profesorado ou ANPA,  sempre que a dirección llo requira. 

O alumnado poderá utilizar este espazo soamente ao comezo e remate da xornada lectiva, recreo ou 

tempos de lecer. De ningún xeito, nos cambios de clases 

A persoa responsable da Cafetería é Dona Rosa Mary Fernández Oubiña.  

 

4. PLAN DE COORDINACIÓN DAS TAREFAS DO PERSOAL NON DOCENTE 

As establecidas no PEC do IES Faro das Lúas. Pódese consultar na seguinte ligazón: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfarodasluas/system/files/PEC%20FARO%20DAS%20LUAS%20d

efinitivo_0.pdf 

 

5. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

ORGANIZADAS POLO CENTRO 

• Constitución do equipo. 

 

Nome Coordinador/a 
Horas 

redución 
Nivel/Especialidade 

Begoña Ferreiro García 1 hora Francés 

Nome equipo apoio/dinamización Nivel/Especialidade 

  

  

  

  

 

• Concreción anual do programa. 
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Actividade 
Data 

prevista 

Curso 

implicado 

Profesorado 

responsable 

Celebración do magosto Novembro Todo o 

centro 

Todo o profesorado 

Festival de Nadal 20 de 

decembro 

Todo o 

centro 

Todo o profesorado 

Roteiro ao Carreirón ( Illa da Toxa ou 

Terrón) 

Por 

determinar 

1º e 3º 

curso 

Os que impartan clase 

neses cursos 

Día Internacional contra a Violencia de 

Xénero 

25 de 

novembro 

Todo o 

centro 

Todo o profesorado 

Asistencia a unha representación teatral. 

Actividade conxunta con EDLG 

Outubro 

(por 

determinar) 

2º curso Departamento de 

Lingua Galega 

Visita á Casa-Museo de Ramón 

Cabanillas (Cambados) 

novembro 4º curso Departamento de 

Lingua Galega 

Concurso de relatos de terror ( 

Colaboración coa biblioteca) 

Novembro Aberto a 

todo o 

alumnado 

Departamento de 

EDLG 

Exposición de adhesivos gañadores na 

XXI edición do concurso da 

coordinadora de EDLG do Salnés do 

curso 2018-19 

Outubro Todo o 

centro 

Departamento de 

EDLG 

XII Concurso de Carteis de Promoción 

da Lingua Galega e difusión do gañador 

polo concello ( Colaboración dpto de 

EPVA) 

Novembro-

Decembro 

1º,2º,3º,4º Departamento de 

EDLG 

Postais de Nadal dixitais ( colaboración 

coa biblioteca) 

Decembro 1º, 2º Departamento de 

EDLG 

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

Contacontos inglés-galego ( en 

colaboración cos departamentos de 

galego, inglés e coa biblioteca) 

20 de 

decembro 

Todo o 

centro 

Departamento de 

Inglés/Galego/ EDLG 

Conmemoración da Constitución e do 

Estado de Autonomía de Galicia 

Do 1 ao 11 

de 

decembro 

Todo o 

centro 

Departamento de 

Xeografía e Historia 

Visita a Santiago de Compostela: 

Catedral e Parlamento de Galicia 

Por 

determinar 

2º Departamento de 

Xeografía e Historia 

Visita guiada a Illa de Cortegada Por 

determinar 

3º Departamento de 

Xeografía e Historia 

Visita a Sotovento Por 

determinar 

3º Departamento de 

Tecnoloxía 

Visita a RCTVG Por 

determinar 

3º Departamento de 

Tecnoloxía 

Visita a CITIUS Por 

determinar 

4º Departamento de 

Tecnoloxía ( TIC) 

Eduemprende Por 

determinar 

4º Departamento de 

Tecnoloxía (IAEE) 

Programa de educación financiera de 

Abanca 

Por 

determinar 

4º Departamento de 

Tecnoloxía (IAEE) 

Visita ao teatro, en colaboración co 

departamento de lingua galega 

Por 

determinar 

Todo o 

centro 

Departamento de 

Lingua Castelá 

Posibilidade de asistir a unha 

conferencia ou facer unha visita cultural 

( exposición, museo, cine...) en 

colaboración co traballo do PDI 

Por 

determinar 

Todo o 

centro 

Departamento de 

Lingua Castelá 

Taller Por 

determinar 

Todo o 

centro 

Departamento de 

Física e Química 
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Charla Por 

determinar 

Todo o 

centro 

Departamento de 

Física e Química 

Visita guiada a algunha exposición 

concreta nun museo, galería ou 

fundación de carácter privado 

Por 

determinar 

O 

alumnado 

que curse a 

materia de 

EPVA 

Departamento de 

EPVA 

Charla-coloquio cunha artista Por 

determinar 

O 

alumnado 

que curse a 

materia de 

EPVA 

Departamento de 

EPVA 

Confección de carteis para o nadal, 

debuxos e panxoliñas 

Decembro 1º Departamento de 

Relixión 

Conmemoración do “día dos dereitos 

humanos”. Haberá un concurso para 

descubrir e debuxar o mellor icono que 

refrexe algúns dos artigos da carta 

internacional 

10 de 

decembro 

Todo o 

centro 

Departamento de 

Relixión 

Organización dunhas narracións orais, 

conxuntamente coa Biblioteca do 

centro, a cargo dun/dunha narrador/a, 

que interactúe narrando contos de 

medo ou de suspense 

Por 

determinar 

4º Departamento de 

Relixión 

conxuntamente coa 

Biblioteca 

Festival de Entroido 21 de 

febreiro 

Todo o 

centro 

Departamento de AEE 

Obradoiros da Cruz Vermella da 

Vilagarcía. Prevención de conductas 

violentas 

Por 

determinar 

2º,3º e 4º Departamento de 

Orientación 
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Obradoiros Quérote+: Convivencia e 

relacións sociais 

Por 

determinar 

3º Departamento de 

Orientación 

Visita Edugal e/ou  Visita CIFP de 

Pontevedra 

Marzo 4º Departamento de 

Orientación 

Obradoiro Motivación Escolar: Dirixido 

ao alumnado de 1º 

Primer 

trimestre 

1º Departamento de 

Orientación 

Visita guiada e/ou taller no CGAC ( 

Centro Galego de Arte Contemporénea) 

Por 

determinar 

O 

alumnado 

que curse a 

materia de 

EPVA 

Departamento de 

EPVA 

Visitas e exposicións ou conferencia 

sobre arte. Casa da Cultura de Vilanova 

de Arousa, Auditorio de Vilagarcía, salas 

de exposición da comarca ( Sala Rivas 

Briones de Vilagarcía...) 

Por 

determinar 

O 

alumnado 

que curse a 

materia de 

EPVA 

Departamento de 

EPVA 

Asistencia a una representación teatral Por 

determinar 

3º e 4º Departamento de 

Inglés 

Visita ó INEF de Coruña e realización dun 

taller de RCP e uso do desfibrilador 

semiautomático ( DESA) 

Xaneiro 4º Departamento de EF 

Visita dalgún escritor ( colaboración co 

EDLG e Biblioteca) 

Por 

determinar 

Por 

determinar 

Departamentos de 

Lingua Galega, EDLG e 

Biblioteca 

XXVI Concurso de adhesivos sobre un 

tema relacionado coa lingua ( en 

colaboración co departamento de EPVA) 

Xaneiro Todos os 

cursos 

Departamento de 

EDLG 

Concurso de coplas satíricas para 

Entroido 

1 marzo Todos os 

cursos 

Departamento de 

EDLG 
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Celebración do día mundial da poesía ( 

en colaboración co departamento de 

Lingua Galega e a Biblioteca) 

3ª semana 

de marzo 

Todos os 

cursos 

Departamento de 

EDLG 

VI Certame creativo co apoio das TIC ( 

colaboración co departamento de 

Tecnoloxía e Lingua Galega) 

Febreiro-

Marzo 

Todos os 

cursos 

Departamento de 

EDLG 

Elaboración de cómics en galego para a 

revista Enórmic ( en colaboración co 

departamento de EPVA) 

Marzo-Abril Todos os 

cursos 

Departamento de 

EDLG 

Día Mundial dos dereitos do 

consumidor 

15 de 

marzo 

Todo o 

centro 

Conmemoracións 

efemérides 

Charlas de prevención de hábitos 

nocivos do Plan Director  

Por 

determinar 

1º e 2º Departamento de 

Orientación 

Perigos na rede. Imparte 

cibercooperantes 

Por 

determinar 

1º e 2º Departamento de 

Orientación 

Día Internacional da Muller. 8 de marzo Todo o 

centro 

Departamento de 

Orientación 

Visita a unha obra social da Igrexa. 

Posible visita a unha ONG, aínda por 

determinar, situada na comarca da 

Arousa, preferentemente en Vilagarcía 

de Arousa 

Por 

determinar 

1º Departamento de 

Relixión 

Visita a Santiago ( Museo das 

Peregrinacións, Catedral, etc...) 

Por 

determinar 

2º Departamento de 

Relixión 

Charla dun misioneiro que colabora coa 

ONG Mans Unidas 

Por 

determinar 

2º Departamento de 

Relixión 

Visitar algún mosteiro. Ben o de Samos 

ou o de Oseira 

Por 

determinar 

2º e 3º Departamento de 

Relixión 

Visitar SOGAMA para a concienciación Por 2º Departamento de 
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do alumnado respecto da reciclaxe de 

residuos 

determinar Relixión e de Bioloxía 

Visita guiada ó Museo Provincial de 

Pontevedra ( segundo data ofertada) 

Por 

determinar 

1º Departamento de 

Xeografía e Historia 

Visita guiada á catedral de Santiago de 

Compostela, cun paseo polo seu casco 

histórico 

Por 

determinar 

2º Departamento de 

Xeografía e Historia 

Visita de pontes para ofrecer unha 

charla-coloquio sobre a vida e a morte 

na prehistoria da Ría de Arousa. Restos 

de mámoas e posibles visitas 

Por 

determinar 

3º Departamento de 

Xeografía e Historia e 

Relixión 

Festival fin de curso 21 de xuño Todo o 

centro 

Departamento de AEE 

Andaina conxunta co Instituto A Basella 

coincidindo coas Letras Galegas 

Mediados 

de maio 

1º e 2º Departamento de EF 

Actividade de Rugby Club de Vilagarcía Por 

determinar 

3º e 4º Departamento de EF 

Carreira organizada polo Colexio 

Abrente 

Maio Selección 

de 

alumnado 

Departamento de EF 

Visita a Bastavales e Padrón ( en 

colaboración cos departamentos de 

L.Castelá, Galega e Xeografía e Historia) 

4ª semana 

de abril 

3º Departamento de 

Lingua Galega 

Día das Letras Galegas: Ricardo 

Carvalho Calero ( colaboración co EDLG) 

2ª e 3ª 

semana de 

maio 

Todo o 

centro 

Departamento de 

Lingua Galega 

Organización dunha charla-conferencia a 

cargo dun ponente. Neste ano será o 

profesor da USC, Jorge Mira, que falará 

Por 

determinar 

3º Departamento de 

Relixión 
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sobre o Big-bang 

Visita ao Consello da Cultura Galega 

para acceder ao portal de divulgación 

cultural e patrimonial ( relixioso e civil) 

así como os novos proxectos de 

realidade virtual 

Por 

determinar 

4º Departamento de 

Relixión 

Obradoiros Quérote+: Relacións 

afectivos e sexualidade 

Por 

determinar 

3º Departamento de 

Orientación 

Semana da Orientación: Charlas ao 

alumnado, charlas de axentes externos( 

ex-alumnos, axente de emprego, 

empresarios...) 

Abril-maio Todo o 

centro 

Departamento de 

Orientación 

Elaboración de cómics en galego para 

colaborar coa revista Enórmic ( coa 

colaboración de departamento de EPVA) 

Marzo-Abril 1º,2º,3º,4º Departamento de 

EDLG 

Celebración da Semana das Letras 

Galegas. Colabora o departamento de 

Lingua Galega 

14-18 de 

maio 

Todo o 

centro 

Departamento de 

EDLG 

Acto público no Centro con lectura 

pública de textos en entrega de premios 

16 de maio Todo o 

centro 

Departamento de 

EDLG 

Correlingua en Vilanova ( en 

colaboración co IES da Basella) 

16 de maio 1º Departamento de 

EDLG 

Presentación da revista Enórmic nun IES 

da comarca 

Finais de 

maio 

2/3 

alumnos 

Departamento de 

EDLG 

Visita á praza de Abastos de Vilanova de 

Arousa 

Finais de 

maio 

1º Departamento de 

EDLG 

Elaboración dun vídeo-resumo das 

actividades extraescolares 

Finais de 

maio 

4º Departamento de 

EDLG 

Xornada de Portas Abertas Maio Todo o Departamento de 
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centro Orientación 

Charlas de Orientación ás familias Maio Todo o 

centro 

Departamento de 

Orientación 

Día Internacional do Medio Ambiente 5 de xuño Todo o 

centro 

Conmemoración 

efeméride 

Mesa redonda Ex-alumnado Maio 4º Departamento de 

Orientación 

Charla a cargo dun historiador locar para 

tratar o tema “ O Traballo do 

historiador” 

Por 

determinar 

4º Departamento de 

Xeografía e Historia 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS TODO O CURSO 

Plan Proxecta: “Froita na Escola” Novembro-

Maio 

Todo o 

centro 

Dirección 

Campionato interno de bádminton 

dentro do Programa de Recreos 

Dinámicos 

Desde 

mediados 

de outubro 

ata xuño 

Todo o 

centro 

Departamento de EF 

Selección e exposición de noticias sobre 

lingua e literatura galegas e sobre 

concursos que promovan o emprego do 

idioma 

Todo o 

curso 

Todo o 

centro 

Departamento de 

EDLG 

Presentación mensual do proxecto: 8 

educativa meses, 8 causas para usar o 

galego 

Todo o 

curso  

Todo o 

centro 

Departamento de 

EDLG 

Difusión das actividades do EDLG nos 

medios que cumpran 

Todo o 

curso  

Todo o 

centro 

Departamento de 

EDLG 

ACTIVIDADES QUE PRECISAN FINANZAMENTO DO CENTRO 

Bastavales e Padrón Entre o 3 e 

o 6 de abril 

3º Departamento de 

EDLG 
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Museo Ramón Cabanillas Entre o 1 e 

o 15 de 

novembro 

4º Departamento de 

Lingua Galega 

Teatro en inglés 2º 

trimestre 

3º e/ou 4º Departamento de 

inglés 

Visita a Edugal e/ou Visita CIFP de 

Pontevedra 

Febreiro 4º Departamento de 

Orientación 

 

6. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 

Durante os cursos pasados non se levou a cabo ningún simulacro polo que durante este curso teremos 

que realizalo para comprobar que as indicacións que temos son as correctas e que somos capaces de 

evacuar ó noso alumnado dunha forma controlada, rápida e segura. 

 

7. ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E HORARIO DA BIBLIOTECA 

O equipo da Biblioteca está formado polos seguintes profesores: 

Nome Coordinador/a 
Horas 

redución 
Nivel/Especialidade 

Manuel Radío Oubiña 4 L. Castelá e Literatura 

Nome equipo apoio/dinamización Nivel/Especialidade 

Yolanda Castro Vázquez Orientación 

Begoña Ferreiro García Francés 

José Antonio Grela Martínez Relixión 

Susana Naveira Sánchez L. Galega e Literatura 

Fátima Rodríguez Rodríguez Bioloxía/Xeoloxía 

Amelia Santomé Blanco Pedagoxía Terapéutica 
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• Horario: 

 

Horarios funcionamento biblioteca 

Horario de apertura con atención do equipo de 

biblioteca en horario lectivo 

Todos os recreos de 11:30 a 12:00 

horas. 

Horario de apertura en horario non lectivo. 
A biblioteca permanece pechada no 

horario non lectivo. 

Horario para a coordinación de biblioteca. Luns de 09:50 a 10:40 horas 

 

O noso centro forma parte do Plan de mellora das bibliotecas escolares desde a súa incorporación no 

curso 2008. 

O orzamento asignado á biblioteca está dentro dos presupostos xerais do centro que serán 

elaborados no mes de xaneiro de 2020. 

As actividades que levará a cabo a biblioteca para este curso 2019-20 serán: 

.-Dar continuidade  o proxecto da biblioteca. 

.-Revisar, actualizar e expurgar os fondos. 

.-Traballar cos diferentes departamentos para actualizar as diferentes seccións da biblioteca. 

.-Continuar coa colaboración cos diferentes departamentos, dinamizacións, titores e departamento de  

orientación para promover traballos de tipo documental. 

.-Continuar coa colaboración cos distintos departamentos para a elaboración de exposicións e 

presentacións nas distintas conmemoracións e celebracións. 

.-Hora de ler. Manter a hora de ler diaria en 1º de ESO e semanal agrupada nos outros cursos. 

.-Continuar traballando coa Comisión de Igualdade. 

.-Dar difusión a través de diferentes canles ( páxina web, trípticos, carteis, lecturas públicas…) das 

novidades e dos fondos da biblioteca. 

.-Manter a elaboración de reseñas como a avaliación da Hora de Ler. 

.-Establecer unha hora fixa no horario dos membros do Equipo de Biblioteca a seguir coa repartición 

de tarefas. 

.-Concursos de narrativa e poesía. 
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.-Recitais de poesía na biblioteca. 

.-Contacontos de alumnos e intentar involucrar ó profesorado. 

.-Continuar coas canles de comunicación cos alumnos- enderezo web e caixa de correo na biblioteca- 

para ter en conta as  súas inquedanzas. 

.-Ampliar boletíns informativos sobre o funcionamento da biblioteca. 

.-Seguir coa presentación tanto de libros como de traballos na biblioteca. 

.-Ampliar a información ós pais a través de trípticos ou notas na sección “ Recuncho dos pais”. 
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8. PROGRAMA DE FORMACIÓN DO PROFESORADO NO CENTRO 

• Descrición dos programas. 

 

Actividade formativa/programa: Deseño de materiais curriculares 

Descrición do 

programa 

A nosa Radio Escolar.Grupo de traballo que no que queremos aprender ferramentas 

para poder usar a radio escolar como elemento didáctico. 

Tipo Curso Grupo Traballo Seminario Xornada Ponencia Taller 

Horas Temporalización 

 1º T  2º T  3º T  

Responsables CFR 

Participantes 5 profesores (  20.8%) 
Houbo novas incorporacións respecto ao 

ano anterior: Sí   Non  

Nome 

coordinador 
Yolanda Castro Vázquez 

Nome asesor 

externo 
Manuel Abelleira Barros 

 

 

Actividade formativa/programa: Deseño de materiais curriculares 

Descrición do 

programa 

A impresión 3D. Grupo de traballo para adquirir coñecementos sobre como usar a 

impresora 3D e os seus usos no ámbito escolar. 

Tipo Curso Grupo Traballo Seminario Xornada Ponencia Taller 

Horas Temporalización 

 1º T  2º T  3º T  

Responsables CFR 

Participantes 7 profesores (  29.1%) 
Houbo novas incorporacións respecto ao 

ano anterior: Sí   Non  

Nome 

coordinador 
Iván Gómez Méndez 

Nome asesor 

externo 
Manuel Abelleira Barros 

 



 

 

 

9. PROXECTO EDUCATIVO 

O Proxecto Educativo de centro foi modificado polo claustro e aprobado con data do 7 de  

maio.  A modificación máis importante foi que quitamos as NOF do PEC para convertilas nun 

documento independiente. Pódese consultal na seguinte ligazón: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfarodasluas/system/files/PEC%20FARO%20DAS%20LU

AS%20definitivo_0.pdf 

 

 

10. CONCRECIÓN CURRICULAR 

A concreción curricular foi revisada durante o pasado curso académico e a data da 

aprobación da última revisión é do 7 de maio de 2019. 

Informamos que de acordo coa Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se aproba a relación  

de materias de libre configuración, neste centro educativo se están a impartir as materias 

que a continuación relacionamos e cos currículos que están publicados  na mencionada 

Orde: 

 

1º ESO Investigación e Tratamento da 

Información 

Xuño 2015 

2º ESO Promoción de Estilos de Vida Saudables Xuño 2016 

 

Toda a información relativa á concreción pódese consultar na seguinte ligazón: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfarodasluas/system/files/CONCRECION%20CURRICUL

AR_%20xu%C3%B1o2019.pdf 
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11. LIBROS DE TEXTO E DEMAIS MATERIAIS CURRICULARES ESTABLECIDOS NO 

CENTRO 

 

3º E.S.O. Lingua Casteláe Literatura Sen libro 

3º E.S.O. Lingua Galega e Literatura Xulia Morás …; Lingua Galega e Literatura Adarve 3º ESO; 

Oxford Educación; 2011; 978-84-673-5895-7 Galego 

3º E.S.O. Inglés Ingriel Freebairn …; “My Life”; Pearson-Longman; 2010; 978-849-837-397-4 

3º E.S.O. Matemáticas Sen libro Castelán 

3º E.S.O. Bioloxía e Xeoloxía Sen libro Galego 

3º E.S.O. Física e Química Mª Carmen Vidal, Pablo Sanz …;Física y Química 3ºESO; Santillana; 

2016; 978-84-141-0279-4 Castelán 

3º E.S.O. CC.SS., Xeog. E Historia Varios; Ciencias Sociais Xeografía e Historia 3º; Rodeira-

Grupo Edebé; 2011; 978-84-8349-291-8 Galego 

3º E.S.O. Tecnoloxías Sen libro 

3º E.S.O. Educación Plástica e Visual Sen libro 

3º E.S.O. Educación Física Sen libro Galego 

3º E.S.O. Música Sen libro 

3º E.S.O. Relixión Sen libro 

3º E.S.O. Francés-Libro Francés Parachute 3 Livre de l´eleve; Santillana; 2015; 978-84-9049-

016-7 

3º E.S.O. Francés-Cader. Francés Parachute 3 Pack cahier; Santillana; 2015; 978-84-9049-

017-4 

3º E.S.O. Cultura Clásica Cultura Clásica 3º ESO; Santillana; 2015; 978-84-9058-346-3 

Castelán 

 

4º E.S.O. Lingua Castelá e Literatura Rafael Díaz Ayala e outros; Lengua y Literatura Serie 

comenta; Santillana; 2016; 978-84-680-3999-2 Castelán 

4º E.S.O. Lingua Galega e Literatura Xulia Morás Naya et alii Lingua galega e Literatura 

(Adarve), 4º ESO Oxford Editorial, 2012 ISBN 978- 

84-673-6956-4 Galego 

4º E.S.O. Inglés Sen libro 



 

 

4º E.S.O. Matemáticas Sen libro Castelán 

4º E.S.O. Bioloxía e Xeoloxía Bioloxía e Xeoloxía Saber Facer; Obradoiro Santillana; 2016; 

978-84-9972-709-7 Galego 

4º E.S.O. Física e Química Física e Química 4º ESO Saber Hacer; Santillana; 2016; 978-84-680-

3790-5 Castelán 

4º E.S.O. Xeogr.e Historia Historia 4º ESO; Obradoiro Santillana ; 2016; ISBN:978-84-9972-

713-4 Galego 

4º E.S.O. Tecnoloxía Sen libro Castelán 

4º E.S.O. Educación Plástica e Visual Sen libro 

4º E.S.O. Música Sen libro 

4º E.S.O. Relixión Sen libro 

4º ESO Economía Economía 4º ESO Saber Hacer; Santillana; 2016; 978-84-680-2835-4 

Castelán 

4º E.S.O. Francés-Libro Francés Parachute 4 Livre de l´eleve; Santillana; 2015; 978-84-9049-

187-4 

Francés-Caderno Francés Parachute 3 Pack cahier; Santillana; 2015; 978-84-9049-215-4 

4º E.S.O. 

In. Actividad Emprendedora.y Empresarial Iniciación a la actividad emprendedora 4º ESO 

Saber Hacer; Santillana; 2016; 978-84-680-1877-5 Castelán 

4º E.S.O Latín Sen libro 

4º E.S.O.Ciencias Aplicadas a las Actividades Profesionales Ciencias aplicadas a las 

actividades profesionales 4º ESO Saber Hacer; Santillana; 2016; 978-84-6803-793-6 Castelán 

 

12. PLAN ANUAL DE LECTURA 

Para dar continuidade o Proxecto lector de Centro, prográmase unha serie de actuacións 

coordinadas nas diferentes áreas, que constitúen o Plan Anual de Lectura e escritura para o 

curso 2019-20, cos seguintes 

OBXECTIVOS: 

1. Crear nos nosos alumnos un hábito lector que lles permita gozar da lectura como 

unha vía para desenvolver a imaxinación e a capacidade de reflexión crítica. 



 

 

2. Mellorar a comprensión e a expresión lingüística. 

3. Capacitar ó alumno para a creación de diferentes tipos de textos orais e escritos. 

4. Levar a cabo a consulta de diversas fontes de información en calquera soporte. 

5. Ampliar e enriquecer o vocabulario. 

6. Mellorar a ortografía a través do desenvolvemento da memoria visual. 

7. Manexar autonomamente os recursos dispoñibles na Biblioteca. 

8. Ampliar a súa visión do mundo, abrir a súa mente a outras realidades e culturas, con 

actitude de respecto. 

9. Incrementar o interese e o gusto pola literatura como expresión de coñecemento e 

cultura. 

10. Despertar a necesidade de elaborar as súas propias creacións. 

11. Implicar a todo o profesorado nas actividades, campañas e outras experiencias que 

puideran 

12. programarse para potenciar o hábito lector e as capacidades inherentes ó mesmo. 

13. Potenciar o papel da biblioteca como centro recursos e da información. 

 

 

Actividade 
Data 

prevista 

Curso 

implicado 

Profesorado 

responsable 

• O alumnado terá unha hora 

de lectura diaria. No 1º e 2º 

trimestre farase a escolla dun 

libro e realizarase a lectura en 

voz alta. Será unha lectura 

pausada e comentada, co fin de 

que o alumnado afonde na 

Esta 

actividade 

comezará 

na 

primeira 

semana de 

outubro 

1º Todos os profesores 

de 1º na súa hora de 

ler correspondente 



 

 

lectura comprensiva. Ao remate 

de cada libro realizarase unha 

actividade conxunta de reflexión 

e opinión sobre o mesmo. 

 

    

 

13. PLAN DE  INTEGRACIÓN DAS TIC.  CONCRECIÓN  ANUAL.  

ABALAR/EDIXGAL 

• Constitución do equipo. 

 

Nome Coordinador/a 
Horas 

redución 
Nivel/Especialidade 

Ana Cruz Castro Touriño  2 horas Inglés 

Nome equipo apoio/dinamización Nivel/Especialidade 

Iván Gómez Méndez Xeografía e Historia 

Mª Angélica Troncoso Cardama Tecnoloxía 

MªJosé Toubes Fernández Matemáticas 

  

 

• Cursos e nº de alumnado participante 

 

Curso 
Nº 

grupos 

Nº 

alumnos 

Nº 

materias 

Nº Profesores 

participantes 

Faise uso do espazo Abalar 

pola familias 

1º ESO 2 54 Todas Todos os que 

imparten en 1º 

Si 

2º ESO 2 38 Todas Todos os que 

imparten en 2º 

Si 

 

No IES Faro das Lúas leva fomentando o uso da TIC en todas as actividades do 

centro desde hai varios cursos. Neste sentido fíxose un esforzo para prover o 



 

 

centro de equipamento e unha aposta polo software libre. Actualmente a dotación 

é a seguinte: 

• Pizarra dixital, canón e ordenador no posto do profesor/a en todas 

as aulas de 1º a 3º, 4ºA e na aula de informática. 

• Canón e ordenador no posto do profesor/a no resto das aulas. 

• Aula de informática con 16 ordenadores de sobremesa. 

• Aula de tecnoloxía con 14 ordenadores de sobremesa. 

• Carro con ultraportátiles para o alumnado nas aulas de primeiro e segundo. 

• 17 ordenadores portátiles para o uso nas aulas. 

• Ipad. 

• 3 lectores de libros electrónicos Kindle. 

• 2 visualizadores de documentos. 

• 1 cámara dixital. 

• 2 impresoraS 3D. 

• Impresoras na sala de profesores, biblioteca, orientación e administración. 

• Ordenadores de sobremesa en todos os despachos. 

Todos os departamentos teñen entradas na aula virtual Moodle do centro. 

 

Obxectivo: Promover e avanzar no uso das TIC como unha ferramenta tanto no traballo xeral do 

profesorado como na xestión do centro e na comunicación coas familias 

Acción 1 

Mantemento dos calendarios dixitais de traballos e exames xestionados polo 

alumnado 

Temporalización 

1º T  2º T  3º T  

Indicador  

Responsables O alumnado de cada curso supervisado polo profesorado 

Recursos e 

materiais 
Todos os recursos que existen no centro, páxina web do centro, aula virtual.  



 

 

Acción 2 

Manter actualizada a páxina web do centro 

Temporalización 

1º T  2º T  3º T  

Indicador 

Todos os documentos do centro están colgados. Difúndense todas as 

actividades e convocatorias.Todos os criterios de avaliación e cualificación dos 

departamentos están colgados na web 

Responsables Os membros do equipo TIC 

Recursos e 

materiais 
Todos os que ten o centro. 

 

 

 

Obxectivo: Mellorar a metodoloxía didáctica do profesorado a través das TIC, fomentando o uso 

das tecnoloxías da información na aula para apoiar, reforzar e mellorar o proceso de ensino e 

aprendizaxe 

Acción 1 

Realizar actividades en todas as materias que teñan un  producto con forma dixital 

Temporalización 

1º T  2º T  3º T  

Indicador Creación de alomenos un proxecto/traballo en cada materia con formato dixital 

Responsables Todo  o profesorado do centro 

Recursos e 

materiais 

Todos os recursos que existen no centro, páxina web do centro, aula virtual, 

espazo Abalar 

Acción 2 

Creación de contidos tanto no EDIXGAL como na Aula Virtual 

Temporalización 

1º T  2º T  3º T  

Indicador  

Responsables Todo o profesorado supervisado polo equipo TIC 

Recursos e 

materiais 

Todos os recursos que existen no centro, páxina web do centro, aula virtual, 

espazo Abalar 

 

 

 

 



 

 

14. PLAN DE FOMENTO DE HÁBITOS DE ESTILO DE VIDA SAUDABLE 

 

Actividade 
Data 

prevista 

Curso 

implicado 

Profesorado 

responsable 

Recreos dinámicos Nos 

recreos de 

todo o 

curso a 

partir de 

mediados 

de 

outubro 

Todos os 

cursos 

Profesorado de garda 

de cada día. 

Profesorado de EF 

Programa “Froita na escola” Novembro 

e Maio 

Todos os 

cursos 

Dirección e o equipo 

encargado do Plan 

Proxecta 

 

 

15. ADDENDA DO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

Atendendo ó artigo 14 do Decreto 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non universitario 

de Galicia (DOG de 25 de maio) elaboramos a addenda do proxecto lingüístico de centro na 

cal se fai constar: 

1. Decisión do centro educativo respecto da lingua en que se impartirán as materias en 

4º ESO na modalidade de Ensinanzas Aplicadas. 

2. Valoración dos programas de actividades para o fomento e dinamización da lingua 

galega realizados no curso 2018-19. 

3. Constitución do novo equipo de dinamización da lingua galega. 

4. Información sobre o programa e actividades para o desenvolvemento e dinamización 

da lingua galega no curso 2019-20 

5. Propostas de mellora para o próximo curso. 



 

 

En xeral, estamos satisfeitos cos resultados das actividades que se realizaron o ano pasado e 

pensamos que a maioría se poden manter no próximo curso. Non obstante, preocúpanos, 

que o alumnado reciba con agrado e sen prexuízos as actividades propostas pero que isto 

non repercuta posteriormente na súa fala habitual e que continúe sendo maioritario o uso 

do castelán. 

Cremos que é necesario que o novo alumnado que forma parte do equipo se implique máis 

intensamente e que entre todos busquemos estratexias para facer máis visible o noso labor, 

xa que das enquisas realizadas despréndese que non toda a comunidade é consciente das 

actividades que realiza o Equipo de Dinamización da Lingua Galega ó longo do curso. 

Animaremos ó alumnado a que lea en galego escollendo libros con temáticas atractivas para 

eles; promoveremos a realización de debates e actividades nas que poidan expresarse 

oralmente de xeito espontáneo; intentaremos que empreguen o galego nas redes sociais e, 

sobre todo, trataremos de escoitar os intereses dos rapaces que entren este ano no instituto 

para deseñar actividades que lles resulten atractivas e que aqueles que non falan galego 

acaben por falalo en contextos distintos ó da aula e os que o falan habitualmente non o 

abandonen ó chegar ó centro 

 

 

15.1.CONSTITUCIÓN DO EQUIPO DE D INAMIZACIÓN DE L INGUA GALEGA 

 

O equipo de Dinamización de Lingua Galega para o curso 2019-20 está constituido por:  

Profesorado: Mª Susana Naviera Sánchez. 

   María Viturro Piñeiro. 

   Lucía María Gómez Rial. 

Persoal non docente: Herminia Pintos Cancela. 

Alumnado: Rudesindo González Fernández ( 2ºB). 

  Ainara Villanueva Núñez.( 3ºA) 

  Sofía Chaves Varela . ( 3ºA) 

  Laura González Vidal  ( 4ºB) 

 



 

 

15.2.VALORACIÓN DOS PROGRAMAS E  ACTIVIDADES PARA O FOMENTO DA 

LINGUA GALEGA REALIZADOS NO CURSO ANTERIOR E PROPOSTAS DE MELLORA 

PARA O CURSO SEGUINTE  

Consideramos que se acadaron en gran medida os obxectivos que nos propuxemos, 

pero somos realistas e sabemos que queda moito camiño por andar. De feito, observamos 

que nos últimos anos hai menos prexuízos co uso do galego entre o novo alumnado, pero 

isto non se corresponde cun aumento do seu emprego. Todo ao contrario, vemos que ano 

tras ano se van perdendo falantes nunha zona coma esta que recibe alumnado 

principalmente do rural pero que está a empregar cada vez máis o castelán. 

O primeiro obxectivo, o de promocionar o uso da lingua galega no contorno, alcanzouse 

grazas á difusión do cartel gañador do Concurso de Promoción da Lingua Galega, á 

publicación na web do folleto informativo sobre os erros máis habituais no uso do galego, á 

carreira no Terrón para celebrar o Día das Letras, á colaboración con asociacións e entidades 

da comarca tales como a coordinadora de Equipos do Salnés, IES a Basella ou a Praza de 

Abastos. 

En canto ó segundo obxectivo, o de proporcionarlle á lingua modernidade e practicidade 

a través do uso das novas tecnoloxías, animamos ó alumnado a realizar presentacións 

dixitais, a utilizar os portátiles en 1º e 2º para actividades de búsqueda, a enviar relatos a 

concursos externos mediante o correo electrónico, a entrar habitualmente na páxina do 

centro ou na páxina da SXPL, etc. 

Procuramos darlle unha dimensión lúdica á defensa da lingua con actividades como o 

concurso de coplas, a carreira polo Terrón, os concursos internos e externos ó centro, “8 

meses, 8 causas”, a noite branca, …. 

Das actividades dinamizadoras propostas inicialmente só tres delas non puideron 

realizarse: 

• Asistencia a unha representación teatral xa que o prezo das obras que nos ofreceron 

era demasiado elevado, pois ademais do desprazamento, o alumnado debía pagar a 

entrada. 



 

 

• O contacontos inglés-galego porque o repertorio que nos ofrecían era o mesmo có de 

hai dous anos. 

• A revista dixital que non se puido realizar por falta de tempo. O alumnado escribiu 

varios artigos pero ó comezar tan tarde non deu tempo a maquetalos. 

 

15.3. ACTIVIDADES QUE SE VAN A DESENVOLVER AO LONGO DO CURSO PARA 

O FOMENTO E DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA  

A experiencia dos últimos anos suxírenos a necesidade de manter a diversificación do 

noso esforzo na realización de diferentes actividades que dinamicen o proceso 

normalizador en todas e cada unha das múltiples manifestacións da vida académica. Co 

plan de actuacións deseñado búscase a implicación activa de toda a comunidade escolar 

para asegurar os logros conseguidos en cursos pasados e para mellorar cualitativa e 

cuantitativamente a presenza da lingua galega na nosa contorna. A maioría das accións 

programadas están encamiñadas a aumentar a valoración e o prestixio da nosa lingua 

combatendo algúns prexuízos persistentes entre o alumnado e conseguindo un maior 

compromiso co seu emprego na nosa comunidade educativa. 

As actividades programadas polo EDLG para o curso 2019-20 son as seguintes: 

• Concurso de relatos de terror en colaboración coa biblioteca e coincidindo coa 

celebración do Samaín. 

• Recollida e selección de lendas para colaborar coa biblioteca no Proxecto 

Documental Integrado (PDI) Faro das lendas. 

• X Concurso de carteis de promoción da lingua galega e difusión do gañador. 

• Concurso de postais de Nadal. 

• XXV Concurso de adhesivos sobre un tema relacionado coa lingua e exposición e 

distribución dos traballos gañadores. 

• Actuación dun contacontos inglés-galego.  

• Asistencia a unha representación teatral. 

• Concurso de coplas satíricas. 



 

 

• Celebración do día mundial da poesía. 

• Visita de Antonio García Teijeiro ó IES. 

• Buscando mascota para o EDLG. 

• V Certame creativo co apoio das TIC. 

• “Erros habituais no uso do galego”, boletín nº 5. 

• Elaboración de cómics en galego para colaborar coa revista Enórmic e asistencia ó 

acto de presentación da revista nun IES da comarca. 

• Visita a Bastavales e Padrón. 

• Celebración do Día das Letras Galegas con concursos de carteis sobre 

Antón Fraguas, presentacións dixitais, lectura pública de textos no vestíbulo do 

centro, … 

• “Correlingua en Vilanova” co alumnado do IES A Basella. 

• Visita á Praza de abastos de Vilanova. 

• Elaboración dun vídeo-resumo das actividades extraescolares para o alumnado de 

4º. 

• “8 meses, 8 causas para usar o galego” cada mes traballaranse palabras (unha por 

grupo) que se debe corrixir ou elimininar. 

• Concurso de adiviñas. 

• Selección e exposición de noticias sobre lingua e literatura galegas. 

• Revista dixital. 

• Animación ao alumnado, profesorado e persoal non docente a participar en 

concursos que promovan o uso do galego. 

• Colaboración coa biblioteca e con outros departamentos na celebración de datas 

sinaladas, club de lectura, … 

• Difusión das actividades do EDLG na páxina web e nas redes sociais. 

 



 

 

15.4.MODIFICACIÓNS NA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LINGUA (S)  

ESTRANXEIRA(S),  INFORMACIÓN SOBRE OS CAMBIOS APROBADOS POLO CENTRO E 

AUTORIZADOS POLA CONSELLERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN  

 

Durante este curso a modificación é que non temos seccións bilingües posto que o profesor que se as 

organizaba xa non está no centro e ningún/a profesor/a manifestou a súa interese por levar estas 

seccións. 

 

 

16.PLAN  DE  ATENCIÓN  Á  DIVERSIDADE.  CONCRECIÓN  ANUAL  

16.1CONSTITUCIÓN DO DO.   

O departamento de orientación está formado polo seguinte profesorado:  

Xefa de departamento: Yolanda Castro Vázquez. 

Profesora de Pedagoxía Terapéutica: Amelia Santomé Blanco. 

Titor/a do ámbito linguístico-social 3º eso: Adolfo Barcia Dopazo. 

Titor/a do ámbito linguístico-social 1º eso: Mª Dolores Guerrero Rey 

 

16.2.  ANÁLISE DA SITUACIÓN DE PARTIDA E VALORACIÓN DAS NECESIDADES  

CON RELACIÓN AO TIPO DE ALUMNADO E Á OFERTA EDUCATIVA DO CENTRO .  

 

Para elo terase en conta a memoria do curso anterior ,  as actas das  sesións de 

avaliac ión e a información da anterior et apa educat iva e dos or ientadores 

escolares  

As referenc ias  ao a lumnado deben s er  xera is ,  non nominais .  

16.3.PROPOSTA DE MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE DO ALUMNADO  

CONTANDO COS RECURSOS EXISTEN TES NO CENTRO. 

A) MEDIDAS ORDINARIAS: 
.-1 desdobre en 1º de ESO de Matemáticas. 
.- 1 desdobre en 2º de ESO de Lingua Galega. 
.-Reforzos grupais na competencia lingüística e matemáticas para o alumnado exento de 2ª lingua 
estranxeira en 1º e 2º curso respectivamente. 
.-Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 
.- Programa de Habilidades Sociais o cal se traballa a través das titorías en 1º ESO. 
.- Aulas de atención educativa e convivencia (AULA de REFLEXIÓN) e medidas e actuacións destinadas 
á mellora da convivencia. 



 

 

.- Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos) e da 
organización e xestión da aula ás características do alumnado. 
.- Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 
.- Programa de recuperación de pendentes. 
.- PROA: Modalidade de Reforzo e acompañamento escolar (a partires do segundo trimestre) dirixido 
ao alumnado de 1º e 2º ESO. 
 
B) MEDIDAS EXTRAORDINARIAS: 
.- Apoio da especialista en Pedagoxía Terapéutica dentro da aula, nas materias instrumentais en 1º e 
2º ESO. 
.- Apoio da PT fóra da aula para atender aquel alumnado con NEAE que presenta un desfase 
curricular importante. 
.- ACS: 1 alumno en 1º ESO e outro en 2º ESO. 

16.4.  CONCRECIÓN DO CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN QUE FIGURA NO ANEXO DO 

DOCUMENTO PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E CALENDARIO DE REUNIÓNS 

MENSUAIS DE SEGUIMENTO DE ALUMNADO  

16.5.PROFESORADO RESPONSABLE DO ALUMNADO CON NEAE  E  HORAS DE 

COORDINACIÓN ENTRE O PROFESORADO TITOR E PT/AL 

A persoa responsable do alumnado con NEAE é a profesora de Pedagoxía 

Terapéutica do centro dona Amelia Santomé Blanco.  As horas de dedicación a este 

alumnado pódense consultar no seu horario no XADE. Segundo os procedementos 

establecidos no PXAD, organizaranse os apoios dentro e fora da aula por parte da 

mestra de PT. Inicialmente destínanse neste curso 19 horas lectivas do seu horario, 

para dar apoios o alumnado que presenta necesidade específica de apoio 

educativo. A maioría deste horario, en relación ás necesidades detectadas e 

especificadas, destinarase ao alumnado de 1º e de 2º curso e farase case en 

exclusiva dentro da aula, unicamente o alumnado con adaptación curricular sairá 

algunha hora á aula de apoio. 

 

16.6.L ISTAXE DE ALUMNADO CON NEAE  ATENDIDO POR PT, AL, ATE. 

 

Mandaremos o listado do alumnado con NEAE de forma independiente tal e como se nos 

indica. 

 



 

 

17.CONCRECIÓN  PLAN  DE  CONVIVENCIA 

 

Nome Coordinador/a Nivel/Especialidade 

Yolanda Castro Vázquez Orientadora 

Nome equipo dinamización de convivencia Nivel/Especialidade 

Manuel García Magariños Matemáticas 

Rosario Pérez X/H 

Teresa Suárez Vila EF 

Mónica Vélez Tena EF 

 

Para este curso 2019-20 implantaránse as seguintes medidas de mellora da convivencia: 

Indice da Paz” cada aula recibirá unha puntuación en función de varios parámetros de 

convivencia para ter un índice que mida o clima de convivencia a cada clase. Haberá dúas 

fases ( 1ª de outubro a xaneiro; 2ª de febreiro a maio) con premios para as clases 

gañadoras. 

Titoría entre iguais”: neste curso darase continuidade ao programa, adiantando a 

formación de 1º ESO,a formación e formación de 3º de ESO e a primeira actividade de 

cohesión ao mes de setembro. Tentarase co mesmo mellorar a convivencia, favorecer a 

integración do novo alumnado na vida do centro e previr as situacións de acoso escolar. 

Mediación Escolar: continuaremos co programa onde a resolución de conflitos de forma 

pacífica entre iguais(alumnado) vai ser protagonista na convivencia do Centro. 

Rede de Centros para unha convivencia positiva: seguiremos participando nesta rede de 

intercambio de experiencias entre Centros preocupados por mellorar a convivencia escolar. 

 

Pódese consultar o plan de convivencia do centro na seguinte ligazón: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfarodasluas/system/files/Plan%20convivencia%20IES

%20Faro%20das%20l%C3%BAas%202018.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfarodasluas/system/files/Plan%20convivencia%20IES%20Faro%20das%20l%C3%BAas%202018.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfarodasluas/system/files/Plan%20convivencia%20IES%20Faro%20das%20l%C3%BAas%202018.pdf


 

 

18.PLURILINGÜISMO  

DURANTE ESTE CURSO NON TEMOS SECCIÓNS BILINGÜES .  

 

 

 

19.PLAN  PROXECTA 

 

 

Plan Proxecta 

Descrición do 

programa 
Proxecto Ríos 

Obxectivos 

1.-Tratar de forma práctica e interdisciplinar diversos contidos pertencentes aos 

currículos das distintas materias. 

2.- Desenvolver as competencias básicas ( aprender a aprender, coñecemento e 

interacción co mundo físico...) e a educación en valores ( non só o respecto do 

medio ambiente, se non tamén a igualdade, solidariedade, tolerancia grazas á 

colaboración e o reparto de tarefas no traballo en equipo, e a vida saudable 

desfrutando do entorno fluvial. 

3.- Fomentar o traballo en equipo, tanto durante as inspeccións para a toma de 

datos e recollida de información, como posteriormente coa realización de traballos 

( presentación e mural) en grupos de 2-3 alumnos. 

4.- Achegar ó alumnado ó entorno natural, durante as saídas deberán observar, 

manipular e identificar moitos exemplares de animais e plantas, entrarán en 

contacto físico co propio río e gozarán do entorno nos momentos de lecer. 

5.-Fomentar a conciencia ambiental e o respecto e o coidado do entorno na.tural 

Cursos 

implicados 
1º, 3º e 4º 

Temporalización 1º T  2º T  3º T  

Indicador  

Responsables 
Fátima Rodríguez Rodríguez como coordinadora do Proxecto Ríos, Nadia Seijas e 

Dolores Guerrero Rey como docentes do programa. 

Actividades 
 

Realización dunha saída centrada no análise químico do río para os alumnos/as de  



 

 

3º e 4º coa materia de Bioloxía e Xeoloxía e os de 1º centrarase máis nos aspectos 

biolóxicos do río. 

 

 

Plan Proxecta 

Descrición do 

programa 
Aliméntate ben 

Obxectivos 

1.-Promover a adquisición de coñecementos básicos que permitan ó alumnado 

identificar dietas, alimentos e hábitos saudables. 

2.-Sensibilizar ó alumnado sobre a importancia dunha alimentación equilibrada, en 

especial promovendo o consumo de froita. 

3.-Crear hábitos que leven a unha alimentación saudable. 

4.-Crear sentido crítico ante a publicidade sobre alimentación, dando a coñecer o 

efecto buscado no marketing comercial na venta de alimentos, en especial os 

destinados a súa franxa de  idade. 

5.-Promover experiencias onde se elaboren e proben distintos tipos de alimentos. 

Cursos 

implicados 
2º,3º e 4º da ESO 

Temporalización 1º T  2º T  3º T X 

Indicador  

Responsables 
Nadia Seijas Gallego como persoa coordinadora e Fátima Rodríguez Rodríguez e 

Mónica Vélez Tena como profesoras docentes. 

Actividades 

 

2ºESO: elaboración dunha enquisa para detectar os hábitos de alimentación no 

centro. 

2º,3º e 4º na materia de EF analizarán os resultados da enquisa e se fará un debate 

sobres os  mesmos e a adaptación a realidade, conclusións e posibles medidas a 

tomar en función dos resultados. 

 

 

 

 



 

 

 

20.CONTRATOS-PROGRAMA 

Liña de actuación: especificar 

Descrición do 

programa 
Refórza-T. 

Obxectivos 

.-Mellorar a atención ao alumnado con dificultades de aprendizaxe ou falta de 
motivación para lograr a mellora do éxito escolar. 
.-Fornecer de destrezas e de coñecementos necesarios nas áreas instrumentais ( 
Lingua Castelá, Galega e Matemáticas) para a mellora das súas competencias básicas. 
.-Adquirir técnicas de estudio, ferramentas de organización do traballo e hábitos de 
estudio para mellorar a competencia para aprender a aprender. 
.-Mellorar o nivel de adquisición da competencia en comunicación lingüística 
empregando a lectura como medio para a aprendizaxe, promovendo así o uso da 
Biblioteca do Centro. 
.-Mellorar o nivel de adquisición da competencia matemática tratando de conectar 
os coñecementos e desempeños desta disciplina co entorno cotiá do alumno/a. 

Cursos 

implicados 
1º e 2º 

Temporalización 1º T  2º T  3º T X 

Indicador Mellora dos resultados académicos do alumnado implicado 

Responsables O profesor asignado para o programa Refórza-T 

Actividades 

.-Ensino de diferentes técnicas de estudo, elección da adecuada segundo os tipos de 
traballo propostos. Desenvolvemento de estratexias de planificación do traballo. 
.-Lectura e comprensión de diferentes tipos de textos ( narrativos, informativos, 
científicos, divulgativos…) Aprendizaxe de técnicas de expresión escrita. 
.-Elaboración de estratexias de cálculo mental. Aprendizaxe de técnicas de resolución 
de problemas e de transmisión, cunha linguaxe axeitada e clara, das ideas e procesos 
persoais desenvolvidos. 
.-Desenvolvemento de hábitos de comunicación na aula e de habilidades sociais. 
Argumentación de ideas e pensamentos. 
.-Procura de información a través das novas tecnoloxías e do uso e manexo da 
biblioteca. 
 

 

 

21.OUTROS  PLANS  E  PROXECTOS  NOS  QUE  PARTICIPA  O  CENTRO 

• Enumeración dos plans 

• Concreción das actividades establecidas en cada plan. 

• Temporalización. 

O centro tamén levará a cabo durante este curso os seguintes plans e proxectos: 



 

 

.-Proxecto Documental Integrado: Este curso o PDI se fará en relación coa obra de Conde Cordal, que 

é o avó dunha alumna do centro. As actuacións referidas a este plan se irán establecendo ao longo 

do curso. 

Proxecto” Radio na Biblio”: Solicitouse co fin de incluir a radio no entorno educativo e coordinado 

pola Biblioteca Escolar.  

 PROGRAMA EDIXGAL: Implantación do entorno dixital no dia a día da aula en 1º e 2º de ESO  “Titoría 

entre iguais”: este ano se está implantado este programa de´prevención de conflitos, titorizando os 

alumnos de 3º de ESO ós de 1º deESO. o Mediación Escolar: continuaremos co programa onde a 

resolución de conflitos de forma pacífica entre iguais(alumnado) vai ser protagonista na convivencia 

do Centro. o Rede de Centros para unha convivencia positiva: seguiremos participando nesta rede de 

intercambio de experiencias entre Centros preocupados por mellorar a convivencia escolar. 

 

22.PLAN  DE  UTILIZACIÓN DAS  INSTALACIÓNS  DO  CENTRO 

 

 

Instalación:  

Entidade que a usa  

Participan membros da 

comunidade educativa 
 Alumnos Pais  PAS 

Horario de uso  

 

Toda a información de este apartado pódese consultar na seguinte ligazón: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfarodasluas/system/files/NOF%20revisado_2019.pdf 

 

 

23.PLAN  XERAL  DE  AVALIACIÓN  DO  CENTRO. 

Para levar a cabo a avaliación do centro necesitaremos un proceso que se levará sobre todo a partir 

da primeira avaliación e tendo en conta os resultados do alumnado por un lado e os recursos que se 

están empregando para incidir neste resultado por outro. 

Teremos en conta as calificacións dos alumnos que participan no Plan de Mellora do rendemento e a 

súa evaluación ao longo de todo o curso. 

Tamén se fará un seguimento das calificacións do alumnado que participa en 1º e 2º no Refórza-T 

para analizar a influencia deste programa nos resultados académicos. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfarodasluas/system/files/NOF%20revisado_2019.pdf


 

 

Se analizarán as actividades levadas a cabo así como a participación:  

 .-Do alumnado. 

 .-Do profesorado. 

 .-Das familias. 

Os elementos que teremos en conta para obter a información será a comparación dos resultados cos 

de cursos anteriores.  

Esta avaliación se levará a cabo sobre todo a final de curso, unha vez que rematen todos os 

programas e quedará reflectida na memoria xeral anual do centro. 

 

 

 

 

 

 


