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PLAN XERAL ANUAL 

 

Existimos nunha realidade social caracterizada polo continuo cambio, organizada en sistemas 

plurais e globalizados, con novas esixencias laborais, claves culturais e modos de convivencia 

diversificados. Na nosa tradición cultural o respecto e o dereito ás liberdades individuais debe 

conciliarse co coidado e o proveito do ben común. Esta sociedade, para funcionar de forma eficaz, 

demanda dos seus cidadáns unha maior participación e implicación a prol dunha tarefa colectiva: 

o benestar de todos. Os nosos obxectivos como centro educativo público fían, precisamente, na 

equidade, na igualdade de oportunidades e na formación educativa de calidade os principios 

rectores do noso quefacer directivo e docente. Estas grandes liñas directrices inclúen, xaora, a 

importancia da atención á diversidade, a educación fundamentada nos valores democráticos, non 

segregadores, a formación para o exercicio da cidadanía,  o impulso e valoración prestixiosa da 

lingua galega e o fomento de actitudes críticas e responsabeis no alumnado. A tal fin 

subordínanse as medidas, recursos e instrumentos de avaliación que detallamos a seguir. 

 Atopámonos no noso terceiro ano de dirección e o obxectivo fundamental consistirá en 

consolidar e reforzar os logros conqueridos no curso pasado, e adaptarnos á implantación da 

LOMCE que comeza este curso. Continuaremos cos plans de formación interna no centro a través 

de grupos de traballo, seguiremos a revisar os documentos para adaptarnos á lexislación vixente 

e cumprir co estipulado , e afondaremos  na formación multidisciplinar e en valores do nos 

alumnado dando especial importancia á celebración da Semana Solidaria. 

 Cabe sinalar que cada día nos atopamos con máis dificultades para desenvolver o Proxecto 

Educativo debido á redución de profesorado (este ano temos un  e medio menos que o curso 

pasado), que impide que determinadas medidas, como a Aula de Convivencia non poidadn ser 

executadas de xeito correcto ao non haber persoal suficiente para atender as gardas.Non 

obstante, na organización do centro dase prioridade ás medidas de atención á diversidade (con 

agrupamentos de Lingua e Matemáticas dende 1º a 3º de ESO), e o fomento da aprendizaxe de 

idiomas (co aumento da hora a disposición do centro para a 2ª lingua extranxeira, e co 

desdobramento de Inglés en 3º de ESO, e coa cración dunha nova aula de idiomas) 



 
 

 

 
 

 

1. OBXECTIVOS PARA O CURSO ACADÉMICO 2015-2016. IES FÉLIX MURIEL. RIANXO. A CORUÑA 

1.4I NSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

1.3 RECURSOS 1.2 MEDIDAS PARA A 
SÚA CONSECUCIÓN 

1.1 OBXECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

1. Actas das reunións do 

grupo de traballo 

 
2. Actas das reunións da 
CCP 

 
3. Memoria anual de 
actividades 

 
4. Memoria da propia 
actividade 

 
5. Memoria anual do 
centro  

1. Creación e formación dun grupo de 
traballo) para a elaboración do Plan de 
Convivencia. 

 
2. Elaboración e análise das diferentes 
propostas que actualicen os 
documentos de centro 
3.Utilización da Aula Virtual 

1. Solicitar a cración dun 
Grupo de traballo ao CAFI. 
2. Solicitar docencia 
externa 

 
 

1. Actualizar, 

reformar e publicar os 

documentos do 

centro:Plan de 

Convivencia e 

Mediación 

1. Actas da reunións dos 
grupos de traballo 

 
2. Memoria anual de 
actividades 

 
3. Rexistro de solicitudes 
e chamadas á UAC para a 
resolución dos problemas 
de conexión existentes 
(dotación dunha segunda 
liña adsl) 

 
4. Listado do material 
dixital en galego 
producido durante o 
curso no IES Félix Muriel. 

 
5. Comprobación efectiva 
da mellora da velocidade 
de navegación nos 
ordenadores do centro. 

 
6. Memoria destas 
actividades e memoria 
anual do centro 

 
7. Existencia do 
Laboratorio de idiomas. 

 

 
1.Disposición de horas para o 
coordinador  e profesorado TIC no 
horario xeral do centro 

 
2. Horas de docencia dos grupos de 
traballo 

 
3. Organización e distribución opti-
mizada das Aulas de Informática do 
centro 

 
4. Catálogo dos rexistros informáticos 
do centro 

 
 

 
1. Inclusión dunha liña de 
actuación TICS no PFPP 

 
2.  Análise das 
necesidades de formación 
do profesorado creando 
grupos de traballo TICS 

 
3. Elaboración dun 
catálogo cos rexistros 
informáticos e 
audiovisuais do centro. 

 
4. Fomento da Aula 
Virtual. 

 
 

 
 

 
2. Consolidar o uso 

das TIC nas aulas e na 

práctica docente. 

Mellorar o sistema 

informático do 

centro) 



 
 

 

 
 

1. A mesma páxina web 
onde se poderán 
comprobar os cambios 

 
2. Nova distribución dos 
espazos nos planos do 
centro 

 
3. O director consta como 
membro do Consello 
Escolar Municipal 

 
4. Memoria destas 
actividades e memoria 
anual do centro 
5. Número de familias 
inscritas en Abalar Móbil 

 
 

1. Xornada de apertura de curso e de 

visita dos pais ao centro 

 
2. Optimización da oferta informativa 
á Comunidade Educativa. 
Incorporación das programacións 
didácticas, dos mínimos  
 
3.Informar periodicamente ao 
alumnado sobre a oferta de bolsas e 
axudas ao estudo ou ampliación de 
Estudos. 

 
4.Proporcionar información ás familias 
para a utilización de Abalar Móbil. 
5.Utilizar a web para a promoción de 
convocatorias e bolsas. 
8. Elaboración de informes académicos 
do alumnado:fichas de capacidades e 
competencias.Informatización das 
mesmas 

 

1. Axilización da 
información propia do 
profesorado 

 
2. Celebrar  reunións de 
acollida aos alumnos de  
ESO e facer visitas guiadas 
polo IES a país e nais no 
inicio de curso 

 
3.  Proseguir na mellora da 
páxina web do centro 

 
4. Participar en Abalar 
Móbil. 

 
5. Participar no Consello 
Escolar Municipal 

 
6.Informar 
periodicamente ao 
alumnado sobre a oferta 
de bolsas e axudas ao 
estudo ou ampliación de 
estudos. 

7. Manter reunión coas 

entidades colaboradoras 
co Ciclo 
8.Mellorar a información 
académica destinada ás 
familias e á xestión do 
alumnado do centro 
 

3 .Mellorar a 

comunicación e a 

participación do 

profesorado coa 

Comunidade 

Educativa e co 

Concello 

Memoria anual do centro 1. Solicitar unha sección bilingüe para 
o Ciclo . 

 
2. Reunións periódicas coas entidades 
colaboradoras 

 
3.  Creación do viveiro de empresas 

 
4. Posta en funcionamento da aula de 
idiomas. 

 
 
 

1. Seguir a promoción do 

Ciclo. 
3.Mellorar a dotación do 
ciclo. 
4. Preparar a oferta de FP 
Básica. 
5. Preparar a oferta do 
PMAR de cara ao vindeiro 
curso. 

4. . Ampliar a oferta 

educativa do centro 

.Escritos e documentación 
achegada 

1. Mantemento dos Agrupamentos 
Específicos de LCL, LGL e Matemáticas  
en 1º, 2º de ESO 

 
2. Aumento dos grupos de PDC  

 

1. Petición de profesorado 
e distribución horaria  do 
profesorado ad hoc. 

 
 2. Elaboración dos grupos 
a partir dos informes 

5. Continuar coas 

medidas de atención 

á diversidade) 



 
 

 

 
 

4. Mantemento dos Reforzos/Apoio en 
1º e 2º ESO 

 
5. Potenciación do papel das PT con 
aqueles alumnos e alumnas que 
requiren atención personalizada 

 
6. Elaboración dos materiais das ACI 
para o alumnado que o precisar. 
7. Realizar Probas de Diagnóstico nos 
centros adscritos 

procedentes dos centros 
de primaria adscritos e en 
colaboración co 
Departamento de 
Orientación, tendo en 
conta as decisións das 
Xuntas de Avaliación. 

 
3. Incentivación da 
colaboración entre as 
Xefaturas dos Departa-
mentos Didácticos e 
Orientación  
 
4. Mellorar as canles de 
comunicación cos centros 
adscritos. 

.1. Memoria anual do 
centro. 

 
2. Estatísticas das 
cualificacións de final de 
curso 

 
3. Informe dos resultados 
AVALDIA 

 
4. Informe da análise dos 
resultados . 

1. Incremento da taxa do alumnado 
que promociona nun 10% 

 
2. Mellora das puntuacións obtidas na 
avaliación de diagnóstico de 2013 

1. Medidas de apoio e 
reforzo adoptadas nas 
avaliacións 

 
2. Flexibilidade dos 
agrupamentos específicos. 

 
3. Traballo específico das 
titorías potenciando os 
hábitos de lectura, as 
técnicas de traballo 
intelectual, a valoración 
do estudo e a organización 
das tarefas. 

6.Mellora dos 

resultados 

académicos do 

alumnado, en especial 

en 2º ESO, e da 

avaliación de 

diagnóstico 

 

1. Memoria anual de 

 
actividades. 

 
2. Estatística do 
programa MEIGA. 

 
3. Memoria da citada 
actividade e memoria 

 
anual do centro

 
 

 
 

1. Incrementar o  número de 
actividades realizadas na biblioteca ou 
organizadas polo seu equipo. 

 
2. Elevar o número de préstamos 
realizados. 

 
3.Incrementar o número de horas de 
apertura da Biblioteca, dentro das 
posibilidades de organización do 
centro 

 
4. Realizar  actividades de formación 
coa biblioteca como eixo. 

 
5. Coordinarse co resto das Bibliotecas 
dos centros educativos e coa 
Biblioteca Municipal para adoptar 
acordos que beneficien o fomento da 
lectura dos estudantes do concello. 

 
6. Formación a través do PFPP 

1. Incrementar o  número 
de actividades realizadas 
na biblioteca ou 
organizadas polo seu 
equipo. 

 
2. Elevar o número de 
préstamos realizados. 

 
3.Incrementar o número 
de horas de apertura da 
Biblioteca, dentro das 
posibilidades de 
organización do centro 

 
4. Realizar  actividades de 
formación coa biblioteca 
como eixo. 

 
5. Coordinarse co resto 
das Bibliotecas dos 
centros educativos e coa 

7. Impulsar o papel da 

biblioteca como 

recurso fundamental 

do centro e fomentar 

a realización de 

actividades 

relacionadas con ela e 

a súa integración na 

práctica docente. 



 
 

 

 
 

Biblioteca Municipal para 
adoptar acordos que 
beneficien o fomento da 
lectura dos estudantes do 
concello 
6.Recibir formación para a 
concepción dabiblioteca 
como elemento 
dinamizador das 
competencias básicas 

Memorias Plan Proxecta 1.Participar no Plan 
Proxecta Quérote + 
2.Fomentar a 
participación en 
outros plans 

8. Participación en 

Plans formativos 

1. Achega do estudo 

 
xunto coa memoria 

 
anual do centro. 

 
 

 
2.Facturas correspon-
dentes. 

1. Realización dun estudo do consumo 
enerxético e das posibles vías de 
redución do gasto (apagar 
ordenadores e luces ao saír de clase, 
ao fin da xornada lectiva) 

 
2. Implementación dalgún 

 
sistema de redución do 

 
consumo: progresiva substitución de 
luces actuais polo alumeado de 

 
baixo consumo, etc.) 

1. Realizar unha análise a 
fondo sobre os gastos do 
centro (suscricións, 
fotocopiadora, 
subministros de limpeza, 
gasóleo) 

 
2. Atopar fórmulas de 
pagamento que permitan 
aforrar, redistribuír  e 
reducir os gastos 

 
3. Flexibilizar os 
orzamentos dos 
Departamentos 
Didácticos e priorizar 
os gastos por 
proxectos 

9.  Procurar acadar 

unha xestión 

económica eficiente 

en tempos de crise 

 
Memoria de actividades 

1. Reunións periódicas co EDLG 

 
 

1. Colaborar nas 
actividades que realice o 
Equipo de Normalización e 
Dinamización da lingua 
galega 

 
2. Crear na páxina web 
unha radio escolar que 
axude ao 
desenvolvemento do seu 
labor 

 
3. Proporcionar a 
formación e apoio que 
necesiten para 
desenvolver a súa 
actividade 

12 .Apoiar ao Equipo 

de  Normalización e 

Dinamización 

lingüísticas 

Memoria de activiades 1.Creación do grupo de traballo da 1. Implementar a Semana 13. Fomentar a 



 
 

 

 
 

Semana Solidaria. 
2.Elaboración de materiais para o PAT 
3.Fomentar a relación con ONG, e 
Asociacións Solidarias 
 

Soldaria no PAT educación en valores 

 

2. HORARIO XERAL DO IES FÉLIX MURIEL DE RIANXO 

 2.1 HORARIO XERAL 

O horario de apertura do centro  é o seguinte: 

▪ De Luns a Venres: 8:00 - 14: 30   

▪ Luns e Martes: 16:00- 19:00 

 2.2 HORARIO LECTIVO 

O horario lectivo é o seguinte: 

▪ De Luns a Venres: 8:30- 14:10   

▪ Luns e Martes: 16:20- 18:50 

2.3 HORARIO E CONDICIÓNS DE USO DAS INSTALACIÓNS PARA O ALUMNADO 

CAFETARÍA: o seu horario axústase ao establecido no contrato da cafetería.  

BIBLIOTECA: A biblioteca permanecerá aberta desde as 9:20 ata as 13:20.  

No IES Félix Muriel ningún alumno ten solicitado comedor escolar. 

2.4 HORARIO E CONDICIÓNS  EN QUE O CENTRO PERMANECERÁ ABERTO PARA A COMUNIDADE 
ESCOLAR FÓRA DO HORARIO LECTIVO  

 O  centro permanecerá pechado, como norma xeral, fóra do horario lectivo. Abrirase cando así se requira 

para a realización de exames ou outras actividades cando previamente sexa solicitado a dirección do centro  

pola comunidade escolar. Será a dirección do centro, quen unha vez analizada e estudada a solicitude 

presentada resolva proceder a apertura deste.  

2.5 HORARIO DE VERÁN 

Durante os meses de Xullo e Agosto o horario da oficina para atención ó público será de 9 a 14:00,. 



 
 

 

 
 

 

3. ORGANIZACIÓN DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE ESCOLAR.  

 

3.1 NÚMERO DE RUTAS  E EMPRESAS  
 

O transporte escolar do IES Félix Muriel é realizado por 2 empresas de autobuses: 

● HRDOS. FRANCISCO GEY GONGÁLEZ, S.L. 

● AUTOCARES MUIÑOS S.L.U. 

Realízanse un total de OITO (8) RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR. 

3.2 ITINERARIOS E ALUMNADO TRANSPORTADO     

RUTA Nº 1: 

Empresa: HRDOS. FRANCISCO GEY GLEZ. S. L    DURACIÓN: 20 MINUTOS 

 
 

RUTA Nº 2: 

Empresa: HRDOS. FRANCISCO GEY GLEZ. S. L   DURACIÓN: 18 MINUTOS 

 



 
 

 

 
 

 

RUTA Nº 3: 

Empresa: HRDOS. FRANCISCO GEY GLEZ. S. L   DURACIÓN: 30 MINUTOS 

 

RUTA Nº 4:  

Empresa:AUTOCARES MUIÑOS S.L.U.   DURACIÓN: 25 MINUTOS 

 



 
 

 

 
 

RUTA Nº 5  

Empresa: AUTOCARES MUIÑOS S.L.U.   DURACIÓN: 25 MINUTOS 

 

 

RUTA Nº 6 

Empresa: AUTOCARES MUIÑOS S.L.U.   DURACIÓN: 18 MINUTOS 

 

 



 
 

 

 
 

 

RUTA Nº 7 

EMPRESA: AUTOCARES MUIÑOS S.L.U.   DURACIÓN: 22 MINUTOS 

 

 

 

 

 


