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PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO  
 

0.-INTRODUCCIÓN 
 
 O presente proxecto educativo do I.E.S. “Francisco Sánchez” é o resultado dunha 
revisión xeral do anterior aprobado polo Consello Escolar no curso 2005-2006. 
 Tal redacción tivo como marco xeral de referencia: a Declaración Universal de Dereitos 
Humanos, a Constitución, a Loxse e a normativa vixente sobre educación en Galicia. A súa 
estructura é a que determina a normativa vixente coas modificacións que se consideraron 
necesarias. 
 O Proxecto Educativo é o documento básico, principal, que establece o funcionamento 
do Instituto, xa que os demais documentos de organización deste Centro (Proxecto Curricular, 
Programación Xeral Anual, Proxectos Didácticos, etc.) non poden contradicir a liñas xerais 
indicadas neste. 
 Este equipo directivo considera que o presente PEC necesita unha revisión máis 
minuciosa, que tentará levar a cabo nos vindeiros anos, coa colaboración de toda a comunidade 
educativa. 
  
1.- ORGANIZACIÓN XERAL DO INSTITUTO 
 
 A organización xeral do Instituto estará encamiñada á consecución dos seguintes fins, 
que constitúen os sinais de identidade do mesmo: 
-O pleno desenvolvemento da personalidade do alumno/a. 
-A formación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais e no exercicio da tolerancia e a 
liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia. 
-A adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, así como coñecementos científicos, 
técnicos, humanísticos, históricos e estéticos. 
-A capacitación para o exercicio de actividades profesionais. 
-A formación no respecto da pluralidade lingüística e cultural, pero sempre defendendo e 
potenciando a lingua e a cultura galega. 
-A preparación para participar activamente na vida social e cultural. 
-A formación para a paz, a coeducación, a defensa do medio ambiente, a cooperación e a 
solidariedade. 
 
 A organización xeral do Centro tamén estará orientada de maneira que a actividade 
educativa se desenvolva atendendo ós seguintes principios: 
-A máxima transparencia, información e busca de consenso en todo tipo de xestións. 
-A formación personalizada, que propicie unha educación integral en coñecementos, destrezas e 
valores morais do alumnado en todos os ámbitos da vida persoal, familiar, social e profesional. 
-A participación e colaboración dos pais/nais para contribuír á mellor consecución dos 
obxectivos educativos. 
-A efectiva igualdade de dereitos entre os sexos, o rexeitamento a todo tipo de discriminación, e 
o respecto a todas as culturas. 
-O desenvolvemento das capacidades creativas e do espírito crítico. 
-O fomento dos hábitos de comportamento democrático. 
-A autonomía pedagóxica do Centro dentro dos límites establecidos polas leis, así como a 
actividade investigadora dos profesores/as a partir da súa práctica docente. 
-A atención psicopedagóxica e a orientación educativa e profesional. 
-A metodoloxía activa que asegure a participación do alumnado nos procesos de ensinanza e 
aprendizaxe. 
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-A utilización diversificada de todos os medios didácticos dispoñibles e con atención crecente a 
novos  recursos didácticos. 
-A avaliación continua como medio de observación e corrección do proceso de ensinanza e 
aprendizaxe. 
-A avaliación dos procesos de ensinanza-aprendizaxe, do propio Centro e dos diversos 
elementos do sistema educativo. 
-A relación co entorno social, económico e cultural. 
-A formación no respecto e defensa do medio ambiente. 
 En función do anterior cumpre detallar os seguintes aspectos: 
 
a)Características do contorno escolar e necesidades educativas a satisfacer. 
 

I)Contorno escolar: 
 
O Instituto está situado no ámbito urbano do concello de Tui, pero ata agora non se 

pode dicir que estivera moi integrado nese ámbito a nivel escolar, máis ben o Centro era 
rexeitado e/ou minusvalorado, problema que tiña ou ten moito que ver coa antiga estructura das 
ensinanzas e tamén, en menor grao coas deficientes instalacións externas e visibles do 
Instituto.Actualmente o centro se atopa nunha positiva renovación, con melloras nas 
instalacións, o aspecto exterior do centro, a oferta de novas actividades máis participativas para 
os alumnos, polo que se está a converter nun dos institutos máis solicitados na zona. 

O Instituto, a nivel escolar recibe, na súa maior parte, alumnado das distintas parroquias 
de Tui e dalgúns concellos limítrofes, aínda hai que distinguir: 
-O alumnado da ESO ven, maioritariamente, das parroquias de Rebordáns, Ribadelouro, 
Paramos, Baldráns, Caldelas e Guillarei. Isto está determinado pola adscrición dos colexios de 
primaria de Caldelas, Rebordáns e Guillarei a este Instituto  
-O alumnado do resto de ensinanzas de réxime xeral como os Bacharelatos, segue a ter unha 
procedencia de todas as parroquias de Tui e concellos limítrofes, pero coa diferencia que 
apuntabamos anteriormente de que agora hai moitas solicitudes dende os outros institutos da 
zona. Os ciclos formativos tamén recollen das parroquias e concellos dos arredores de Tui; 
nalgúns ciclos formativos hai alumnado de lugares afastados como pode ser Vigo, Baiona, etc, 
en función da especificidade destes ciclos formativos. 
-O alumnado do réxime de adultos procede e procederá na súa maior parte do concello de Tui, 
aínda que posiblemente no futuro veña tamén de concellos achegados que non teñen tales 
ensinanzas. 
 
 II)Necesidades educativas a satisfacer. 
  

Facendo unha estimación en función das características socioeconómicas xerais dos 
lugares de procedencia do alumnado e de diferentes  circunstancias, pódese dicir con respecto ó 
alumnado que temos na actualidade que: 
-Nunha porcentaxe elevada a aspiración educativa do alumnado é rematar os seus estudios nun 
ciclo formativo para poder integrarse o antes posible no mundo laboral. O ciclo formativo será 
de grao medio ou superior en función das súas capacidades.  
-Unha porcentaxe pequena ten a intención de cursar estudios universitarios logo de facer un 
bacharelato ou un ciclo superior.  
-Unha porcentaxe pequena do alumnado da ESO (principalmente), non ten aspiración educativa 
ningunha, só están no Instituto porque lles obriga a lei ou os seus pais/nais e permanecen na 
espera de cumprir os 16 anos ou de convencer ós seus pais/nais, para incorporarse ó mundo 
laboral de maneira, maioritariamente, precaria. 
-O alumnado de adultos, ten a aspiración inmediata de alfabetizarse axeitadamente no caso do 
nivel I (persoas que non se escolarizaron no seu momento e inmigrantes),de prepararse para o 
acceso ó currículo  conducente á obtención do título de graduado en educación secundaria no 
nivel II, e de obter o título de graduado en educación secundaria no nivel III (persoas que 
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necesitan ese título no seu traballo actual ou futuro). As intencións futuras deste alumnado, 
posiblemente sexan continuar, progresivamente, co resto das ensinanzas de adultos que existan 
neste Instituto. 
 
 Cremos necesario un estudio das necesidades educativas do alumnado para solicitar 
algún ciclo máis ou cambio dos mesmos tendo en conta ademais que o outro Instituto deste 
concello parece que non vai impartir ciclos formativos. 
 Para o alumnado da ESO que non acada o título, necesitaríase un programa de garantía 
social. 

Por outra banda o centro, a través das súas actividades complementarias e 
extraescolares, intenta satisfacer ou complementar certas necesidades educativas, tratadas ou 
non no desenvolvemento normal das actividades educativas, mediante viaxes, charlas, 
actuacións de teatro, conmemoracións, actividades diversas nun día fixo pola tarde..., todas elas 
consideradas necesarias para a formación do alumnado.  
 
b)Ensinanzas que se imparten no Instituto.  
 
O Centro ten autorizadas na actualidade as seguintes: 
 

-Réxime Xeral: 
 
-Bacharelato Tecnolóxico: 1º curso e 2º curso. 
 
-Bacharelato de Ciencias Sociais e Humanidades: 1º curso e 2º curso. 
 
-ESO: 1º, 2º, 3º e 4º curso. 
 
-PDC de 3º de E.S.O (completarase o curso co vén co PDC de 4º de E.S.O.). 
 
-Ciclos formativos de grao medio: “Comercio” e “Equipos e Instalacións Electrotécnicas” 
 
-Ciclos formativos de grao superior: “Xestión Comercial e Mercadotecnia” 
 
 -Réxime de Adultos: 
 
-Nivel I ou Alfabetización. 
 
-Nivel II: Preparación para a obtención do título de Graduado en educación secundaria. 
 
-Nivel III: Obtención do título de graduado en educación secundaria. 
 
-OFERTA MODULAR: 
        -ciclo medio de comercio: F.O.L. 
                                                  Inglés comercial. 
                          Operacións no punto de venda. 
 
        -ciclo medio de equipos e instalacións electrotécnicas: Instalacións eléctricas de interior. 
                                                                                               Automatismos e cadros eléctricos. 
 
                   
 
2.- FINS E INTENCIÓNS EDUCATIVAS DO INSTITUTO.- 
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 A filosofía xeral en canto a fins e intencións educativas, debe ser que este sexa un 
Centro onde se conxuguen a axeitada formación do alumnado, a convivencia participativa, 
agradable e respectuosa no mesmo e a interacción co noso entorno. Así, pois, pódense fixar os 
seguintes fins e intencións educativas: 
  
A)-Ofrecer un ensino de calidade, integral, igualitario, non discriminatorio. 

 
Intentarase ofrecer un ensino de calidade, entendendo por tal, aquel no que unha 

maioría do alumnado logre acadar uns obxectivos xerais e específicos o máis avanzados 
posibles en función das súas capacidades e pretensións. Isto implica unha atención diversificada 
atendendo á heteroxeneidade de capacidades e motivacións do alumnado presente nos distintos 
grupos. 

De cara a intentar ofrecer o mellor ensino posible, no proxecto curricular figuran e 
figurarán os criterios xerais sobre metodoloxía, avaliación, obxectivos xerais e demais factores 
que interveñen no proceso de ensinanza/aprendizaxe, que se consideren máis axeitados cara a 
ofrecer un ensino de calidade. 

A análise e tomas de decisión sobre os referidos aspectos da práctica educativa deben 
consensuarse a través dunha coordinación do profesorado por medio de reunións do 
departamento, equipos docentes, Comisión de Coordinación Pedagóxica e Claustro.  
Os referidos criterios metodolóxicos e de avaliación que figuren no proxecto curricular do 
centro terán que estar presentes nas programacións didácticas das distintas áreas, materias ou 
módulos e en consecuencia, o profesorado está obrigado a unha práctica educativa que non os 
contradiga. 

Os obxectivos xerais que debe acadar o alumnado na súa formación e que figuran no 
Proxecto Curricular (adaptados dos oficiais) recollen de maneira xeral os coñecementos 
teóricos, prácticos e de actitudes e valores, de forma que, o alumnado que os supere acade unha 
formación integral, que lle permita abordar de maneira satisfactoria novos estudios ou a 
posible vida laboral e tamén facerse como persoa. 

Ademais a necesidade dunha formación integral é algo que está relacionado coa 
convivencia no Centro, onde o alumnado debe aprender, como mínimo, a formarse e 
comportarse como persoa.. Tamén se debe ter de conta que o alumnado dos ciclos formativos 
remata facendo prácticas nas empresas, ás cales non debe chegar só cunha formación teórica, 
senón tamén cunha boa formación práctica e un axeitado grao de madurez persoal. 

Os coñecementos teóricos, na súa maior parte serán abordados especificamente nos 
distintos departamentos de área/materia, pero os coñecementos prácticos poden ser traballados 
de maneira conxunta e organizada polos distintos profesores/as de cada materia, o mesmo que 
os diversos valores e actitudes, que deben ir asociados e estar sempre presentes cando se traten 
os outros tipos de contidos, reforzando así entre todos/as a formación integral do alumnado. 

Así mesmo, cara a conseguir o obxectivo dunha formación integral o Instituto debe ter 
unha oferta ampla de optativas e itinerarios na ESO e nos Bacharelatos, para que o alumnado 
poida ter unha formación diversificada, o máis ampla posible dándolle prioridade ós intereses 
do alumnado e como tal, tamén integral.    

Ademais deberase manter un tratamento igualitario e non discriminatorio con 
respecto a ningún alumno/a por razón das súas capacidades de aprendizaxe, ideas, raza, sexo, 
relixión, lugar de orixe, nacionalidade, relacións persoais, idioma, situación económica ou 
outras.  
 
B)-Coñecer e integrarse a todos os efectos no noso contorno. 

 
O centro ten e manterá relacións con diversas entidades públicas e privadas do contorno, 

de cara a integrase plenamente neste, así relacionarase con: 
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-Os sindicatos de traballadores/as desta zona e organizacións estudiantís, para a defensa do 
ensino público. 
-O Concello para a: realización de prácticas en alternancia, actividades extraescolares, apoio en 
diversas reivindicacións,  etc. 
-O Servicio Galego de Colocación e a Cámara de Comercio de cara a temas de orientación 
laboral, cursiños diversos, etc. 
-As empresas do contorno cara á realización de Prácticas en Alternancia para o alumnado de 
ciclos formativos e a colocación dos alumnos ou alumnas que vaian rematando os seus estudios 
e para a realización de visitas pedagóxicas ás mesmas, cesión de instalacións, etc. 
-Outras entidades e centros de ensino, en xeral, para a organización de actividades 
complementarias ou extraescolares, orientación académica do alumnado, formación do 
profesorado e outros temas. 
-Os centros de primaria adscritos (Caldelas, Rebordáns e Guillarei). 
-O CE.FO.RE., para a formación do profesorado e a cesión de instalacións do centro para 
cursiños. 
-Os comercios ou empresas da zona para compras diversas, procurando facer as mesmas nesta 
zona, agás que as condicións económicas da compra sexan moi desfavorables.  
-Os medios de comunicación para transmitir á sociedade o que aquí acontece.  
-As parroquias do entorno para diversas visitas, de maneira que haxa unha interacción no 
coñecemento entre elas e o noso Instituto. 
-A Consellería de Sanidade para aspectos relacionados coa educación para a saúde. 
-Protección Civil de Tui, para uso das nosas instalacións e colaboración en saídas pedagóxicas.  
-Colectivos ecoloxistas, para a colaboración na conservación do medio ambiente. 
 
C)-Fomentar a harmonía e a convivencia participativa entre os diferentes membros da 
comunidade educativa. 

 
A convivencia entre os diferentes membros da comunidade educativa, veñen reguladas 

máis polo miúdo no Regulamento de Réxime Interno do Instituto e na normativa vixente.  
A axeitada aplicación do referido regulamento debe solucionar os problemas de 

convivencia  de maneira satisfactoria para toda a comunidade educativa, é dicir, buscando un 
punto intermedio tal que permita un axeitado desenvolvemento das clases e outras actividades, 
pero sen chegar a ser un regulamento represivo que cause medo no alumnado. Ademais, fóra de 
regulamentos e outras normativas, unha boa convivencia, favorece o traballo e rendemento de 
todas as persoas deste centro e non ten porque ser incompatible co respecto ás persoas. 

Sobre todo en idades baixas, o alumnado está en proceso de formación en canto ó xeito 
de convivir cos demais, polo que será labor dos demais membros da comunidade educativa 
corrixir esas carencias cando sexa preciso. Isto non se contradí con que simultaneamente se 
fomente dentro e fóra da aula unhas relacións axeitadas entre o alumnado e/ou entre profesorado 
e alumnado, o cal será, sen dúbida, positivo no proceso de aprendizaxe, labor que deben realizar 
os profesores/as e especialmente o titor/a, asesorados polo Departamento de Orientación. 

As actividades complementarias e extraescolares, polo seu carácter lúdico-educativo 
achegan entre si a todos os sectores da comunidade educativa que participan nelas, polo que se 
debe potenciar a participación do maior número de persoas posible. A existencia dunha tarde 
semanal para tales actividades, debe contribuír positivamente en tal sentido, aínda máis que 
outras actividades máis espalladas no tempo. 

A potenciación de valores como a tolerancia, responsabilidade, solidariedade, traballo 
en equipo, non discriminación, coeducación, pacifismo, ecoloxismo e outros favorecen, sen 
dúbida, unha axeitada convivencia entre todos/as. Estes valores deben ser fomentados en todo 
tipo de accións: nas clases normais, nas actividades complementarias, na documentación e 
impresos do Instituto, nos taboleiros de información, etc. 

 En todo caso a convivencia debe ser participativa de xeito que todos os sectores da 
comunidade educativa teñan o máximo de información sobre aqueles temas do seu interese, para 
así, se o desexan, poder ter os elementos de xuízo necesarios e suficientes para unha toma de 
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decisión axeitada e/ou se é o caso, poidan participar activamente na organización e/ou 
realización das accións derivadas de tales decisións. 
 
 
D)-Ofrecer unha ampla variedade de actividades complementarias e extraescolares. 

 
Diversos aspectos positivos sobre este tipo de actividades xa foron referidos nos 

epígrafes anteriores, aquí fálase delas outra vez, para non esquecer a súa importancia nos fins e 
intencións educativas do Instituto. 

Con elas, preténdese que o alumnado aprenda a ocupar o seu ocio de maneira formativa 
xa que estas teñen unha parte organizativa na que o alumnado participa e polo tanto adquire 
unha aprendizaxe. Ademais adquirirán coñecementos que, ás veces, non é viable dar dentro da 
programación didáctica de cada materia. E por outra banda, o seu carácter lúdico humaniza e 
harmoniza a convivencia no centro. 

Ademais das correspondentes viaxes pedagóxicas, celebracións, charlas, actuacións de 
grupo de teatro, etc. e que se desenvolven espalladas ó longo do curso, débese manter unha 
tarde dedicada a este tipo de actividades para que poidan ter unha continuidade formativa e de 
convivencia.  

En todas elas actuarase de maneira coordinada e organizada co Equipo de 
Normalización Lingüística, cos departamentos, cos titores/as, co alumnado ou coas persoas ou 
órganos correspondentes, todo elo coordinado a través do equipo directivo. 
 
 
3.- OBXECTIVOS DO INSTITUTO CARA Á NORMALIZACIÓN 
LINGÜÍSTICA.-  
 
Tendo en conta a realidade lingüística galega, onde: 
 

-A lingua castelá é a lingua dominante, por ser a lingua de prestixio, empregada polos 
sectores sociais dominantes e á que recorren as clases populares cando a persoa interlocutora é 
“importante” e na que non dubidan en instalarse cando cren medrar na escala social. 

-A lingua galega é empregada a cotío polos sectores populares da sociedade galega, 
aínda maioría.  

-A nosa lingua nestes intres vive unha pequena expansión cualitativa ó introducirse en 
ámbitos de uso que antes non tiña, pero por contra, vive un forte retroceso cuantitativo ó 
aumentar fortemente o monolingüísmo en castelán e retroceder o monolingüísmo en galego.  

Este forte retroceso ven orixinado polos cambios na sociedade galega nestes últimos 
anos: desruralización, medios de comunicación case totalmente castelanizados, escolarización 
en lingua castelá, falta de vontade da administración política de facer cumprir a cativa lei de 
normalización lingüística, etc. 

-A escolarización en lingua castelá de ensino vén ser un instrumento básico de 
desgaleguización, xa que os nenos/as galego falantes acaban deixando o seu idioma. 

Ante a grave situación do idioma galego, parece lóxico e urxente potenciar un proceso 
de normalización lingüística no ensino, que xunte vontades individuais do profesorado e do 
alumnado nun esforzo e compromiso colectivo que contribúa a evitar a desaparición da lingua 
propia dos galegos/as. 
 

De enquisas feitas polo equipo de normalización lingüística, despréndese o  seguinte: 
 
-O alumnado vive na súa maioría nun ambiente familiar galego, pero hai un retroceso xeracional 
no uso e os pais/nais e avós empéñanse na súa maioría en falarlle castelán ó noso alumnado. 
-O uso do galego polo alumnado vai descendendo dende o empregado na súa casa, ata o usado 
nas conversas coas amizades e compañeiros e ata o máis baixo, que é co profesorado.  
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-Resulta esperanzador que o alumnado prefira maioritariamente as clases en galego, aducindo 
razóns como “porque estamos en Galicia”, “porque somos galegos/as”, “porque é o noso 
idioma”, “porque temos que potenciar a nosa lingua”, ... e que o alumnado que as prefire en 
castelán aduce maioritariamente razóns de hábito. 
-O profesorado, pola contra, ten un ambiente familiar castelán falante, na súa maioría. 
-A porcentaxe de galego falantes aumenta considerablemente no Instituto, o que hai que valorar 
moi positivamente, anque non chega ós niveis desexables. 
-Nas clases emprégase maioritariamente o castelán nos materiais e recursos didácticos e nos 
exames e só se pode considerar maioritario o uso do galego a nivel oral. 
-As razóns aducidas polo profesorado para non dar as clases en galego son: falta de hábito, falta 
de coñecemento do idioma, falta de material en galego, medo ó ridículo, falta de aprecio polo 
noso idioma, ... 
 

En conclusión, tendo en conta  a procedencia do alumnado dunha zona galego falante  e 
que, a pesar de ser escolarizados en castelán, unha alta porcentaxe solicita con claridade as 
clases en galego; parece lóxico recoller neste Proxecto Educativo as seguintes medidas cara á 
normalización lingüística: 

 
-Que se impartan en galego un mínimo do 50% das materias, áreas ou módulo de cada grupo de 
alumnos/as; ademais, por suposto, das que obriga á lei da Normalización Lingüística. 
-Utilización do galego en todas as actividades administrativas e as comunicacións internas e 
externas do Centro. 
-Uso do galego en todas as comunicacións e relacións coas familias do alumnado. 
-Emprego do galego en todas as actividades extraescolares e complementarias. 
-Organizar todo tipo de actividades sobre lingua e cultura galega. 
-Utilización do galego, na medida do posible, en todo o material elaborado polo profesorado 
(exames, apuntamentos, libros, fichas de traballo, ...).  
-Introducir contidos nitidamente galegos que contribúan a un mellor coñecemento da nosa 
realidade e cultura, en todas as materias, áreas e módulos que se impartan no Centro. 
-Solicitar da administración, material didáctico, libros, cursiños, ... 
-Colaborar coa Mesa pola Normalización Lingüística nas distintas campañas en defensa do noso 
idioma. 
-Darlle nomes de personalidades da cultura galega ás aulas do Instituto. 
 
 
4.-ADECUACIÓN Ó CONTEXTO DO INSTITUTO DOS 
OBXECTIVOS XERAIS DAS ETAPAS.- 
  

A Comisión de Coordinación Pedagóxica fixo e fará unha análise e reformulación, dos 
obxectivos xerais de cada unha das etapas educativas que se imparten no Instituto. Para facelo 
tivo e terá en conta as características do alumnado, as súas circunstancias ambientais e as 
necesidades educativas que teñen. 
 Os obxectivos xerais da etapa non deben ser papel mollado, burocraticamente puro, 
senón que, xunto cos obxectivos propias de cada materia, área ou módulo, teñen que servir de 
referencia no proceso avaliativo do noso alumnado, tanto na avaliación específica de cada 
módulo, materia ou área, como en decisións avaliativas colexiadas. 
 
5.- REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR DO INSTITUTO.- 
  

É a parte do Proxecto Educativo do Centro que regula, describe e explica o 
funcionamento do Instituto en función do propio Proxecto Educativo e da lexislación vixente, 
pola súa extensión figura como anexo ó presente documento. 
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6.-OFERTA DO CENTRO EN ITINERARIOS EDUCATIVOS, 
OPTATIVAS, ACTIVIDADES E SERVICIOS. 
 
A)ITINERARIOS EDUCATIVOS.- 
 

Nas ensinanzas actuais que se imparten no Instituto, pódense contemplar os seguintes 
itinerarios educativos, naquelas ensinanzas onde é factible establecelos, e sempre tomando 
como criterio prioritario os intereses educativos do alumnado, sobre outro calquera tipo de 
interese: 
 
I) En 4ºESO, contémplanse tres itinerarios educativos, combinando as materias/áreas opcionais 
e optativas, fixando tres das catro posibles en cada itinerario ou opción, resultando: 
 
*O itinerario ou opción “1”, enfocado ós ciclos formativos de grao medio, e cara ó bacharelato 
de Ciencias, fixa como materias/áreas opcionais ou optativas:  
-Tecnoloxía ou EPV. 
-Física e Química. 
-Bioloxía e Xeoloxía. 
 *O itinerario ou opción “2”, enfocado cara ó bacharelato de Tecnoloxía ou a ciclos formativos 
de grao medio,  fixa como materias/áreas opcionais ou optativas:  
-Bioloxía e Xeoloxía ou EPV 
-Física e Química. 
-Tecnoloxía 
 *O itinerario ou opción “3”, enfocado cara ós ciclos formativos de grao  medio, e cara ó 
bacharelato de Letras, Sociais e ó de Artes, e fixa como materias/áreas opcionais ou optativas:  
-Música 
-Latín ou Educación Plástica e Visual. 
-Informática ou 2ª Lingua Estranxeira. 
 
II) No módulo 4 (Nivel III, EPA), contémplanse dúas opcións: 
       •     Opción A: 
         Comunicación: A lingua como instrumento para organiza-lo coñecemento. 
         Natureza: Saúde e medio ambiente. 
         Tecnolóxico-matemático: Traballo e empresa. 
         Sociedade: Economía e traballo. 
       •     Opción B: 
         Comunicación: A comunicación persoal e profesional. 
         Natureza: Máquinas e productos. 
         Tecnolóxico-matemático: Aplicacións da tecnoloxía informática. 
         Sociedade: Arte e lecer. 
Poderase elixir opcións diferentes por cada un dos ámbitos. 
 
III) En 1º de Bacharelato as materias obrigatorias son: Lingua Galega e literatura, Lingua 
Castelá e literatura, 1ª Lingua estranxeira (Inglés/Francés), Filosofía e cidadanía, Educación 
Física, Relixión ou Atención Educativa e Ciencias para o mundo contemporáneo. As 
modalidades son dúas: Ciencias e Tecnoloxía e outra modalidade para Humanidades e Ciencias 
Sociais. Dentro de cada unha das modalidades ofrécense dous itinerarios. Na modalidade de 
Ciencias e Tecnoloxía, un itinerario de Ciencias e outro para Tecnoloxía e, dentro da 
modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais, un para Humanidades e outro para Ciencias 
Sociais..Os itinerarios son catro nos que se combinan as materias propias da modalidade coas 
optativas das cales teñen que elixir unha. 

I.-Itinerario de Tecnoloxía: 
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 Materias propias da modalidade: Matemáticas I, Física e Química e Tecnoloxía Industrial I 
ou Deb. Técn. I. 

 Materias optativas: 2ª Lingua estranxeira, Debuxo Técnico I, Bioloxía e Xeoloxía, 
Tecnoloxía Industrial I, Tecnoloxía da Información e Comunicación e Música I  
 II.- Itinerario de Ciencias: 
Materias propias da modalidade: : Matemáticas I, Física e Química e Bioloxía e Xeoloxía. 
Materias optativas: 2ª Lingua estranxeira, Debuxo Técnico I, Bioloxía e Xeoloxía, 
Tecnoloxía Industrial I, Tecnoloxía da Información e Comunicación, e Música I 
III.- Itinerario de Humanidades: 
Materias propias da modalidade: Historia do mundo Contemporáneo, Latín I e Grego I. 
Materias optativas: 2ª Lingua estranxeira, Tecnoloxía da Información e da Comunicación, e 
Música I. 
IV.- Itinerario de Ciencias Sociais 
Materias propias da modalidade: Historia do mundo Contemporáneo, Matemáticas 
asociadas ás Ciencias Sociais e Economía. 
Materias optativas: 2ª Lingua estranxeira, Tecnoloxía da Información e da Comunicación, e 
Música I. 
Ademais na modalidade de Humanidades e CC. SS. Poderase elixir como optativa unha 
materia propia doutro itinerario. 
 

IV) En 2º de Bacharelato tanto Tecnolóxico como de Humanidades e Ciencias Sociais as 
materias obrigatorias son: Lingua castelá e literatura, 1ª Lingua estranxeira (Inglés/Francés), 
Historia de España e Lingua galega e Literatura. E os itinerarios son os seguintes: 

• Bacharelato Tecnolóxico: os itinerarios son tres nos que se combinan materias propias 
da modalidade coas optativas das cales teñen que elixir dúas. 

o Vía Científico-Técnica 
Materias propias: Matemáticas II, Física e Debuxo Técnico. 
Materias optativas: Tecnoloxía Industrial II, Electrotecnia, Mecánica e 2ª Lingua 
estranxeira, Métodos estatísticos e numéricos, Química e Ciencias da Terra. 
o Vía Científico-Técnica e Vía Ciencias da Saúde 
Materias propias: Matemáticas II, Física e Debuxo Técnico. 
Materias optativas: 2ª Lingua estranxeira, Bioloxía e Química. 
o Ciclos Superiores (non selectividade) 
Materias propias: (terán que elixir tres).- Tecnoloxía Industrial II, Electrotecnia, 
Mecánica e Debuxo Técnico. 
Materias optativas: 2ª Lingua estranxeira, Tecnoloxía Industrial I, Electrotecnia, 
Debuxo Técnico e Ciencias da Terra, Economía e Organización e Música II. 

• Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais: os itinerarios son dous nos que se 
combinan materias propias da modalidade coas optativas das cales teñen que elixir 
dúas. 

o Itinerario de CienciasSociais 
Materias propias: Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II, Xeografía e 
Economía e Organización de Empresas. 
Materias optativas: 2ª Lingua estranxeira, Introducción ás Ciencias Políticas, 
Música II e Historia e Xeografía de Galicia. 
o Itinerario de Humanidades 
Materias propias: Historia da Filosofía, Latín II e Historia da Arte. 
Materias optativas: 2ª Lingua estranxeira, Literatura galega do século XX, Música 
II, Literatura Hispánica, Historia e Xeografía de Galicia, Grego II, Economía e 
organización de Empresas . 

 
B) OPTATIVAS. 
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A idea é ofrecer o maior número de optativas posibles que permite a normativa vixente, 
para favorecer e diversificar a formación do alumnado.  

Así, nas ensinanzas vixentes ata agora neste Instituto, que non foron especificadas nos 
itinerarios, ofrécense as seguintes: 
 
No 1º ciclo da E.S.O. non hai optativas segundo a LOE. O alumnado só terá que elixir entre 
Inglés e Francés e Relixión ou Hª das Relixións ou Atención Educativa. 
No 2º ciclo da E.S.O., ademais das eleccións que se teñen que facer no 1º ciclo en canto á 1ª 
lingua estranxeira e á Relixión, o alumnado poderá matricularse de:  

- 2ª Lingua Estranxeira dos departamentos de Inglés/Francés. 
- Cultura Clásica do departamento de Latín. 
- Taller de Iniciativas Emprendedoras do departamento de Economía. 
- Iniciación Profesional á Electricidade e á Electrónica do departamento de Electricidade. 
- Iniciación á Tecnoloxía Informática do departamento de Administrativo e de 

Tecnoloxía. 
- Educación ético-cívica de 4º ESO é do departamento de Filosofía (por acordo de 

Claustro no caso de que este departamento non precisara destas horas pasarían 
automaticamente ó departamento de Xeografía e Historia). 

- Física e Química 
- Bioloxía e Xeoloxía. 
- Educación Plástica. 
- Latín. 
- Tecnoloxía. 
- Música 
 

 C) ACTIVIDADES.- 
 

Poden ser actividades complementarias e extraescolares. 
As complementarias son as que, formando parte da programación, teñen carácter 

diferenciado das normais, como: viaxes de estudo, visitas, conmemoracións ou semellantes. 
As extraescolares poden formar parte da programación xeral do I.E.S, pero son fóra do 

horario lectivo. 
Nun caso e noutro son voluntarias e necesitan autorización paterna cando son fóra do 

recinto escolar e no caso das actividades fixas semanais. Dentro delas distínguense as seguintes:  
 

a) Actividades fixas semanais. 
 
Son un día pola tarde, o martes, e delas encárganse voluntariamente unha serie de 

profesores/as dentro do seu horario de permanencia no Centro e en horario parcial ou total nesa 
tarde. 

A participación do alumnado nestas actividades é voluntaria e con autorización paterna 
e en todo caso, advírteselles ós pais da exención de responsabilidades do I.E.S. no caso de que 
non estean no centro en tales horas.  

As actividades previstas variarán en función do profesorado dispoñible e da demanda do 
alumnado, as máis comúns veñen a ser:  Teatro, fotografía, carteis/informática, internet, música, 
mecanografía por ordenador, revista, ecoloxía e deportes varios como futbiño. Estas actividades 
poden variar ó longo dos cursos en función da súa evolución  
 

b) Visitas pedagóxicas:  
 

Serán organizadas coa anticipación necesaria a petición dos departamentos, titores, 
alumnado, grupos das actividades extraescolares ou outros/as. 

Procurarase que todos os grupos do Centro participen nalgunha visita e que esta sexa no 
día que menos horas de clase teñan. 
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O financiamento do transporte das mesmas correrá  a cargo do alumnado e do I.E.S. ó 
50% aproximado, cunha estimación do custo segundo o aforo completo/incompleto do autobús. 

 
c) Conmemoracións. 

 
Organizadas en colaboración cos distintos departamentos, o Equipo de Normalización 

Lingüística e a Asociación de Nais e Pais, celebraranse as festas cíclicas anuais, coincidindo 
coas súas épocas tradicionais: Magosto, Nadal, Entroido, Festa das Letras Galegas, Festa de Fin 
de Curso, subida ao monte Aloia, etc. 

A participación do alumnado é voluntaria pero, se se observa que é escasa pódese 
suprimir a celebración.  

Para potenciar a asistencia ás mesmas e evitar excesiva ocupación de horas lectivas, 
procurarase que haxa clase nas primeiras horas da mañá. 
 

d) Intercambios escolares europeos. 
 
Independentemente da coparticipación en diversas actividades con outros centros 

próximos, potenciaranse a participación con centros estranxeiros, nos diversos tipos de 
intercambios escolares que sexan de interese, especialmente aqueles que implican a relación con 
centros educativos europeos e que están financiados pola Unión Europea. 

  
e) Charlas, actuacións de Grupos de Teatro e outras. 

 
Organizaranse en colaboración cos distintos departamentos, ANPA e/ou equipo de 

normalización lingüística, as charlas que sexan posibles, sobre temas de interese para o 
alumnado: música, deportes Olimpíada de Xogos Tradicionais, mercadotecnia, escaparatismo, 
psicoloxía, normalización lingüística, educación para a saúde, ecoloxía, orientación laboral, 
orientación académica, etc. 

Serán organizadas e realizadas en función do grupo ou grupos ós que lle poida interesar 
e do escaso tamaño da aula de usos múltiples. 

A participación nas mesmas é voluntaria para o alumnado, aínda que se consideran 
como integradas na programación didáctica da materia ou materias en cuestión, a asistencia ás 
mesmas terá carácter obrigatorio. 
 
D) SERVICIOS. 

 
Ó dispor de toda a comunidade educativa, podemos considerar como tales os seguintes: 
 
I)Fotocopiadora: 
 
Faranse fotocopias para a comunidade educativa nun horario a establecer na 

Programación Xeral Anual e que debe permitir a realización de encargos laboriosos no resto do 
horario. O custo das fotocopias para a comunidade educativa será a prezo de custo.  

 
II) Biblioteca: 
 
O horario da biblioteca coincide co horario lectivo ordinario, tanto para o servicio de 

préstamo/devolución, como para a estancia nela. 
As ensinanzas de adultos teñen ademáis, unha pequena biblioteca de aula. 
 
III) Secretaría: 
 
A secretaría estará aberta para a atención de cuestións de carácter administrativo da 

comunidade educativa pasada, actual ou futura no horario axeitado para cubrir tal servicio. 
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IV) Cafetería: 
 
Á cafetería ten un horario de apertura matinal, que coincide co escolar. No horario de 

tarde, o servizo faise a través de máquinas expendedoras. 
 
V) Orientación Académica e Profesional. 
 
Hai un departamento de Orientación, para a orientación académica e profesional e a 

atención psicopedagóxica do alumnado ou para resolver dúbidas ou cuestións ó resto da 
comunidade educativa.  

Tal servicio será no horario de permanencia no Centro da profesora encargada. 
 
VI) Aparcadoiro. 
 
No aparcadoiro do Instituto no poden entrar/aparcar vehículos de persoas alleas a esta 

comunidade educativa, agás autorización expresa. 
O resto da comunidade educativa aparcará de xeito organizado e determinado no 

Regulamento de Réxime Interior. 
 
VII) Taquillas. 
 
O centro dispón dun centanar de taquillas de alugueiro para o alumnado que o necesite. 

Cómpre depositar unha fianza de 25 euros ao principio do curso que se devolverán de non haber 
desperfectos. 

 
VIII) Outros servicios: 
 
Como poden ser, aulas de informáticas, aula de usos múltiples, pistas deportivas ou 

outros,  estarán dispoñibles en todo o horario lectivo, pero sempre que nese lugar non haxa clase 
e que exista un profesor de garda ou outro que se encargue do control do alumnado que solicite 
utilizar tales servicios. 
 
 
 
 7.-FORMAS DE COLABORACIÓN E PARTICIPACIÓN ENTRE 
OS DISTINTOS SECTORES DA COMUNIDADE EDUCATIVA. 
   

Antes de comezar lembremos que os sectores principais da comunidade educativa son 
catro: profesorado, persoal de administración e servicios, alumnado e pais/nais. 

Os órganos de participación que existen nun I.E.S. son os seguintes: 
-Específicos  do profesorado: Claustro, Equipo Directivo, Departamentos, Comisión de 
Coordinación Pedagóxica, Equipos Docentes, Coordinación de Formación en Centros de 
Traballo. 
-Específicos do alumnado: Xunta de Delegados/as e Asociacións de Alumnos/as (non hai). 
-Específicos dos pais/nais: Asociacións de Pais/nais  
-Coparticipados por alumnado, profesorado e persoal de administración e servicios: Equipo de 
Normalización Lingüística. 
-Participados por toda a comunidade educativa: o Consello Escolar, máximo órgano de goberno 
do Centro e no que ademais participan o Concello e as empresas (estas aínda non, neste intre). 
De nova aparición no curso 07-08 é o Observatorio de Convivencia, creado no seo do Consello 
Escolar e con representación dos catro sectores da comunidade educativa. A súa función é 
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elaborar un Plan de Convivencia que velará pola mellora da convivencia escolar no centro sobre 
todo previndo educativamente os casos de maior gravidade como poden ser os de acoso escolar. 

Os principais documentos de funcionamento dun I.E.S. son: 
-O presente Proxecto Educativo do Centro: que elabora o equipo directivo, para o que 

poden facer propostas o Claustro, a Xunta de Delegados, a Asociación de Pais/Nais e 
Asociacións de Alumnos/as e que aproba o Consello Escolar. Forma parte del o Plan de 
Acollida, o Plan de Convivencia (en proceso de elaboración), o Plan TIC (en proceso de 
elaboración), o Plan Lingüístico de centro (en proceso de elaboración) e o Plan Lector (en 
proceso de elaboración). 

-O Regulamento de Réxime Interior: que ó formar parte do P.E.C. ten as mesmas 
características en elaboración, propostas e aprobación. 

-O Proxecto Curricular do Centro: que redactan os equipos docentes (ciclos formativos) 
e a Comisión de Coordinación Pedagóxica, con propostas dos equipos docentes, departamentos, 
Departamento de Orientación, Equipo de Normalización Lingüística e Coordinador de 
Formación en Centros de Traballo e que finalmente é aprobado polo Claustro. 

-As programacións didácticas, que elaboran e aproban os departamentos. 
-A Programación Xeral Anual : que elabora o equipo directivo, para o que poden facer 

propostas o Consello Escolar, Claustro, a Xunta de Delegados, a Asociación de Pais/Nais e 
Asociacións de Alumnos/as e que aproba o director. 

 
De todas maneiras, a idea central é potenciar a participación activa e responsable de 

toda a comunidade escolar na xestión do Centro máis alá incluso do que establece a normativa 
vixente para cada sector. 

Para iso dende os distintos estamentos deste Instituto procurarase dar a maior 
información posible a toda a comunidade educativa que poida (se é o caso) e/ou deba estar 
interesada en calquera tema, para así poder colaborar e participar de maneira axeitada ó dispor 
dos elementos de valoración necesarios para iso. 

En consecuencia os distintos sectores participarán no funcionamento do Instituto da 
seguintes maneira: 

 
 

A) ALUMNADO.- 
 
O alumnado colabora e participa no funcionamento xeral do Centro en diferentes niveis 

ou ámbitos: 
-Na súa propia aula con peticións diversas, xerais ou específicas e que poden facer 

chegar ós distintos órganos do Centro a través do seu delegado/a ou subdelegado/a, dos seus 
representantes ou do propio titor/a, peticións que serán tramitadas e/ou atendidas en función da 
súa viabilidade. 

-Na xunta de delegados integrada polos delegados/as de todos os grupos e os 
representantes no Consello Escolar e que pode facer propostas a outros órganos do Centro sobre 
actividades, horarios, Equipo de Normalización Lingüística, e outras accións e decisións que 
afecten ó alumnado. 

-Na representación que teñen no Consello Escolar (catro alumnos/as) e que dispón de 
voz en voto en todo tipo de decisións sobre o funcionamento do Centro (agás nas 
especificamente académicas que determina a normativa vixente). 

 
O alumnado será informado nun taboleiro de anuncios de todo aquelo que lle poida 

interesar sobre o funcionamento do Centro e incluso en asuntos de interese elevado e/ou urxente 
será avisado mediante a colocación de carteis nos distintos edificios do Instituto. 
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B)   PROFESORADO.- 
 
O profesorado tamén debe e pode colaborar e participar no funcionamento xeral do 

Centro en diferentes ámbitos ou niveis, facendo, debatendo e votando, se é o caso, diversas 
propostas xerais ou específicas. 

Así, ademais de a nivel individual, participa como mínimo nos equipos docentes de 
grupo, no seu departamento e no Claustro e ademais, se é o caso, pode participar directa ou 
indirectamente na Comisión de Coordinación Pedagóxica, no Equipo de Normalización 
Lingüística, no departamento de Orientación, nas Prácticas en Empresas, no Consello Escolar e 
no Equipo Directivo. 

A relación entre os distintos órganos citados é complexa e vén regulada na normativa 
vixente, pero pódese establecer unha secuencia xeral de tratamento e aprobación dos temas que 
podería ser a seguinte: 

 
-Temas especificamente académicos:  

 
 

 
 
                                                       
 
 
  

Comisión de 
Coordinación 
Pedagóxica 

Departamentos 
Prácticas en Empresas 
Equipo directivo 
Equipos docentes 
Equipo de Normalización Lingüística 

Claustro 

-Temas de funcionamento xeral (nesta secuencia no Claustro poderíanse tratar propostas 
doutros sectores da comunidade educativa): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O profesorado será informado no 
correspondente taboleiro e se é o caso 

individualmente de todos aqueles temas que poidan ser do seu interese sobre o funcionamento 
do Instituto. 

Claustro Consello 
Escolar 

Departamentos 
Prácticas en Empresas 
Equipo directivo 
Equipos docentes 
Equipo de Normalización Lingüística 
Alumnado 
Pais/nais 
Persoal Administración e Servicios 

 
C).PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVICIOS.- 

 
Este sector tamén debe e pode colaborar e participar no funcionamento xeral do Centro, 

aínda que está un pouco limitado por non ter órganos propios de participación. De todas 
maneiras as súas propostas individuais, deben ser escoitadas e analizadas polos demais órganos, 
especialmente polo equipo directivo (do que depende organizativamente) e por suposto participa 
con voz e voto no Consello Escolar. 

O persoal de administración e servicios será informado de todos aqueles temas que 
poidan ser do seu interese sobre o funcionamento xeral do Instituto. 
 
D).PAIS/NAIS.- 
  

Actualmente existe unha Asociación de Nais e Pais, con representación directa no 
Consello Escolar tal como establece a Lei. 
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 A relación entre pais/nais e titores/as e a información sobre o proceso avaliativo do 
alumnado é potenciada, mediante a entrega personalizada dos informes de avaliación a 
aqueles/as cando o seu fillo/a é menor de idade 
 A maiores este sector da comunidade educativa ten representación no Consello Escolar, 
a través do cal colabora e participa con voz e voto no funcionamento xeral do Instituto 
 Os pais/nais tamén serán informados, mediante correo ou a través dos seus fillos/as de 
todo aquelo que lles poida interesar sobre o funcionamento xeral do Centro. 
 
 
8.-FORMAS DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL 
COS SERVICIOS SOCIAIS E EDUCATIVOS DO CONCELLO E 
OUTRAS INSTITUCIÓNS. 
 
 O Instituto colaborará cos distintos servicios socioculturais do Concello de Tui, como 
poden ser: Radio Tui, Casa da Xuventude, Asistencia Social, Área Panorámica, etc.,  

A forma de colaboración será participando naquelas actividades de interese que 
organicen integrándoas na Programación Xeral Anual do Centro, ou sinxelamente dando todo 
tipo de información a toda a comunidade educativa sobre os distintos servicios e actividades que 
ofrecen, para se que poidan aproveitar deles, se así o desexan. 

 
O Instituto tamén terá colaboración e intercambios culturais con outras entidades como : 

a) Os centros de educación primaria adscritos ó Instituto e que son os de Rebordáns, Guillarei 
e Caldelas, de cara á realización de algunha actividade extraescolar conxunta, que vaia 
preparando positivamente ó alumnado destes centros cara á súa futura incorporación ó noso 
Instituto. 

b) Outros Institutos achegados, especialmente o outro deste Concello, o I.E.S. “San Paio”. Con 
todos eles, cara á organización e participación conxunta en actividades extraescolares  que 
poidan ter un interese común para todos os centros. Dentro da denominación de Institutos 
achegados débese incluír tamén ás Escolas de Secundaria portuguesas. 

c) Departamentos universitarios. 
d) As empresas ou institucións que acollen a alumnado do noso Instituto para a realización da 

súa formación en empresas. Neste caso a colaboración é máis ben formativa que cultural 
anque non se debe desbotar a mesma, no caso de patrocinio dalgunha actividade dese tipo. 

 
As empresas ou institucións coas que o Instituto ten asinado contrato de colaboración para a 

realización de formación en empresas son as seguintes: 
 
I)Concello de Tui: 
 
-Asesores do Baixo Miño 
-Asesoría Bacesa. 
-ATC Torrealday 
-Bolero Moda 
-Caixa Pontevedra 
-CaixaGalicia. 
-Cámara de Comercio 
-Complestuy S.L. 
-Electrodán Tui 
- Euro-C.K.P., S.A. 

-Estéllez Galicia S.A. 
-Fradeco S.L. 
-Galtuiex S.L. 
-Mirabel Cociñas S.L. 
-Natalia Vilas López 
-Ocaso Seguros 
-Portela 
-Procuradería. 
-Xestión Tui S.L. 
- Dunas 
- MM3 
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II) Concello de A Guarda: 
 
-Español y Pérez S.L. 
-Concello 
-RC2 España, S.A.  

-José Manuel González Álvarez 
-Frutas Serafín 

 
 
 
III) Concello de Mos: 
 
-Hamann Álvarez. -Serigrafía Plastigraphic, S.L. 
 
IV) Concello de O Porriño. 
 
-Alfaya Suministros S.L. 
-Bético 
-Cablinal. 
-Canteiros do Porriño Reunidos. 
-Cerámica Mas S.A. 
-Despacho Avogados Asociados 
-Establecimientos Pérez Leirós 
-Euroroca 
-Jorge Ledo Barreiro. 
-Kiwi España S.A. 
-RECSA 

-Lignotock. 
-Litografías Espinosa. 
-Lyrsa. 
-Maderas Porriño. 
-Manuel Tomás 
-Santaz-Censa. 
-Vilas y López. 
-Viza Automoción S.A. 
-Xylazel S.A. 
-Rodimóvil, S.L. 

 
V) Concello de Salceda de Caselas. 
 
-Ángel González Quintas. 
-Electricidad Hermanos Requejo S.L. 
-Electricidad Paramos S.L. 

-Galnac S.L. 
-Plastic Omnium Industrial S.A. 
 

 
VI) Concello de Salvaterra do Miño 
 
-Granja “Los Rosales” 
 
 
VII) Concello de Santiago de Compostela: 
 
-Sanlusa Santiago S.L. 
 
VIII) Concello de Tomiño: 
 
-CaixaGalicia. 
-Electro Enfer  
-Lito-Sport. 

-Pycflorga S.A.T. 
-Santos Import S.L. 

 
IX) Concello de Vigo: 
 
-Gespesa Asesores. 
-Grupo Gonzacoca. 
-Ascensores Enor S.A. 
-Toys “R” US Iberia S.A. 

-Hospital Meixoeiro. 
-Comercial Automoto 
-Importaco. 
-Hispanomoción S.A. 
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-Galega de Electricidad 
-Servicios Eléctricos Louriña, S.L. 
-Zara 
-Pull&Bear 

-Talleres y Suministros José Ruíz Blanco, S.L. 
-Inselga, S.L. 
-Springfield 

 
X) Concello de Pontevedra: 
 
-Victoriano Moldes Ruibal, S.A. 
 
XI) Concello de Mondariz: 
 
-Aguas de Mondaríz. Fuente del Val, S.A.  
 
XII) Concello de Ponteareas: 
 
-Boinscon-Expert  
 
 
 
9.-ATENCIÓN EDUCATIVA AO ALUMNADO QUE NON OPTE POLAS 
ENSINANZAS DE RELIXIÓN. 
 
 Segundo o acordado en reunión da Comisión Pedagóxica deste centro, e 
aprobado polo Claustro, o alumnado que non opte polas ensinanzas de Relixión 
(confesional ou non confesional) deberán realizar, co seu profesor correspondente, 
traballos que desenvolvan destrezas básicas (lectura-comprensión, memorización, 
habilidades manuais, cálculo, etc) con material aportado polo departamento de 
Orientación ou outros departamentos. Tamén, como alternativa, podera optarse pola 
realización de actividades de estudo durante esa hora. 
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