
 

Curso 2019/20 

 

 

 

• Transporte escolar. 

• Cafetaría. 

• Wifi. 

• Proxecto E-Dixgal 

• Biblioteca Luísa Villalta con servizo 

de préstamo, impresión, libro 

electrónico, actividades Club 

Lectura e integrada no PLAMBE. 

• Servizo de reprografía. 

• Taqui l l as a  d ispos ic ión do 

alumnado. 

• AbalarMóbil, como ferramenta de 

comunicación coas familias. 

• Páxina web. 

• Aula virtual. 

 

 

ies.isaac.diaz.pardo@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesisaacdiazpardo  

Tfno.: 881880942. Fax: 881880946 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesisaacdiazpardo


 

LOCALIZACIÓN: 

Rúa A Lagoa, 19 15.160 Sada. 

INSTALACIÓNS. 

O centro está formado por tres edificios conectados 

por corredores. Dispón de 18 aulas de grupo, 1 aula 

de apoio, 5 aulas de desdobre, 2 aulas de humanidades. 

Todas as aulas dispoñen de equipo informático e de 

proxección. Ademais conta con pavillón, aula de usos 

múltiples, taller de tecnoloxía, espazo maker, aula de 

música, 4 laboratorios (Física, Química, Bioloxía e 

Xeoloxía) 2 aulas de Debuxo, 2 aulas de Informática e 

a Biblioteca “Luísa Villalta”.  

 

O centro dispón dun amplo xardín e patio interior 

para o desfrute do tempo de lecer. 

 

OFERTA EDUCATIVA 

• Educación Secundaria Obrigatoria (ESO). 

• Bacharelato:   

Ciencias;   

Humanidades e Ciencias Sociais. 

• Educación Secundaria de Adultos (ESA). 

 

HORARIO: 

Ademais os luns pola tarde: 

 

 

 

 

Senpre hai un cargo directivo de garda que resolverá 

calquera dúbida, telefonicamente ou en persoa. 

 

IES ISAAC DÍAZ PARDO 

EQUIPO DIRECTIVO 

• Directora: María Sol Doval Casal. 

• Vicedirector: José Antonio Portos Mato. 

• Xefe de Estudos: Juan José Vázquez Pousada. 

• Xefe de Estudos Adultos: José Luis Martínez Arenas. 

• Secretaria: Mónica Gómez Penas. 
 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Orientadora: Nila García González. 

PROGRAMAS E PROXECTOS NOS QUE 

PARTICIPA O CENTRO 

• Proxecto E-Dixgal. 1º e 2º ESO. 

• Programa Titoría Entre Iguais (TEI). 

• Contratos programa. 

• Plan Proxecta. 

• Lanzadeiras,  

• Espazo Maker 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

• Puntualidade na asistencia. 

• Faltas de asistencia: comunicar ao inicio da xornada e 

xustificar inmediatamente. 

• Ao remate de cada sesión lectiva, o alumnado non 

poderá saír aos corredores. 

• Todos os membros da comunidade educativa velarán 

polo coidado e limpeza do centro, a conservación e o 

bo uso do material e das instalacións.   

• O alumnado asistirá ao centro en boas condicións de 

saúde e adecuadamente vestido e aseado,. 

• Respectar a todos os membros da comunidade 

educativa. 

• Portar o material escolar preciso e realizar as tarefas 

propostas polo profesorado. 

• Seguir as indicacións do profesorado e persoal non 

docente. 

• Asistir ás actividades complementarias e 

extraescolares,  

• Participar na xestión do instituto (Xunta de Delegados, 

Consello Escolar, …) 

• Está prohibido o uso do teléfono móbil e outros 

dispositivos electrónicos en todo o recinto escolar. 

Unicamente estarán permitidos se son necesarios 

para o desenvolvemento dalgunha actividade 

académica e sempre baixo a supervisión e 

responsabilidade do profesor correspondente. 

O incumprimento da norma levará implícita a 

medida correctora correspondente 

A educación no uso correcto dos dispositivos 

móbiles deberá ser un esforzo compartido desde 

todos os ámbitos. 

• Non dispensamos medicamentos. Se pensamos que 

os podemos precisar ao longo da xornada lectiva, 

traémolos de casa. 

OFERTA EDUCATIVA 1º ESO: 

 

1ª 2ª R 3ª 4ª R 5ª 6ª 

8:45 

9:35 

9:35 

10:25 

10:25 

10:40 

10:40 

11:30 

11:30 

12:20 

12:20 

12:40 

12:40 

13:30 

13:30 

14:20 

7ª 8ª 

16:30 

17:20 

17:20 

18:10 

MATERIAS TRONCAIS:  

Lingua Castelá e Literatura (E-Dixgal) 4 h 

Primeira Lingua  Estranxeira 3 h 

Matemáticas (E-Dixgal) 5 h 

Xeografía e Historia 3 h 

Bioloxía e Xeoloxía (E-Dixgal) 4 h 

MATERIAS ESPECÍFICAS  

Educación Física (E-Dixgal) 2 h 

Relixión/Valores Éticos 1 h 

Educación Plástica e Visual  (E-Dixgal) 2 h 

Segunda Lingua Estranxeira 2 h 

MATERIAS LIBRE CONFIGURACIÓN  

AUTONÓMICA  

Lingua Galega e Literatura (E-Dixgal) 4 h 

Educación Financeira/Paisaxe e Sustentabilidade/

Programación/Obradoiro de Música/

Afondamento e/ou Reforzo Lingua Galega  

(E-Dixgal) 

1 h 

TITORÍA 1 h 

TOTAL 32 h 


