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1º ESO

MATERIAS SESIÓNS

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA (E-Dixgal) 4

EDUCACIÓN FÍSICA (E-Dixgal) 2

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL (E-Dixgal) 2

LINGUA GALEGA E LITERATURA (E-Dixgal) 4

LINGUA CASTELÁ E LITERTURA (E-Dixgal) 4

MATEMÁTICAS (E-Dixgal) 5

XEOGRAFÍA E HISTORIA 3

Elixir unha materia:

(Enumerar varias por orde de 

preferencia)

(E-Dixgal)

❑ AFONDAMENTO E/OU REFORZO DE LINGUA GALEGA

❑EDUCACIÓN FINANCEIRA

(unicamente se pode cursar en 1º ou 2º ESO)

❑ OBRADOIRO DE MÚSICA

❑ PAISAXE E SUSTENTABILIDADE

❑PROGRAMACIÓN 

(unicamente se pode cursar en 1º ou 2º ESO)

1

PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA

(Elixir unha opción. 

Cursará a mesma en toda a ESO)

❑ FRANCÉS 

❑ INGLÉS
3

SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA (Cursará a que non elixa como primeira) 2

Elixir unha materia
❑ RELIXIÓN 

❑ VALORES ÉTICOS
1

TITORÍA 1

TOTAL 32



PRAZO DE 

MATRÍCULA: 



PRAZO DE MATRÍCULA: 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:

Solicitude de matrícula debidamente cuberta e asinada por un proxenitor.

▪ Documento de formalización de matrícula oficial.

▪ Tres fotografías (facendo constar no reverso apelidos e nome do alumno/a matriculado), .

▪ Fotocopia do DNI/NIE.

▪ Carné escolar (debidamente cuberto, agás o número de expediente, e pegada unha das tres 

fotografías).

▪ Certificación académica expedida polo centro de procedencia:

▪ Fotocopia da tarxeta sanitaria.

▪ Fotocopia de todas as páxinas do libro de familia onde figuren anotacións. 

No caso de non coincidir a situación familiar coa reflectida no libro de familia deberá 

aportarse documentación acreditativa dos cambios (sentenza xudicial de separación ou 

divorcio e/ou o convenio regulador, ...)



SERVIZO TRANSPORTE ESCOLAR: RUTAS





Prazo solicitude vale material escolar: ata o 21 de xuño, inclusive.

Como: sede electrónica ou presencialmente no centro no que o alumnado estea

admitido para o cruso 2019/20.



HORARIO

 Luns 8:45 a 14:20 horas e de 16:30 a 18:10 horas. 

 De martes a venres de 8:45 a 14:20 horas.

 Recreos:

 10:25 – 10:40 horas

 12:20 – 12:40 horas

COMO SE ORGANIZAN OS GRUPOS

 Mesturando alumnado procedente dos diferentes centros.

 Alumnos e alumnas.

 Relixión/Valores Éticos.

 Expediente académico.

 Materias elixidas.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE:

 Desdobres.

 Apoios.

 Reforzos. Exención 2ª Lingua Estranxeira.

 Agrupamentos.

 Optatividade, ...



PLANS E PROGRAMAS EDUCATIVOS

GRUPO 

TEATRO:

TOXOS

http://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2017/05/12/aulas-vanguardia-comarca/1180256.html








NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO

Artigo 124.  Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, modificada pola Lei Orgánica 

8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.

Os centros elaborarán un plan de convivencia incorporado á Programación

Xeral Anual.

As normas de convivencia e conduta serán de obrigado cumprimento, e

deberán concretar:

• os deberes do alumnado e

• as medidas correctoras aplicables en caso de incumprimento, tomando en

consideración a súa situación e condicións persoais

As administracións educativas facilitarán que os centros, no marco da súa

autonomía, poidan elaborar as súas propias normas de organización e
funcionamento (NOF)





A. OBRIGA DE ASISTENCIA Á CLASE

1. FALTAS DE ASISTENCIA Á CLASE

II.  FALTAS ÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS/EXTRAESCOLARES

▪ Os pais/nais deberán de informar na maior brevidade posible (telefonicamente).

▪ Cumprimentar o formulario “Solicitude de xustificación de faltas de asistencia”

(dispoñible na Conserxería do centro) e entregalo ao/á titor/a xunto coa xustificación

documental o máis axiña posible.

▪ Comunicación da falta polo titor/a nos 5 primeiros días de cada mes.

▪ Actividades complementarias: desenvólvense en horario lectivo, teñen carácter

diferenciado polo momento, espazo ou recursos que utilizan: visitas, traballos de campo,

viaxes de estudo, conmemoracións, …

▪ Actividades extraescolares: realízanse fóra do horario lectivo. A participación é

voluntaria.

▪ Precísase autorización das familias.

▪ Os estudantes que non asistan á actividade, acudirán con normalidade ao centro.



FINANCIAMENTO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

▪ ACTIVIDADES GRATUÍTAS PARA 

ALUMNADO (Recursos económicos 

empregados: Subvención do Concello + 

Aportación do centro)

Actividades que supoñan saídas a:

▪ Arteixo 

▪ Betanzos

▪ Cambre

▪ Contorno Sada 

▪ A Coruña

▪ Costa Dexo

▪ Santa Cruz
▪ Oleiros

▪ ACTIVIDADES CON CUSTO (Recursos económicos aportados polas familias)
O equipo directivo arbitrará as medidas precisas para eximir do pago ao alumnado que se 

atope en situación social desfavorecida.

DISTANCIA
(IDA E VOLTA)

CUSTO POR ALUMNO

Ata 100 kms 2 €
Ata 200 kms 3 €
Ata 300 kms 4 €
Ata 400 kms 5 €
Ata 500 kms 6 €
Ata 600 kms 7 €



B. DEREITO DE NON ASISTENCIA Á CLASE

“Co fin de estimular o exercicio efectivo da participación dos alumnos nos centros

educativos e facilitar o seu dereito de reunión, os centros educativos establecerán, ao

elaborar as súas normas de organización e funcionamento, as condicións en que os seus

alumnos poden exercer este dereito. Nos termos que establezan as administracións

educativas, as decisións colectivas que adopten os alumnos, a partir do terceiro curso da

ESO, con respecto á asistencia á clase non terán a consideración de faltas de conduta

nin serán obxecto de sanción, cando estas fosen resultado do exercicio do dereito de

reunión e sexan comunicadas previamente á dirección do centro”

Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, disposición derradeira primeira, punto 5 que 

modifica o Artigo 8 da Lei 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do dereito á educación 



1. O/A presidente/a da Xunta de Delegados comunica á dirección do centro as razóns que

motivan a folga.

2. Convocatoria de reunión informativa da Xunta de Delegados.

3. Os delegados trasladan a información ao resto do alumnado co fin de proceder á

votación correspondente. Entenderase que o alumnado dun grupo apoia a “folga”

mediante a “non asistencia ás clases” se é secundada pola maioría do alumnado por

grupo (a metade máis un), respectando en todo momento as posicións individuais.

4. Reunión da Xunta de Delegados. Entenderase que o alumnado secunda a folga e esta

será efectiva se resulta respaldada pola maioría dos grupos (a metade máis un).

5. O/A presidente/a da Xunta de Delegados/as trasladará á Xefatura de Estudos a

intención dos estudantes de secundar a proposta de “non asistencia a clase” (prazo

mínimo de 3 días antes do dia previsto de folga).

6. A dirección do centro comunica ás familias a decisión da Xunta de Delegados.

Será decisión do profesorado determinar a necesidade de trasladar a outro día as probas

escritas convocadas.



C. RECOLLIDA ALUMNADO EN PERÍODO LECTIVO

▪ Alumnado maior de idade:

1. Comunicar ausencia ao cargo directivo de garda e cumprimentarán o formulario

correspondente.

2. Cando se incorporen ao centro xustificarán a falta.

▪ Alumnado menor de idade:

1. Precisará ser recollido por algunha das persoas autorizadas no momento de

formalizar a matrícula.

2. Cumprimentar o formulario que será facilitado en conserxería.

3. Cando se incorpore ao centro xustificarase a falta.



D.  ALUMNADO LESIONADO OU ENFERMO

1. Solicitar a un cargo directivo permiso para chamar a persoa autorizada para a

recollida do/a alumno/a.

2. Cumprimentar formulario de recollida pola persoa autorizada.

3. No caso de non ser posible a recollida pola persoa autorizada, o cargo directivo

valorará a situación e a conveniencia de contactar con emerxencias.

IMPORTANTE COMUNICAR ALUMNADO EN SITUACIÓN DE ALERTA ESCOLAR.



COMUNICAR ALUMNADO EN SITUACIÓN ALERTA ESCOLAR



E.  SOLICITUDE INFORMACIÓN RELATIVA AO ALUMNADO

1. Solicitude polos representantes legais do alumnado.

2. Como solicitar a cita?Varios instrumentos:

▪

▪ A través do alumnado,

▪ Telefonicamente, ...

3. No caso de considerar preciso completar información, concertar, a través do/a titor/a, reunión

co profesorado especialista correspondente.

4. No caso de proxenitores separados legalmente: o proxenitor que non ostente a garda e

custodia do menor ten dereito a recibir información nas mesmas condicións (terá que solicitalo,

xustificando que non está privado da patria potestade).



F. PROCEDEMENTO NO CASO DE ACUMULACIÓN DE FALTAS 

INXUSTIFCADAS

1. ALUMNADO EN IDADE DE ESCOLARIZACIÓN OBRIGATORIA.

Protocolo absentismo escolar.

2. RESTO ALUMNADO.

▪ Faltas previas ás probas escritas ou orais:

✓ Xusticación documental ou

✓ Caso contrario, posible medida correctora.

▪ Acumulación de faltas inxustificadas:

✓ Superior a 12: 1ª amonestación por escrito.

✓ Outras 12: 2ª amonestación por escrito.

✓ Outras 12: apertura dun Expediente Disciplinario por conduta grave.



G. NORMAS DE CONVIVENCIA

▪ Asistir diariamente e con puntualidade.

▪ Participar activamente.

▪ Portar o material preciso para o desenvolvemento das clases. Portar feitos os traballos

e deberes encomendados.

▪ Durante os períodos de descanso (recreos) o alumnado da ESO non poderá

permanecer nas aulas nin saír do centro.

▪ Non está permitido fumar, consumo de bebidas alcohólicas, practicar xogos

perigosos, …

▪ Respecto aos compañeiros, profesorado, persoal non docente e resto de membros da

comunidade educativa, ás instalacións do centro e á propiedade privada.

▪ Queda prohibido o uso do teléfono móbil e outros dispositivos electrónicos en todo o

recinto escolar. Unicamente estará permitido se é necesario para o desenvolvemento

dalgunha actividade académica e sempre baixo a supervisión e responsabilidade do

profesor correspondente.

▪ Está totalmente prohibida a gravación, manipulación ou difusión de imaxes dentro do

recinto escolar ou durante o desenvolvemento dalgunha actividade complementaria

ou extraescolar sen a autorización expresa das persoas protagonistas das mesmas ou

dos seus representantes legais (se son menores).

▪ Está prohibida a falsificación, alteración ou apropiación de documentos académicos.

▪ Serán especialmente perseguidas as actuacións relacionadas con posible acoso

escolar.



G. CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA. 







Lei 4/2011 de convivencia. Decreto 8/2015 que desenvolve a Lei 4/2011
H. MEDIDAS CORRECTORAS. 





I.  INSTRUMENTOS MELLORA DA CONVIVENCIA

I.1. PROGRAMA TITORÍA ENTRE IGUAIS (TEI)

❑Que é? 

Programa de convivencia para a prevención da violencia e o acoso escolar con maior

implementación en centros educativos españoles e un dos primeiros a nivel mundial.

Programa de Referencia en prevención de acoso escolar do Ministerio de Educación, Cultura

y Deportes.

Autor:Andrés González Bellido.

Basease na tutorización emocional entre iguais desde o respecto, empatía e compromiso.

❑Desde cando?

Iníciase no 2002 e aplícase en centros desde o 2003. Os centros que aplican o 

programa están integrados na REDE DE CENTROS TEI TOLERANCIA CERO e 

comparten recursos.

Hai tres equipos de traballo, investigación e avaliación para o desenvolvemento e 

innovación do programa: Universidade de Barcelona, Universidade de Santiago de 

Compostela e Universidade de Alicante.



❑ Como funciona?

O alumnado de 3º ESO faise cargo do alumnado que se incorpora ao centro en 1º ESO. 

Resulta suficiente para adquirir o hábito de axuda no resto dos cursos:

1º 3º     2º 4º       3º 1º Bach         4º 2º Bach



I.2. AULA DE CONVIVENCIA





J  CRITERIOS XERAIS PROMOCIÓN  ESO



Avaliación final 1º ESO: Valoración competencias clave.

Competencia
Media aritmética das materias que 

computan para a cualificación

Comunicación lingüística (CCL)

90%

(LG-LC-XH-

PRIMEIRA L. 

ESTRANXEIRA)

10%

(RESTO MATERIAS 

CURSADAS)

Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía    (CMCCT)

90%

(MATE-BIXE)

10%

(RESTO MATERIAS 

CURSADAS)

Competencia dixital (CD) TOTALIDADE DAS MATERIAS

Aprender a aprender (CAA) TOTALIDADE DAS MATERIAS

Competencias sociais e cívicas (CSC) TOTALIDADE DAS MATERIAS

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor (CSIEE)
TOTALIDADE DAS MATERIAS

Conciencia e expresións culturais 

(CCEC)
TOTALIDADE DAS MATERIAS



K.  SERVIZOS DISPOÑIBLES

▪ Servizo de Orientación.

▪ AbalarMóbil

▪ Aula virtual. Páxina web

▪ Transporte escolar.

▪ Alumnado ESO: previa solicitude.

▪ Alumnado Bacharelato: previa solicitude, no caso de existir prazas e contando coa

autorización da Consellería.

▪ Biblioteca.

A disposición do alumnado nos tempos de lecer. Resulta posible:

▪ Solicitar libros en préstamo.

▪ Consultar información na rede (dispón de 10 equipos para alumnado)

▪ Empregar o libro electrónico.

▪ Taquillas para alumnado.

Sitas en 1º ESO e nas plantas baixa, primeira e segunda. Para o seu uso é preciso solicitalas na

secretaría. Unha vez concedida farase entrega de 10€ en concepto de depósito que será

devolto ao remate dos estudos no centro (no caso de atoparse en perfecto estado).

▪ Reprografía

Na conserxería do centro é posible facer fotocopias (custo: 0,05 €/copia). Non se reproducen

libros.

Na biblioteca resulta posible facer pequenas impresións de traballos requeridos polo profesorado.

▪ Cafetaría

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/guia-mobil-familias-castellano.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesisaacdiazpardo/


L.  COMUNIDADE EDUCATIVA

▪ Consello escolar.
▪ Órgano no que están representados todos os membros da comunidade

educativa.

▪ Claustro

▪ Comisión de Coordinación Pedagóxica.

▪ Departamentos didácticos.

▪ Titores.

▪ Pais/nais/representantes legais.

▪ Xunta delegados.

▪ ANPA “As Brañas”.
▪ Coordinación de servizo de préstamo de libros.

▪ Viaxes.

▪ Actividades no centro.

▪ Persoal non docente.



GRAZAS POLA VOSA ATENCIÓN E BENVIDOS


