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Autoprotección en centros escolares 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

 Pediuse a colaboración dos departamentos 
para a incorporación de novos fondos, coa dotación 
orzamentaria do Plan de Mellora de Bibliotecas Esco-
lares de Galicia. Parte desta dotación destinouse a 
comprar novo mobiliario que cambiou completamente 
a estética da nosa biblioteca. 

 Están a disposición de toda a comunidade 
educativa algúns dos fondos en DVD e CD. Lémbrase 
que o préstamo é de só 7 días. 

 Por último, enviouse aos pais e ás nais do 
alumnado un escrito ofrecéndolles a posibilidade de 
utilizar as nosas instalacións e os nosos fondos. 

 Desde o comezo do curso, para a biblioteca 
escolar compráronse novos fondos que se poden con-
sultar na dirección de Internet http://
www.opacmeiga.rbgalicia.org/, entrando na páxina do 
centro. 

 Tamén se elaboraron dúas guías, unha de 
lectura, das novidades deste primeiro trimestre, e outra 
de formación de usuarios para traballar cos alumnos e 
alumnas nas titorías de 1º da E.S.O. 

 A nosa biblioteca dispón de 10 ordenadores 
fixos con acceso a Internet, e tamén hai posibilidade 
de conexión WIFI. 

 A sociedade actual está sometida a diferentes ris-

cos. Estes riscos, grazas aos avances científicos e tecno-

lóxicos, poden, en moitos casos, predicirse, pero noutros é 

imposible facelo. 

 Nunha sociedade cada día máis tecnificada, o 

risco aparece como unha realidade da que hai que tomar 

conciencia para saber prevelo e así vivir con máis seguri-

dade. Crear unha cultura preventiva é unha necesidade 

primordial, e desde os centros educativos temos a obriga 

de facelo. 

 O centro escolar, como lugar físico onde a comu-

nidade escolar convive durante un gran número de horas, 

debe de saber previr as situacións de emerxencia, así como 

saber actuar correctamente no caso de que ocorra algunha. 

Tomar conciencia disto é de vital importancia para a segu-

ridade de toda a comunidade educativa. 

 Por iso, e tendo en conta situacións que se produ-

ciron no noso centro e provocaron un certo nerviosismo 

colectivo ao non saber actuar ante certas emerxencias, in-

tentarase desde o centro iniciar unha campaña de concien-

ciación entre toda a comunidade educativa, comezando, 

primeiramente,  coa entrega dun folleto informativo de 

primeiros auxilios ao profesorado, e o tratamento deste 

tema en horas de titoría.   

Aula de idiomas 

A DIRECCIÓN 



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COM-

PLEMENTARIAS PARA O 1º TRIMESTRE 

  

TABOLEIRO DE ANUNCIOS PROXECTO EDUCATIVO DE 
CENTRO (P.E.C.) 

 Está a disposición de todo o profesorado na Xefatura 

de Estudos a nova relación de permisos, licenzas e excedencias, e 

o prodecemento a seguir para cada situación. 

 

 Sería recomendable que as mesas da sala de profesores 

e profesoras non se dedicasen a acumular todo tipo de material, 

senón que estiveran limpas para que o traballo nelas fose un pou-

co máis agradable. 

  

 No BOE do 6 de novembro de 2007 saíu o Real Decre-

to 1467-2007 de 2 de novembro polo que se establece a estrutu-

ra do bacharelato e se fixan as súas ensinanzas mínimas. 

  

 En canto ás convocatorias do concurso de traslados 
temos: 

•  Orde do 30 de outubro de 2007 pola que se convoca 
concurso de traslados de ámbito autonómico entre funcionarios 
do corpo de mestres. (DOG 8 de novembro de 2007). 

•  Orde do 31 de outubro de 2007 pola que se convoca 
concurso de traslados entre funcionarios docentes dos corpos 
de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de for-
mación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, 
catedráticos e profesores de música e artes escénicas, profeso-
res e mestres de taller de artes plásticas e deseño. (DOG 9 de 
novembro de 2007). 

•  Resolución do 31 de outubro de 2007, da Secretaría 
Xeral da Consellería de Educación e OrdenaciónUniversitaria, 
pola que se anuncian os postos de traballo vacantes que serán 
obxecto de provisión no concurso de traslados entre funciona-
rios do corpo de mestres, convocado pola Orde do 31 de outu-
bro de 2007. (DOG 9 de novembro de 2007). 

 

 O próximo Claustro de Profesores e profesoras será o 
día 22 de novembro de 2007 ás 16:15 horas. 

Como sabedes, un dos obxectivos a medio 
prazo do centro é elaborar o P.E.C., e por iso comezaron 
a funcionar distintas modalidades de traballo para redac-
tar certas partes do mesmo. 

 
Entre estas modalidades están dous grupos de 

traballo: 

• As TIC nos procesos didácticos e proce-
sos organizativos dos centros educativos, no que parti-
cipan Mª del Carmen Begide Fernández, Javier Conde 
Vázquez, Mª Isabel Fernández Prado, Eusebio Antonio 
Fraga Castro, Aura Marina Míguez González, José Ma-
nuel Puente Novoa (coordinador) e María Sol Sánchez 
Moure. 

• Educación para a convivencia. Resolu-
ción de conflitos. Educación e valores, no que traba-
llan Patricia Arias Muñoz, Rosa María Cid Galante, Mª 
Paz Gayoso Ferreiro, Araceli Gómez Couceiro, Anun-
ciación López Méndez, Mª del Pilar Martínez Pereira, 
Camilo Ojea Bouzo, Mª del Carmen Pérez Hernández 
(coordinadora) e Juan Manuel Vázquez Vázquez. 
 

Tamén o equipo de biblioteca pretende redac-
tar un proxecto lector para o centro ao longo do curso. 

 
Desde Orientación, coordinado por Patricia 

Arias Muñoz, elaborarase un plan de acción titorial e 
de atención á diversidade tendo en conta a nova lexis-
lación educativa. 

 
Por último, existe unha comisión formada por 

Isabel Alcántara Lobelle, Javier Conde Vázquez, Ma-
nuel Figueiras Fernández e  Susana Vázquez González, 
que intentan comezar a elaboración do proxecto lingü-
ístico do centro. Esta comisión está aberta a todo o 
profesorado que queira colaborar. 

 
En definitiva, o que se pretende é construír un 

marco que sirva de guía á comunidade educativa, que-
dando claros unha serie de obxectivos, funcións, nor-
mas, etc..., que ao estar recollidas por escrito sexan 
asumidas por todos e por todas. 


