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1. CONTORNO SOCIOECONÓMICO DO CENTRO 
 

O I.E.S. Lama das Quendas situase no concello de Chantada (Lugo). As actividades 

económicas da zona de cobertura do centro dependen dos seguintes sectores: 

 

Sector agrogandeiro: A gandería é un dinamizador económico de gran importancia; o gando 

común é a base para un 20% da poboación chantadina e maniféstase na cooperativa ICOS, que 

abrangue as cooperativas Medela Taboada, Codipraga (Carballedo) e Cofaro (Centulle), e é un 

referente no sector en Galicia. 

 

Conviven con este importante sector vacún pequenas explotacións de gando ovino. 

 

No sector agrario compre destacar a produción de produtos ecolóxicos como a castaña, a 

cereixa e as mazás para a sidra, pero é a viticultura a que ocupa unha gran superficie do concello, 

incluída a zona na denominación de orixe RIBEIRA SACRA, sendo un motor de dinamización 

económica (24 adegas comercializan a súa produción). Tamén o cultivo en socalcos, único na 

comunidade, converte a zona nun importante atractivo turístico polas súas paisaxes  

 

A industria: O polígono industrial “Os Acibros” aglutina gran parte da actividade económica 

de Chantada, contando coa presenza de diversas empresas relacionadas coa transformación de 

produtos agrarios (Castañas Naiciña, Sidrería Galega, etc…). 

 

Sector servizos: Unha porcentaxe da poboación dedícase a traballar nos comercios, bares e 

restaurantes que hai na vila, na artesanía Téxtil e da madeira. 

 

En canto ás familias, o modelo familiar da meirande parte das familias é o tradicional, e en 

moitos casos conviven varias xeracións da mesma familia no mesmo fogar, aínda que os cambios 

experimentados na sociedade xa empezan a aparecer nas familias do noso alumnado, existindo 

algunhas familias monoparentais, pero en xeral podemos dicir que son familias estables e enraizadas 

na comarca. O nivel económico está na media rural da Comunidade Autónoma. 

 

En canto ao ámbito cultural das mesmas, non existen datos obxectivos recentes que informen 

sobre este aspecto. 
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O número de alumnos/as nos últimos anos oscila entre os 275 e 325, aproximadamente, 

repartidos entre E.S.O, Bacharelato e Educación Secundaria de Adultos, aínda que no presente curso 

escolar no chega aos 300. A este alumnado hai que engadir o que cursa o programa CUALE-Inglés. 

 

No tramo da E.S.O. o alumnado son rapaces e rapazas da vila e parroquias de Chantada, que 

estiveron escolarizados na etapa de primaria nos dous centros públicos que posúe a vila, do centro de 

protección de menores ou de Carballedo ou O Saviñao. 

 

En Bacharelato case todo o alumnado corresponde ao que supera a E.S.O. no centro, aínda 

que tamén veñen mozos e mozas de Taboada e O Saviñao. 

 

Na Educación Secundaria de Adultos os alumnos e alumnas pertencen a concellos limítrofes 

do concello de Chantada, ademais do propio concello. 

 

No programa Cuale (ensinanzas de idiomas), os/as alumnos/as son maioritariamente do noso 

centro e asisten ás clases fóra do horario lectivo, pero tamén hai alumnado do I.E.S. Val do Asma de 

Chantada. 

 

 Nos últimos anos, por diferentes situacións (sociais, económicas ou familiares), vense 

detectando alumnado con falta de hábitos de traballo, escaseza de motivación, atraso no proceso de 

maduración persoal, aprendizaxe deficiente das áreas instrumentais, etc.., e que por diversos motivos 

non pode recibir o apoio e reforzo que precisa no seo da súa familia.  

 

Durante os cursos 2009/2010 e 2010/2011, o instituto entrou na rede de centros educativos 

galegos que participaban no plan PROA na modalidade de acompañamento, de maneira que este 

servira de elemento de reforzo educativo para alumnado de 1º e 2º de E.S.O. que presentaba as 

anteriores características, ademais de mellorar a comunicación e o compromiso mutuo do docente, 

alumnado e familia. 

  

 Posteriormente, nos cursos 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 o noso 

centro participou nos contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros educativos, 

coa actuación de reforzo, orientación e apoio (PROA), na modalidade de acompañamento escolar fóra 

do horario lectivo. 
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2. OBXECTIVOS DO PROGRAMA 
 

2.1. OBXECTIVOS XERAIS DO CENTRO  
 

O obxectivo fundamental da nosa comunidade educativa é o exercicio da educación entendida 

como un proceso de maduración humana, que estimule o interese polo estudio e o espírito de 

superación, e que fomente a integración social e a realización individual, tanto intelectualmente como 

laboral dos/as alumnos/as. 

 

Os obxectivos xerais que están recollidos no noso Proxecto Educativo de Centro relacionados 

co programa son: 

 

a) Desenvolvemento pleno da personalidade do/a alumno/a. 

b) Capacitar aos alumnos e ás alumnas para que se comuniquen correctamente nas dúas 

linguas cooficiais da comunidade galega, e polo menos nunha lingua da Unión Europea. 

c) Adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, de coñecementos científicos, 

técnicos, humanísticos, históricos e artísticos, estimulando o pensamento creativo como estratexia de 

solución de problemas. 

d) Orientación académica e capacitación para o exercicio de actividades profesionais 

fomentando a utilización das novas tecnoloxías da información e da comunicación como medio para a 

optimización e rendemento no propio posto de traballo. 

e) A conexión do/a alumno/a coa realidade do seu contorno. 

f) Desenvolvemento da responsabilidade individual e do esforzo persoal, así como a 

capacidade de regular o aprendizaxe do alumnado, aumentando a súa autoestima, e potenciando as 

iniciativas persoais. 

 

 

2.2. OBXECTIVOS XERAIS DO PROGRAMA  
 

Tendo en conta as actuacións para as que se elabora o presente programa de mellora do éxito 

escolar, teríamos os seguintes obxectivos: 

 

a) Identificar as dificultades e problemas do alumnado en relación coa aprendizaxe 
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b) Lograr un clima de aula e de centro que favoreza o proceso de ensinanza e aprendizaxe. 

c) Favorecer a atención educativa dos colectivos máis vulnerables para mellorar a súa 

formación e previr os riscos de exclusión social 

d) Mellorar a competencia en comunicación lingüística e, en concreto, da lectura como medio 

para a aprendizaxe, promovendo o uso das bibliotecas e dos espazos comúns de aprendizaxe. 

e) Mellorar o nivel de adquisición de competencias de todo o alumnado nas etapas de ensino 

obrigatorio. 

f) Elevar os niveis de éxito escolar no ensino obrigatorio. 

g) Apoiar a evolución e a integración do alumnado con maior capacidade e motivación para 

aprender, afondando nos coñecementos dalgún campo de actividade. 

h) Implicar os pais, nais ou titores/as legais do alumnado na súa educación e nos procesos de 

ensinanza e aprendizaxe. 

i) Lograr a colaboración da administración local, dos empregadores e doutras institucións 

naqueles ámbitos que favorecen a escolarización e a formación da poboación. 

j) Mellorar a calidade da educación e os resultados escolares. 

 
 

2.3. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA  
 

2.3.1. Con respecto ao centro 

 

a) Aportar os medios, instalacións e profesorado suficientes para o desenvolvemento do 

programa. 

b) Controlar a asistencia do alumnado seleccionado ao programa. 

c) Convocar as reunións necesarias para unha boa coordinación entre as familias e o 

profesorado responsable do programa. 

d) Integrar o programa como parte do Proxecto Educativo do Centro. 
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2.3.2. Con respecto ao alumnado 

 

a) Desenvolver estratexias de aprendizaxe, técnicas de motivación, métodos. 

b) Contribuír ao desenvolvemento de actitudes participativas no centro e no seu entorno 

social. 

c) Traballar aspectos relacionados con valores como o esforzo persoal, a solidariedade ou a 

tolerancia. 

d) Reforzar as seguintes competencias básicas: 

� Competencia en comunicación lingüística. 

� Competencia matemática. 

� Tratamento da información e competencia dixital. 

� Competencia para aprender a aprender. 

� Autonomía e iniciativa persoal. 

 

 

2.3.3. Con respecto ás familias. 

 

a) Incrementar o compromiso das familias en relación co proceso de ensino-aprendizaxe do 

alumnado. 

b) Manter a comunicación co centro educativo. 
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3. RELACIÓNS DE ACTUACIÓNS A DESENVOLVER 

 

Tendo en conta o anterior, a nosa comunidade educativa decidiu volver a recoller no presente 

programa a seguinte actuación: 

 

Reforzo, orientación e apoio, na modalidade de acompañamento escolar fóra do horario 

lectivo. 

 

 Nesta actuación tamén se incluirían medidas que incidan na mellora da escritura, lectura e 

cálculo, xa que como se xustificará no apartado 3 deste programa, tamén se poden considerar como 

necesidades dentro do centro educativo. 

 

Todas as actividades relacionadas coas anteriores actuacións irían destinadas ao alumnado dos 

catro cursos da E.S.O. 
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4. RAZÓNS QUE XUSTIFICARÍAN A ACTUACIÓN 

 

4.1. DATOS ACADÉMICOS DO ALUMNADO DE E.S.O.  
 

A primeira razón para intentar mellorar o rendemento académico do noso alumnado da E.S.O. 

pódese atopar analizando os datos académicos nos últimos catro cursos: 

 

 

CURSO 2012-2013 

 

Nivel Promoción 
Promoción con 

pendentes 
Promoción 

imperativo legal 
No promoción Total alumnado 

1º E.S.O. 41 10 3 4 58 

2º E.S.O. 32 10 0 4 46 

3º E.S.O. 38 5 0 4 47 

4º E.S.O. 48 4 0 2 54 

 

 

  

  

 

 



Programa de reforzo, orientación e apoio (PROA) 2016/2017. 9 

I.E.S. Lama das Quendas de Chantada (Lugo) 

CURSO 2013-2014 

 

Nivel Promoción 
Promoción con 

pendentes 
Promoción 

imperativo legal 
No promoción Total alumnado 

1º E.S.O. 38 6 4 12 60 

2º E.S.O. 37 10 0 9 56 

3º E.S.O. 32 5 2 5 44 

4º E.S.O. 33 11 0 1 45 

 

 

  

  

 

CURSO 2014-2015 

 

Nivel Promoción 
Promoción con 

pendentes 
Promoción 

imperativo legal 
No promoción Total alumnado 

1º E.S.O. 31 6 6 6 49 

2º E.S.O. 39 4 1 7 51 

3º E.S.O. 41 10 0 3 54 

4º E.S.O. 32 6 0 2 40 
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CURSO 2015-2016 

 

Nivel Promoción 
Promoción con 

pendentes 
Promoción 

imperativo legal 
No promoción Total alumnado 

1º E.S.O. 32 0 6 3 41 

2º E.S.O. 28 6 1 8 43 

3º E.S.O. 31 13 0 5 49 

4º E.S.O. 40 5 0 3 48 
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A partir dos datos anteriores, compróbase que nos últimos catro cursos académicos segue 

habendo repetidores, aínda que cada ano van reducíndose. Tamén se observa que hai alumnado que 

promociona con pendentes, ou promociona por imperativo legal ao non poder repetir dúas veces no 

mesmo curso. 

 

Por todos é sabido que moito alumnado que promociona con pendentes podería mellorar 

con unha atención máis individualizada, e o mesmo ocorre con aquel que promociona por 

imperativo legal (lembremos que este alumnado está a repetir curso e non acada obxectivos para 

pasar ao seguinte curso). 

 

Centrándonos nas materias instrumentais (Matemáticas, Lingua Castelá e Lingua Galega), 

obtivéronse os seguintes resultados nos anteriores cursos: 
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CURSO 2012-2013 

MATEMÁTICAS 

Nivel Insuficiente Suficiente Ben Notable Sobresaliente 

1º E.S.O. 6 14 11 21 6 

2º E.S.O. 6 11 13 13 3 

3º E.S.O. 4 8 13 16 2 

4º E.S.O. 3 8 10 18 8 

LINGUA CASTELÁ 

Nivel Insuficiente Suficiente Ben Notable Sobresaliente 

1º E.S.O. 8 15 14 15 6 

2º E.S.O. 4 17 9 12 4 

3º E.S.O. 1 16 9 14 3 

4º E.S.O. 2 7 4 15 19 

LINGUA GALEGA 

Nivel Insuficiente Suficiente Ben Notable Sobresaliente 

1º E.S.O. 3 14 13 21 6 

2º E.S.O. 3 9 14 15 4 

3º E.S.O. 4 16 10 9 4 

4º E.S.O. 2 8 7 22 8 
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CURSO 2013-2014 

MATEMÁTICAS 

Nivel Insuficiente Suficiente Ben Notable Sobresaliente 

1º E.S.O. 13 10 16 13 8 

2º E.S.O. 9 11 13 18 5 

3º E.S.O. 11 8 7 14 4 

4º E.S.O. 6 11 10 12 1 

LINGUA CASTELÁ 

Nivel Insuficiente Suficiente Ben Notable Sobresaliente 

1º E.S.O. 19 8 9 16 8 

2º E.S.O. 10 17 5 17 7 

3º E.S.O. 5 14 8 15 2 

4º E.S.O. 7 17 5 8 3 

LINGUA GALEGA 

Nivel Insuficiente Suficiente Ben Notable Sobresaliente 

1º E.S.O. 14 18 10 11 6 

2º E.S.O. 1 16 12 16 9 

3º E.S.O. 3 21 7 11 1 

4º E.S.O. 3 7 10 14 6 
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CURSO 2014-2015 

MATEMÁTICAS 

Nivel Insuficiente Suficiente Ben Notable Sobresaliente 

1º E.S.O. 12 11 6 7 13 

2º E.S.O. 11 14 8 10 8 

3º E.S.O. 5 13 15 17 4 

4º E.S.O. 6 11 8 12 3 

LINGUA CASTELÁ 

Nivel Insuficiente Suficiente Ben Notable Sobresaliente 

1º E.S.O. 14 11 10 7 7 

2º E.S.O. 7 18 7 13 6 

3º E.S.O. 9 7 12 19 7 

4º E.S.O. 1 16 12 10 1 

LINGUA GALEGA 

Nivel Insuficiente Suficiente Ben Notable Sobresaliente 

1º E.S.O. 12 8 12 10 7 

2º E.S.O. 5 15 12 13 6 

3º E.S.O. 10 12 9 18 5 

4º E.S.O. 1 15 11 12 1 

 

 

  

 

 



Programa de reforzo, orientación e apoio (PROA) 2016/2017. 15 

I.E.S. Lama das Quendas de Chantada (Lugo) 

 

CURSO 2015-2016 

MATEMÁTICAS 

Nivel Insuficiente Suficiente Ben Notable Sobresaliente 

1º E.S.O. 6 7 6 12 10 

2º E.S.O. 12 4 4 16 7 

3º E.S.O. 11 6 10 16 6 

4º E.S.O. 3 9 14 14 8 
LINGUA CASTELÁ 

Nivel Insuficiente Suficiente Ben Notable Sobresaliente 

1º E.S.O. 8 10 8 8 7 

2º E.S.O. 7 12 7 10 7 

3º E.S.O. 5 17 10 14 3 

4º E.S.O. 5 9 13 15 6 

LINGUA GALEGA 

Nivel Insuficiente Suficiente Ben Notable Sobresaliente 

1º E.S.O. 7 13 7 9 3 

2º E.S.O. 7 12 3 11 9 

3º E.S.O. 5 12 8 13 8 

4º E.S.O. 3 11 10 16 8 
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Á vista dos anteriores resultados parece razoable seguir buscando a mellora do rendemento 

académico do noso alumnado na E.S.O. nas materias instrumentais. 

 

 

4.2. ASPECTOS RELACIONADOS COA COMPETENCIA LECTORA  
 

En canto á competencia lectora do alumnado, o noso proxecto lector recolle que ao finalizar 

cada curso deberase recoller datos relacionados con dita competencia desde os distintos 

departamentos didácticos. Así, débese indicar o número de alumnos/as no que é satisfactorio os 

seguintes aspectos: 

 

a) Lectura expresiva. 

b) Comprensión lectora. 

c) Expresión oral. 

d) Expresión escrita. 

e) Autonomía na busca de información. 

f) Actitude do alumnado ante a lectura. 

g) Progresión nas competencias básicas no ámbito lector. 

 

Os datos recollidos nos últimos cursos foron: 

 

CURSO 2012-2013 
  

 Número de alumnos/as 

 1º E.S.O. 2º E.S.O. 3º E.S.O. 4º E.S.O. 

 A B A B A B A B 
Número total de alumnado en cada grupo: 30 29 24 24 25 26 25 26 

1.- Lectura expresiva 71,65% 61,48% 90,19% 89,36% 84,85% 82,79% 79,17% 76,25% 

2.- Comprensión lectora 74,15% 68,37% 81,76% 84,83% 87,96% 85,23% 84,59% 77,10% 

3.- Expresión oral 73,77% 68,41% 81,26% 83,86% 85,16% 76,87% 85,78% 74,33% 

4.- Expresión escrita 67,01% 67,45% 82,48% 83,67% 84,23% 80,45% 82,19% 73,35% 

5.- Autonomía na busca de información 78,97% 79,45% 83,95% 85,69% 91,07% 89,67% 89,06% 77,42% 

6.- Actitude do alumnado ante a lectura 74,13% 72,84% 88,97% 84,72% 88,89% 88,85% 87,41% 80,09% 

7.- Progresión nas competencias básicas no ámbito 
lector 

75,58% 77,17% 91,26% 90,53% 97,40% 90,95% 90,15% 79,96% 

 



Programa de reforzo, orientación e apoio (PROA) 2016/2017. 17 

I.E.S. Lama das Quendas de Chantada (Lugo) 

 

CURSO 2013-2014 
  

 Número de alumnos/as 

 1º E.S.O. 2º E.S.O. 3º E.S.O. 4º E.S.O. 

 A B A B A B A B 
Número total de alumnado en cada grupo: 30 30 28 28 24 20 23 22 

1.- Lectura expresiva 70,47% 67,47% 89,34% 81,42% 85,77% 84,36% 83,50% 81,75% 

2.- Comprensión lectora 69,87% 65,58% 87,55% 71,66% 82,44% 81,33% 85,96% 81,13% 

3.- Expresión oral 68,90% 69,80% 97,46% 78,50% 81,48% 82,41% 87,39% 81,24% 

4.- Expresión escrita 68,37% 68,47% 84,36% 77,20% 77,32% 75,13% 85,13% 78,03% 

5.- Autonomía na busca de información 77,55% 75,13% 94,48% 80,14% 89,33% 87,24% 92,35% 84,48% 

6.- Actitude do alumnado ante a lectura 68,47% 66,46% 85,82% 75,27% 83,94% 74,54% 86,21% 80,33% 

7.- Progresión nas competencias básicas no ámbito 
lector 

77,60% 76,91% 91,45% 82,42% 89,22% 86,62% 91,03% 85,39% 

 

CURSO 2014-2015 
  

 Número de alumnos/as 

 1º E.S.O. 2º E.S.O. 3º E.S.O. 4º E.S.O. 

 A B A B A B A B 
Número total de alumnado en cada grupo: 25 24 26 25 25 29 21 19 

1.- Lectura expresiva 74,85%  80,31% 83,22% 85,78% 82,30% 84,52%  79,46% 87,31% 

2.- Comprensión lectora 76,74% 83,36% 83,79% 84,89% 83,87% 87,27% 79,06% 88,50% 

3.- Expresión oral 76,63% 82,99% 80,44% 84,44% 81,54% 84,10% 76,68% 85,35% 

4.- Expresión escrita 73,77% 76,58% 82,44% 81,78% 80,61% 83,78% 78,16% 82,67% 

5.- Autonomía na busca de información 75,17% 78,02% 83,41% 86,67% 84,24% 83,34% 91,93% 93,32% 

6.- Actitude do alumnado ante a lectura 75,25% 76,44% 89,27% 91,11% 86,15% 89,22% 88,88% 91,41% 

7.- Progresión nas competencias básicas no ámbito 
lector 

80,74% 85,78% 88,68% 90,22% 83,84% 87,07% 89,58% 93,04% 

 

CURSO 2015-2016 
  

 Número de alumnos/as 

 1º E.S.O. 2º E.S.O. 3º E.S.O. 4º E.S.O. 

 A B A B A B A B 
Número total de alumnado en cada grupo: 19 22 21 22 23 26 24 24 

1.- Lectura expresiva 85,40% 75,97% 82,97% 86,66% 86,56% 73,67% 65,14% 88,32% 

2.- Comprensión lectora 76,52% 70,88% 81,21% 80,85% 89,26% 72,90% 70,05% 85,42% 

3.- Expresión oral 79,56% 74,32% 80,84% 79,65% 84,98% 69,47% 67,78% 85,42% 

4.- Expresión escrita 76,80% 68,81% 75,61% 77,17% 86,43% 67,27% 67,33% 82,86% 

5.- Autonomía na busca de información 75,35% 71,72% 76,88% 82,08% 93,61% 80,24% 73,87% 91,27% 

6.- Actitude do alumnado ante a lectura 86,65% 86,27% 85,11% 87,45% 94,57% 79,34% 71,15% 93,40% 

7.- Progresión nas competencias básicas no ámbito 
lector 84,41% 81,20% 84,74% 87,45% 96,71% 77,32% 74,28% 92,82% 
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Aínda que os resultados parecen bastante estables ano tras ano, ten que ser un obxectivo 

levar a cabo actuacións que melloren máis estes aspectos relacionados coa competencia lectora, e a 

isto tamén contribuiría o programa de mellora do éxito escolar. 
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5. ALUMNADO DO PROGRAMA 
 

Este programa iría destinado a alumnado que presenta as seguintes características: 

 

a) Falta de hábitos de traballo. 

b) Escaseza de motivación. 

c) Atraso no proceso de maduración persoal. 

d) Aprendizaxe deficiente das áreas instrumentais. 

e) Por diversos motivos non pode recibir o apoio e reforzo que precisa no seo da súa familia. 

 

No noso centro formaranse dous grupos de alumnado, un para 1º e 2º de E.S.O., e outro para 

3º e 4º de E.S.O. Intentarase que o número de alumnos/as por grupo cumpra o requisito de non ser 

inferior a 10 e non superior a 15. A selección do alumnado realizaraa o equipo docente baixo a 

coordinación da xefatura de estudios, co asesoramento do xefe ou xefa do departamento de 

orientación do centro. Non obstante, para a eficacia do proxecto é fundamental o liderado activo do 

equipo directivo e a súa implicación manifesta diante da comunidade educativa. 

 

En liñas xerais, cada grupo estará ao cargo dun/dunha profesor/a, que realizará o 

acompañamento fóra do horario lectivo do centro, dous días na semana, en períodos de dúas horas. O 

horario será o seguinte: 

 

Día Horario Grupo 

Luns 18:00 h – 20:00 h Grupo 3º-4º E.S.O. 

Martes 16:45 h – 18:45 h Grupo 1º-2º E.S.O. 

Mércores 16:45 h – 18:45 h Grupo 3º-4º E.S.O. 

Xoves 16:45 h – 18:45 h Grupo 1º-2º E.S.O. 

 

As familias deben dar o seu consentimento por escrito á participación dos seus fillos e fillas no 

programa, considerándose a asistencia e permanencia, dalgunha maneira, como un compromiso en 

firme, do que en gran medida vai depender o éxito do programa. Así mesmo, deben comprometerse 

no apoio e motivación ás actividades que se desenvolven no programa durante a duración do mesmo. 
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6. PROFESORADO IMPLICADO 
 

Serán figuras destacables dentro do programa: 

 

� O equipo directivo como responsable de todas as actividades do centro. 

� As persoas titoras como responsables de seleccionar ao alumnado en colaboración con 

profesorado do grupo (xunta de avaliación) que colaborará coa persoa coordinadora do programa para 

facer un seguimento do proceso de ensinanza e aprendizaxe, e actuar xunto coas familias na mellora 

do rendemento do alumnado. Terase en conta tamén a opinión do profesorado do PROA de anos 

anteriores. 

� A persoa coordinadora do programa que desenvolverá labores de coordinación entre as 

partes: profesorado titor, profesorado acompañante, alumnado, familias, etc… 

� A persoa orientadora do centro como responsable de asesorar con respecto ao plan de 

acción titorial e o plan de atención á diversidade. 

� O profesorado acompañante, responsable dos grupos nas sesións de atención directa.  

 

Un profesor ou profesora do centro desenvolverá labores de coordinación entre as partes: 

profesorado titor, alumnado, familias, etc… A designación desta persoa será responsabilidade da 

dirección do centro, e farase ao comezo do curso en función da dispoñibilidade horaria dos diferentes 

departamentos, aínda que sería desexable que fose o xefe ou xefa do departamento de orientación.  

 

O desenvolvemento do programa necesita do asesoramento da persoa coordinadora do mesmo 

e do/a orientador/a do centro ao profesorado de acompañamento, tanto a nivel de coñecemento do 

alumnado, como das actuacións a desenvolver. Este asesoramento pode transformarse en formación 

coa incorporación doutro profesorado do centro. 

 

O profesorado de acompañamento, no caso de que no centro non exista ningún interesado, terá 

que ser contratado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, e sería recomendable 

que este recibira un programa de formación inicial explicando, entre outros aspectos, os obxectivos e 

características deste tipo de programas. Ademais, debido a que se trata de alumnado de toda a E.S.O., 

sería conveniente que pertencese ao corpo de profesorado de educación secundaria. 

 

Sería desexable tamén, que a Consellería realizara no último trimestre de cada curso unhas 

xornadas de intercambio de experiencias para que os centros describan e valoren as súas prácticas. 
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7. ACCIÓNS CONCRETAS QUE SE VAN DESENVOLVER 
 

7.1. CONTIDOS 
 

Con respecto ao centro 

a) Integración do programa como parte do Proxecto Educativo do Centro. 

b) Coordinación entre as familias e o profesorado responsable do programa. 

c) Implicación do Equipo Directivo no desenvolvemento do programa. 

 

Con respecto ás familias 

a) Comunicación entre familias e centro educativo. 

b) Compromiso das familias pola educación dos seus fillos e fillas. 

c) Colaboración das familias co profesorado acompañante e coa persoa coordinadora. 

 

Con respecto ao alumnado 

a) Reforzo das competencias básicas. 

b) Estratexias de aprendizaxe e motivación. 

c) Actitude positiva e participativa no centro e no entorno. 

d) Estratexias de desenvolvemento da autonomía persoal e social. 

e) Adquisición de hábitos de traballo. 

 

 

7.2. ACTIVIDADES  
 

As actividades a desenvolver ao longo do curso irán encamiñadas á adquisición de técnicas de 

aprendizaxe para reforzar as áreas deficitarias deste alumnado derivadas dun amplo conxunto de 

factores como: baixo nivel de formación das familias as cales pertencen, falta de expectativas, 

dificultades xeneralizadas de aprendizaxe, etc… 
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Actividades para o desenvolvemento de hábitos de traballo 

a) Lectura comprensiva. 

b) Adquirir hábitos e técnicas de estudio. 

c) Mellorar as aprendizaxes básicas. 

d) Poñerse ao día na marcha das clases. 

e) Expresión escrita. 

f) Aprender a buscar no dicionario.  

 

Actividades relacionadas coas áreas instrumentais básicas 

a) Lectura. 

b) Escritura. 

c) Cálculo. 

d) Razoamento. 

e) Comprensión de textos. 

 

Actividades relacionadas co uso da biblioteca e coas novas tecnoloxías 

a) Saber buscar libros na biblioteca. 

b) Uso e manexo do ordenador. 

c) Procura da información co ordenador. 

 

Actividades relacionadas co centro 

a) Dar a coñecer o programa no claustro de profesorado. 

b) Implicación e colaboración das persoas titoras do alumnado participante no programa. 

c) Implicación activa por parte do Equipo Directivo. 

 

Actividades relacionadas coas habilidades sociais 

a) Facilitar a integración no grupo e no centro. 

b) Desenvolvemento da autonomía persoal e social. 

c) Favorecer hábitos de comunicación na aula. 

d) Mellorar a súa autoestima. 

e) Favorecer a interrelación do grupo. 

f) Mellorar as expectativas que teñen sobre as súas capacidades. 
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Actividades relacionadas co centro 

d) Dar a coñecer o programa no claustro de profesorado. 

e) Implicación e colaboración das persoas titoras do alumnado participante no programa. 

f) Implicación activa por parte do Equipo Directivo. 

 

Actividades relacionadas coas familias 

a) Impulsar ás familias no proceso educativo e mellorar a súa relación co centro 

 
 

7.3. TEMPORALIZACIÓN E CALENDARIO DE ACTUACIÓN  
 

 

2º TRIMESTRE 

ALUMNADO 

� Avaliación inicial dos alumnos nas áreas instrumentais básicas. 

� Coñecemento do grupo. 

� Planificación do estudio. 

� Actitude positiva no desenvolvemento das clases. 

� Coñecemento das novas tecnoloxías.Traballar hábitos de estudo. 

� Seguimento das actividades realizadas nas aulas. 

� Reforzo dos contidos básicos das áreas instrumentais. 

� Procura de información a través das novas tecnoloxías e do uso e 

manexo da biblioteca. 

� Favorecer hábitos de comunicación na aula. 

� Mellorar a súa autoestima. 

FAMILIAS 

� Dar a coñecer ás familias o obxectivo do programa. 

� Implicación das familias no proxecto. 

� Información as familias sobre a evolución do alumnado. 

TITORES/CENTRO 

� Coordinación da información entre Acompañante-Coordinador-Titor. 

� Implicación do centro co desenvolvemento do programa. 

� Coordinación da información entre Acompañante-Coordinador-Titor. 

� Implicación do centro co desenvolvemento do programa. 
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3º TRIMESTRE 

ALUMNADO 

� Grao de rendemento do alumnado nos hábitos de traballo. 

� Grao de rendemento nas áreas instrumentais básicas. 

� Grao de implicación do alumno no programa. 

� Grao de integración na aula, cos/as compañeiros/as e no centro. 

FAMILIAS � Grao de implicación das familias no centro. 

TITORES/CENTRO 
� Nivel de coordinación e implicación acadado polas persoas titoras, 

profesorado acompañante e persoa coordinadora. 
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8. LOGROS QUE SE PERSEGUEN E INDICADORES DE 
MEDIDA 
 

8.1. MELLORA DO RENDEMENTO ACADÉMICO DO ALUMNADO 
PARTICIPANTE NO PROGRAMA  

 

Despois de cada avaliación, a persoa coordinadora do programa a través das persoas titoras 

recollerá información individual de cada alumno/a para analizar as melloras ou retrocesos observados 

no rendemento académico. Esta información deberíase transmitir ás familias. 

 

Para analizar este rendemento poderíase utilizar unha táboa na que se analizasen as 

competencias por materia: 

 

Avaliación das competencias por materias 
 

Alumno/a:  Curso: Grupo: 
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Materia 

         

         

         

         

         

         

         

A: capacidade adquirida / B: capacidade en proceso / C: capacidade en inicio 

 

 A anterior táboa tamén recolle a cualificación das distintas materias do curso, polo que tamén 

nos permite visualizar os resultados nas materias instrumentais, obxectivo xeral do programa. 
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Será un indicador a conseguir que polo menos o 40% do alumnado participante mellore o 

seu rendemento académico ao finalizar o curso con respecto á primeira avaliación, así como que 

un 25% aprobe todo en xuño. 

 

Tamén sería desexable que polo menos un 75% do alumnado que comeza o programa, o 

remate en xuño. 

 

8.2. MELLORA DO RENDEMENTO ACADÉMICO GLOBAL DO 
ALUMNADO DO CENTRO  

 

Finalizadas as avaliacións extraordinarias de setembro elaborarase unha táboa que compare os 

resultados cos do curso anterior. Dita táboa responderá ao seguinte formato: 

 

Nivel Promoción 
Promoción con 

pendentes 
Promoción 

imperativo legal 
Non promoción Total alumnado 

1º E.S.O.      

2º E.S.O.      

3º E.S.O.      

4º E.S.O.      
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9. ESTRATEXIAS DE COORDINACIÓN ENTRE CENTROS 
 

Ante a necesidade de intercambiar información entre o centro e os centros de Educación 

Infantil e Primaria de Chantada (C.E.I.P. Xoán de Requeixo e C.E.I.P. Eloísa Ribadulla) sobre o 

alumnado que se incorpora en 1º de E.S.O. cada curso escolar, farase como mínimo unha reunión 

trimestral entre a orientadora do noso centro e as orientadoras dos C.E.I.P. para perfilar as liñas 

comúns xerais de actuación para os tres centros (necesidade de reforzo educativo, exención da 

segunda lingua estranxeira, etc…), de modo que poidamos facilitar así a continuidade na labor 

educativa que se leva a cabo co alumnado. 

 

Cada ano os Departamentos de Orientación dos devanditos centros organizarán a “Xornada de 

Acollida do alumnado de 6º Primaria”, que se celebrará no terceiro trimestre no I.E.S. Lama das 

Quendas, co fin de facilitarlles a incorporación a un novo centro e etapa educativa. Ademais, nos 

C.E.I.P. realizaranse charlas informativas para as familias destes alumnos/as coas que facilitar o 

tránsito á educación secundaria obrigatoria. 

 

 



Programa de reforzo, orientación e apoio (PROA) 2016/2017. 28 

I.E.S. Lama das Quendas de Chantada (Lugo) 

10. IMPLICACIÓN DAS FAMILIAS, INSTITUCIÓNS OU 
EMPRESAS 
 

10.1. IMPLICACIÓN DAS FAMILIAS DO ALUMNADO  
 

As familias deberán comprometerse por escrito en colaborar en todo o que o centro solicite 

para mellorar a situación do alumnado. 

 

Tamén deben asumir a responsabilidade na educación dos seus fillos/as e implicarse na 

procura de solucións aos problemas e dificultades dos mesmos. 

 

 

10.2. IMPLICACIÓN DE EMPRESAS DO CONCELLO DE CHANTADA  
 

Para aquel alumnado que a pesar de participar no programa presente moitas dificultades de 

aprendizaxe, sobre todo o que se atope en grave risco de abandono escolar, e que acepte o marco 

escolar, poderase valorar continuar a súa formación nun ámbito profesionalizador mediante os 

programas de formación profesional básica. 
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11. RECURSOS NECESARIOS 
 

11.1. RECURSOS HUMANOS 
 

No caso que no centro non existira ningún profesorado interesado en participar neste 

programa, sería necesaria a contratación de profesorado a media xornada, para impartir o ámbito 

lingüístico-social e o científico-tecnolóxico. As horas que non fosen de acompañamento co alumnado 

dedicaríanse a coordinación e apoios nas aulas de E.S.O. en horario lectivo. 

 

O centro contaría co resto de recursos humanos necesarios para o desenvolvemento do 

programa (profesorado coordinador do programa, persoal non docente,…). 

 

 

11.2. RECURSOS MATERIAIS E INSTALACIÓNS.  
 

O centro dispón de recursos materias e instalacións suficientes para poder acoller este 

programa. Non só iso, senón que a utilización destes recursos sería máis eficiente xa que o centro 

polas tardes xa ten que estar aberto para o programa CUALE-Inglés e para a Formación Básica Inicial 

de Adultos e a Ensinanza Secundaria de Adultos (E.S.A.). 

 

 

11.3. RECURSOS ECONÓMICOS 
 

Sería necesario que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria aportase fondos 

para dous tipos de gastos: 

 

� Gastos de funcionamento: Para a axuda do pago de corrente eléctrica, auga e 

calefacción. 

� Gastos de transporte: Para o alumnado que reside fóra do casco urbano de Chantada. 
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12. PROCESO DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN INTERNA. 
 

Ao finalizar cada curso escolar a dirección do centro e a persoa coordinadora do programa en 

colaboración co profesorado acompañante, elaborarán unha memoria onde se valorarán os seguintes 

aspectos: 

 

1. Grao de consecución dos indicadores, xenéricos e específicos. 

2. Descrición das medidas levadas a cabo. 

3. Grao de satisfacción co desenvolvemento e resultados de cada unha das actuacións.  

4. Modificacións introducidas respecto ao proxecto inicial. 

5. Dificultades atopadas para desenvolver o programa. 

6. Propostas de mellora. 

7. Descrición dos gastos realizados. 

8. Relación de profesorado participante nas actuacións sinaladas do contrato-programa. 

 

Esta memoria será firmada polo/a secretario/a do centro co visto e prace da dirección, e 

formará parte da memoria final do centro que será enviada á Inspección Educativa. 


