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1. INTRODUCCIÓN. PRINCIPIOS XERAIS 

 

Os cambios lexislativos, en valores e en xeral os sociais (novas tecnoloxías, medios de 

comunicación, etc...), que se están a producir e aos que hai que dar resposta, crean a necesidade 

dunha revisión e actualización do Proxecto Educativo do noso centro. 

 

Este documento pretende recoller e pensar o facer da Comunidade Educativa de maneira que 

cada un dos seus membros se recoñeza nos seus principios e nas súas intencións. A entrada en vigor 

da LOE é una ocasión inmellorable para proceder á reflexión e dar respostas ás principais preguntas 

que temos que facernos como institución educativa: Quen somos, como somos e que queremos facer. 

 

Con este documento intentarase asentar as bases para un eficiente funcionamento, que as 

normativas comúns derivadas dos poderes públicos se convertan en individualidade adaptándoas a 

realidade dinámica do noso contorno, a súa vez tan diverso (diferentes realidades producen diferentes 

diagnósticos e a súa vez diferentes intervencións educativas). O coñecemento das circunstancias reais 

nas que se moven os/as alumnos/as e as súas familias é preciso para deste xeito aproveitar de modo 

máis eficaz os recursos que ofrecen as distintas Administracións e outras institucións para definir 

cales van a ser as sinais de identidade do centro educativo ao que aspiramos. 

 

Ante unha función tan importante como é a educativa, e tendo presente o proverbio africano 

“cómpre a tribo enteira para educar un neno”, un dos obxectivos educativos que aspiramos acadar, 

como centro público inmerso na realidade dun tempo histórico no que a educación é patrimonio de 

todos/as os/as cidadáns/cidadás, é a formación integral da persoa, desenvolvendo non só as facultades 

memorísticas e cognitivas senón tamén un modelo de actuación e de valores libre e criticamente 

elixidos para o fin último que nos compete. 

 

Tamén debemos explicitar o recoñecemento das particularidades individuais, que dentro da 

igualdade de dereitos, deberes e oportunidades, que todo ser humano ten como tal, debéndose 

respectar e sendo o punto de partida para unha intervención educativa eficiente e rigorosa. 

 

Aspirar a formar una comunidade educativa con algúns valores compartidos implica un 

ámbito de convivencia e sinais de identidade comúns, e nesa busca tratamos de dotarnos de 

procedementos democráticos para a toma de decisións, a organización das nosas actividades e a 
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administración dos nosos recursos. A nosa concepción da democracia esixe o establecemento de 

sistemas de información eficaces, o estímulo da participación de todos os sectores e o exercicio das 

responsabilidades aberto ao coñecemento a ao control do resto da comunidade educativa por medio 

dos seus órganos representativos. 

 

A nosa aspiración educativa pon o relacionado co intercambio de ensinanza e aprendizaxe por 

diante de todo. Unhas ensinanzas e unhas aprendizaxes que se insiran nas nosas vidas e que deben de 

servirnos sobre todo ao longo da vida, gozando pola aprendizaxe realizada e posibilitando o atopar 

vías propias para o desenvolvemento e a felicidade de cada persoa, sen descoñecer a necesidade do 

esforzo que cada un e cada unha aportamos neste proceso, e a proxección que na sociedade ha de ter 

o noso traballo e o noso desenvolvemento.  

 

Para a elaboración deste proxecto no que estamos representados todos os sectores da 

comunidade educativa os valores que desexamos compartir son:  

 

 A SOLIDADIEDADE entre todos e todas os que aquí convivimos, xa sexa porque 

traballamos, estudamos ou porque somos responsables de os/as que estudan. Solidariedade tamén co 

resto das persoas coas que convivimos fóra do Instituto, e en xeral con toda a humanidade. A busca 

da solidariedade lévanos a rexeitar comportamentos indiferentes ante a dor allea e condenar 

actuacións que causan sufrimento a outras persoas. A solidariedade que valoramos implica tamén 

respecto e coidado polo medio ambiente no que todos/as convivimos. 

 

 A LIBERDADE de cada persoa para elixir o seu camiño e os seus propios medios de 

vida. A procura da liberdade propia non debe producirse ignorando a do resto das persoas que 

formamos a colectividade, senón recoñecéndolles e respectando o dereito que tamén teñen á súa 

liberdade.  

 

 A responsabilidade a hora do estudio, da convivencia no centro e no desempeño futuro de 

labores profesionais. 

 

 A solución cooperativa dos conflitos que se produzan na convivencia diaria atopando 

solución na que cada parte asuma as responsabilidades e as consecuencias dos seus actos. 
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2. SINAIS DE IDENTIDADE DO CENTRO. 

 

O I.E.S. Lama das Quendas, como centro público sostido principalmente con fondos 

procedentes da Consellería de Educación, declárase defensor da ensinanza pública, dunha escola 

activa (aprender a aprender) e aberta, aconfesional e respectuosa coa diversidade cultural, racial, 

ideolóxica e coas crenzas relixiosas de cada un/unha, que promoverá a normalización da lingua 

galega, entendendo que tal feito implica unha maior riqueza cultural e máis posibilidades de 

achegamento á sociedade na que vivimos. O seu labor orientarase a una educación crítica, reflexiva, 

solidaria, humanizadora, tolerante e participativa. 

 

A calidade do ensino que aspiramos conseguir implica: 

 

 Ensinanza útil para a vida, para acadar a felicidade e adecuada as necesidades de cada 

usuario/a do centro. 

 Ensinanza para a vida en sociedade, inserida nas necesidades do medio máis próximo, 

pero que mire o conxunto dos problemas da humanidade. 

 Ensinanza en valores, na que se aprenda convivindo de maneira responsables, 

solidariamente, libre e resolvendo os problemas mediante a cooperación. 

 Ensinanza democrática, na que todos e todas desexemos e poidamos participar co 

interese que a nosa actividade merece xestionándoa democraticamente. 

 Ensinanza sen exclusións, que intente obter o mellor e o máximo nivel posible de todas 

as persoas que participamos no proceso . 

 Ensinanza sen despilfarro, que rentabilice responsablemente os recursos dos que 

dispoñemos, tanto os que nos son máis inmediatos como os da natureza. 
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3. HISTORIA DO CENTRO. 

 

O Instituto de Educación Secundaria Lama das Quendas é un dos dous centros de 

educación secundaria de Chantada (Lugo). Atópase na rúa Uxío Novoneyra s/n, na parte Norte de 

Chantada. 

 

 
 

 A existencia do I.E.S. Lama das Quendas de Chantada débese, en grande medida, a unha 

comisión de veciños que se formou coa intención de acadar do antigo “Ministerio de Educación e 

Ciencia”, a construción dun Instituto Nacional de Ensinanza Media na vila. Para elo, foi necesario 

ofertar un solar a devandito Ministerio coa extensión suficiente para construír un primeiro edificio. A 

Comisión, formada por más de vinte veciños e autoridades municipais, encargáronse de adquirir o 

solar, na chamada “Carreteira do Peto”, e de recadar o diñeiro necesario para tal compra. Algúns dos 

membros desta comisión comentaron nalgunha ocasión o entusiasmo con que traballaron e a masiva 

colaboración popular. 

 

Foi nos primeiros días de novembro de 1970 cando se iniciaron as actividades académicas no 

Instituto de Chantada. Existían naquel momento as chamadas “Seccións Delegadas” e para funcionar 

como unha desas seccións contratouse o edificio, pero por diversas circunstancias, este centro iniciou 

a súa actividade como EXTENSIÓN do I.N.E.M. de Monforte de Lemos, é dicir, dependendo en todos 

os aspectos dese Instituto. Así figurou durante cinco anos, impartindo ensinanzas de Bacharelato 

(plan antigo), primeiro ata cuarto curso e logo ata sexto, isto é, todo o Bacharelato Superior. Durante 



Proxecto Educativo de Centro. 8 

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

estes cinco anos, aínda que o director era o mesmo do Instituto de Monforte de Lemos, o representaba 

en Chantada dona Carmen Otero Fernández, profesora de Matemáticas, xa falecida. 

 

 
 

(De esquerda a dereita) M. Antonio Fernández Rodríguez (alcalde de Carballedo), Guillermo Ruíz del Gallego 

(gobernador civil), José Regal Vázquez (alcalde de Chantada) e Félix Rodríguez (xuíz), consultando o plano 

do Instituto 

 

No ano 1975 creouse o INSTITUTO DE BACHARELATO DE CHANTADA. O primeiro 

director foi o ourensán don Víctor F. Aragonés Herrero, profesor de Inglés, que estivo no cargo ata 

1979. No curso 1979/1980 levou a dirección don José Manuel Pereira Cordido, catedrático de Física 

e Química, con quen se iniciaron as xestións necesarias para ampliar as instalacións: construción dun 

novo edificio, anexo ao xa existente, e unha pista polideportiva, que sería realizada en varias etapas. 

Substitúe ao anterior, don Manuel S. Rodríguez Aguiar, que desempeña o cargo durante os cursos 

1980/1981 e 1981/1982, despois de ocupar a secretaría durante os cinco anos anteriores. Don Luciano 

Méndez Rodríguez (1982/1983), dona Carmen Figueiras Rodríguez (1983/1984 e 1984/1985), don 

José Miranda Ruíz (dende o ano 1986 ata o ano 1991) e don Manuel Busto Magdalena (1991/1992) 

dirixiron o Centro tamén. 

 

Desde o ano 1992 ata o ano 1995 foi director don José Rodríguez Iglesias, entre o 1995 e 

1996 foi directora dona María Gago Martínez, e desde o 1996 ata o 2000 foi don José Segundo 

Navaza, sendo neste período cando o centro cambiou o nome de Instituto de Bacharelato Mixto de 

Chantada polo de I.E.S. Lama das Quendas de Chantada, co comezo da Educación Secundaria 

Obrigatoria. Posteriormente entre os anos 2000 e 2004 é dona Ana María Fernández Fortes directora, 

entre os anos 2004 e 2007 dona Mª Paz Fernández Vázquez, e desde ese último ano ata a actualidade 

don Javier Conde Vázquez exerce como director do centro. 
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Xa no ano da súa fundación ocupou o cargo de conserxe don Celso López Gil, a quen se 

uniría don José Álvarez Rodríguez, quen despois de catro anos en Chantada, ocupou o mesmo cargo 

nunha das Facultades da Universidade de Santiago. Foi tamén conserxe do Centro don Avelino Arias, 

xa falecido, home que dedicou moitas horas do seu traballo á perfecta conservación do edificio 

principal e de quen o alumnado e profesorado gardan un entrañable recordo. Na actualidade cóntase 

co servizo dos conserxes don Isaac Ferreiro Feás e don Modesto Otero Álvarez. 

 

Por último, salientar que durante estes anos é posible que realizaran estudios no Centro 

arredor de catro mil alumnos/as, moitos deles pertencentes ao Concello de Chantada, pero tamén aos 

Concellos de Taboada e Carballedo e, en menor número, aos do Saviñao e Antas de Ulla1. 
 

 
 

Instituto no ano 1979. 

 

                                                 
1 Texto extraído na súa maior parte dun artigo publicado na revista do centro no ano 1995, con motivo do 25 aniversario 
da creación do Instituto, polo profesor de Xeografía e Historia don Manuel S. Rodríguez Aguiar, xa xubilado. 
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4. CONTEXTUALIZACIÓN DO CENTRO. 

 

A organización do centro ten que propiciar a consecución duns obxectivos xerais, que son 

froito da análise do contexto no que se leva a cabo a actividade educativa. 

 

4.1. DISPOSICIÓNS LEGAIS. 
 

A actividade educativa do noso centro susténtase nas leis do ordenamento xurídico estatal e da 

Comunidade Autónoma de Galicia. Particularmente, apoiase no lexislado pola Lei Orgánica 2/2996, 

de 3 de maio, de Educación (L.O.E.) (B.O.E. Nº 106, 4-maio-2006) e demais normas referidas ao 

ámbito educativo. 
 

4.2. ENTORNO XEOGRÁFICO. 
 

A vila de Chantada, onde radica o centro, é o principal núcleo de poboación do partido 

xudicial e da comarca do seu mesmo nome. O seu municipio ten unha superficie de 178 quilómetros 

cadrados, aséntase no Suroeste da provincia de Lugo entre o Monte Faro e as Ribeiras do Miño, 

posúe unha poboación de 8.854 habitantes (censo ano 2012) distribuída entre a vila (50 %) e nas 

trinta e cinco parroquias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANTADA
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4.3. EMPRAZAMENTO DO CENTRO. 
 

 O I.E.S. Lama das Quendas encóntrase no casco urbano da vila de Chantada (Lugo), na súa 

parte noroeste, tal e como se indica no seguinte rueiro: 
 

 

I.E.S LAMA DAS QUENDAS 
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A entrada principal do centro encóntrase cara a rúa Uxío Novoneyra, sendo esta a súa parte 

norte. Ao sur limita cunha extensa zona verde. Ao leste cun paso que sirve de acceso á zona verde 

existente na parte posterior do recinto, ademais de atoparse a outro lado do paso un edificio de 

vivendas de cinco alturas, próximo ao polideportivo. Por último, ao oeste atópase una casa 

unifamiliar de 2 alturas, detrás da cal existe zona verde.  

 

 
 

 

 

Ao outro lado da rúa Uxío Novoneyra atópanse unhas poucas vivendas unifamiliares rodeadas 

de grandes zonas verdes, e o Colexio de Educación Infantil e Primaria Xoán de Requeixo. 

I.E.S. Lama das Quendas 
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4.4. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA E CULTURAL. 
 

4.4.1. Actividades económicas. 

 

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…). 
 

Outras empresas prestan servizo ás necesidades de empresas e particulares da comarca como 

Agrobotica, Gasolube, 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. 

 

4.4.2. Tipoloxía das familias. 

 

O modelo familiar da meirande parte das familias é o tradicional, 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 
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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. 

 

 

4.5. SERVIZOS PÚBLICOS SOCIOCULTURAIS. 
 

Os servizos públicos dos que dispón o concello de Chantada son os seguintes: 

 

4.5.1. Servizos educativos. 

 

 Escola infantil “O Parque” (gardería municipal). 

 C.E.I.P. Xoán de Requeixo. 

 C.E.I.P. Eloísa Rivadulla. 

 I.E.S. Lama das Quendas. 

 I.E.S. Val do Asma.  

 Escolas Municipais de Música e Danza.  

 Centro de Protección de Menores. 

 Centro de ASDEME. 

  

4.5.2. Servizos culturais. 

 

 Biblioteca Municipal: A Biblioteca Pública Municipal de Chantada, "Xohán de 

Requeixo", está aberta ao público desde xullo de 1968, e desde esa data cambiou de localización 

atopándose na actualidade na Casa da Cultura de Chantada, dividido os seus fondos en tres salas 

debido ao pouco espazo co que conta a casa. Existe unha sala infantil onde se pode atopar un amplo 

fondo de libros infantís e xuvenís, ademais de libros de consulta e unha sección multimedia. Noutra 

sala de adultos está todo o fondo en galego e as novidades de castelán, así como a prensa e as 

publicacións periódicas. Por último, nunha terceira sala que se emprega tamén para actividades 

diversas, encóntranse o resto dos fondos. 

En toda a casa hai conexión WIFI, para que os usuarios se poidan conectar a internet, ademais 

de ter ordenadores de uso público, escáner e impresora. Na actualidade hai un fondo duns 8.000 
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volumes, aínda que informatizados neste momento están 6.600. Utilízase o programa Meiga, 

podéndose acceder ao catálogo a través de internet con tódalas posibilidades que isto supón. 

 

A biblioteca é de uso público cos servizos de consulta en sala e préstamo a domicilio para o 

que é necesario ter un carné de socio. Durante o ano organízanse distintas actividades coincidindo 

con datas sinaladas, ademais das vacacións de verán e Nadal, onde se fai unha aposta polas 

actividades para os máis pequenos cuns resultados moi bos, posto que a gran maioría dos rapaces 

asistentes convértense en usuarios habituais para préstamo a domicilio. 

 

Todos os anos inténtase ter unha relación cos centros de ensino para obter o listado de libros 

de lectura recomendados de maneira que os rapaces poidan coller tamén os libros nesta biblioteca. 

 

 Casa da Cultura: Na planta baixa está a oficina de Turismo, a oficina municipal de 

información ao consumidor e o Servizo de Normalización Lingüística, e na planta alta realízanse 

exposicións ao longo do ano. 

 

 Casa da Xuventude: Dependente da Xunta de Galicia e é un centro público que intenta 

cubrir e dinamizar as necesidades informativas, recreativas, lúdicas e participativas, ao tempo que 

sirve como punto de encontro para o intercambio, enriquecemento e debate de experiencias da 

xuventude, contando cunha infraestrutura axeitada para a realización de actividades de tempo libre e 

tamén para cubrir algunhas necesidades formativas contando cos seguintes servizos: 

 Oficina de información xuvenil. 

 Servizo de acceso gratuíto a Internet. 

 Sala de xogos. 

 Sala de vídeo. 

 Laboratorio fotográfico. 

 Pequena biblioteca e hemeroteca. 

 Televisión de Chantada. 
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4.5.3. Servizos sociais. 

 

 C.I.M.: Centro de información á muller. 

 Servizos de atención primaria do Concello. 

 As prestacións das que dispoñen son : 

 Programas de orientación, asesoramento e información. 

 Programa de axuda no fogar. 

 Programa de inserción social. 

 Programa de animación, prevención e cooperación local. 

 O equipo de traballo está constituído por: Traballador social., auxiliar 

administrativo, educador familiar e auxiliares de axuda no fogar. 

 

4.5.4. Servizos deportivos. 

 

 Veteranos de Fútbol Sala de Chantada. 

 S.D.Chantada. 

 Escolas Deportivas de Chantada. 

 C. Baloncesto Chantada – Galicia Vento. 

 Escudería Chantada. 

 Club de Montañismo. 

 Club de parapente Faro. 

 Piscina municipal. 

 

4.5.5. Outros servizos. 

 

 Centro da atención primaria do SERGAS. 

 Asociación Micolóxica. 

 Asociación naturista de Galicia. 

 Contos Solidarios. 

 Asociación de Empresarios. 

 Asociación para o fomento do Turismo Rural. 

 Telecentro de Chantada: Espazo de servizos multimedia para o pobo de Chantada. 
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4.6. O ALUMNADO DO CENTRO. 
 

O número de alumnos/as nos últimos anos oscila entre os 300 e 350, aproximadamente, 

repartidos entre E.S.O, Bacharelato, Educación de Adultos , Programas de Cualificación Profesional 

Inicial (P.C.P.I.) e o programa CUALE. 

 

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.  

 

Nas ensinanzas de Adultos (ensinanzas básicas iniciais e ensinanzas conducentes ao título de 

E.S.O.) os alumnos e alumnas son xeralmente do Concello de Chantada. 

 

A matrícula dos P.C.P.I. está formada basicamente por alumnado que abandona a E.S.O. que 

provén tanto do noso centro como do I.E.S. Val do Asma de Chantada. 

 

Por último, 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. Tamén procede doutros lugares da vila ou comarca e en liñas 

xerais presenta as seguintes características: 

 

 Gústalles aprender mentres xogan ou realizan actividades lúdicas. 

 Mostran con facilidade a súa creatividade e imaxinación, sempre e cando sexan 

estimulados. 

 Resulta fácil espertar a súa curiosidade. 

 Gústalles expresar o que senten. 

 Mostran en xeral unha boa capacidade para organizar e analizar a súa propia aprendizaxe. 

 Son conscientes das vantaxes de traballar de forma cooperativa na clase. 

 Exprésanse de forma coherente na lingua estranxeira, e así se lles fai entender desde o 

primeiro día xa que as clases impártense en inglés case no 100%. 

 Amosan un enorme interese polas novas tecnoloxías na súa aprendizaxe. 
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 Non necesitan entender todas as palabras dun texto para comprendelo. 

 Mostran unha boa aptitude de traballo tanto na aula como na casa cando se lle asinan 

tarefas. 
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5. 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. 

 

O instituto, como patrimonio común, é responsabilidade de todos e todas, sen que ninguén 

poida quedar fóra deste compromiso. A dignidade da persoa, os dereitos individuais que lle son 

inherentes, o libre desenvolvemento da personalidade e o respecto aos demais serán o fundamento da 

convivencia do centro. 

 

Orientada polos principios constitucionais e de conformidade ás leis vixentes, a actividade 

educativa terá os seguintes fins: 

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

2. Formación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, e no exercicio da 

tolerancia e da liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia. 

3. 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. 

4. Adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, e de exercicio físico e deporte, 

como hábitos de vida saudables, así como de coñecementos científicos, técnicos, humanísticos, 

históricos e artísticos, estimulando o pensamento creativo como estratexia de solución de problemas. 

5. 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. 

6. Preparación para participar na vida social e cultural. 

7. Formación para a paz, a cooperación e a solidariedade entre persoas e pobos. 

8. A conexión do/a alumno/a coa realidade do seu contorno. 

9. 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. 

10. A creación dun ambiente de convivencia que facilite a todos os membros da comunidade 

educativa, a consecución da súa propia felicidade persoal. 
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6. O CENTRO EDUCATIVO. 

 

6.1. ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO. 
 

O centro educativo está formado por dous edificios unidos a través dun paso exterior cuberto, 

situado entre eles. O edificio principal, onde se realiza la maioría das actividades educativas para os 

alumnos de Educación Secundaria Obrigatoria, ten 2 alturas (planta baixa e primeira planta). Cada 

planta presenta varios desniveis debido á pendente do terreo onde se sitúa. Por outro lado, o edificio 

anexo, que é de construción posterior ao anterior, tamén ten 2 alturas (planta baixa e primeira planta), 

e nel impártense as clases para o alumnado de Bacharelato, ademais de situarse algún aula específica 

como pode ser a aula de Tecnoloxía e varios despachos para os distintos departamentos didácticos.  

 

Xunto a estes edificios, e separado a escasos metros cara o lado leste, encóntrase o 

polideportivo do centro, construído en varias fases ao longo de distintos anos. Todas estas 

construcións encóntranse nun recinto, con zonas verdes e unha preciosa carballeira, que está pechado 

por un aramado fixado sobre un muro de bloque de formigón con morteiro, dunha altura que varía 

entre os 2 e os 3’5 metros, dependendo da zona. 

 
Edificio principal. 

 

 
Edificio anexo. 

 
Polideportivo. 

 

 
Comunicación entre edificios. 
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Zona verde fronte á fachada principal.  Carballeira na parte suroeste do recinto. 

 

 

6.2. OFERTA EDUCATIVA. 
 

A oferta educativa de centro poderá variar cada curso escolar en función do alumnado 

existente. No cadro seguinte móstranse as distintas ensinanzas que se poden cursar no centro: 

 

ENSINANZA CURSOS 

Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O.) 

Primeiro 
Segundo 
Terceiro 
Cuarto 

Bacharelato Ciencias e Tecnoloxía 
Humanidades e Ciencias Sociais 

Educación Básica de 
Adultos 

Ensinanzas básicas iniciais 
Nivel I 
Nivel II 

Ensinanzas conducentes á 
obtención do título de graduado 

en E.S.O. 

Nivel I 
Nivel II 

Programa Cuale (Inglés) 
CUALE A1 
CUALE A2 
CUALE B1 
CUALE B2 

 

A organización e estrutura da Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O.) ven lexislada 

polo Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria 

obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (D.O.G. Nº 136, 13-xullo-2007) e a Orde do 6 de 

setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da educación secundaria obrigatoria na 

Comunidade Autónoma de Galicia (D.O.G. Nº 177, 12-setembro-2007). 
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A oferta das distintas materias na E.S.O. ven dada pola seguinte táboa: 

Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O.) 

 

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

Materias obrigatorias 
C. Sociais, Xeografía e Historia C. Sociais, Xeografía e Historia C. Sociais, Xeografía e Historia C. Sociais, Xeografía e Historia 

Educación Física Educación Física Educación Física Educación Ético-Cívica 

Lingua Castelá e Literatura Lingua Castelá e Literatura Lingua Castelá e Literatura Educación Física 

Lingua Galega e Literatura Lingua Galega e Literatura Lingua Galega e Literatura Lingua Castelá e Literatura 

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Lingua Galega e Literatura 

Ciencias da Natureza Ciencias da Natureza Bioloxía e Xeoloxía  

2ª lingua estranxeira 2ª lingua estranxeira Física e Química Elixir unha das dúas opcións 

Educación Plástica e Visual Tecnoloxías Tecnoloxías   Matemáticas A   Matemáticas B 

Proxecto Interdisciplinar Música Música  

 Educación para a Cidadanía Educación Plástica e Visual  

Elixir unha das seguintes opcións 
1ª Lingua Estranxeira:           Inglés            Francés 

  Relixión Católica          ou             Historia e Cultura das Relixións             ou               Atención educativa 

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

Materias optativas 

 

Escoller 1 

Escoller 4 (obrigatoriamente 3 do Bloque I). 
Non se poden escoller Cultura Clásica ou 

Obradoiro de Iniciativas Emprendedoras se xa 
foron cursadas en 3º da E.S.O. 

BLOQUE I BLOQUE II 

  Cultura Clásica   Bioloxía e Xeoloxía   Cultura Clásica 

  2ª Lingua Estranxeira   Ed. Plástica e Visual   Obradoiro Iniciativas Emprendedoras

  Obradoiro Iniciativas Emprendedoras   Física e Química  

   Informática  

   Latín  

   Música  

   2ª Lingua Estranxeira  

   Tecnoloxía  

 

En canto ao Bacharelato, a súa estrutura responde ao Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo 

que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia 

(D.O.G. Nº 120, 23-xuño-2008), á Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a 

organización e o currículo das ensinanzas de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia 

(D.O.G. Nº 124, 27-xuño-2008), á Orde do 25 de xuño de 2008 pola que se establece a relación de 

materias optativas do bacharelato, o seu currículo e se regula a súa oferta (D.O.G. Nº 124, 27-

xuño-2008), á Orde do 23 de setembro de 2008 pola que se amplía a oferta de materias optativas do 

bacharelato e se establece o seu currículo (D.O.G. Nº 188, 29-setembro-2008), á Orde do 23 de 

xuño de 2009 pola que se amplía a oferta de materias optativas do bacharelato e se establece o seu 
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currículo (D.O.G. Nº 127, 1-xullo-2009), e á Orde do 5 de maio de 2011 pola que se regulan 

determinados aspectos relativos ao desenvolvemento do bacharelato e se complementa a normativa 

sobre esta etapa (D.O.G. Nº 105, 1-xuño-2011). 

 

 

A oferta das distintas materias en Bacharelato é a seguinte: 

 

Bacharelato 

 

  1º Bacharelato   2º Bacharelato 
Ciencias para o Mundo Contemporáneo Historia de España 

Educación Física Historia da Filosofía 

Filosofía e Cidadanía Lingua Galega e Literatura II 

Lingua Galega e Literatura I Lingua Castelá e Literatura II 

Lingua Castelá e Literatura I Lingua estranxeira II 

Lingua estranxeira I  

Elixir unha das seguintes opcións 

1ª Lingua Estranxeira:           Inglés            Francés            Portugués 

  Relixión Católica     ou        Atención educativa 

MODALIDADES - Elixir 3 materias dunha modalidade 

  1º Bacharelato   2º Bacharelato 

  CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 

  HUMANIDADES E 

CIENCIAS SOCIAIS 

  CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA 

  HUMANIDADES E 

CIENCIAS SOCIAIS 

  Bioloxía e Xeoloxía   Economía   Bioloxía    Economía da Empresa 

  Debuxo Técnico I   Grego I   Ciencias da Terra e Ambientais   Xeografía 

  Física e Química   Latín I   Debuxo Técnico II   Grego II 

  Matemáticas I   Historia do Mundo Contemporáneo   Electrotecnia   Latín II 

  Tecnoloxía Industrial I   Matemáticas aplicadas ás C.C.S.S. I   Física   Matemáticas aplicadas ás C.C.S.S. II 

    Matemáticas II   Literatura Universal 

    Química   Historia da Arte 

    Tecnoloxía Industrial II  

MATERIAS OPTATIVAS 
Cursarase unha materia que pode ser da propia da modalidade ou da outra modalidade,  

ou tamén algunha das seguintes materias 
  1º Bacharelato   2º Bacharelato 

  Antropoloxía   Música   Ética e Filosofía do Dereito   Filosofía da Ciencia e Tecnoloxía 
  2ª Lingua Estranxeira 

o  Inglés    o  Francés    o  
Portugués 

  Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación 

  Métodos Estatísticos e Numéricos   Literatura Galega do século XX e da 
actualidade 

  Xeografía e Historia de Galicia   2ª Lingua Estranxeira 
o Inglés      o Francés      o Portugués   Literaturas Hispánicas    Xeoloxía 

 

No noso centro tamén se oferta a educación básica para as persoas adultas que se organiza 

en dúas etapas. A primeira corresponde ás ensinanzas básicas iniciais e a segunda, ás ensinanzas 

conducentes á obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria. 
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As ensinanzas básicas iniciais organízanse en dous niveis, I e II, o primeiro dirixido a 

adquirir as habilidades instrumentais básicas da lecto-escritura e do cálculo matemático, e o segundo, 

á consolidación desas habilidades e á preparación para o acceso aos estudos de educación secundaria 

para persoas adultas. 

 

As ensinanzas conducentes á obtención do título de graduado en educación secundaria 

obrigatoria constitúen a segunda etapa da formación básica para persoas adultas, que se organiza en 

dous niveis, I e II. 

 

Este tipo de ensinanza está regulada pola Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se regula a 

educación básica para as persoas adultas e se establece o seu currículo na Comunidade Autónoma 

de Galicia (D.O.G. Nº 142, 23-xullo-2008). 

 

Outra oferta do centro son os programas de cualificación inicial profesional (P.C.P.I.) que 

están destinados ao alumnado que non acade os obxectivos da E.S.O. e teñen como finalidade previr 

o abandono escolar antes da finalización da escolaridade obrigatoria e abrir novas expectativas de 

formación e de titulación a mozas e mozos en situación de desvantaxe sociolaboral e educativa, 

facilitando a inserción laboral. 

 
Estes programas organízanse en dous cursos académicos, onde se cursan módulos 

obrigatorios (específicos profesionais e formativos de carácter xeral) que darán acceso aos ciclos 

formativos de formación profesional de grao medio, e os módulos voluntarios, conducentes á 

obtención do título de graduado en E.S.O.  

 

 Todo o regulamento desta ensinanza está recollido na Orde do 13 de xullo de 2011 pola que 

se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia 

(D.O.G. Nº 140, 21-xullo-2011). 

 

 Os perfís profesionais ofertados no centro son os seguintes: 

 

Código Perfil Denominación perfil 

PIFC01 PCPI de informática 

PCOM01 PCPI de comercio 

PIMP02 PCPI de peiteado 

PELE02 PCPI de montaxe de redes eléctricas 
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PMAM01 PCPI de carpintaría 

PIMP01 PCPI de estética 

PTMV01 PCPI de mantemento de vehículos 

PFME01 PCPI de fabricación mecánica 

PHOT01 PCPI de cociña 

PAGA03 PCPI de arranxos florais 

PAFD01 PCPI de asistencia en actividades e en instalacións deportivas 

 

No caso de que non exista na relación anterior o perfil desexado, poderase cursar outro perfil 

autorizado en na comunidade autónoma de Galicia, sempre e cando o alumnado, ou a familia do 

mesmo, indique unha empresa relacionada co perfil desexado a cal desexe acollerse a un convenio 

firmado co centro educativo para levar a cabo a realización de devandito perfil. 

 

Por último, o centro oferta o programa Cuale. Trátase dun programa de formación 

complementaria en linguas estranxeiras que ten como obxectivo preparar o alumnado e o profesorado 

para as probas de certificación dos niveis das ensinanzas especializadas de idiomas reguladas polo 

Real decreto 1629/2006, do 29 de decembro. No noso centro ofértase a formación en Inglés. A 

organización desta formación ven dada pola Orde do 12 de maio de 2011 pola que se establecen as 

bases reguladoras do Programa de cursos para a formación complementaria en linguas 

estranxeiras do alumnado, CUALE, nos centros públicos integrados, institutos de educación 

secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia 

(D.O.G. Nº 97, 20-maio-2011). As clases son sempre fóra do horario lectivo do alumnado. 
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6.3. ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS E INSTALACIÓNS. 
 

 A distribución dos distintos espazos no interior das edificacións do centro móstrase a 

continuación: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Planta baixa - Edificio principal 

Planta primeira - Edificio principal 
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Planta baixa - Edificio anexo Planta primeira - Edificio anexo 

Pavillón 
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En canto as instalacións específicas de uso didáctico o centro dispón de: 

 

 Aula de idiomas. 

 Taller de Tecnoloxía. 

 Aula de informática e aula multimedia. 

 Aula de Debuxo. 

 Aula de Música. 

 Laboratorios de Física-Química, e de Bioloxía. 

 Polideportivo. 
 

 

Algunhas destas instalacións figuran nas seguintes fotografías: 

 

 
 

Aula de Debuxo 

 

 
 

Aula de informática 

 
 

Polideportivo 

 

 
 

Aula de idiomas 
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Laboratorio de Química 

 

 
 

Laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía 

 

 

6.4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS. 
 

Con estas actividades reforzarase a relación do instituto co seu contorno máis próximo e 

suporán unha motivación para o alumnado. Cada curso incluiranse na programación xeral anual, 

despois de ser aprobadas polo consello escolar, e recolleranse na memoria final de cada curso. O 

alumnado poderá facer propostas por medio da Xunta de Delegados. 

 

 A súa organización recaerá nos respectivos departamentos didácticos, baixo a coordinación da 

vicedirección. Os departamentos deberán propoñelas ao comezo de cada curso escolar utilizando o 

impreso que estableza o consello escolar. Unha vez aprobadas polo consello escolar, o equipo 

directivo deberá informar a toda a comunidade educativa o antes posible antes de cada avaliación. 

 

 As actividades que se fagan fóra do centro contarán coa autorización dos pais, das nais 

ou dos/as titores/as legais, no caso de ser menores de idade. 

 

 

6.5. SERVIZOS COMPLEMENTARIOS. 
 

6.5.1. Servizo de comedor. 

 

Todos os alumnos e alumnas de E.S.O. residentes fóra do pobo de Chantada terán dereito ao 

comedor os luns de todo o curso académico. Debido a que ningunha empresa presentou oferta para 
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este servizo, desde o curso académico 2007-2008 a Delegación de Educación tomou a decisión de 

que este alumnado debería ser transportado ao I.E.S. Val do Asma de Chantada onde comería. Sairá 

en torno as 14:30 horas e volverá ás 15:40 horas, e sempre estará acompañado por coidadores ou 

coidadoras contratados/as para tal fin. 

 

6.5.2. Transporte escolar. 

 

Existen 11 rutas do transporte escolar diferentes que corren a cargo de seis empresas: 

Empresa Monforte S.A., Autocares Manolete S.L., Eleuterio López y CIA S.L., Viledobús S.L., Luis 

Díaz Almuíña y Manuel Luis Otero Sanjurjo. O mesmo alumnado de E.S.O. que ten dereito ao 

comedor tamén pode utilizar o transporte. Tamén cabe a posibilidade de que o alumnado de 

Bacharelato poida viaxar, sempre que o soliciten por escrito, existan prazas libres no transporte e a 

Consellería de Educación o autorice. 

 

 A dirección do centro deberá prestar especial atención ao servizo de transporte escolar para 

que este se realice con todas as garantías marcadas pola lei en canto a horarios de chegada e recollida 

do alumnado transportado, e sobre todo referente á seguridade do alumnado que usa este servizo. 

 

6.5.3. Biblioteca Escolar. 

 

6.5.3.1. Xustificación. 

 

Tendo en conta o Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da 

educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (D.O.G. Nº 136, 13-xullo-

2007) onde se establecen como competencias básicas para o alumnado a competencia en 

comunicación lingüística, a competencia no tratamento da información e competencia dixital, a 

competencia cultural e artística, a Biblioteca Escolar debe perseguir os seguintes obxectivos xerais: 

• Ofrecer oportunidades para a utilización e produción de información que posibiliten a 

adquisición de coñecementos, a comprensión, o desenvolvemento da imaxinación e o lecer. 

• Apoiar ao alumnado na aprendizaxe e na práctica de competencias de avaliación e 

utilización da información, en calquera soporte, formato ou medio, tendo en conta as formas de 

comunicación máis usuais na súa comunidade. 

• Proporcionar acceso aos recursos locais, rexionais, nacionais e globais que lle permitan 

ao alumnado poñerse en contacto con ideas, experiencias e opinións diversas. 
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Concibimos a biblioteca escolar como un dinámico centro de recursos e un activo servizo de 

información que cumpre un papel esencial en relación coa aprendizaxe dos alumnos e das alumnas, 

coas tarefas docentes e co contorno social e cultural do centro. Aparece como un espazo educativo, 

que alberga unha colección organizada e centralizada de todos os materiais informativos que precisa 

o centro para desenvolver a súa tarefa docente, baixo a supervisión de persoal cualificado, e as súas 

actividades intégranse plenamente nos procesos pedagóxicos do centro.  

 

Será polo tanto, un lugar favorable para o estudo, a investigación, o descubrimento, a 

autoformación e a lectura.  

 

6.5.3.2. Principios básicos e funcións da biblioteca. 

 

Os principios básicos da nosa biblioteca son: 

 

1. A biblioteca é, ante todo, un lugar de aprendizaxe, de encontro e comunicación, integrada 

no proceso pedagóxico para favorecer a autonomía e responsabilidade do alumnado. 

2. A biblioteca recolle todos os recursos bibliográficos, informativos e didácticos en xeral, 

Non só atoparemos documentos impresos en papel (libros, revistas, periódicos), senón todos aqueles 

soportes nos que atopar información. 

3. A xestión da biblioteca deberá ser centralizada, aínda que en permanente contacto e 

colaboración cos departamentos. 

4. A biblioteca estará aberta toda a comunidade educativa e ao exterior, relacionándose co 

seu contorno social e cultural, colaborando con outras institucións e utilizando as novas tecnoloxías 

que lle permiten estar en conexión con calquera outra biblioteca ou centro educativo. 

 

Por outro lado as funcións da biblioteca do noso centro son: 

1. Recompilar toda a documentación existente no centro, así como os materiais e recursos 

didácticos relevantes, independentemente do soporte. 

2. Organizar os recursos de tal xeito que sexan facilmente accesibles e utilizables. Facer 

posible o seu uso cando se necesiten, mediante un sistema de información centralizado. 

3. Establecer canais de difusión da información no centro educativo, contribuíndo á creación 

dunha fluída rede de comunicación interna. 
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4. Difundir entre alumnado e profesorado información en diferentes soportes para satisfacer 

as necesidades curriculares, culturais e complementarias. Ofrecerlles asistencia e orientación. 

5. Constituír para que o alumnado adquira as capacidades necesarias para o uso das distintas 

fontes de información. Colaborar cos profesores e as profesoras para a consecución dos obxectivos 

pedagóxicos relacionados con este aspecto. 

6. Impulsar actividades que fomenten a lectura como medio de pracer e de información. 

7. Actuar como enlace con outras fontes e servizos de información externos e fomentar o 

seu uso por parte de alumnos/as e profesores/as. 

 

6.5.3.3. Organización e funcionamento. 

 

Para un bo funcionamento da biblioteca e unha boa organización da mesma é necesario contar 

coa figura do/a profesor/a responsable da biblioteca que ten un labor non só técnico senón tamén 

pedagóxico, ofrecendo ao alumnado todas as oportunidades para o uso axeitado das fontes de 

información e o acceso á lectura como forma de lecer e medio de enriquecemento persoal. 

 

Así, as funcións do/a profesor/a responsable da biblioteca serán: 

 

1. Organizar os fondos da biblioteca. 

2. Recompilar e xestionar todo o material novo que chegue ao centro, así como o elaborado 

polo alumnado. 

3. Asegurar a organización, mantemento e axeitada utilización dos recursos documentais e 

da biblioteca do centro. 

4. Difundir, entre a comunidade educativa, materiais didácticos e información 

administrativa, pedagóxica e cultural. 

5. Organizar o servizo de préstamo. 

6. Colaborar na planificación e o desenvolvemento do traballo escolar, favorecendo a 

utilización de diferentes recursos documentais. 

7. Coordinar ao profesorado con horario de atención á biblioteca para que poidan atender os 

alumnos e alumnas que utilicen a biblioteca, facilitándolles o acceso a diferentes fontes de 

información e orientándolles sobre a súa utilización. 

8. Coordinar o proxecto de adquisicións de fondos, recollendo as suxestións dos diversos 

departamentos do Centro, de xeito que se realice unha actualización equilibrada dos mesmos. 

9. Artellar a cooperación coas outra bibliotecas do contorno. 
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10. Presentar á Comisión de Coordinación Pedagóxica (C.C.P.) as cuestións referentes á 

xestión, organización e mantemento da biblioteca. 

11. Asesorar a expurga de fondos documentais da biblioteca, que pasarán a formar parte do 

fondo histórico. 

 

Tamén existirá un equipo de apoio da biblioteca que terá as seguintes funcións: 

 

1. Participar xunto co responsable da biblioteca na organización e dinamización da mesma. 

2. Recompilar informacións, materiais e recursos necesarios para o bo funcionamento do 

servizo, co fin de facilitárllelos aos usuarios da biblioteca. 

3. Cooperar no deseño, organización  e posta en marcha das actividades programadas. 

4. Elaborar un listado de adquisicións de material que recolla as suxestións dos diferentes 

departamentos, así como dos alumnos e alumnas, establecendo prioridades en función dunha 

actualización equilibrada dos fondos. 

5. Recoller as propostas do alumnado para desenvolver as actividades da biblioteca. 

6. Reunirse periodicamente para avaliar a consecución dos obxectivos previstos no Proxecto 

de Biblioteca e modificar o que sexa necesario. 

 

Todo o material da biblioteca será rexistrado en soporte informático empregando o “Proxecto 

Meiga”. Logo de gardar os novos rexistros, unha copia do catálogo da base datos será enviada ao 

servidor central da rede de Bibliotecas de Galicia coa fin de poder ser publicada en internet. Os 

préstamos e devolucións de fondos serán xestionados tamén mediante o anterior programa.  

 

O fondo bibliográfico da biblioteca do centro poderá ser consultado a través da páxina web 

www.opacmeiga.rbgalicia.org. 
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7. ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DO CENTRO. 

 

Neste apartado recónllense dunha maneira xeral e esquemática os distintos órganos e 

comisións de funcionamento do centro. No anexo VI, referente ás “Normas de organización e 

funcionamento” tratarase en maior profundidade as funcións e competencias dos mesmos.  

 

7.1. ÓRGANOS DE GOBERNO. 
 

Os órganos de funcionamento do centro, o seu nomeamento e as súas funcións, veñen 

determinados por lei. 

 

7.1.1. Órganos unipersoais. 

 

 Director/a. 

 Vicedirector/a. 

 Xefe/a de Estudos. 

 Xefe/a de Estudos de Adultos. 

 Secretario/a. 

 

7.1.2. Órganos colexiados. 

 

 Consello escolar. 

 Claustro de profesores/as. 

 

7.2. ORGANIZACIÓN DO PROFESORADO. 
 

7.2.1. Departamentos didácticos. 

 

Estarán formados polos profesores e polas profesoras que impartan a mesma materia ou 

ámbito. Terán asignada unha cantidade orzamentaria do centro que dedicarán a gastos segundo as 

súas necesidades e coordinarán coa secretaría os seus investimentos. 
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7.2.2. Departamento de orientación. 

 

Formarán parte do departamento de orientación o/ xefe/a do departamento (profesor/a de 

educación secundaria da especialidade de psicloxía e pedagoxía), o/a profesor/a de Pedagoxía 

Terapéutica, un titor ou titora por cada un dos ámbitos lingüístico-social e científico-tecnolóxico, 

intentando que existan titores/as de todas as etapas educativas impartidas no centro, e os/as xefes/as 

dos departamentos de orientación dos C.E.I.P. adscritos. 

 

Todas as súas funcións están recollidas no Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se 

regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia (D.O.G. Nº 79, 

27-abril-1998). 

 

7.2.3. Comisión de Coordinación Pedagóxica (C.C.P.). 

 

Integrada polos/as xefes/as dos distintos departamentos, a dirección do centro e os/as xefes/as 

de estudos. É o máximo órgano de planificación, animación, control, supervisión e avaliación dos 

temas académicos do centro. 
 

7.2.4. Xuntas de avaliación. 

 

Constituídas por todos/as os/as profesores/as do grupo e tamén pola persoa orientadora do 

centro. Na E.S.O. tamén forma parte o/a profesor/a de pedagoxía terapéutica. Tomarán decisións 

sobre a promoción e titulación do alumnado, e sobre todo tipo de medidas relacionadas coa súa 

actividade educativa. 

 

7.2.5. Equipo da biblioteca. 

 

Será un grupo de apoio, de carácter interdisciplinar, formado por profesorado dos diferentes 

departamentos presentes no centro, con dispoñibilidade e dedicación específica para a realización das 

distintas tarefas derivadas do proxecto de biblioteca do centro, que se considerará na elaboración dos 

horarios do profesorado ao comezo do curso escolar. Estará coordinado pola persoa responsable da 

biblioteca. 
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7.2.6. Comisión de coordinación da avaliación de diagnóstico. 

 

Estará formada polo director ou pola directora do centro, que a presidirá, o xefe ou a xefa de 

estudos, o xefe ou a xefa do departamento de orientación, e un titor ou unha titora de 2º de E.S.O, 

nomeados pola dirección do centro. 

 

As condicións e o procedemento de realización da proba de avaliación diagnóstica na 

Comunidade Autónoma galega están reguladas pola Orde do 16 de febreiro de 2009 pola que se 

regula o desenvolvemento da avaliación diagnóstica na Comunidade Autónoma de Galicia (D.O.G. 

Nº 37, 23-febrero-2009). 

 

7.2.7. Grupos de traballo e seminarios permanentes. 

 

Todos os cursos académicos os profesores e as profesores que o desexen poderán constituír 

grupos para traballar sobre distintos ámbitos de mellora da súa práctica docente. O obxecto destes 

grupos será potenciar o traballo en equipo, reflexionar sobre os procesos de ensinanza e aprendizaxe, 

e actualizar coñecementos para a súa práctica docente. Estes grupos poderán organizarse en horario 

de mañá sempre que se comunique con anterioridade antes da elaboración de horarios en setembro, e 

non supoña problema para a planificación global dos horarios do centro. 

 

 

7.3. ORGANIZACIÓN DO ALUMNADO. 
 

7.3.1. Xunta de delegados/as. 

 

Estará composta polos representantes do alumnado no Consello Escolar e polo/a delegado/a 

de cada grupo. As súas funcións están recollidas no Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se 

aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria (D.O.G. Nº 156, 9-agosto-

1996), no título V. 

 

Cada grupo de alumnos/as elixirá, por sufraxio directo, secreto e non delegable durante o 

primeiro mes do curso escolar, un delegado de grupo, que formará parte da xunta de delegados, e 

tamén un subdelegado, que substituirá ao delegado en caso de ausencia ou enfermidade e apoiarao 

nas súas funcións. As súas funcións están recollidas tamén no anterior decreto. 
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7.4. COMISIÓNS MIXTAS. 
 

7.4.1. Comisión Económica. 

 

Integrada pola dirección, o/a secretario/a do centro, un representante do profesorado, un 

representante dos/das pais/nais e outro do alumnado. 

 

Entre as súas funcións estarán: 

 

 Colaborar co/coa secretario/a do centro na elaboración da memoria económica do centro, 

do orzamento do centro e na avaliación de necesidades do centro, e presentar esta documentación ao 

Consello Escolar. 

 Outras funcións que lle encomende o Consello Escolar no ámbito das súas competencias. 

 

Realizarase un reparto do orzamento entre departamentos baseado na presentación por parte 

destes dunha relación de necesidades elaborada en base a prioridades. Seguirase a liña dunha xestión 

económica responsable e transparente. 

 

7.4.2. Comisión de Biblioteca. 

 

Esta comisión coincide por operatividade coa Comisión de Seguimento do Programa de 

Gratuidade de Libros de Texto. Está constituída polo/a director/a ou o/a xefe/a de estudos, o/a 

responsable da biblioteca escolar (que actuará como secretario/a), un membro do equipo da 

biblioteca, un representante do profesorado, dos/das pais/nais e do alumnado, e outro do concello de 

Chantada. 

 

As súas funcións serán: 

 

 Analizar as necesidades da biblioteca escolar referidas a infraestrutura, equipamento, 

mantemento e atención en horario lectivo e en horario extraescolar. 

 Realizar propostas ao Consello Escolar para as melloras necesarias. 
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 Xestionar a apertura da biblioteca en horario extraescolar, procurando as necesarias 

colaboracións e garantindo que todas as intervencións se realizarán seguindo os criterios establecidos 

polo equipo de apoio e o responsable da biblioteca escolar. 

 Propor estratexias de colaboración entre a biblioteca escolar e a biblioteca pública máis 

próxima. 

 Promover actividades de sensibilización e dinamización cultural entre toda a comunidade 

escolar. 

 Realizar propostas para a adquisición de fondos e equipamento, co correspondente 

proxecto orzamentario, que se remitirán ao Consello Escolar. 

 Realizar xestións cos sectores culturais, educativos, sociais e económicos do ámbito do 

centro educativo que poidan colaborar coa biblioteca escolar e os seus obxectivos. 

 Coordinar todas as actuacións necesarias para o desenvolvemento do programa de 

gratuidade de libros de texto na E.S.O. 

 

7.4.3. Observatorio da convivencia escolar. 

 

Estará formado polo/a director/a, os/as xefes/as de estudos, catro representantes do 

profesorado, o/a orientador/a do centro, un representante do alumnado, un representante dos/das 

pais/nais, un representante do persoal non docente, o representante do Concello de Chantada e a 

persoa dinamizadora da convivencia no centro. 

 

Un dos representantes do profesorado, con destino definitivo no centro, actuará como 

secretario e levantará acta. 

 

Estarán abertos á participación do profesorado titor relacionado co tema que se analice e dos 

profesionais de sanidade, dos servizos sociais e das asociacións do sector que poidan colaborar na 

mellora da convivencia escolar. 

 

 O seu funcionamento e funcións están reguladas polo Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo 

que se crea e se regula o Observatorio Galego da Convivencia Escolar (D.O.G. Nº 88, 8-maio-

2007). 

  

Estre estas funcións están:  

 Participar na dinamización do plan de convivencia do centro e na mediación escolar. 



Proxecto Educativo de Centro. 39 

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

 Elaborar un informe anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no seu ámbito, 

así como sobre as iniciativas a nivel centro. Este informe será trasladado ao Observatorio da 

Convivencia Escolar a nivel provincial. 

 Informar trimestralmente ao Consello Escolar sobre a convivencia no centro. 

 Coordinar as actuacións conxuntas dos ámbitos implicados e relacionadas coa mellora da 

convivencia. 

 Propoñer á Administración educativa todas aquelas medidas que se consideren oportunas 

para a mellora da convivencia escolar no centro. 

 Aqueloutras que lle sexan encomendadas pola Administración educativa ou polo 

Observatorio da Convivencia Escolar a nivel provincial. 

 

7.4.4. Comisión medioambiental. 

 

Xurdirá como órgano de vital importancia no desenvolvemento do proxecto da Axenda 21 

Escolar de Galicia encargado de dirixir e motivar, de buscar recursos, comunicar e propiciar a 

participación de toda a comunidade educativa. 

 

Estará formada polo/a vicedirector/a, o/a coordinador/a da Axenda 21 Escolar de Galicia 

(A21EG) que fará de secretario/a, un representante do profesorado, un representante do alumnado e 

un representante dos/das pais/nais. 

 

7.4.5. Equipo de normalización e dinamización lingüística. 

 

Actuará baixo a supervisión da dirección do centro e estará formado por representantes do 

profesorado, do alumnado e do persoal non docente. Un dos membros do profesorado será o 

coordinador do equipo. 

 

Este equipo terá en conta o Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a 

promoción do galego no sistema educativo (D.O.G. Nº 125, 29-xuño-2007) que desenvolve a Lei de 

normalización lingüística para a súa aplicación en todos os centros docentes públicos e privados que 

imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 
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7.5. ORGANIZACIÓN DO PERSONAL NON DOCENTE. 
 

Na secretaría do centro traballan dúas auxiliares administrativas funcionarias con destino 

definitivo, sendo o horario de atención ao público desde as 8:45 horas ata as 14:15 horas.  

 

En canto aos conserxes, existen dous con praza definitiva, un funcionario e outro persoal 

laboral fixo, que traballan a xornada completa, un pola mañá o outro pola tarde. 

 

Por último, co respecto ao persoal de limpeza, existen tres limpadoras, dúas con contrato de 

persoal laboral fixo con horario completo e outra a media xornada con contrato de persoal laboral 

temporal. 
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8. RELACIÓN DO CENTRO CON OUTRAS INSTITUCIÓNS. 

 

O centro está aberto a cantas iniciativas de relación e participación externas supoñan un 

beneficio para os membros da comunidade educativa, en especial para o alumnado. Tamén, tendo en 

conta o carácter público do instituto, todos os recursos estarán dispoñibles para a pobo de Chantada, 

sempre e cando se garden certas normas de respecto e coidado das instalacións, e teña a aprobación 

do Consello Escolar do centro. Neste sentido corresponde ao Consello Escolar adoptar as medidas 

que procedan para conceder permisos para a utilización das súas instalacións, en función das 

necesidades derivadas da programación das actividades do instituto. 

 

Todos os anos existen solicitudes para o uso do pavillón do centro, sendo habituais a dos 

Veteranos de Fútbol Sala de Chantada, a da S.D. Chantada e a das Escolas Deportivas do Concello 

de Chantada. 

 

Os requisitos pedidos para permitir o uso do pavillón son en liñas xerais “asumir a 

responsabilidade de costear os danos ocasionados, e tamén facerse cargo da limpeza do pavillón 

para que os alumnos e as alumnas do centro encontren as instalacións limpas para o día seguinte. 

A autorización será ata o 30 de xuño de cada curso escolar, data na que se deberá entregar as 

chaves do pavillón á dirección do centro.” 

 

No caso das escolas deportivas do Concello de Chantada, ao solicitar o pavillón moitas 

horas, incluídos fins de semana, e en compensación dos gastos que se poidan ocasionar en auga, luz e 

outros, estas asumen outras condicións coma realizar unha limpeza e mantemento do recinto 

exterior arredor dos distintos edificios dos que consta o centro (edificio principal, edificio anexo e 

pavillón), cando sexa necesario. 
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9. CONCRECIÓN DO CURRÍCULO. 

 

9.1. ADECUACIÓN DOS OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA AO 

CONTEXTO DO CENTRO. 
 

9.1.1. Educación secundaria obrigatoria. 

 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades 

que lles permita: 

 

1.- Consolidar hábitos de disciplina, responsabilidade, estudo e traballo individual e en 

equipo, de uso da iniciativa persoal, toma de decisións e planificación de metas persoais, de 

distintas formas de aprender a aprender, como condicións imprescindibles para o desenvolvemento 

da autoconfianza e competencia persoal. 

2- Comprender e expresarse con corrección, oralmente e por escrito, nas linguas cooficiais 

e en máis dunha lingua estranxeira, utilizándoas de maneira versátil para diferentes contextos e 

intencións comunicativas, e valorar a empatía na comunicación como instrumento de 

autorregulación do pensamento e eixe da convivencia.  

3.- Desenvolver destrezas na procura, selección, organización e integración coherente da 

información, como estratexia para adquirir novos coñecementos e  resolver problemas académicos 

e cotiás a través do uso habitual de distintos recursos, especialmente, das tecnoloxías da 

información e a comunicación. 

4.- Fortalecer no alumnado as capacidades afectivas da personalidade e das súas relacións 

interpersoais, rexeitando os prexuízos e os comportamentos sexistas, co fin de acadar sempre a 

inclusión na comunidade educativa, e resolver pacificamente os conflitos. 

5.- Desenvolver e aplicar o pensamento científico-técnico, utilizando valores e criterios 

éticos, asemade de análise sistemática e economía e eficacia, que permitan adquirir actitudes para 

a resolución de problemas de distinta complexidade, en diversos campos do coñecemento e en 

situacións da vida cotiá. 

6.- Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico propio e da diversidade de persoas e pobos, participando na súa conservación e mellora con 

sentimento de cidadanía global e plural compatible coa identidade local. 
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7.- Coñecer, aceptar e respectar o funcionamento do corpo humano propio e doutras persoas, 

e desenvolver o coidado e calidade da saúde corporal persoal e social, afianzando hábitos de 

práctica, crítica e responsable, de actividade física e deporte, de consumo racional, así como de  

interacción e conservación do espazo físico e dos seres vivos. 

8.- Capacitar aos alumnos con aprendizaxes integradores que lles permitan alcanzar o gusto 

por aprender, o éxito académico e a incorporación a estudos posteriores ou a vida laboral. 

9.- Coñecer, comprender e valorar as distintas linguaxes e manifestacións artísticas, 

culturais e deportivas, e achegas relevantes, como parte da diversidade e da evolución do 

patrimonio dos pobos, dialogo intercultural, forma de desenvolvemento do pensamento 

diverxente-converxente e como fonte de enriquecemento e gozo. 

10.- Participar nas actividades propostas pola comunidade educativa, mostrando exercicio 

na cidadanía democrática nunha sociedade plural. ao asumir responsablemente os deberes e 

dereitos no respecto ás outras persoas e grupos, exercitar o diálogo, practicar a tolerancia, a 

igualdade e equidade, e a cooperación e solidariedade. 

 

9.1.2. Bacharelato. 

 

O Bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permita: 

 

1.- Dominar, tanto na expresión oral coma na escrita, a lingua galega e a lingua castelá, e 

unha ou máis linguas estranxeiras, acadando a capacidade de expresarse correctamente en público 

a través de distintos tipos de discurso acordes con diferentes contextos sociais e culturais, e de 

comunicarse de xeito que establezan vínculos construtivos cos demais e co contorno.  

2.- Utilizar eficazmente e con responsabilidade as funcións transmisora e xeradora das 

tecnoloxías da información e da comunicación, como ferramentas para conseguir obxectivos e fins 

de aprendizaxe, traballo e lecer, previamente establecidos.  

3.- Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principias factores da súa evolución, as súas escalas de valores no 

marco dos patróns culturais básicos de cada rexión, país ou comunidade  e contribuír a afianzar e 

conservar o patrimonio material e inmaterial de Galicia no contexto dun mundo globalizado.  

4.- Exercer a cidadanía democrática, dende unha perspectiva global, actuando con criterio 

propio e practicando normas de convivencia que amosen adquirir unha conciencia cívica 

responsable, que fomente a corresponsabilidade e compromiso na construción dunha sociedade 

plural xusta e equitativa en dereitos e oportunidades das persoas e favoreza a sustentabilidade. 
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5.- Reforzar os hábitos de lectura, estudo e autonomía así como actitudes de iniciativa, 

autoconfianza, de traballo en equipo, de creatividade, flexibilidade, como condicións necesarias 

para o desenvolvemento dunha madurez intelectual e humana, persoal e social que lles permita 

resolver responsable, crítica e pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

6.- Acceder aos coñecementos e métodos científicos e tecnolóxicos fundamentais e 

dominar as habilidades básicas propias da modalidade de bacharelato elixida, e valorar de forma 

crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida.  

7.- Reforzar actitudes de respecto e de prevención no ámbito da seguridade viaria. 

8.- Participar de forma solidaria en actividades  que fomenten o desenvolvemento e mellora 

do seu contorno social e afianzar a sensibilidade e o respecto do medio natural e a ordenación 

sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego, procurando a conservación 

dos recursos e da diversidade.  

9.- Proporcionar ao alumnado a formación, a madurez, os coñecementos e habilidades que lle 

permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse a vida activa con responsabilidade e 

competencia , asemade como capacitar para o acceso a educación superior ou ao ámbito laboral, e 

valorar a importancia da educación permanente durante toda a vida. 

10.- Desenvolver a sensibilidade cara a manifestacións artísticas, literarias e deportivas, 

así como as habilidades perceptivas e comunicativas, sentido estético e valoración da liberdade de 

expresión que requiren, como fontes para cultivar a capacidade creadora,  enriquecemento cultural e 

participación e conservación do patrimonio da propia comunidade como doutras. 

11.- Afianzar hábitos de utilización da educación física e o deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social e impulsar condutas e hábitos saudables e de gozo do tempo de 

lecer.  
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9.2. ASPECTOS XERAIS PARA A ELABORACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DOCENTES. 
 

9.2.1. Instrucións para a elaboración de programacións didácticas. 

 

Os diferentes departamentos do I.E.S. Lama das Quendas deberán seguir o seguinte protocolo á 

hora da elaboración das distintas programacións didácticas: 

 

1. Cada un dos departamentos didácticos deberá elaborar a programación de cada unha das 

materias ou ámbitos que teña asignados. 

2. A xefatura de cada departamento deberá coordinar e responsabilizarse da redacción da 

programación didáctica das materias que se integran no seu departamento. 

3. Os/As xefes/xefas de departamento entregarán as programacións ou modificacións das 

mesmas en formato electrónico antes do comezo das actividades lectivas de cada curso escolar. 

4. A Xefatura de Estudos do centro comprobará que na programación de cada un dos 

departamentos figuran os apartados correspondentes. De faltar algún dos apartados deberá instar ao 

departamento correspondente a completar a programación incluíndo os apartados dos que carece. 

5. Unha vez que a xefatura de estudos teña no seu poder todas as programacións 

cumprimentadas correctamente deberá remitir unha copia ao servizo de inspección educativa en 

formato electrónico. No escrito de remisión farase constar expresamente que todas as programacións 

conteñen os apartados que a normativa vixente contempla. 

6. O cambio de profesorado non debe implicar unha nova programación senón que todo 

profesor/a que se incorpore a un departamento debe adaptarse á programación vixente. 

7. Se algún profesor/a decidira incluír na programación da súa actividade docente algunha 

variación con respecto á programación conxunta do departamento, esta variación e a xustificación 

correspondente, incluirase na programación do devandito departamento, sempre que así o acorde o citado 

órgano ou, en último caso, a comisión de coordinación pedagóxica. 

8. Non é necesario enviar cada curso escolar novas programacións agás que se produzan 

cambios derivados do seguimento e avaliación da citada programación. De producirse cambios 

debería seguirse o procedemento fixado nestas instrucións. 

9. Ao comezo de cada curso a xefatura de cada departamento didáctico elaborará información 

relativa á programación didáctica que dará a coñecer ao alumnado a través do profesorado das distintas 

materias asignadas a cada departamento. Esta información incluirá: 

 Os obxectivos, contidos e criterios de avaliación do curso. 

 Os mínimos esixibles para obter unha avaliación positiva. 
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 Os criterios ou sistemas de cualificación. 

 Os procedementos de avaliación da aprendizaxe que se van utilizar. 

10. O centro deberá facer públicos: 

 Os criterios xerais de avaliación das aprendizaxes. 

 Os criterios xerais de promoción do alumnado. 

 Os criterios de titulación do alumnado. 

 

 

9.2.2. Elementos da programación didáctica. 

 

Os elementos mínimos que deberán recoller todas as programacións didácticas no caso da E.S.O. 

son os seguintes: 

 

1.- Introdución e contextualización. 
2.- Contribución das materias ao logro das competencias básicas. 
3.- Obxectivos 
4.- Contidos secuenciados e temporalizados. 
5.- Criterios de avaliación. 
6.- Mínimos esixibles para unha avaliación positiva. 
7.- Metodoloxía: 

 7.1.- Metodoloxía específica da materia. 
 7.2.- Materiais curriculares. 
 7.3.- Outros recursos didácticos. 

8.- Procedementos para a realización da avaliación inicial. 
9.- Procedementos de avaliación: 

9.1.- Avaliación Ordinaria. 
9.2.- Avaliación Extraordinaria. 

10.- Instrumentos de avaliación. 
11.- Sistemas de cualificación. 
12.- Programa de recuperación. 

12.1.- Materia durante o curso. 
12.2.- Materias pendentes doutros cursos. 

13.- Programas específicos personalizados para o alumnado repetidor. 
14.- Medidas de atención á diversidade. 
15.- Programación de educación en valores. 
16.- Tratamento do fomento da lectura. 
17.- Tratamento do fomento das TIC. 
18.- Tratamento do fomento da convivencia no centro. 
19.- Contribución da materia ao proxecto lingüístico. 
20.- Actividades complementarias e extraescolares. 
21.- Procedementos de avaliación da programación. 

 

 En Bacharelato teríamos os seguintes apartados: 
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1.- Introdución e contextualización. 
2.- Contribución das materias ao logro das competencias básicas. 
3.- Obxectivos 
4.- Contidos secuenciados e temporalizados. 
5.- Criterios de avaliación. 
6.- Mínimos esixibles para unha avaliación positiva. 
7.- Metodoloxía: 

 7.1.- Metodoloxía específica da materia. 
 7.2.- Materiais curriculares. 
 7.3.- Outros recursos didácticos. 

8.- Procedementos de avaliación: 
8.1.- Avaliación Ordinaria. 
8.2.- Avaliación Extraordinaria. 

9.- Instrumentos de avaliación. 
10.- Sistemas de cualificación. 
11.- Programa de recuperación. 

11.1.- Materia durante o curso. 
11.2.- Materias pendentes doutros cursos. 

12.- Procedementos para acreditar os coñecementos previos. 
13.- Medidas de atención á diversidade. 
14.- Programación de educación en valores. 
15.- Tratamento do fomento da lectura. 
16.- Tratamento do fomento das TIC. 
17.- Tratamento do fomento da convivencia no centro. 
18.- Contribución da materia ao proxecto lingüístico. 
19.- Actividades complementarias e extraescolares. 
20.- Procedementos de avaliación da programación. 

 

 Todas as programacións didácticas do centro están a disposición da comunidade educativa na 

páxina web do centro www.edu.xunta.es/centros/ieslamaquendas no bloque de ”departamentos”. 

 

 

9.3. DECISIÓNS DE CARÁCTER XERAL SOBRE A METODOLOXÍA 

E A SÚA CONTRIBUCIÓN Á CONSECUCIÓN DAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

A Comisión Europea da Educación estableceu unhas competencias clave ou destrezas básicas 

necesarias para a aprendizaxe das persoas ao longo da vida e animou aos estados membros a dirixir 

as súas políticas educativas nesta dirección. Defínese a competencia clave ou básica como a 

capacidade de responder ás demandas complexas e levar a cabo tarefas diversas da forma adecuada. 

Supón unha combinación das habilidades prácticas, coñecementos, motivacións, valores éticos, 

actitudes, emocións e outros compoñentes sociais que actúen conxuntamente para o logro dunha 
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acción eficaz. As competencias claves son aquelas nas que se sustentan a realización persoal, a 

inclusión social, a cidadanía activa e o emprego. 

 

O artigo 6 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (L.O.E.) (B.O.E. Nº 106, 4-

maio-2006) define o currículo como “o conxunto de obxectivos, competencias básicas, contidos, 

métodos pedagóxicos e criterios de avaliación” . 

 

 No artigo 144 da lei di que ”o Instituto de Avaliación e os organismos correspondentes das 

Administracións Educativas, no prazo que lles compete, colaborarán na realización das avaliacións 

xerais de diagnóstico, que permitan obter datos representativos, tanto do alumnado e dos centros das 

Comunidades Autónomas como do conxunto do Estado”. Estas avaliacións versarán sobre as 

competencias básicas do currículo, realizaranse na ensinanza primaria e secundaria e incluirán, en 

todos caso, as previstas nos artigos 21 e 29.  

 

Segundo o artigo 21, “ao finalizar o segundo ciclo da Educación Primaria todos os centros 

realizarán unha avaliación de diagnóstico das competencias básicas alcanzadas polos seus 

alumnos”. 

  

Segundo o artigo 29, “ao finalizar o segundo curso da Educación Secundaria Obrigatoria 

todos os centros realizarán unha avaliación de diagnóstico das competencias básicas alcanzadas 

polos seus alumnos”. 

 

 A L.O.E., no artigo 20.2, establece que “o alumnado accederá ao ciclo educativo ou etapa 

seguinte sempre que se considere que alcanzou as competencias básicas correspondentes e o 

axeitado grao de madurez”. 

 

Ademais, no artigo 31, determina que “os alumnos que ao rematar a Educación Secundaria 

Obrigatoria teñan alcanzado as competencias básicas e os obxectivos da etapa obterán o título de 

Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria”. 

 

No noso sistema educativo considérase que as competencias básicas que debe ter o alumno 

cando finaliza a súa escolaridade obrigatoria para enfrontarse aos retos da súa vida persoal e laboral 

son as seguintes: 
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a) Competencia en comunicación lingüística: A competencias en comunicación lingüística 

refírese á utilización da linguaxe como instrumento tanto de comunicación oral e escrita como de 

aprendizaxe e de regulación de condutas e emocións. A comunicación en linguas estranxeiras esixe 

tamén posuír capacidades tales como a mediación e a comprensión intercultural. Esta competencia 

contribúe á creación dunha imaxe persoal positiva e fomenta as relacións construtivas cos demais e 

co entorno. Aprender a comunicarse é establecer lazos con outras persoas, é acercarnos a novas 

culturas que adquiren consideración e afecto na medida que se coñecen. O desenvolvemento da 

competencia lingüística é crave para aprender a resolver conflitos e para aprender a convivir. 

 

b) Competencia matemática: Habilidade para utilizar números e as súas operacións básicas, 

os símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático para producir e interpretar 

informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver 

problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral. 

 

c) Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico: Habilidade para 

interactuar co mundo físico, tanto nos seus aspectos naturais como nos xerados pola acción humana, 

de modo que facilite a comprensión dos sucesos, a predición de consecuencias e a actividade dirixida 

á mellora e preservación das condicións de vida propia, dos demais homes e mulleres e do resto dos 

seres vivos. 

 

d) Competencia no tratamento da información e competencia dixital: Habilidades para 

buscar, obter, procesar e comunicar a información e transformala en coñecemento. Inclúe aspectos 

diferentes que van dende o acceso e selección da información ata o uso e a transmisión desta en 

distintos soportes, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e a comunicación como un 

elemento esencial para informarse e comunicarse. 

 

e) Competencia social e cidadá: Esta competencia permite vivir en sociedade, comprender a 

realidade social do mundo en que se vive e exercer a cidadanía democrática. Incorpora formas de 

comportamento individual que capacitan ás persoas para convivir nunha sociedade cada vez máis 

plural, relacionarse cos demais, cooperar, comprometerse e afrontar os conflitos. Adquirir esta 

competencia supón ser capaz de poñerse no lugar do outro, aceptar as diferenzas, ser tolerante e 

respectar os valores, as crenzas, as culturas e a historia persoal e colectiva dos outros.  
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f) Competencia cultural e artística: Esta competencia supón apreciar, comprender e valorar 

criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de gozo e 

enriquecemento persoal e consideralas como parte do patrimonio cultural dos pobos.  

 

g) Competencia para aprender a aprender: Aprender a aprender supón iniciarse na 

aprendizaxe e ser capaz de continualo de maneira autónoma. Supón tamén poder desenvolverse ante 

as incertezas tratando de buscar respostas que satisfagan a lóxica do coñecemento racional. Implica 

admitir diversidade de respostas posibles ante un mesmo problema e encontrar motivación para 

buscalas dende diversos enfoques metodolóxicos.  

 

h) Competencia na autonomía e iniciativa persoal: Esta competencia refírese á posibilidade 

de optar cun criterio propio e levar adiante as iniciativas necesarias para desenvolver a opción elixida 

e facerse responsable dela, tanto no ámbito persoal como no social ou laboral. 

 

O Bacharelato, que forma parte da educación secundaria na fase postobrigatoria, debe ser 

unha etapa de consolidación das competencias adquiridas na Ensinanza Secundaria Obrigatoria e así 

tanto a L.O.E. como o Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o 

currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (D.O.G. Nº 120, 23-xuño-2008) 

establecen como finalidade nesta etapa “proporcionarlle ao alumnado a formación, a madurez 

intelectual e humana, os coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións sociais e 

incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia, así como capacitarse para o acceso 

á educación superior”. 

 

Por último, segundo o artigo 3 da Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se regula a 

educación básica para as persoas adultas e se establece o seu currículo na Comunidade Autónoma 

de Galicia (D.O.G. Nº 142, 23-xullo-2008), “o currículo das ensinanzas básicas iniciais e da 

educación secundaria para persoas adultas oriéntanse ao logro das competencias básicas”. 

 

Todas as competencias citadas anteriormente teñen as seguintes características: 

 

 Proporcionan a capacidade de saber facer, é dicir, de aplicar os coñecementos a os 

problemas da vida profesional e persoal. 

 Son susceptibles de axeitarse a unha diversidade de contextos. 

 Teñen un carácter integrador, agrupando os coñecementos, os procedementos e as 
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actitudes. 

 Permiten integrar e relacionar os aprendizaxes cos distintos tipos de contidos, utilizalos 

de maneira efectiva e aplicalos en diferentes situacións e contextos. 

 Deben ser aprendidas, renovadas e mantidas ao longo de toda a vida. 

 

Polo tanto, desde o noso centro debemos contribuír a: 

 

 Adaptar o proceso da ensinanza-aprendizaxe á sociedade actual, en continuo cambio. 

 Transformar o concepto tradicional da ensinanza baseado na adquisición de 

coñecementos nun concepto moderno de aprendizaxe baseado na capacidade de resolver situacións ao 

longo da vida. 

Para elo haberá que tomar unha serie de medidas para que o alumnado adquira estas 

competencias. Por un lado, mediante a contribución que cada materia faga a través das súas 

programacións didácticas, e por outro lado, tomando medidas non curriculares relacionadas coa 

organización e funcionamento do centro, o plan de acción titorial, o plan de convivencia, a 

planificación das actividades extraescolares e complementarias, a relación coas familias, etc... 

 

 

9.4. INCORPORACIÓN, A TRAVÉS DAS DISTINTAS ÁREAS E 

MATERIAS DA EDUCACIÓN EN VALORES. 
 

Tal como se recolle neste proxecto educativo nos obxectivos xerais do centro, o obxectivo 

fundamental 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. 

 

Polo tanto debemos educar na responsabilidade e entender a dignidade humana como un valor 

guía que permita elaborar un modelo de vida que facilite niveis de felicidade persoal e o exercicio 

dunha cidadanía comprometida. 

 

O noso alumnado debe ser capaz de ser responsable nas súas tarefas diarias e obter unha 

autodisciplina, sabendo distinguir entre o deber e o pracer para, deste xeito, poder integrarse con 

menos dificultade no mundo adulto. Tamén é básico que os/as alumnos/as aprendan a ser conscientes 
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da importancia de ter coidado do corpo e das repercusións negativas que ten para a vida diaria a 

despreocupación da propia saúde. 

 

É importante tamén que o alumnado teña moi presente o concepto de civismo, a importancia 

de cumprir as normas sociais, e que o apliquen no seu día a día, xa sexa na relación con outras 

persoas ou no respecto que lle deben ter ao medio ambiente, de xeito que participen na sociedade 

tratando de mellorala. 

 

Outro aspecto a destacar é o do respecto, e polo tanto os/as nosos/as alumnos/as deben 

respectarse a si mesmos e aos demais, xa que deste xeito eles mesmos tamén serán respectados. 

Deben ter moi claro que as diferenzas entre persoas deben ser sempre respectadas, xa que ofrecen 

múltiples ensinanzas e axudan á formación das persoas. 

 

Por último, debe destacarse a importancia de saber situarse no lugar das outras persoas. Se o 

alumnado é capaz de conseguir entender as emocións dos demais e de conseguir aprender a reprimir 

as súas propias reaccións negativas, será tamén capaz de manter unha boa convivencia, a cal axudará 

a que a vida diaria sexa máis fácil. 

 

Polo tanto, desde os diferentes departamentos didácticos e a través das materias debemos 

transmitir unha serie de valores ao noso alumnado para que os apliquen a súa vida diaria. Entre outros 

valores, poderían traballarse os seguintes: 

 

1.- Aprender a ser responsable. Explicar as responsabilidades que deben aprender a adquirir 

os/as alumnos/as para poder formarse máis axeitadamente como persoas: 

 

a) Responsabilidade cun mesmo. 

b) Responsabilidade coas tarefas a desenvolver. 

c) Responsabilidade no consumo. 

d) Responsabilidade coa sociedade. 

 

2.- Aprender a ser respectuoso. Aportar información, reflexión e debate acerca dos catro 

ámbitos nos que debemos aplicar o respecto se queremos conseguir unha convivencia equilibrada: 

 

a) Aprender a ser respectuoso cun mesmo. 
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b) Aprender a ser respectuoso cos demais. 

c) Aprender a ser respectuoso co entorno. 

d) Aprender a ser respectuoso coa diferenza. 

 

3.- Aprender a ser empático. Explicar a necesidade de ser capaces de entender aos demais, 

de poñernos no seu lugar, para así , fortalecer as relacións humanas, fomentar a comunicación entre 

as persoas e mellorar a sociedade. Poderían tratarse os seguintes temas: 

 

a) Sensibilidade cos demais. 

b) Solidariedade e cooperación. 

c) A amizade. 

d) Civismo. 

 

4.- Aprender a autorregularse. Explicar a importancia do autocoñecemento. Se o alumnado 

se coñece a si mesmo será capaz de controlar os seus impulsos negativos e poderá afrontar as 

contrariedades cunha actitude máis positiva. Os puntos a traballar serían: 

 

a) Autocoñecemento. 

b) Autocontrol das emocións. 

c) Aceptación das normas. 

d) Alegría e optimismo. 

 

 

9.5. PROXECTO INTERDISCIPLINAR EN 1º DE E.S.O. 
 

9.5.1. Introdución. 

 

 Que é o Proxecto Interdisciplinar? 

 

O Proxecto Interdisciplinar (P.I.) constitúe un achegamento conxunto e compartido, dende 

varias materias, ás competencias básicas. 
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 Cales son os seus obxectivos? 

 

a) Construír un coñecemento global a partir dos diversos puntos de vista disciplinares, 

integrándoos nun traballo interdisciplinar e cooperativo. 

b) Facilitar o tránsito do ensino primario ao secundario. 

 

 

 Que metodoloxía se recomenda utilizar? 

 

Unha metodoloxía activa na que o alumnado sexa o protagonista da súa aprendizaxe, en 

concordancia coa filosofía da Axenda 21 Escolar de Galicia. 

 

Farase fincapé na educación documental do alumnado, dirixida a desenvolver habilidades de 

uso da información, consultando fontes documentais diversas, en soportes e formatos diferentes, 

utilizando os diversos recursos de que dispón o noso centro (biblioteca escolar, sala de ordenadores, 

materiais da aula, etc...). 

 

Terán que intervir polo menos dúas materias do currículo, ademais da lingua e a tecnoloxía da 

información como materias instrumentais. 

 

 

 A quen vai dirixido? 

 

Ao alumnado de todo os grupos de 1º de E.S.O., coa participación de profesorado de diversos 

departamentos didácticos. 

 

 

 Como se organiza no tempo? 

 

A temporalización concrétase nunha sesión semanal (incluída no horario lectivo) para cada un 

dos grupos de 1º de E.S.O., na que o alumnado será guiado polo/a profesor/a responsable do P.I. dese 

grupo. 
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Ademais, existirá unha sesión semanal para o profesorado responsable do P.I. de cada grupo 

onde se traballará conxuntamente cos distintos departamentos implicados, existindo dentro deste 

grupo unha persoa coordinadora do proxecto no centro. 

 

O profesorado colaborador do P.I. desenvolverá algunhas actividades nas sesións lectivas 

correspondentes as materias que imparten neses cursos, coordinándose co/coa profesor/a responsable 

do P.I. dese grupo. 

 

 Que competencias básicas se traballarán? 

 

Todas elas, é dicir: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática. 

c) Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico. 

d) Tratamento da información e competencia dixital. 

e) Competencia social e cidadá. 

f) Competencia cultural e artística. 

g) Competencia para aprender a aprender. 

h) Autonomía e iniciativa persoal. 

 

 

9.5.2. Relación do Proxecto Interdisciplinar coa Axenda 21 Escolar de Galicia. 

 

A coordinación e artellamento entre ambos proxectos será moi estreita, dado que moitos dos 

obxectivos que pretenden son os mesmos, entre outros: 

a) Mellorar as competencias básicas. 

b) Dar protagonismo ao alumnado. 

c) Avanzar no traballo interdisciplinar e na coordinación entre departamentos didácticos, 

Comisións de Traballo, etc... 

d) Acadar unha maior implicación do profesorado en proxectos compartidos. 

e) Conectar o centro co entorno. 
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f) Establecer liñas de colaboración entre centros educativos, neste caso o I.E.S. Lama das 

Quendas e os centros de ensinanza primaria con alumnado que cursará o ensino secundario no noso 

centro. 

 

 

9.5.3. Ámbitos de traballo. 

 

Inicialmente propuxéronse as mesmas temáticas da Axenda 21 Escolar, para un mellor uso 

dos recursos e un maior aproveitamento das iniciativas desenvolvidas, traballando os seguintes 

ámbitos: “Uso da auga”, “Alimentación saudable” e “Patrimonio natural e cultural”. 

En todo caso, neste proxecto poderase traballar calquera temática de carácter multidisciplinar. 

 

Ao principio de cada curso escolar o profesorado responsable elixirá a temática, aspectos e 

contidos a desenvolver. 

 

Para todos os ámbitos traballaranse diversas competencias básicas (seleccionando información 

e estruturándoa, realizando descricións dos elementos estudados, facendo algúns esquemas e 

debuxos, etc...). 

 

 

9.6. ATENCIÓN EDUCATIVA AO ALUMNADO QUE NON OPTE POR 

ENSINANZAS DE RELIXIÓN. 
 

O alumnado da E.S.O. que non opte por as ensinanzas de Relixión Católica nin de Historia e 

Cultura das Relixións poderá realizar algunha das seguintes actividades: 

 

• Debates sobre temas de actualidade. 

• Actividades para o fomento da lectura. 

• Xogos lúdicos-educativos. 

• Proxección de películas. 

• Actividades de comprensión lectora, expresión oral e escrita. 
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A devandita atención non é avaliable e en ningún caso comportará a aprendizaxe de contidos 

curriculares asociados ao coñecemento do feito relixioso nin a calquera materia da etapa. 

 

O profesorado que se encargará desta atención educativa será designado segundo as 

necesidades organizativas do centro e poderá pertencer a calquera departamento. Este profesorado 

poderá propoñer calquera outra actividade sempre que cumpra as condicións anteriores e sexa 

aprobada polo claustro de profesores e profesoras, e polo Consello Escolar, e non vaia en contra da 

lexislación vixente. Este profesorado non terá que asistir ás reunións de avaliación. 

 

O alumnado de Bacharelato que non opte pola ensinanza de Relixión Católica poderá realizar 

tamén calquera das actividades anteriores. 

 

 

9.7. CRITERIOS XERAIS SOBRE A AVALIACIÓN E PROMOCIÓN 

DO ALUMNADO. 
 

9.7.1. Educación secundaria obrigatoria. 

 

9.7.1.1. Promoción. 

 

O alumnado, unha vez realizadas as probas extraordinarias, promocionará ao curso seguinte 

cando supere os obxectivos de todas as materias cursadas, ou ben teña unha ou dúas materias con 

avaliación negativa.  

 

9.7.1.2. Titulación. 

 

O alumnado que ao terminar a educación secundaria obrigatoria superase todas as materias e 

alcanzase as competencias básicas e os obxectivos da etapa obterá o título de graduado en educación 

secundaria obrigatoria. Tamén poderá obter o devandito título aquel alumnado que, unha vez 

realizadas as probas extraordinarias, finalice a etapa con avaliación negativa en unha ou dúas 

materias como máximo. 

 

O alumnado que curse programas de diversificación curricular obterá o título de graduado en 

educación secundaria obrigatoria se supera todos os ámbitos e materias que integran o programa. Así 
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mesmo, poderá obter o mencionado título aquel alumnado que, tendo superado os dous ámbitos, teña 

avaliación negativa en tres materias como máximo. 

 

 Sen prexuízo do anterior, o profesorado poderá ter en conta todo o relacionado coa titulación e 

promoción recollido na Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na 

educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (D.O.G. Nº 4, 7-xaneiro-

2008). 

 

 

9.7.2. Bacharelato. 

 

9.7.2.1. Promoción. 

 

As alumnas e os alumnos conseguirán a promoción ao segundo curso de Bacharelato cando 

superen todas as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias como máximo. 

 

O alumnado que conseguise a promoción ao segundo curso con materias avaliadas 

negativamente en primeiro de Bacharelato deberá cursalas ao longo do curso. Os departamentos 

didácticos organizarán as actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 

pendentes, tendo en conta que a avaliación destas materias terá que ser anterior á das materias de 

segundo curso. 

 

 

9.7.2.2. Permanencia dun ano máis nun mesmo curso. 

 

O alumnado con tres ou catro materias avaliadas negativamente no primeiro curso de 

bacharelato manterá a cualificación obtida anteriormente na mesma materia cando a nova 

cualificación sexa inferior. A cualificación de materias xa superadas outorgarase na avaliación final 

ordinaria. No caso de que algunha das materias xa superadas deixase de ser impartida no centro, o 

alumnado poderá manter a cualificación obtida sen necesidade de matricularse nunha nova materia. 

 

O alumnado que suspenda en 1º de bacharelato máis de catro materias, cursará de novo 

o curso completo e será cualificado en todas as materias. 
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O alumnado que, ao finalizar o segundo curso, teña avaliación negativa nalgunha materia 

poderá 

a) Matricularse soamente das materias con avaliación negativa. 

b) Matricularse de todas as materias de segundo, logo de solicitude á dirección do centro, coa 
finalidade de mellorar as súas cualificacións. A este alumnado consideraráselle, nas materias que xa 
teña superadas, a cualificación obtida na nova convocatoria, sempre que esta cualificación sexa 
superior á anterior.  

 

 

9.7.2.3. Titulación. 

 

Para obter o título de bacharel será necesario ter avaliación positiva en todas as materias dos 

dous cursos de Bacharelato. 

 

A nota media do Bacharelato será a media aritmética das cualificacións de todas as materias 

que configuran a modalidade cursada, arredondada á centésima máis próxima e, en caso de 

equidistancia, á superior. 

 

Sen prexuízo do anterior, o profesorado poderá aplicar todo o relacionado coa titulación e 

promoción recollido na Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o 

currículo das ensinanzas de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (D.O.G. Nº 124, 27-

xuño-2008) e na Orde do 5 de maio de 2011 pola que se regulan determinados aspectos relativos ao 

desenvolvemento do bacharelato e se complementa a normativa sobre esta etapa (D.O.G. Nº 105, 1-

xuño-2011). 
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9.7.2.4. Criterios para a concesión de matrícula de honra en 2º de bacharelato. 

 

O alumnado que despois da avaliación final ordinaria de 2º de bacharelato obtivese nas 

cualificacións deste curso unha nota media igual ou superior a nove poderá obter a distinción de 

“Matrícula de Honra”.  

 

Devandita distinción concederase a un número non superior a un por cada vinte alumnos/as ou 

fracción resultante superior a quince do conxunto do alumnado matriculado no centro en 2º de 

bacharelato. 

 

Se unha vez celebradas as sesións de avaliación final existe algún empate entre os alumnos e 

as alumnas que optan á cualificación de “Matrícula de Honra” e non se lles puidese outorgar 

devandita cualificación a todos eles, o profesorado de 2º de bacharelato decidirá o alumnado ao que 

se lle concede esta “Matrícula de Honra” segundo os seguintes criterios que se aplicarán seguindo 

esta xerarquía: 

 

a) Maior nota media nas materias de comúns de 2º de bacharelato. 

b) Maior nota media nas materias de modalidade de 2º de bacharelato. 

c) Maior nota media no expediente de 1º de bacharelato. 

d) Maior nota na materia optativa de 2º de bacharelato. 

e) Criterios socioeconómicos da familia (familias monoparentais, membros da unidade 

familiar con discapacidade, …). 

 

En ningún caso se terá en conta a nota da materia de Relixión. No caso de que persistise o 

empate, procederase ao sorteo público ao día seguinte hábil de celebrarse as sesións de avaliación 

final 

 

 

9.8. LIÑAS XERAIS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 

Tal e como se recolle no artigo13º do Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan 

as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (D.O.G. 

Nº 136, 13-xullo-2007) e o punto 8 da Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a 
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implantación da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (D.O.G. 

Nº 177, 12-setembro-2007), “as medidas de atención á diversidade nesta etapa estarán orientadas a 

responder ás necesidades educativas concretas do alumnado e á consecución das competencias 

básicas e dos obxectivos da etapa”. 

 

O Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do 

alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as 

ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (D.O.G. Nº 242, 21-

decembro-2011) ten como finalidade facilitar o desenvolvemento persoal e social de cada alumna e 

alumno e o seu potencial de aprendizaxe, facilitándolles a adquisición das competencias e a 

consecución dos obxectivos xerais previstos nas ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 

de maio, de educación (LOE). 

 

O anterior Decreto establece a obriga de elaborar un Plan Xeral de Atención á Diversidade 

por parte do departamento de Orientación, plan que se corresponde con un dos anexos deste Proxecto 

Educativo, e que recolle todas as medidas habituais de atención á diversidade establecidas neste 

centro (apoio en grupo ordinario, medidas de reforzo, apoio ocasional fóra do grupo ordinario, 

adaptación curricular, programas de diversificación curricular, etc…). 

 

 

9.8.1. Programas de Diversificación Curricular. 

 

Os Programas de Diversificación Curricular constitúen una forma directa de atención a 

diversidade do alumnado. A súa finalidade é que os/as alumnos/as acaden os obxectivos xerais da 

E.S.O. mediante una metodoloxía e uns contidos adaptados ás súas características e necesidades. 

Pódense cursar dúas modalidades, organizadas en un ano ou dous. Toda a organización destes 

programas ven marcada pola Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regulan os programas de 

diversificación curricular na educación secundaria obrigatoria (D.O.G. Nº 161, 21-agosto-2007). 

 

Os criterios xerais para a selección do alumnado que participa nos programas de 

diversificación curricular serán os seguintes: 

 

I) Destinatarios: Poderán incorporarse aos programas de diversificación curricular o 

alumnado que se encontre nas seguintes circunstancias: 
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a) Ter dificultades xeneralizadas de aprendizaxe, ter sido obxecto doutras medidas de atención 

á diversidade, sen que estas resultasen suficientes para a recuperación das dificultades de aprendizaxe 

detectadas e atoparse nunha situación de risco evidente de non alcanzar as competencias básicas e os 

obxectivos da etapa cursando o currículo ordinario. 

b) Existir expectativas razoables de que coa incorporación ao programa poderán alcanzar as 

competencias básicas e os obxectivos da etapa e, en consecuencia, obter o título de graduado en 

educación secundaria. 

 

II) Condicións de acceso: Poderán incorporarse a estes programas o alumnado que se atope 

nalgunha das seguintes situacións: 

 

a) Ter cursado o segundo curso da E.S.O., non estar en condicións de promocionar ao curso 

seguinte e que repetisen xa unha vez na etapa. 

b) Tras cursar o terceiro curso, non estar en condicións de promocionar. 

c) Tras repetir o terceiro curso, non superalo. 

d) Ter cursado o cuarto curso da E.S.O. sen superalo e ter repetido xa unha vez na etapa. 

 

En canto a selección do alumnado para cursar estes programas débese ter en conta os 

seguintes criterios: 

1. O alumnado seleccionado debe mostrar interese por aprender. 

2. Non debería ser seleccionado alumnado que mostrara mal comportamento ou se lle 

aplicaran medidas disciplinarias no curso en que é obxecto de selección. 

 

Non se debe perder de vista que estes programas son un camiño máis doado para obter o título 

de educación secundaria, dirixidos fundamentalmente ao alumnado con dificultades de aprendizaxe, 

pero que mostran interese por acadar o título e que cada día traballa con tesón para poder acadar bos 

resultados, é dicir, “para alumnos/as que queren e non poden”. 

 

III) Realización das propostas: Nas reunións da 2º avaliación o profesorado de cada grupo 

fará as propostas para este tipo de ensinanza de maneira que tanto os/as titores/as como o 

departamento de orientación empece a elaborar a documentación necesaria para solicitar o programa. 

Esta documentación deberá estar elaborada antes do 10 de xuño de cada ano, e nas reunións da 3ª 



Proxecto Educativo de Centro. 63 

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

avaliación confirmarase ou non a incorporación deste alumnado ao programa, podéndose facer tamén 

propostas de novos/as alumnos/as. 

 

 

9.8.2. Exención da segunda lingua estranxeira en primeiro e segundo de E.S.O. 

 

A Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da educación 

secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, recolle no punto 5-f, referente ás 

materias e ao horario lectivo semanal, o seguinte: 

 

“O alumnado dos cursos primeiro e segundo que presente claras dificultades continuadas no 

proceso de aprendizaxe, en particular na área de lingua, poderá quedar exento de cursar a materia 

común de segunda lingua estranxeira. Neste caso recibirá reforzo educativo naqueles aspectos en 

que se detectasen as dificultades logo do informe pertinente da persoa titora da etapa ou curso 

anterior coa colaboración do Departamento de Orientación, no cal se fará explícito o motivo da 

medida adoptada. 

  

No seu expediente académico figurará coa mención de exento/a. 

 

A competencia da decisión recaerá na dirección do centro, oídas as nais, os pais ou os 

titores/as legais do alumnado afectado pola medida”. 

 

Esta medida será adoptada despois das avaliacións iniciais en 1º e 2º de E.S.O., á proposta do 

profesorado do grupo onde se encontre este tipo de alumnado, e devandito alumnado recibirá un 

programa de reforzo nalgunha das materias instrumentais (Lingua Galega, Lingua Castelá ou 

Matemáticas). 

 

 

9.8.3. Grupos Específicos Temporais. 

 

A Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da educación 

secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, recolle no punto 8-d, como medida 

de “atención á diversidade” a creación de grupos específicos temporais. 
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Os destinatarios desta medida será aquel alumnado que presente dificultades xeneralizadas de 

aprendizaxe naquelas áreas curriculares que por ter carácter instrumental para seguir a aprender, 

como é o caso das Linguas e das Matemáticas, reclaman unha atención máis individualizada. 

 

 

A) FUNCIONAMENTO. 

 

Para asegurar o bo funcionamento dos Grupos Específicos Temporais e garantir que cumpren 

a función para o que son creados establecemos as seguintes condicións de funcionamento: 

 

1.- Os departamentos das áreas implicadas establecerán unha programación baseada nos 

contidos mínimos de nivel, que permitan continuar estudos no nivel seguinte con probabilidade de 

éxito. Na programación destes contidos terase en conta: 

 

a) O repaso ou adquisición de contidos da etapa de primaria (sobre todo os do 3º ciclo de 

primaria), necesarios para continuar con éxito os estudos de secundaria. 

b) Priorización do saber facer (procedementos) para adquirir habilidades propias das 

materias instrumentais. 

c) Recursos que fomenten a motivación e a autoestima do alumnado para garantir o éxito das 

aprendizaxes. 

d) Que se avalíe o dominio sobre os contidos traballados, tendo en conta que en parte poden 

pertencer ao currículo da etapa anterior. 

e) Utilización de medios, instrumentos e formas de avaliación variados, que permitan valorar 

os diferentes tipos de contidos e adaptarse ás características persoais de cada alumno/a. 

 

2.- Coordinación entre o profesorado do grupo específico temporal. Ademais, devandito 

profesorado deberá coordinarse co profesorado da materia no grupo de referencia. 

 

3.- A decisión de que un/unha alumno/a poida incorporarse a un grupo específico temporal 

será tomada de xeito consensuado na xunta de avaliación. 

 

4.- A decisión de incluír alumnado nun grupo específico temporal é reversible. Para remarcar 

o carácter transitorio destes grupos, en cada sesión de avaliación (1ª e 2ª avaliación) o equipo 

docente, o/a titor/a e a persoa orientadora do centro decidirán que alumnos/as poden integrarse no 
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grupo específico e cales retornan ao grupo de referencia.. Poderanse celebrar reunións extraordinarias 

de avaliación para tomar decisións de incorporación ou envío ao grupo de referencia de alumnos/as. 

 

5.- Para a constitución destes grupos terase en conta o comportamento que poida ter o 

alumnado disruptivo e conflitivo.  

 

6.- O/a titor/a realizará unha reunión co alumno ou alumna e cos pais e nais ou representantes 

legais, para formularlles a conveniencia da súa incorporación a un grupo específico. Posteriormente, 

unha comisión formada polo/a xefe/a de estudos, a xefatura do departamento de orientación e a 

persoa titora do alumno ou alumna, á vista da avaliación psicopedagóxica e da opinión das familias e 

do propio alumnado, tomará a decisión que coide conveniente sobre a incorporación do/a alumno/a 

ao grupo específico. 

 

7.- Sería recomendable que o alumnado exento da segunda lingua estranxeira participe tamén 

no grupo específico. Sen embargo, non todo o alumnado que estea no grupo específico ten que ter a 

exención da segunda lingua estranxeira. 

 

 

B) INCORPORACION DO ALUMNADO AO GRUPO ESPECÍFICO TEMPORAL 

DE 1º DE E.S.O. 

 

Durante o último trimestre do curso o Departamento de Orientación analizará as 

circunstancias escolares dos/as alumnos/as que rematan a etapa de primaria no CEIP Xoán de 

Requeixo e no CEIP Eloisa Rivadulla, a través da información que proporcionen os/as titores/as e 

orientadores/as deses centros. 

 

Nos primeiros días do curso realizarase a análise do documento individualizado da avaliación 

final de cambio de etapa do alumnado proposto. 

 

Unha vez incorporado este alumnado ao centro realizarase a avaliación inicial das diferentes 

áreas que servirá de base para a decisión definitiva. Sería recomendable que a avaliación inicial se 

faga despois da xuntanza dos/das pais/nais co profesor/a titor/a. 
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C) INCORPORACION DE ALUMNOS AO GRUPO ESPECÍFICO TEMPORAL DE 

2º DE E.S.O. 

 

Cando se realice a avaliación extraordinaria de setembro en 1º de E.S.O., á vista dos 

resultados académicos, decidirase que alumnos/as se propoñen para grupos específicos temporais 

para o seguinte curso.  

Ao comezo do curso realizarase a avaliación inicial das diferentes áreas que servirá de base 

para a decisión definitiva. Sería recomendable que a avaliación inicial se faga despois da xuntanza 

dos/das pais/nais co profesor/a titor/a. 

 

 

9.8.4. Reforzo educativo. 

 
A Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo nas 

ensinanzas de réxime xeral recolle no seu artigo 4 a definición e condicións para o reforzo educativo 

do alumnado. 

 

 

A) DEFINICIÓN. 

 

O reforzo educativo é unha medida ordinaria de atención á diversidade que afecta aos 

elementos non prescritivos do currículo, é dicir, á secuencia de contidos, ás formas e instrumentos de 

avaliación, á organización da aula, aos agrupamentos do alumnado e a todo aquilo incluído dentro do 

ámbito da metodoloxía. 

 

As medidas de reforzo educativo non suporán necesariamente medidas extraordinarias nin 

necesitarán de autorización para ser levadas a cabo. 

 

 

B) ELABORACIÓN. 

 

Será elaborado polo profesor ou profesora que imparte a materia na que o alumnado necesita a 

medida de reforzo, co coñecemento do titor ou titora. 
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O seu desenvolvemento levarase a cabo no contexto escolar ordinario polo profesor ou 

profesora que imparte a materia, coa colaboración, se é o caso, doutros profesionais, que nunca 

substituirá a actuación habitual do profesorado.  

 

As medidas de reforzo educativo reflectiranse no expediente académico como “reforzo 

educativo” (R.E.). Faranse constar cun comentario no informe correspondente ás familias e non terán 

constancia no historial académico. A Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a 

avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia indica a 

maneira de recoller este reforzo educativo nos distintos documentos do proceso de avaliación do 

alumnado. 

 

 

C) DESTINATARIOS. 

 

O reforzo educativo é requisito para a participación do alumnado nun programa de 

diversificación curricular (P.D.C.). 

 

Está dirixido a: 

 

• Alumnos/as de ritmo lento, que con este reforzo educativo poidan seguir o ritmo normal 

da clase. 

• Alumnado que presenta dificultades nas áreas instrumentais básicas (lingua galega, lingua 

castelá e matemáticas). 

• Alumnos/as que coa modificación dos elementos non prescritivos do currículo poidan 

seguir o ritmo normal da clase. 

 

 

9.8.5. Adaptacións do currículo. 

 

Esta medida de atención á diversidade ven recollida na Orde do 6 de outubro de 1995 pola 

que se regulan as adaptacións do currículo nas ensinanzas de réxime xeral. 
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A) DEFINICIÓN. 

 

As adaptacións curriculares son as modificacións dun ou de máis elementos prescritivos do 

currículo, como son os obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación, para atender ás 

necesidades educativas do alumnado motivadas tanto por unha determinada dificultade persoal como 

polas súas capacidades excepcionais. 

 

B) ELABORACIÓN. 

 

Serán elaboradas polo profesorado que imparte a materia, coa colaboración do departamento 

didáctico correspondente, co asesoramento da persoa orientadora do centro, previa reunión na que, 

baixo a coordinación da Xefatura de Estudos, o profesorado titor, o profesorado que imparte a 

materia e os profesionais implicados decidirán a conveniencia da Adaptación Curricular 

Individualizada (ACI) e os elementos do currículo que deben ser modificados 

 

C) DURACIÓN. 

 

A duración mínima será dun ciclo educativo, agás no 2º ciclo da ESO que poderán ser só dun 

curso. 

 

D) REQUISITOS. 

 

Deberá realizarse unha avaliación diagnóstica na que se recollerán datos relevantes sobre a 

situación socio familiar do alumno ou alumna e sobre o seu proceso de aprendizaxe, aportados tanto 

polo equipo educativo responsable do alumno ou alumna (titor/a e profesor/a da materia) como polo 

orientador/a do centro. 

 

Formará parte do expediente do alumnado con carácter confidencial. 

 

A aplicación dunha adaptación curricular requirirá da autorización da Inspección Educativa. 
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E) AVALIACIÓN. 

 

Tendo en conta o artigo 14.4º do Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as 

ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, a 

avaliación e promoción tomarán como referencia os obxectivos e os criterios de avaliación fixados 

nas adaptacións curriculares. 

 

A adaptación curricular (A.C.) figurará no expediente académico e no historial académico. A 

Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria 

obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia indica a maneira de recoller as adaptacións 

curriculares nos distintos documentos do proceso de avaliación do alumnado. 

 

F) DESTINATARIOS. 

 

Esta medida de atención á diversidade está dirixida a: 

 

• Alumnos/as con necesidades educativas especiais (N.E.E.) (dificultade persoal ou 

características excepcionais). 

• Alumnado onde se esgotaron outras medidas ordinarias de intervención educativa. 

Alumnos/as con dificultades educativas, sociais ou culturais que por padecer calquera déficit ou por 

posuír calidades excepcionais non poidan seguir o proceso ordinario de ensino-aprendizaxe. 

 

 

9.8.6. Programas de Cualificación Profesional Inicial (P.C.P.I.). 

 

A normativa que regula esta medida de atención á diversidade está recollida na Orde do 13 de 

xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na 

Comunidade Autónoma de Galicia (D.O.G. Nº 140, 21-xullo-2011). 

 

A) FINALIDADE. 

 

Os programas de cualificación profesional inicial teñen como finalidade previr o abandono 

escolar antes da finalización da escolaridade obrigatoria e abrir novas expectativas de formación e de 

titulación a mozos e mozas en situación de desvantaxe sociolaboral e educativa. Teñen unha marcada 



Proxecto Educativo de Centro. 70 

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

vocación profesional, permiten a relación co mercado de traballo e facilitan a inserción laboral nunha 

actividade profesional de xeito cualificado. 

 

B) OBXECTIVOS. 

 

Os obxectivos son que o alumnado: 

 

 Consiga competencias profesionais propias dunha cualificación profesional de nivel 1 da 

estrutura do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. 

 Teña a posibilidade dunha inserción sociolaboral satisfactoria. 

 Amplíe as súas competencias básicas para proseguir estudos nas diferentes ensinanzas por 

medio da superación da proba de acceso a ciclos formativos de grao medio. 

 Acceda directamente aos ciclos formativos de grao medio cando supere os módulos 

obrigatorios do programa. 

 Obteña o título de graduado en educación secundaria obrigatoria cando supere todos os 

módulos do programa. 

 

C) DURACIÓN. 

 

Terán unha duración de dous cursos académicos e ofreceranse en réximes e modalidades 

diferentes, co fin de satisfacer as necesidades persoais, sociais e educativas do alumnado 

 

D) ESTRUTURA. 

 

Terán unha estrutura modular e incluirán os seguintes tipos de módulos: 

 

Módulos obrigatorios: Teñen por obxecto cualificar o alumnado destas ensinanzas para o 

desempeño da actividade profesional correspondente e o acceso aos ciclos formativos de grao medio. 

Os módulos obrigatorios serán de dous tipos: 

• Módulos específicos profesionais, que son módulos profesionais dirixidos a que o 

alumnado adquira e desenvolva as competencias profesionais establecidas nas unidades de 

competencia incluídas no perfil profesional do programa. 

• Módulos formativos de carácter xeral, orientados ao desenvolvemento das competencias 

básicas que posibiliten cursar con éxito un ciclo formativo de grao medio. 
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Módulos voluntarios, que son módulos formativos que teñen por obxecto complementar a 

formación necesaria para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria. 

E) REQUISITOS DE ACCESO. 

 

Poderá cursar programas de cualificación profesional inicial, con carácter xeral, o alumnado 

que teña entre quince e vinte e un anos cumpridos dentro do ano do inicio do programa para o cal se 

considere que é a mellor opción para alcanzar os obxectivos da etapa de educación secundaria 

obrigatoria, e que non cursase con anterioridade outro programa de cualificación profesional inicial. 

 

F) DESTINATARIOS. 

 

 Alumnado escolarizado con dificultades de aprendizaxe que acepte o marco escolar e 

valore continuar a súa formación nun ámbito profesionalizador, ou ben que se atope en grave risco de 

abandono escolar.  

 Alumnado desescolarizado por abandono do sistema educativo ou por proceder doutros 

países, que desexe acceder ao mercado laboral coa acreditación dunha cualificación profesional de 

nivel 1. 

 Alumnado con necesidades educativas especiais asociadas a condicións persoais de 

discapacidade ou trastornos graves de conduta que teñan cursada a escolarización básica en centros 

ordinarios ou en centros de educación especial, co fin de facilitar a súa inserción laboral. 

 

 

9.8.7. Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica (P.T.).  

 

Esta medida aplícase cando a Xefatura do Departamento de Orientación, na súa valoración e 

informe, ante unha demanda do profesorado da materia correspondente, estima necesaria esta 

intervención dos especialistas. Neste caso, elaborará unha proposta escrita especificando polo menos: 

número de sesións, aspectos ou materias a traballar no apoio e orientacións para levalo a cabo.  

 

A partir desta proposta o profesorado de Pedagoxía Terapéutica, feita a avaliación inicial 

individualizada do/a alumno/a definirá o seu plan de traballo.  

 

Durante o curso, a Xefatura do Departamento de Orientación convocará a todos os 

profesionais implicados para concretar de forma conxunta e coordinada as actuacións que se van 
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levar a cabo, nunha reunión establecida a tal fin, na que tamén se realizará o seguimento do 

alumnado. Nesta reunión participarán o profesorado das materias con apoio e o profesorado de 

Pedagoxía Terapéutica, coordinados pola Xefatura do Departamento de Orientación. 

 

Para establecer o horario de atención do alumnado polo profesorado especialista en Pedagoxía 

Terapéutica teranse en conta os seguintes criterios prioritarios: 

 

 En primeiro lugar atenderase ao alumnado que presente necesidades educativas especiais 

(NEE), asociadas á discapacidade. 

 

 No caso de quedar con horario dispoñible, o profesorado de P.T. atenderá en segundo 

lugar a outro alumnado con necesidade específica de apoio educativo (NEAE) coa seguinte orde de 

prioridade: 

 

 O alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe. 

 O alumnado de incorporación tardía ao sistema educativo (procedente do estranxeiro). 

 O alumnado con dificultades por condicións persoais ou de historia escolar. 

 O alumnado con altas capacidades intelectuais. 

 

Unha vez establecidos os horarios dos especialistas de Pedagoxía Terapéutica a persoa 

orientadora do centro comunicarallos á Xefatura de Estudos para a súa aprobación. A atención destes 

especialistas será por norma xeral dentro da aula ordinaria, buscando sempre un apoio de calidade 

antes que de cantidade. Cando sexa precisa a atención fóra da aula ordinaria, por exemplo, no caso de 

Adaptacións Curriculares Individualizadas, buscarase a coincidencia do reforzo co horario do grupo. 

 

Ao finalizar o curso, cada un dos especialistas de P.T. redactará un informe escrito de cada un 

dos/das alumnos/as atendidos/as, que será arquivado na carpeta que o Departamento de Orientación 

ten do/a alumno/a e tamén no seu expediente académico. 
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9.8.8. Plan de acollida e atención ao alumnado estranxeiro. 

 

A) XUSTIFICACIÓN. 

 

A chegada progresiva de poboación de orixe estranxeira ao noso centro fai que sexa preciso 

ampliar o concepto de diversidade ás necesidades de atención que presenta a parte desta poboación en 

idade de escolarización obrigatoria. 

 

A Orde do 20 de febreiro de 2004, pola que se establecen medidas de atención específica ao 

alumnado procedente do estranxeiro, así como as demais disposicións legais en materia educativa 

na Comunidade Autónoma de Galicia, serán o marco legal no que baseamos este documento. 

 

A chegada dun/dunha alumno/a inmigrante á escola supón, cando menos, o ter que enfrontarse 

a unha situación nova, lonxe do seu ambiente, nun país moi diferente ao seu, do que descoñece case 

todo e no que se atopa con novos compañeiros e compañeiras de clase, cunha organización escolar 

diferente, cunhas materias e unha lingua novas. Esta situación agrávase cando o seu nivel educativo é 

máis baixo que o do resto de compañeiros e compañeiras. 

 

Polo tanto é preciso que se arbitren medidas tendentes a que este alumnado se integre ao ritmo 

normal da clase o antes posible, nunhas condicións de igualdade co resto de compañeiros e 

compañeiras. Estas medidas deben converterse en referencia para todo o equipo docente. 

 

O Plan de Acollida ha de ser, necesariamente, diferente para cada un dos alumnos, partindo 

das súas peculiaridades. 

 

Os problemas que o noso alumnado inmigrante se atopa ao chegar ao instituto son 

basicamente os seguintes: 

 

 A aprendizaxe das linguas vehiculares nas que ten lugar todo o proceso de ensinanza-

aprendizaxe no centro e que son completamente distintas á súa. 

 Diferentes referentes culturais, o que ofrece a escola e o que se atopa na casa. 

 Diferentes niveis académicos. 

 A dificultade de integración aumenta cando o alumno se incorpora directamente no 

ensino secundario. 
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 Nalgúns casos, debilidade económica das familias que pode manifestarse coa falta, entre 

outras carencias, do material escolar imprescindible. 

 Problemas de adaptación ao entorno: dificultade para atopar amigos cos que xogar. 

 Falta de motivación cara o estudio, motivada pola falta de identificación coa cultura, as 

escasas expectativas educativas dos pais e o pobre ambiente educativo nas familias. 

 Escasa relación das familias co centro. 

 Matriculación irregular, xa que esta se leva a cabo á súa chegada ao país, que non ten por 

que coincidir co inicio do curso. 

 

Pero tamén esta poboación escolar nos ofrece unhas características positivas para a educación 

do noso alumnado, como: 

 

 A aprendizaxe práctica da tolerancia e do respecto polo diferente,  

 Unha cultura e costumes diferentes, que contribúen a ampliar os coñecementos 

xeográficos, históricos e a visión global do mundo. 

 O contacto coa diferenza que, ás veces pode introducir conflitos interculturais, forzará a 

ensinar e a aprender a resolver os conflitos, de xeito que todo o alumnado vaia madurando como 

cidadáns dunha sociedade plural. 

 

B) OBXECTIVOS XERAIS. 

 

 Asumir como centro os cambios que comporta a interacción cultural con alumnado 

procedente doutros países. 

 Actuar globalmente como centro ante a chegada de alumnado inmigrante. 

 Facilitar a escolarización, acollida e integración social e educativa do alumnado 

inmigrante xunto cos seus propios compañeiros e profesores. 

 Organizar e planificar actividades dirixidas a integrar a este alumnado na aula, así como 

aquelas persoas que as levarán a cabo. 

 Aproveitar os momentos educativos e de enriquecemento mutuo intercultural que aportan 

as diferentes culturas na aula. 

 Desenvolver aqueles aspectos relacionados co mantemento e difusión da lingua e cultura 

propia do alumnado. 

 Promover o acceso, permanencia e promoción educativa, articulando medidas que fagan 

efectiva a compensación de desigualdades de partida e orientando a súa promoción no sistema 
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educativo. 

 

C) ESCOLARIZACIÓN DO ALUMNADO INMIGRANTE. 

 

A Orde de 20 de febreiro de 2004 establece na súa disposición adicional, os criterios para a 

escolarización do alumnado procedente do estranxeiro. 

 

C.1) Matriculación. 

 

Con carácter xeral o alumnado procedente do estranxeiro escolarizarase de acordo co 

procedemento xeral de admisión, agás nos seguintes aspectos: 

 

a) No caso de idades de escolarización obrigatoria, deberase producir a escolarización no 

momento de chegada do alumnado a Galicia, sen necesidade de que teña que esperar ao inicio do 

novo curso. 

 

b) O curso de educación básica no que se incorporará inicialmente o alumno determinarase 

tomando en consideración a súa idade así como o nivel máis axeitado para dar resposta ás súas 

necesidades educativas. En ningún caso se producirá a incorporación do alumno nun curso inferior 

aos dous anteriores ao que lle correspondería por idade. Así mesmo, dentro da idade obrigatoria o 

curso de incorporación pertencerá á ensinanza básica, agás no caso do alumnado con necesidades 

educativas especiais. 

 

C.2) Avaliación inicial. 

 

A determinación das necesidades de cada alumno realizarase a través da avaliación inicial que 

se leva a cabo con carácter xeral no momento da incorporación ao sistema educativo. De ser o caso, 

correspóndelle ao Departamento de Orientación a realización da avaliación psicopedagóxica 

correspondente. 

 

O Departamento de Orientación propón o seguinte “Proceso de asignación de nivel e grupo 

ante a chegada dun alumno inmigrante”: 
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1º) A familia do alumnado manterá unha primeira entrevista coa Xefatura de Estudos ou coa 

Dirección do centro para facer a demanda de matriculación. Nesta primeira entrevista, solicitarase 

toda a documentación precisa para analizar a súa situación escolar no país de orixe (se é que existe 

documentación), idade do/a alumno/a que pretende escolarizar, un teléfono de contacto, enderezo e se 

teñen algunha familia coñecida que viva no contorno próximo e que poida facilitar a comunicación 

(cando proveñen dun país con outras linguas diferentes ás da nosa comunidade autónoma). Neste 

primeiro contacto citaranse para unha segunda entrevista (pais e alumno/a), coa persoa orientadora do 

centro. 

 

2º) No caso do alumnado que descoñece calquera das dúas linguas oficiais da nosa 

comunidade, procederase coa asignación de nivel, por idade, xa que non é posible a determinación 

do nivel de competencia curricular (agás que teñamos sospeita de algunha minusvalía, nese caso 

trataríamos coa axuda do equipo de orientación específico, de determinar o tipo de necesidades que 

presenta o/a alumno/a), poñendo en marcha as medidas correspondentes (grupos de adquisición das 

linguas), sempre poñéndoo en coñecemento da Inspección Educativa para a dotación de profesorado 

de apoio ou doutros recursos que fosen precisos. 

 

3º) No caso de alumnado que coñece polo menos unha das dúas linguas oficiais da nosa 

Comunidade procederase para asignación de nivel e grupo do seguinte xeito: 

 

 Na entrevista que manterá a familia e o/a alumno/a coa persoa orientadora do centro, esta 

tratará de saber, ben a través da documentación que aporte a familia, ben a través de información 

verbal, o nivel de escolarización no país de orixe, situación da familia no noso país (estabilidade 

laboral, vivenda, recursos económicos, etc…). 

 

Neste caso, cómpre determinar o nivel de competencia curricular do/a alumno/a, para o que se 

solicita dos departamentos didácticos das materias de lingua castelá, linga galega, matemáticas, 

inglés, ciencias da natureza e ciencias sociais, que elaboren probas de nivel desde 1º ata 3º de ESO, 

sempre tendo en conta que se un alumno, por idade, lle correspondería escolarizarse en 2º de ESO, 

deberemos pasarlle a proba de 1º, pois esta o que determinará é o nivel que se supón que debe ter un 

alumno cando remata 1º; e así sucesivamente. 

 

 As probas serán administradas pola persoa orientadora do centro, e serán corrixidas 

polos/as xefes/as dos departamentos didácticos implicados. 
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 A persoa orientadora do centro pode administrarlle probas complementarias se o 

considera oportuno, previo consentimento da familia. 

 

 Unha vez recollida e analizada toda a información, celebraríase unha sesión de avaliación 

cos xefes dos departamentos didácticos implicados, a persoa orientadora do centro e a Xefatura de 

Estudos, para determinar o nivel que lle correspondería. Ademais, procurarase, sempre que sexa 

posible, escolarizar ao alumno no nivel que lle correspondería por idade, para facilitarlle unha mellor 

integración no grupo. 

 

Unha vez determinado o nivel, incorporarase ao grupo correspondente, sempre tendo en conta 

criterios como que sexa o grupo menos numeroso posible, que facilite mellor a integración, que sexa 

posible ofrecerlle as medidas (se as necesitara) axeitadas ás súas necesidades. 

 

Cando tras a avaliación inicial se determine un nivel de competencia curricular inferior á dous 

niveis dos que lle correspondería por idade, escolarizarase no nivel inferior a dous do que lle 

correspondería, e poranse en marcha as medida de “grupos de adaptación da competencia 

curricular”, solicitando os recursos humanos e materiais pertinentes á Inspección Educativa, en caso 

de que o centro non dispuxese deles. 

4º) Unha vez determinado nivel e grupo, informaráselle á persoa titora correspondente sobre 

o/a novo/a alumno/a, das medidas curriculares e organizativas que se disporán para facilitarlle a súa 

integración, etc… 

 

D) A ACCIÓN TITORIAL CO ALUMNADO INMIGRANTE. 

 

D.1) A acollida. 

 

A primeira acollida que realiza o centro coa familia e co alumno é cando veñen a 

matricularse e manteñen entrevista coa persoa orientadora e a Xefatura de Estudos. Nesta entrevista 

ademais de obter información pola súa parte, tamén se informará de aspectos importantes para que 

coñezan o funcionamento do centro: 

 

 Organización do centro: Horarios de entrada e saída, horarios de clase, servizo de 

autobuses, a asignación da persoa titora e o sistema de entrevistas con el, faltas de asistencia, etc... 

 



Proxecto Educativo de Centro. 78 

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

 Organización do sistema educativo: Nivel no que se escolariza o/a alumno/a, avaliacións, 

materias que vai ter, a opción de Relixión/alternativa, o transporte escolar, a exención de galego, 

etc... Nas primeiras entrevistas coa familia, a persoa orientadora tamén informará, se o considera 

oportuno, do funcionamento de servizos doutras administracións (servizos sociais, asociacións de 

axuda aos inmigrantes,....). 

 

O primeiro día de clase, se é posible, esperarase á hora de titoría para que o alumnado 

inmigrante tome contacto cos seus compañeiros. Ese día, a persoa titora desenvolverá unha serie de 

actividades para que os compañeiros se coñezan entre si, falarase do seu país de orixe, etc… 

 

D.2) A acción titorial coa familia. 

 

A persoa titora asignada manterá unha primeira entrevista coa familia, se fala o noso idioma, 

aos poucos días de incorporarse ao centro. Se a familia non fala ao noso idioma, darase un tempo 

prudencial para poder establecer comunicación. 

Fará chegar á familia o material que o alumnado vai necesitar para as diferentes materias. Se o 

descoñecemento do idioma é total, buscarase axuda a algunha organización que poida exercer de 

intermediaria. 

 

Tamén informará á familia das medidas de atención individualizada que se van tomando co 

alumnado. 

 

D.3) A acción titorial co alumnado. 

 

O alumnado inmigrante vive unha situación específica e necesita da comprensión de todos os 

que o rodean. Ten que adaptarse rapidamente a unha nova sociedade, unha nova lingua, novos 

amigos, nunhas etapas de desenvolvemento psicolóxico e físico diferentes segundo as idades. 

 

Isto non quere dicir que o profesorado adopte actitudes que poidan ser confundidas, por este 

alumnado ou polo resto de compañeiros, con falta de autoridade, permisividade,... As diferenzas nas 

actuacións deben ser comentadas e comprendidas por todos. 

 

O equipo docente e a persoa titora propiciarán un ambiente axeitado para unha boa acollida e 

adaptación, desenvolvendo actitudes de respecto, comprensión e interese por outros pobos e culturas. 
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Presentarase aos seus compañeiros de aula da maneira máis natural posible explicando a súa 

situación. Se non nos entende, explicarlle que non fala a nosa lingua e non a sabe escribir, pero que 

cando poida seguro que nos contará un montón de cousas. Se fala a nosa lingua, indicarase que 

seguro que descoñece moitas cousas de como funciona o centro e que eles poden axudarlle con esas 

cousas. 

 

Sería bo asignarlle un compañeiro que lle sirva de guía nos seus primeiros días no centro. Hai 

que escoller a alguén que teña establecidas boas relacións na aula e que poida axudarlle nas pequenas 

dificultades que vaian xurdindo. Debemos utilizar a posición positiva e destacada dos líderes na aula 

para a integración destes alumnos. 

 

O profesorado pode utilizar recursos como localizar nun mapa o lugar de orixe, 

documentación sobre costumes, idioma, formas de vida, etc… Se coñece o noso idioma, o/a alumno/a 

pode axudarnos a presentar o seu lugar de orixe, establecéndose un intercambio entre o alumnado do 

grupo, sobre as diferenzas e semellanzas entre uns países e outros. Isto, ademais, reducirá a súa 

distancia social e psicolóxica respecto do grupo, potenciará a súa autoestima e fará aumentar o seu 

nivel de relación. 

 

D.4) A acción titorial co equipo docente. 

 

A persoa titora obterá información do resto de profesorado sobre o material necesario para a 

aprendizaxe do alumnado e farallo chegar ás familias. Este material vai depender moito da 

competencia lingüística e curricular no momento da súa incorporación ao centro. Neste senso, hai que 

valorar ben a compra de libros de texto, etc... Moitas veces, van necesitar material específico que 

debe ser valorado por cada profesor, xunto co Departamento de Orientación. 

 

A persoa titora estará especialmente atento das necesidades deste alumnado durante as súas 

primeiras semanas no centro: integración na aula, dificultades co material, resolver os problemas que 

poidan xurdir no desenvolvemento cotiá no centro,... 
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E) O PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE. 

 

E.1) O alumnado descoñece as dúas linguas oficiais na nosa comunidade. 

 

Ademais doutras medidas, debemos ter en conta que todo/a alumno/a que chegue sen coñecer 

nada das linguas oficiais que se utilizan vivirá unha situación de inmersión lingüística.  

 

As medidas que se tomarán serán as seguintes: 

 

 Procurar dar un bo modelo lingüístico: Non debemos falar xesticulando excesivamente ou 

berrando; facer frases sinxelas, pronunciando pouco a pouco e con claridade, non falar nunca 

telegraficamente nin simplificando ou alterando as frases para facilitar a comprensión. 

 Procurar a comprensión das demandas vitais e das ordes diarias, asegurémonos que nos 

entende e que se fan entender, sobre todo nos hábitos de “senta, pecha a porta, ...” e á hora de 

expresar as súas necesidades (“podo ir ao baño?, non o sei, non entendo”). 

 Non aceptar frases incorrectas pensando que xa fan bastante esforzo en intentalo. 

 Non abandonar tampouco os aspectos de pronunciación. Haberá que corrixila para que 

pouco a pouco vaian perfeccionándoa por imitación. Procederemos sen interromper os diálogos ou 

conversas espontáneas. 

 É importante que falen cos compañeiros de clase e que estes entendan que non se poden 

converter en tradutores/intérpretes. É necesaria a axuda pero non a voz doutro. 

 

E.2) O alumnado coñece o idioma. 

 

Se alumnado coñece o idioma permítelle comunicarse e participar pero aínda non é quen de 

enfrontarse coas aprendizaxes propias do curso. Non é o mesmo ler un conto e entendelo que ler unha 

lección do libro de texto ou o enunciado dun problema de matemáticas. Neste caso, debe terse en 

conta que: 

 

 No alumnado procedente de latinoamérica danse con frecuencia interferencias 

lingüísticas, que debemos axudar a superar. Esta situación pode ser moi frustrante, xa que pese ao 

esforzo, segue a ver a diferenza que o separa dos seus compañeiros. 

 Elaborar unha lista de vocabulario específico por materias, axeitado á súa idade, e 

comezar a utilizalo de xeito gradual pode axudar moito. Unha boa maneira para introducilo neste 
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vocabulario máis específico e nos contidos propiamente ditos é utilizar libros dun nivel máis baixo do 

que teñen. Moitas veces damos por suposto de que como nos entendemos con eles a nivel de fala 

coloquial, xa non é preciso ningún tipo de atención, e isto acaba xerando desmotivación e abandono. 

 Tamén podemos introducir dicionarios infantís, libros de consulta sinxelos, etc… 

 En canto o seu nivel llelo permita, o máis axeitado é que sigan a programación xeral da 

clase de forma adaptada e algúns traballos complementarios, con medidas de adaptación do currículo. 

 

E.3) Adopción de medidas de atención individualizada. 

 

Tras a avaliación inicial, e determinadas as necesidades educativas do/a alumno/a, se estas 

precisasen a incorporación a un “grupo de adquisición de linguas” ou a un “grupo de adaptación da 

competencia curricular”, podemos atoparnos no noso centro que, polo número de alumnos/as 

estranxeiros/as, non poidan establecerse estes grupos. En todo caso, esta circunstancia será 

comunicada á Inspección Educativa. 

 

Nestas circunstancias, e se a Inspección non resolve doutro xeito, compre establecer para o/a 

alumno/a un “Plan de atención individualizada”. Nel recolleranse, tanto os obxectivos, contidos e 

criterios de avaliación para cada trimestre en cada unha das materias, como os apoios precisos e os 

tempos horarios en que impartilos. En todo caso tratarase de seguir na medida do posible o 

establecido na Orde do 20 de febreiro de 2004, no tocante ben a “grupos de adquisición de linguas” 

(art. 8º a 10º), ben no tocante a “grupos de adaptación da competencia curricular” (art. 11º a 13º). 

 

A Xefatura de Estudios, xunto coa persoa orientadora, e á vista do horario do profesorado, 

proporá aos departamentos didácticos implicados o profesorado que pode facerse cargo dos apoios. 

 

 Cando se trate de adquisición da lingua. 

 

 Terase en conta que o profesorado pertencerá preferentemente a áreas do ámbito 

lingüístico. 

 Procurarase que sobre o/a alumno/a en cuestión incida o menor número posible de 

profesorado no apoio específico á adquisición da lingua. 

 En todo caso, determinarase que departamento lingüístico, será o encargado de coordinar 

o proceso, asesorado sempre que sexa necesario polo Departamento de Orientación. Este 

departamento determinará que materiais se utilizarán co/a alumno/a, tempos, etc…, para a 
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adquisición da lingua. 

 O horario máximo de permanencia fora da aula será de 24 períodos lectivos semanais. 

Permanecerá co seu grupo de referencia nas materias non instrumentais e titoría. 

 O período máximo de permanencia en “adquisición da lingua” será dun trimestre, pero se 

se considerase necesario, solicitaríase ampliación deste tempo, aínda que fose con menos períodos 

lectivos. 

 

 Cando se trate de adquisición de competencia curricular. 

 

 Calquera profesor/a dos departamentos didácticos poderá prestar apoio para que o 

alumnado adquira a competencia curricular suficiente para seguir o proceso de ensino-aprendizaxe do 

nivel no que está escolarizado/a. 

 Os apoios centraranse preferentemente nas áreas instrumentais, na adquisición de 

vocabulario propio de cada materia, no ensino de conceptos e procedementos doutros niveis e que 

non en adquiridos e que son imprescindibles para continuar con éxito no nivel no que está 

escolarizado/a. 

 Os apoios afectarán as materias de carácter instrumental. Non poderán superar os 10 

períodos semanais e non poderán afectar ao total dos períodos lectivos dunha materia. 

 O profesorado que apoie en “adquisición de competencia curricular” asistirá as sesións 

de avaliación do alumnado, pero a cualificación será responsabilidade do/a profesor/a que imparte no 

grupo de referencia, tendo en conta a información que proporciona o/a profesor/a que apoia a materia. 

 A elaboración, seguimento e avaliación do plan individualizado, será coordinado pola 

persoa titora do/a alumno/a asesorado/a polo Departamento de Orientación. Do seguimento e 

avaliación do plan derivarase a continuidade ou non das medias de apoio, da súa intensificación, etc... 

 Se o desfase curricular é superior a dous anos ou o/a alumno/a presentase necesidades 

educativas especiais, este plan individualizado pode derivar nunha Adaptación Curricular 

Individualizada. 
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9.9. PLANS ESPECÍFICOS PARA O ALUMNADO DE E.S.O. QUE 

PERMANEZA UN ANO MÁIS NO MESMO CURSO. 
 

O alumnado repetidor de 1º e de 2º de E.S.O. seguirá un programa específico 

personalizado, orientado á superación das dificultades comunicadas polo seu profesorado titor do 

curso anterior no informe de avaliación final, e considerando a información obtida no proceso de 

avaliación inicial. Este programa será elaborado polo departamento da área ou materia 

correspondente e incluirá as actividades de aprendizaxe segundo o establecido nas 

correspondentes programacións didácticas. 

 

Os programas específicos personalizados deberán contemplar, ademais, a posible 

incorporación do alumnado a un programa de reforzo de áreas instrumentais básicas, no caso do 

alumnado exento da segunda lingua estranxeira. Cando un alumno ou alumna asista a un programa 

de reforzo nunha materia instrumental (Lingua Galega, Lingua Castelá ou Matemáticas) quedará 

eximido da realización do programa específico personalizado en devandita área. 

 

O alumnado repetidor de 3º e de 4º de E.S.O. seguirá un programa específico personalizado 

nas mesmas condicións do alumnado de 1º e 2º de E.S.O, agás a súa incorporación aos programas 

de reforzo. O alumnado destes cursos podería incorporarse ao Plan PROA (Reforzo, orientación e 

apoio) de maneira que reforzase as materias instrumentais (Lingua Galega, Lingua Castelá ou 

Matemáticas), polo que tamén quedarían eximidos de realizar os programas en ditas materias. 

 

Corresponderalle ao profesorado que imparta cada área ou materia facer o seguimento de 

cada alumno ou alumna na realización das tarefas propostas polo departamento correspondente e 

comunicarllo ao profesorado titor, quen, coa frecuencia adecuada, deberá facelo chegar ás 

familias, para o seu coñecemento e colaboración.  

 

Os plans específicos caracterizaranse por: 

 

a) Terán como obxectivo incidir na mellora da aprendizaxe e motivación do alumnado, así 

como nunha maior implicación das familias no proceso educativo. 

b) Dedicarán especial atención a aspectos actitudinais: mellorar os hábitos de disciplina, 

estudo e traballo tanto individual como en equipo. 
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c) Han de contribuír á mellora e reforzo de todos aqueles procedementos básicos (lectura, 

escritura, cálculo) que faciliten a capacitación do alumnado nos obxectivos xerais do Proxecto 

Educativo de Centro. 

d) Os criterios para a elaboración dun plan específico personalizado deberán adaptarse ás 

condicións curriculares do alumnado, e para iso teranse en conta, como punto de partida, os Informes 

de Competencia Curricular do alumnado que o curso anterior non conseguise a promoción. Desde 

Xefatura de Estudos facilitaranse devanditos informes ao profesorado encargado de impartir clase nos 

grupos con alumnado repetidor. 
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10. LIÑAS XERAIS PARA A ELABORACIÓN DOS PLANS DE 

ORIENTACIÓN E ACCIÓN TITORIAL. 

 

O departamento de orientación ten a responsabilidade de elaborar a proposta do plan de 

acción titorial e plan de orientación académica e profesional,de acordo coas directrices da comisión 

de coordinación pedagóxica, así como coordinar ao profesorado e ofrecerlle soporte técnico para o 

desenvolvemento do mesmo (artigo 6º do Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a 

orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de. Galicia), deseñar as estratexias e 

os criterios xerais que deberán orientar o labor de todos o profesorado titor ao longo do curso e 

aportar a información e o material necesarios para concretar as actividades programadas.  

 

 

10.1. OBXECTIVOS XERAIS. 
 

• Optimizar o proceso de ensino-aprendizaxe. 

• Impulsar o desenvolvemento psicosocial do alumnado. 

• Coordinar as actuacións educativas do equipo docente coa colaboración da Xefatura de 

Estudos e Vicedirección do centro. 

• Orientar ás familias no seu labor educativo. 

 

 

10.2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS. 
 

10.2.1. Respecto ao alumnado. 

 

• Impulsar a integración do alumnado no centro e no grupo clase. 

• Favorecer o desenvolvemento óptimo da identidade persoal, o autoconcepto e a 

autoestima. 

• Detectar dificultades de aprendizaxe e dar a resposta educativa máis axeitada. 

• Contribuír ao desenvolvemento da madurez vocacional, asesorando na toma de 

decisións. 
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• Impulsar a participación de todo o alumnado nas actividades complementarias e 

extraescolares. 

 

 

10.2.2. Respecto ao profesorado. 

 

• Coordinar o labor docente cos especialistas que participen na intervención educativa 

co alumnado que presenta necesidades educativas específicas. 

• Colaborar coa elaboración de programacións didácticas axustadas ás necesidades 

educativas detectadas. 

• Asesorar no proceso de avaliación. 

• Planificar colaborativamente as actividades das titorías. 

• Colaborar co profesorado titor no desenvolvemento das medidas contempladas no plan 

de acción titorial (P.A.T.). 

• Colaborar cos diferentes equipos docente no deseño e elaboración de protocolos para a 

realización de avaliación inicial do alumnado. 

 

 

10.2.3. Respecto ás familias. 

 

• Fomentar a participación nas actividades programadas e propostas polo centro. 

• Informar sobre a evolución dos seus fillos e fillas. 

• Asesoralos ante conflitos ou situacións problemáticas. 

• Solicitarlles colaboración nas actividades de reforzo e apoio escolar. 
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10.3. ACTUACIÓNS. 
 

10.3.1. Con respecto ao alumnado. 

 

Para o desenvolvemento dos obxectivos, que se adecuarán a cada nivel educativo, 

intentarase traballar a través de catro ámbitos fundamentais: 

 

a) Ensinar a convivir. 

 

• Favorecer a integración do alumnado no seu grupo e na vida do centro, fomentando 

actitudes participativas. 

• Respectar as normas de convivencia, ós compañeiros, ao profesorado, en xeral a toda  

• Fomentar cooperación, a solidariedade, o traballo en grupo respectando as regras. 

• Establecer relacións fluídas entre os pais e o centro coa finalidade de influír 

positivamente no rendemento do alumnado. 

 

 

b) Ensinar a ser persoa. 

 

• Educar aos alumnos na convivencia democrática e participativa. 

• Favorecer o seu desenrolo moral e a adquisición de valores. 

• Ensinarlle a aceptar a súa propia identidade e favorecer a súa autoestima. 

• Tolerar, respectar e valorar as diferenzas individuais. 

 

 

c) Ensinar a pensar. 

 

• Adquirir estratexias que favorezan o proceso ensinanza-aprendizaxe. 

• Ensinarlle a organizar o seu tempo de estudo. 

• Manexar técnicas de estudo, que favorezan o seu rendemento académico. 

• Reflexionar sobre os seus propios erros e aprender deles para ser corrixidos 

(autoavaliación). 
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d) Ensinar a decidirse. 

 

• Informar sobre as diferentes opcións que pode elixir en cada nivel educativo. 

• Axudar ao alumnado na toma de decisións para que o poida facer con responsabilidade 

e coñecemento. 

• Favorecer o coñecemento das súas aptitudes e calidades persoais, intereses e 

expectativas. 

• Informar e orientar ao alumnado segundo os niveis educativos sobre os posibles 

itinerarios académicos e profesionais para a súa inserción no mundo laboral. 

 

 

Desenvolveremos consecuentemente cos obxectivos propostos os seguintes temas transversais 

dun xeito interdisciplinar: 

 

- Educación para a convivencia pacífica e democrática, educación para a paz. 

- Resolución de conflitos: mediación escolar. 

- Educación para a igualdade. 

- Educación para a solidariedade. 

- Educación para a saúde e o fomento de hábitos saudables. 

- Educación intercultural. 

- Proceso de toma de decisións responsable. 

 

 

10.3.2. Con respecto ao profesorado. 

 

En todo momento a persoa titora informará ao equipo de profesores/as do grupo daqueles 

aspectos que considere relevantes para o bo desenvolvemento do proceso educativo. 

 

O profesorado titor, como coordinador do seu grupo de alumnos/as, reunirase co resto do 

profesorado do grupo (por exemplo, en asuntos de disciplina, conflitos de grupo, baixo rendemento, 

etc...) e porá especial interese na toma de decisións conxuntas sobre a atención á diversidade e o 

apoio ás necesidades educativas específicas do alumnado, fundamentalmente para adoptar medidas de 

atención a través de programas personalizados, levadas á práctica en colaboración co departamento 

de orientación. 
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Así mesmo, a persoa titora presidirá as xuntas de avaliación, evitando reducir estas a un mero 

ditado de cualificacións, e dirixíndoas preferentemente a tratar os seguintes aspectos: 

 

 Avaliación do rendemento do alumnado segundo os criterios acordados polo Claustro e 

programacións dos departamentos. 

 Posta en común e adopción de mecanismos de solución dos problemas de índole 

académica, de relación ou disciplina que puideran ser detectados. 

 Posta en común do avance das programacións e previsión de actividades fóra da aula. 

 

 

10.3.3. Con respecto ás familias. 

 

O profesorado titor proporcionará información da marcha académica dos/das seus/súas 

fillos/as, do seu rendemento e comportamento. A tal fin dedicarán unha hora semanal á atención 

aos/ás pais/nais. Esta entrevista poderá producirse tanto a petición das familias coma do profesorado 

titor/a, sendo conveniente concertala con anterioridade polo procedemento que se estime oportuno. 

 

 

10.4. METODOLOXÍA. 
 

A proposta de actuacións deixa ao profesorado titor unha ampla marxe de autonomía co 

fin de que poidan axustarse á realidade de cada grupo e ás características individuais do 

alumnado. 

 

Os materiais e recursos  que se empregarán para o desenvolvemento das actividades propostas 

serán elaborados pola persoa orientadora en colaboración co profesorado titor, que aportará tamén 

recursos potenciando o traballo colaborativo e en equipo. 

 

Tratará de facerse un tratamento personalizado, promovendo a atención individual ao 

alumnado que o necesite. Dende a titoría potenciarase o coñecemento do alumnado a través de: 

revisión de expedientes, reunións de equipos docentes, aplicación de cuestionarios persoais e 

cumprimentación da ficha de titoría. 
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Ao longo do curso o grupo de titores e titoras dos distintos cursos reuniranse, sempre que sexa 

posible, periodicamente, coa persoa orientadora do centro, co obxecto de unificar criterios e 

establecer pautas de actuación. 

 

O Departamento de Orientación reunirase semanalmente co profesorado titor de 

E.S.O., Bacharelato, E.S.A. e P.C.P.I. 

 

Ademais persoa orientadora ofrecerá atención directa ao alumnado en todos os recreos e  

atención directa aos/ás pais/nais/titores legais na hora dedicada a tal fin e en horas concertadas 

previamente. 
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EPÍLOGO 

 
É pretensión desta comunidade educativa recoñecerse neste proxecto educativo. O tempo e a 

experiencia que nos trae irá mudando á sociedade e ao noso centro. Por isto, este documento nace 

sabéndose aberto e flexible. Cando sexa preciso introduciranse as modificacións que se necesiten. 

 

O compromiso é manter a nosa resposta en función das necesidades educativas de cada tempo 

para que os nosos recursos contribuían a que o alumnado en xeral e cada alumno/a en particular 

atopen una oportunidade de formarse como persoas e de integrarse nunha sociedade mellor. 
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ANEXO I: NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO. 
 

ANEXO II: PROXECTO LECTOR. 
 

ANEXO III: PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E 
COMUNICACIÓN. 
 

ANEXO IV: PLAN DE CONVIVENCIA. 
 

ANEXO V: PROXECTO LINGÜÍSTICO. 
 

ANEXO VI: PROXECTO AXENDA 21 ESCOLAR DE GALICIA. 
 

ANEXO VII: PROXECTO SECCIÓN BILINGÜE 
 


