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1. DOCUMENTO 1: PLAN ANUAL 

1.1. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO  
 

1.1.1. 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. 
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1.1.2. 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 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. 

 

 

1.2. SERVIZOS PÚBLICOS SOCIOCULTURAIS  

 

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

 

1.2.1. 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. 
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1.2.2. 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. 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 
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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. 

 

1.2.3. 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. 

 

1.2.4. Servizos deportivos 

 

� Veteranos de Fútbol Sala de Chantada. 

� S.D.Chantada. 

� Escolas Deportivas de Chantada. 

� C. Baloncesto Chantada. 

� Escudería Chantada. 

� Club de Montañismo. 

� Club de parapente Faro. 

� Piscina municipal. 
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1.2.5. 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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1.3. 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, inxerida 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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1.4. FINS E OBXECTIVOS 
 

Para o curso 2016/2017 o centro terá os seguintes obxectivos: 

 

• Aplicar a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (B.O.E. Nº 106, 4 de 

maio de 2006), e a súa recente modificación, é dicir, a Lei Orgánica para a Mellora da 

Calidade Educativa (LOMCE) (B.O.E. Nº 295, 10 de decembro de 2015). 

• Aplicar Proxecto Educativo de Centro (P.E.C.) ao funcionamento do centro. 

• Solicitar de novo unha sección da Escola Oficial de Idiomas de Monforte de 

Lemos na especialidade de Lingua Inglesa, para poder ofertar este tipo de formación durante o 

curso 2017-2018. 

• Continuar coa modificación do Plan de Autoprotección, iniciada no curso 2009-

2010. 

• Realizar un simulacro de evacuación do centro educativo. 

• Implicar ao profesorado no funcionamento do centro. 

• Continuar coa implantación do uso das T.I.C. (Tecnoloxías da Información e da 

Comunicación) como recurso didáctico, para conseguir a integración plena das T.I.C. nas 

aulas e na práctica educativa. 

• Dinamizar o funcionamento da Xunta de Delegados. 

• Continuar coa mellora do funcionamento da biblioteca do centro. 

• Traballar pola educación para igualdade entre mulleres e homes. 

• Acadar o pleno desenvolvemento da personalidade dos/as alumnos/as. 

• Propiciar no alumnado a adquisición dos hábitos intelectuais e técnicas de 

traballo, así como dos coñecementos científicos, técnicos, humanísticos, históricos e estéticos. 

• Capacitar ao alumnado para o exercicio de actividades profesionais. 

• Mellorar e manter as boas relacións coas institucións do entorno. 

 

Para a consecución dos devanditos obxectivos seguiranse unhas liñas de traballo, 

tomaranse unha serie de medidas organizativas, e disporase dos recursos que se indican nos 

seguintes apartados. 
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1.5. LIÑAS DE TRABALLO  
 

As liñas de traballo do centro serán: 

 

1.- Manter os trazos de identidade do centro, adaptándoas as novas realidades da 

sociedade.  

2.- Impulsar proxectos que permitan unha nova forma de detectar problemas no 

centro, planificar estratexias de mellora e solucións, e avaliar o traballo levado a cabo.  

3.- Traballar en equipo dentro do propio grupo do equipo directivo e en todas as 

reunións que coordinen os seus membros. Coordinación, reparto de tarefas, achega de ideas, 

esforzo común nos obxectivos compartidos, redacción das actas dos acordos, etc..., debe 

facerse mediante unha metodoloxía establecida. 

4.- Promover a participación de toda a comunidade educativa, facilitando a 

comunicación entre os seus membros, potenciando os canles institucionais de participación, 

solicitando opinións e recollendo suxestións e iniciativas. 

5.- Apoiar as iniciativas que xurdan da comunidade educativa que supoñan unha 

mellora para o alumnado ou para o funcionamento do centro.  

6.- Organizar e xestionar os recursos técnicos, documentais e de equipamento para 

facilitar e facer máis eficaz a labor do profesorado. 
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1.6. MEDIDAS ORGANIZATIVAS  
 

1.6.1. Plan de mellora no funcionamento do centro 

 

Tendo en conta a avaliación de centro realizada durante o curso 2012/2013 pola 

inspección educativa, neste curso seguirase co plan de mellora establecido que se concretará 

nos seguintes puntos: 

 

Aspectos para a mellora 

 

� Análise dos resultados académicos do curso 2015/2016 por parte do Claustro de 

Profesorado e polo Consello Escolar.  

� Seguir a guía/protocolo para a realización das sesións de avaliación. 

� Aumento do uso das TIC no profesorado. 

� Incluír na memoria final de curso propostas de mellora do PEC e concreción 

curricular.  

 

 

Actividades para as xefaturas de departamento 

 

� Elaboración dun plan anual de funcionamento do departamento. 

� Realización de máis exposicións/debates nas aulas. 

 

De todo o plan de mellora levarase un seguimento por parte da inspección educativa en 

colaboración co equipo directivo ao longo de todo o curso 
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1.6.2. Claustro de profesorado 

 

Os membros do Claustro de Profesorado son os seguintes: 

 

Nº APELIDOS E NOME 
1 Alcántara Lobelle, Isabel 
2 Begide Fernández, Mª Carmen 
3 Cabrera Salgado, Natalia 
4 Campos Vaz, Francisco Luis 
5 Carricoba Marín, María Dolores 
6 Castro Pérez, Felipe 
7 Conde Vázquez, Javier 
8 Díaz López, Mª Teresa 
9 Doval Fernández, Rosa María 
10 Falcón Folgueira, Almudena 
11 Fernández Novoa, Concepción 
12 Fernández Rodríguez, Alfonso 
13 Fernández Vázquez, Mª Paz 
14 Ferreiro Fernández, Marta 
15 Figueiras Fernández, Manuel 
16 Fraga Castro, Eusebio Antonio 
17 Gago Martínez, María 
18 Gómez Neira, María Asunción 
19 Gómez Nogueira, Mª Begoña  
20 Iglesias Araújo, Clementina 
21 López Cruz, Ana María 
22 López Tallón, Marta  
23 Míguez González, Aura Marina 
24 Millón Rilo, Laura 
25 Novo Presa, Carlos Felipe 
26 Pavón Freire, Miguel 
27 Pérez Hernández, Mª del Carmen 
28 Pérez Rodríguez, María del Carmen 
29 Prado Bóveda, Gladys 
30 Rego Sanmartín, María Teresa 
31 Rodríguez Iglesias, José 
32 Sampayo Fernández, María de la Paz 
33 Sánchez Labandeira, Andrés 
34 Sanmartín Varela, Luis Ángel 
35 Serén López, Óscar 
36 Soba Tomás, María Yolanda 
37 Varela López, César Augusto 
38 Vázquez González, Susana 
39 Vázquez Iglesias, José Antonio 
40 Vázquez Vázquez, Juan Manuel 
41 Vázquez Vázquez, María Teresa 
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As súas competencias están recollidas no artigo 129 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de 

maio, de Educación (B.O.E. Nº 106, 4 de maio de 2006), modificada pola Lei Orgánica para 

a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) (B.O.E. Nº 295, 10 de decembro de 2013). 

 

1.6.3. Representantes do Consello Escolar 

 

Hai que subliñar que durante este curso hai eleccións para elixir novos representantes. 

En concreto, hai que renovar a 4 representantes do profesorado, 1 representante dos/das 

pais/nais, 1 representante do persoal non docente, e 2 representantes do alumnado. O Concello 

de Chantada tamén debe nomear un representante. 

 

A composición inicial do Consello Escolar será: 

 

PROFESORES/AS 
Díaz López, María Teresa 

Fernández Vázquez, Mª Paz 

Gómez Nogueira, Mª Begoña 

López Tallón, Marta 

Vázquez Iglesias, José Antonio 

Vázquez Vázquez, Juan Manuel 

Vázquez Vázquez, Mª Teresa 

ALUMNOS/AS 
Doval Fernández, Ana (1º Bacharelato A) 

Moure Vila, Martiño (1º Bacharelato B) 

Vázquez García, Andrés (4º ESO A) 

PAIS/NAIS 
Curiel González, Mª del Mar 

Frías Villamarín, Ángeles 

López Seijas, Elsa 

P.A.S. 
Ferreiro Feás, Isaac 

REPRESENTANTE DO CONCELLO 
Diéguez Carballo, Manuel 

PRESIDENTE 
Conde Vázquez, Javier 

XEFE/XEFA DE ESTUDOS 
Gómez Neira, María Asunción 
Rodríguez Iglesias, José 

SECRETARIA 
Ferreiro Fernández, Marta 

 



PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL - CURSO 2016/2017  15 
 

I.E.S. LAMA DAS QUENDAS DE CHANTADA (LUGO) 

As súas competencias están recollidas no artigo 127 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de 

maio, de Educación (B.O.E. Nº 106, 4 de maio de 2006), modificada pola Lei Orgánica para 

a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) (B.O.E. Nº 295, 10 de decembro de 2013). 

 

1.6.4. Comisións 

 

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

 

Os membros desta comisión son os seguintes: 

 

Departamento/Cargo Nome e apelidos 

Bioloxía E Xeoloxía Gladys Prado Bóveda 

Economía Eusebio Antonio Fraga y Castro 

Educación Física Ana María López Cruz 

Educación Plástica E Visual Aura Marina Míguez González 

Filosofía Francisco Luis Campos Vaz 

Física E Química Luis Ángel Sanmartín Varela 

Francés María Gago Martínez 

Grego (Latín) María Yolanda Soba Tomás 

Inglés María de la Paz Sampayo Fernández 

Lingua Castelá E Literatura María Carricoba Marín 

Lingua E Literatura Galega  María Paz Fernández Vázquez  

Matemáticas Mª Teresa Díaz López 

Música Juan Manuel Vázquez Vázquez 

Dinamización Lingüística José Antonio Vázquez Iglesias 

Orientación Educativa Mª Begoña Gómez Nogueira 

Relixión María Teresa Vázquez Vázquez 

Tecnoloxía Mª Carmen Begide Fernández 

Xeografía E Historia Andrés Sánchez Labandeira 

 

As súas competencias están recollidas no artigo 77 do 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). 
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1.6.4.2. Comisión Económica 

 

Integrada por :  

 

� Director: Javier Conde Vázquez. 

� Secretaria: Marta Ferreiro Fernández. 

� Profesora: María Teresa Díaz López. 

� Nai: Elsa López Seijas. 

� Alumna: Ana Doval Fernández. 

 

Realizarase un reparto do orzamento entre departamentos baseado na presentación dun 

presuposto elaborado en base a prioridades. Seguirase a liña de anos anteriores en canto a 

unha xestión económica responsable e transparente. 

 

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. 

 

1.6.4.3. Comisión Medioambiental 

 

Estará formada por: 

 

� Coordinadora do proxecto “Paisaxe e Sustentabilidade”: Ana María López Cruz. 

� Profesor: Juan Manuel Vázquez Vázquez. 

� Nai: Ángeles Frías Villamarín. 

� Alumna: Ana Doval Fernández. 
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1.6.4.4. Comisión da Biblioteca 

 

Está comisión estará composta por: 

 

� Xefe de Estudos que actuará como presidente: José Rodríguez Iglesias. 

� Encargado da biblioteca que actuará como secretario: Alfonso Fernández 

Rodríguez. 

� Membro do Equipo da Biblioteca: Mª del Carmen Pérez Hernández. 

� Representante do Concello: Manuel Diéguez Carballo. 

� Profesora: Mª Teresa Vázquez Vázquez. 

� Nai: Ángeles Frías Villamarín. 

� Alumno: Martiño Moure Vila. 

 

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. 

� 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. 
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1.6.4.5. Comisión da convivencia 

 

Estará integrado por: 

 

Director 

Javier Conde Vázquez 

Xefe de estudos 

José Rodríguez Iglesias 

Orientadora 

Mª Begoña Gómez Nogueira 

Representante do alumnado 

Andrés Vázquez García 

Representante pais e nais 

Mª del Mar Curiel González 

Representante do persoal non docente 

Isaac Ferreiro Feás 

Representantes do profesorado 

Mª Paz Fernández Vázquez Marta López Tallón 

José Antonio Vázquez Iglesias (secretario) Juan Manuel Vázquez Vázquez 

Representante do concello 

Manuel Diéguez Carballo 

Persoa dinamizadora da convivencia no centro 

Mª del Carmen Pérez Hernández 

 

As funcións que deberá asumir a Comisión da Convivencia son: 

 

a) Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da 

comunidade educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas no procedemento de 

elaboración, desenvolvemento e seguimento do citado plan.  

b) Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os 

membros da comunidade educativa e o cumprimento das normas de convivencia do centro.  
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c) Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento de 

actitudes para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de todos os 

membros da comunidade educativa e a resolución pacífica de conflitos. 

d) Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a 

convivencia, así como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do curso, das 

actuacións desenvolvidas e das correccións e medidas disciplinarias impostas.  

e) Propor, de ser o caso, á persoa titular da dirección do centro persoas que poidan 

formar parte do equipo de mediación. 

f) Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos 

en que fosen impostas e informar o consello escolar sobre o grao de cumprimento da 

normativa vixente. 

g) Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro.  

h) Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no 

centro, na cal se reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia. Este informe será 

trasladado ao consello escolar do centro e ao correspondente servizo territorial de Inspección 

Educativa.  

i) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro docente ou 

polo órgano da Administración educativa con competencias na materia. 

 

 

1.6.5. Relación de titores/as 

 

A asignación de titores/as para os diferentes cursos móstrase na seguinte táboa: 

 

Nome e apelidos Grupo 

Felipe Castro Pérez 1º E.S.O. A 

José Antonio Vázquez Iglesias 1º E.S.O. B 

Clementina Iglesias Araujo 2º E.S.O. A 

Laura Millón Rilo 2º E.S.O. B 

Concepción Fernández Novoa 2º E.S.O. PMAR 
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Miguel Pavón Freire 3º E.S.O. A 

César Augusto Varela López 3º E.S.O. B 

Manuel Figueiras Fernández 4º E.S.O. A 

Isabel Alcántara Lobelle 4º E.S.O. B 

Almudena Falcón Folgueira 1º Bacharelato A 

Francisco L. Campos Vaz 1º Bacharelato B 

María Carricoba Marín 2º Bacharelato A 

Andrés Sánchez Labandeira 2º Bacharelato B 

Mª Teresa Rego Sanmartín Módulo I/II E.S.A. 

Marta Ferreiro Fernández Módulo III/IV E.S.A. 

 

 

1.6.6. Sección bilingüe 

 

A sección bilingüe está implantada na materia troncal de opción Economía, impartida 

polo Departamento de Economía do centro. 

 

O grupo de alumnado será de 1º curso de Bacharelato, que escolle a materia de 

Economía como materia troncal na modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais, e o 

idioma estranxeiro elixido para o desenvolvemento da sección bilingüe é o inglés. 

 

O equipo de profesorado participante na sección bilingüe estará formado por: 

 

• Eusebio Antonio Fraga Castro, como profesor da materia de Obradoiro de 

Iniciativas Emprendedoras. 

• O profesorado do departamento de Inglés, que impartirán a materia de inglés ao 

alumnado participante na sección bilingüe, e que exercerá as tarefas de coordinación. 

 

Os obxectivos que se pretenden acadar co desenvolvemento da sección bilingüe nesta 

materia son os seguintes: 

 

a) Acadar os obxectivos e desenvolver os contidos especificados na programación 
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didáctica da materia para primeiro de Bacharelato. 

b) Reforzar a aprendizaxe do inglés a través da incorporación parcial e progresiva 

desta lingua como vehículo de comunicación na materia.   

c) Facilitar a aprendizaxe de terminoloxía propia da materia en inglés. 

d) Practicar as destrezas de comprensión, fala, lectura e redacción na lingua inglesa. 

O inglés usarase para: dar certas instrucións ao alumnado, explicar certos contidos, presentar e 

resolver certas actividades,  interpretar gráficas, busca de información en internet, ler de forma 

comprensiva diversos tipos de textos, o visionado de vídeos e a participación en xogos 

axeitados á materia, etc.   

e) Potenciar a habilidade e o interese do alumnado pola busca de información en 

inglés, fundamentalmente a través da internet. 

f) Mellorar as destrezas comunicativas na lingua inglesa, de forma escrita e oral, co 

fin de potenciar de forma desinhibida o uso da mesma tanto dentro coma fóra da aula. 

g) Potenciar a autonomía do alumnado para interpretar información subministrada en 

inglés, enriquecer o seu vocabulario e seguir mellorando na adquisición de destrezas neste 

idioma. 

h) Fomentar a cooperación entre o alumnado e reforzar a autoestima do mesmo. 

i) Fomentar que o alumnado coñeza e valore positivamente a diversidade lingüística 

e cultural, e a importancia do coñecemento dunha lingua estranxeira como facilitadora de 

intercambios persoais e culturais. 

 

 

1.6.7. Contratos-Programa: Programa de reforzo, orientación e apoio (PROA) 

 

Inicialmente formaranse dous grupos de alumnado, un para 1º e 2º de E.S.O., e outro 

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

de non ser inferior a 10 e non superior a 15. A selección do alumnado realizaraa o equipo 

docente baixo a coordinación da xefatura de estudios, co asesoramento do xefe ou xefa do 

departamento de orientación do centro. Non obstante, para a eficacia do proxecto é 
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fundamental o liderado activo do equipo directivo e a súa implicación manifesta diante da 

comunidade educativa. 

 

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

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

horas. O horario será o seguinte: 

 

Día Horario Grupo 

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

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

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

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

 

As familias deben dar o seu consentimento por escrito á participación dos seus fillos e 

fillas no programa, considerándose a asistencia e permanencia, dalgunha maneira, como un 

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

deben comprometerse no apoio e motivación ás actividades que se desenvolven no programa 

durante a duración do mesmo. 

 

 

1.6.8. Plan Proxecta 2016/2017 

 

O centro participa en diversos programas dentro do Plan Proxecta 2016/2017, os cales 

se relacionan a continuación 

 

Programa Coordinador/a 

Paisaxe e Sustentabilidade  Ana María López Cruz 
Proxecto deportivo de centro Ana María López Cruz 
Quérote+ María Begoña Gómez Nogueira 
Proxecto Ríos Miguel Pavón Freire 

 

No anexo III desta programación recóllense as programacións de todas esta 

actuacións. 
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1.6.9. Programa Erasmus + 

1.6.9.1. Introdución 

 

O proxecto de intercambio que se está a levar a cabo no I.E.S. Lama das Quendas co 

centro Hjørring Gymnasium, na cidade de Hjørring, ao Norte de Dinamarca, está enmarcado 

no programa Europeo Erasmus +, e está destinado ao alumnado de 2º de Bacharelato que 

acolleu a estudantes Daneses o curso pasado e a novas incorporacións de 1º de Bacharelato, e 

4º de E.S.O. A previsión é facer este intercambio na semana anterior á Semana Santa, entre o 

2 e o 9 de abril do 2017. 

 

 
 

Os temas de estudo que se pretenden desenvolver son fundamentalmente a inmersión 

lingüística en Inglés e Danés, dándolle prioridade ao inglés pois é a lingua do intercambio. 

 

Outra tema a abordar é o futuro da xuventude nos dous países, e a situación xeográfica 

na se atopa Galicia e a península de Jutlandia, ambas nunha zoa periférica. Un obxectivo 

primordial é asentar a xuventude nestas áreas periféricas para frear o envellecemento da 

poboación. 

 

O alumnado galego e danés van analizar a situación da incorporación ao mundo 

laboral en ambos países, así como as diferenzas no sistema educativo tanto universitario como 

de secundaria. 

 

A inmersión lingüística é total, pois desde as 8:00 horas da mañá ata as 16:00 horas da 

tarde o noso alumnado estará interaccionando co alumnado danés nas aulas, e logo 

incorpórase ás casas das familias Danesas para estar o resto do día con elas. 
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Ademais da interacción na escola e coas familias, está programado visitar 

Copenhague, Alborg e pasar un día en Suecia, onde se prevé unha reunión-coloquio con 

diferentes estudantes dos países nórdicos. 
 

1.6.9.2. Obxectivos 

 

• Preparación lingüística do alumnado para garantir que posúan un dominio da lingua 

de traballo do intercambio. 

• Mellorar a competencia lingüística e fomentar a aprendizaxe de idiomas (español e 

inglés).  

• Fomentar o uso das tecnoloxías da información, pois o intercambio non consiste só 

no intercambio físico de entre 10 e 20 días, senón tamén en traballos a través da rede. 

• Motivación do alumnado no que respecta á aprendizaxe dunha lingua estranxeira e 

á súa utilización como medio de comunicación. 

• Reclamo turístico e proxección internacional de Chantada e comarca. 

• Difusión da cultura e linguas galegas. 

 

1.6.9.3. Requisitos 

 

• Formar unha asociación bilateral ou multilateral. 

• A actividade deberá estar integrada na programación anual do centro. 

• Contratación dunha póliza de seguros que cubra o desprazamento e estadía do 

alumnado e profesorado no estranxeiro. 

• Aprobación por parte do Consello Escolar. 

• Condición indispensable para obter a beca é que os estudantes de ambos os dous 

países reciban 20 ou 30 horas de formación na lingua do outro país. No centro dinamarqués xa 

están a recibir clases de español como lingua estranxeira. 

 



PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL - CURSO 2016/2017  25 
 

I.E.S. LAMA DAS QUENDAS DE CHANTADA (LUGO) 

1.6.10. Biblioteca escolar 

 

A organización do profesorado da biblioteca é o seguinte: 

 

Responsable da Biblioteca escolar: Alfonso Fernández Rodríguez. 

 

Equipo da Biblioteca. 

 

Integrado por: 

� Alfonso Fernández Rodríguez. 

� Todos os profesores e profesoras que fan gardas de biblioteca: Francisco Luis 

Campos Vaz, Rosa María Doval Fernández, Concepción Fernández Novoa, Mª Paz 

Fernández Vázquez, Mª del Carmen Pérez Hernández. 

 

O equipo da biblioteca realizará unha reunión semanal. 

 

As súas funcións serán: 

 

• Participar xunto co responsable da biblioteca na organización e dinamización da 

mesma. 

• Recompilar informacións, materiais e recursos necesarios para o bo funcionamento 

do servizo, co fin de facilitárllelos aos usuarios da biblioteca. 

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

• 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. 

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

• Reunirse periodicamente para avaliar a consecución dos obxectivos previstos no 

Proxecto de Biblioteca e modificar o que sexa necesario. 
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1.6.11. Orientación académica 

 

A orientación de estudos realizarase polo departamento de Orientación coordinado 

pola persoa orientadora do centro, dona Mª Begoña Gómez Nogueira, en colaboración 

cos/cas titores/as e co equipo directivo. 

 

O departamento de orientación estará composto por: 

 

• Mª Begoña Gómez Nogueira, orientadora do centro. 

• Alfonso Fernández Rodríguez, mestre de Pedagoxía Terapéutica (P.T.). 

• Rosa María Doval Fernández, mestra de Pedagoxía Terapéutica (P.T.). 

• Isabel Alcántara Lobelle, representante do ámbito social-lingüístico. 

• María Teresa Díaz López, representante do ámbito científico-tecnolóxico.  

 

Ademais, existirá unha reunión semanal na que participará a Xefatura de Estudos e 

os/as titores/as de cada grupo xunto coa persoa orientadora do centro para 1º e 2º de E.S.O., 

outra para 3º e 4º de E.S.O., e tamén para Bacharelato e E.S.A. Nestas reunións trataranse as 

actividades dos grupos, medidas acordadas, etc...  

 

O período semanal asignado ás anteriores reunións, de non existir temas que tratar, 

dedicarase a funcións de titoría ou a colaborar co profesorado que nese momento se encontre 

de garda. 

 

O Plan de titoría contempla actividades para a hora semanal lectiva de titoría. Nela 

trátanse temas comúns para todos os cursos, como a elección de delegado, preparación das 

sesións de avaliación, autoavaliación do alumnado, información sobre temas de saúde (as 

drogas, o tabaco), etc... 

 



PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL - CURSO 2016/2017  27 
 

I.E.S. LAMA DAS QUENDAS DE CHANTADA (LUGO) 

1.6.12. Equipo de Dinamización lingüística 

 

Estará formado polos seguintes membros da comunidade educativa: 

 

Coordinador José Antonio Vázquez Iglesias 

Profesorado 

Ana María López Cruz 
Andrés Sánchez Labandeira 
Carmen Begide Fernández 
Juan Manuel Vázquez Vázquez 

Persoal non docente Isaac Ferreiro Feás 

Alumnado 

Aarón Gómez Rivas 
Alejandro R. Corral  Fernández 
Ana Doval Fernández 
Andrés Vázquez García 
Helena Seijo Permuy 
Tamara Ruíz Penas 

 

Continuará a súa tarefa a prol da lingua galega, coas dificultades económicas derivadas 

do descoñecemento da subvención que se recibirá para o curso, aínda que o centro aportará 

recursos económicos para realizar as actividades programadas. 

 

1.6.13. Xunta de delegados/as 

 

Tratarase de potenciar a xunta de delegados/as para que a través dos representantes dos 

alumnos e alumnas no Consello Escolar colaboren no bo funcionamento do centro. As súa 

funcións están recollidas no Decreto 324/1996, título V. 

 

1.6.14. Actividades para a mellora da calidade do ensino 

 

Debido á existencia de distintos plans e proxectos no centro (Proxecto Lector, Plan 

T.I.C., Plan de Convivencia, PROA, Proxecto ABALAR, …) algúns membros do 

profesorado, dentro do seu horario lectivo ordinario e horas complementarias fixas, realizarán 

as seguintes funcións: 
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� Dinamización das novas tecnoloxías da información e comunicación: Mª 

Carmen Begide Fernández. 

� Coordinador do Proxecto ABALAR: María Teresa Vázquez Vázquez. 

� Dinamización de biblioteca: Alfonso Fernández Rodríguez. 

� Dinamización de convivencia escolar: Mª Carmen Pérez Hernández. 

� Coordinador do programa Aulas Sostibles: Ana María López Cruz. 

� Coordinadora do PROA: Mª Begoña Gómez Nogueira. 

 

1.6.15. Calendario de avaliacións 

 

O alumnado e as familias poderán coñecer os criterios de avaliación que cada 

departamento didáctico dentro da respectiva programación da materia elabora ao comezo do 

curso. Todas as programacións didácticas do centro están a disposición da comunidade 

educativa na páxina web do centro http://www.edu.xunta.es/centros/ieslamaquendas no 

bloque de ”departamentos” . 

 

1.6.15.1. Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato 

 

Ao longo do curso levarase a cabo unha avaliación inicial para o alumnado de E.S.O., 

os días 5 e 6 de outubro de 2016, tres avaliacións ordinarias, e unha extraordinaria en 

setembro. 

 

A proposta de calendario para as dúas primeiras avaliacións ordinarias sería: 

 

� Primeira avaliación: 14, 15 e 20 de decembro de 2016. 

� Segunda avaliación: 4, 5 e 6 de abril de 2017. 

 

As datas da última avaliación para E.S.O. e Bacharelato someteranse á aprobación dun 

claustro no último trimestre do curso, tendo en conta o calendario establecido para o 

alumnado de 2º de Bacharelato para as probas de selectividade. 
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1.6.15.2. Educación Secundaria de Adultos 

 

No caso de Educación Secundaria de Adultos, a proposta é a seguinte: 

 

Módulos I (nivel I)/III (nivel II)  

1ª avaliación: 24 de novembro de 2016. 

Avaliación final ordinaria:  9 de febreiro de 2017. 

 

Módulos II (nivel I)/IV(nivel II)  

1ª avaliación: 6 de abril de 2017. 

Avaliación final ordinaria:  27 de xuño de 2017. 
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1.7. RECURSOS HUMANOS. 
 

O cadro de persoal está composto por 41 profesores/as e mestres/as. De todo o 

profesorado de secundaria 25 teñen destino definitivo e 2 son funcionarios en expectativa de 

destino, unha profesora ten destino definitivo noutro centro pero está en comisión de servizos, 

cinco son interinos, e tres substitutos. Ademais, traballan no centro 2 mestres/as con destino 

definitivo que imparten clases en 1º e 2º da E.S.O., 1 profesora de Relixión compartida co 

I.E.S. Val do Asma de Chantada, e dous mestres de Pedagoxía Terapéutica (un con destino 

definitivo no centro e outro suprimido, en comisión de servizos). 

 

En canto ao número de profesores/as, outro ano máis debemos dicir que é suficiente 

para cubrir o horario de ensinanzas do alumnado, e durante este curso sempre se cumpre o 

obxectivo de que en cada período lectivo do horario de E.S.O. e Bacharelato existan polo 

menos dous/dúas profesores/as de garda. Ademais, no tempo de lecer, existen 3 

profesores/as de garda. Nesta situación, a “aula de convivencia”, estará atendida 

correctamente, polo que o protocolo establecido polo centro en principio podería levarse a 

cabo sen problemas. 

 

En canto á garda de transporte, existen 2 profesores/as para recibir ao alumnado e 

un/unha para cando regresan a casa. 

 

No tocante ao persoal non docente sería imprescindible unha persoa máis de limpeza. 

O centro conta con dúas persoas a tempo total e outra a media xornada, pero debido ás 

condicións dos edificios e á existencia de clases de E.S.A. sería desexable que desempeñen o 

seu labor tres persoas a tempo total, para as boas condicións sanitarias do centro.  

 

Os dous conserxes repártense a xornada de mañá e a de tarde, e na secretaría do centro 

existen dúas persoas traballando de auxiliares administrativos que son suficientes para o 

funcionamento do centro. 
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1.8. RECURSOS ECONÓMICOS. 
 

En canto aos recursos económicos sinalar que a partida orzamentaria asignada ao 

centro para gastos de funcionamento do ano 2016 aumentou en 1.682 € con respecto ao ano 

anterior, recibindo 58.910,00 €. 

 

Ademais, o centro recibirá unha partida orzamentaria correspondente ao Plan de 

Mellora de Bibliotecas, que se sumará aos fondos aportados polo propio centro para seguir 

potenciando a nosa biblioteca. Tamén se recibe una partida anual do fondo social europeo 

para o programa PMAR de 1.200 €. A isto hai que engadir outros ingresos como fotocopias, 

uso das instalacións, excursións, …, ou os recibidos polas diversas actuacións levadas a cabo 

no centro en mellora da calidade educativa (PROA, club de lectura, ….) 

 

Establécese un orzamento medio por departamento de 300 € para material que sexa 

necesario para desenvolver as actividades do mesmo durante o ano. Isto non implica que se 

non poida aumentar esta cantidade se as necesidades o aconsellan. 

 

Durante o mes de xaneiro de 2017 someterase ao Consello Escolar a aprobación da 

memoria económica anual e do orzamento para o ano 2017. 
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1.9. RECURSOS MATERIAIS.  
 

Para o actual curso mantense unha aula multimedia con 16 ordenadores e outra de 

informática con 14 ordenadores, a primeira coa totalidade de equipos informáticos renovados. 

Tamén seguirá funcionando un Laboratorio de Idiomas equipado con capacidade para 30 

alumnos/as. A biblioteca escolar disporá de 10 ordenadores. Segue funcionando a aula de 

audiovisuais dotada con encerado dixital iterativo, equipo de son e reprodutor de “Blu-Ray”... 

 

Nas aulas de 1º e 2º de E.S.O. continuarase co proxecto ABALAR, polo que existirá 

un armario onde se almacenarán todos os portátiles do alumnado e do/a profesor/a. Desde o 

curso 2013/2014 todas as aulas do centro dispoñen de encerado dixital interactivo (EDI). É 

por iso polo que neste caso deberase prestar especial atención a que se respecten as normas en 

canto ao coidado do material e instalacións do centro.  

 

Tamén seguirán operativas as aulas para o obradoiro de matemáticas (terá material 

que se recibiu no seu momento polo “programa éxito escolar nas aulas”), a aula de 

convivencia e o local do alumnado.  

 

A distribución das aulas móstrase nos seguintes planos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta baixa - Edificio principal 
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Planta alta - Edificio principal 

Planta baixa - Edificio anexo Planta alta - Edificio anexo 
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En canto ao centro, durante o verán pintáronse as paredes dos corredores do edificio de 

Bacharelato, ademais de facerse as obras que estaban pendentes desde o curso 2009/2010 por 

parte da Xefatura Territorial de Educación, consistentes na construción de novas estancias na 

entrada do edificio anexo de Bacharelato. 

 

Non obstante, desde a dirección do centro seguirase na procura de inversións da 

Xefatura Territorial de Educación para a mellora dos edificios debido a antigüidade das 

instalacións existentes. 

 

Os espazos comúns, como poden ser a biblioteca, a aula de audiovisuais, a aula de 

proxección e o salón de actos, xunto cos seus recursos técnicos (ordenadores, 

videoproxectores, televisións, proxector de transparencias, etc...), estarán á disposición de 

toda a comunidade educativa, e para a súa utilización deberase cubrir unha táboa de reserva 

que se elaborará por trimestre. 

 

Os medios técnicos situados nas aulas ordinarias poderán ser utilizados polos/as 

profesores/as cando impartan clases nelas. En cada aula existirá un armario onde se gardarán o 

ordenador portátil, o mando do proxector e calquera outro material que se considere oportuno. 

Eses armarios terán a mesma chave, da cal poderá ter copia todo o profesorado que o desexe. 

Pavillón 
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É moi importante que o profesorado vele polo correcto uso deste material, así como que vixíe 

que o alumnado o respecte e o considere como algo propia da súa clase.  

 

Aquelas aulas específicas de cada materia (Música, Idiomas, Debuxo, Informática, 

etc...), salvo excepcións, serán de uso exclusivo do departamento correspondente. 

 

A aula multimedia considerarase como un espazo común e para utilizala haberá que 

reservala nunha táboa trimestral. Sería conveniente que o profesorado que queira utilizar este 

aula algunha hora á semana durante todo o curso escolar o comunique ao comezo do curso 

para telo en conta nos horarios. Tamén sería importante que o profesorado conciba este 

espazo, non coma un aula de informática, senón como un lugar onde se combine o traballo cos 

ordenadores co traballo típico dun aula normal, xa que a disposición do mobiliario deste aula 

así o aconsella. 

 

Calquera problema que exista no manexo dos recursos T.I.C. o nos espazos onde se 

encontran estes recursos será comunicado ao responsable das T.I.C. do centro, e a ser posible, 

deberase comunicar por escrito mediante o impreso correspondente. 

 

Por último, hai que seguir destacando o gran esforzo realizado polo equipo da 

biblioteca para levar a cabo unha mellora evidente do aspecto e funcionamento da mesma. 

Esta dispón dun arquivo anexo onde se arquivarán aqueles fondos que son usados 

esporadicamente, aumentando así o espazo útil da biblioteca. 
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1.10. ALUMNADO DO CENTRO.  
 

No curso 2016/2017 a distribución do alumnado do noso centro é a seguinte. 

 

Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O.) 

ENSINANZA Nº DE GRUPOS Nº DE ALUMNOS/AS 

1º E.S.O. 2 43 

2º E.S.O. 2 (+ P.M.A.R.) 37 ( + 4) 

3º E.S.O. 2  38 

4º E.S.O. 2  45 

 

Bacharelato 

ENSINANZA Nº DE GRUPOS Nº DE ALUMNOS/AS 

1º Bacharelato 2 
Científico-Tecnolóxico 27 

Humanidades e Ciencias Sociais 18 

2º Bacharelato 2 
Científico-Tecnolóxico 19 

Humanidades e Ciencias Sociais 16 

 

Educación para Adultos  

ENSINANZA Nº DE GRUPOS Nº DE ALUMNOS/AS 

Formación Básica Inicial 1 6 

Educación 
Secundaria de 

Adultos (E.S.A.)  

Módulo I/II 1 6 (faltan módulo II) 

Módulo III/IV 1 12 (faltan módulo IV) 

 

Este curso en 1º e 2º de educación secundaria obrigatoria continuarán as medidas de 

reforzo con alumnos/as que presentan grandes dificultades de aprendizaxe. Tamén en estes 

dous cursos aplicaremos a exención de Francés ao alumnado con dificultades na área de 

lingua. Por último, en 2º de E.S.O. existirá un grupo correspondente ao Programa de Mellora 

da Aprendizaxe e do Rendemento (P.M.A.R.). 

 

Este curso xa non existirán o os Programas de Diversificación Curricular (P.D.C.), 

pola desaparición deste tipo de ensino coa implantación da L.O.M.C.E. 

 

Referente ás ensinanzas de idiomas, o centro pertence a rede de centros autorizados no 

Programa Cuale tendo a seguinte distribución do alumnado:  
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Programa Cuale-Inglés 

ENSINANZA Nº DE GRUPOS Nº DE ALUMNOS/AS 

A1 1 24 

A2 1 21 

B1 1 22 

B2 1 4 
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2. DOCUMENTO 2: HORARIO XERAL DO INSTITUTO.  
 

Durante o curso 2016/2017, na ESO e no Bacharelato, as actividades lectivas 

realizaranse entre os días 15 de setembro de 2015 ao 22 de xuño de 2016, ambos os dous 

inclusive. Non obstante, para o 2º curso de Bacharelato as actividades lectivas ordinarias 

rematarán de acordo coas datas previstas para as probas de selectividade. 

 

O centro, a proposta do claustro de profesores/as, elixiu como día non lectivo o 5 de 

decembro de 2016, non podendo elixir outro xa que o 18 de outubro de 2016 é festivo local en 

Chantada. 

 

As clases desenvolveranse segundo o esquema de xornada continuada de 8:45 horas a 

14:15 horas todos os días, cun total de seis períodos lectivos de 50 minutos entre os que se 

intercala un período de lecer de 30 minutos. Nas tardes do luns de 16:15 horas ás 17:55 horas 

hai dúas sesións lectivas para E.S.O. e Bacharelato. Todas estas ensinanzas teñen 32 períodos 

lectivos. 

 

O alumnado de E.S.A. ten as súas clases en xornada de tarde de 18:00 horas a 22:00 

horas, de luns a xoves, cun período de lecer de 15 minutos (de 20:15 horas ás 20:30 horas). Os 

períodos lectivos serán de 45 minutos. 

 

O programa Cuale é un 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, e polo Decreto 191/2007, do 20 de setembro. No noso centro 

impártese o Inglés. O horario será o seguinte: 

 

Hora/Día Luns Martes Mércores Xoves 

16:15 h-17:00 h  
Inglés 

Cuale A1  
Inglés 

Cuale A1  

17:00 h-17:45 h  
Inglés 

Cuale A2  
Inglés 

Cuale A1 

18:00 h-18:45 h 
Inglés 

Cuale B1/B2 
Inglés 

Cuale B1/B2  
Inglés 

Cuale A2 

18:45 h-19:30 h 
Inglés 

Cuale B1/B2 
  

Inglés 
Cuale A2 
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O calendario escolar para este curso é o seguinte: 
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A secretaría desde o 1 de setembro ao 30 de xuño ten horario de atención ao público 

desde as 08:45 horas ás 14:15 horas. O horario de verán será desde as 10:00 ás 13:00 horas.  

 

Durante os meses de xullo e agosto o centro aproveitará para facer as reparacións de 

mobiliario e instalacións necesarias. 

 

A biblioteca permanecerá aberta 18 períodos lectivos e 5 do recreo. Nos recreos 

facilitarase os préstamos de libros e consultas. Os martes, na hora do recreo, dúas profesoras 

do Equipo da Biblioteca son as encargadas de realizar actividades programadas no Club de 

Lectura “A Quenda do Libro”. 

 

Fóra do horario lectivo, o pavillón do centro pode ser utilizado por persoas ou 

organizacións que o soliciten por escrito. Nos últimos anos o pavillón foi utilizado polos 

Veteranos de Fútbol Sala de Chantada (Asociación Achafusa) e as Escolas Deportivas do 

Concello. Todos teñen que cumprir unha serie de condicións: 

 

� Deberanse utilizar adecuadamente as instalacións, e polo tanto as persoas que 

usen o pavillón deberán cambiar o calzado, non se permite a entrada de bicicletas ou motos, 

deberase ter coidado con botar lixo no chan, non se permite fumar nin comer, etc.... 

� As instalacións deberán quedar limpas e ordenadas para o uso do alumnado do 

centro. 

� Asumirase por escrito a responsabilidade de costear os danos ocasionados. Para 

elo terase que realizar un seguimento mensual dos danos ocasionados, de maneira que se 

estableza claramente o responsable deses danos entre os diferentes usuarios do pavillón, 

para que asuma o custo do arranxo correspondente. Eses danos deberán ser comunicados o 

antes posible á dirección do centro. 

� Non se permite realizar copias das chaves das instalacións. 

� Os responsables da actividade deberán contar cun seguro de responsabilidade 

civil polos danos físicos ocasionados aos usuarios durante a realización das actividades. 

 

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: 
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� Realizarase 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. 

� Limparase o pavillón de maneira que os/as alumnos/as do centro o encontren en 

boas condicións a primeira hora de cada día lectivo, sobre todo os fins de semana. 

� Os rapaces e rapazas das escolas deportivas deberán estar sempre acompañados 

por un monitor ou monitora. 

 

O calendario inicial das escolas deportivas para o uso do pavillón este curso académico 

móstrase a continuación: 

 

Instituto Lama das Quendas 
 L M Me X V S D 

16:00 
 
 

ASDEME Fs. Benx. 1 ASDEME 

 
Deporte 
Escolar 

Hockey 

Deporte 
Escolar e 
Limpeza 
por parte 

do 
Concello 

16:30 Hockey 

17:30 PATINAXE 1 Fs. Benx. 2 PATINAXE 1 Hockey 

18:30 
18:00 

Multideporte 
PATINAXE 2 Fs. Prebenx. PATINAXE 2 Pat.Art. 

19:30 LIMPEZA LIMPEZA LIMPEZA LIMPEZA Pat.Art. 

20:30 Fútbol sala 
As. Achafusa 

Hockey Adult. Patinaxe Adult. Fútbol sala 
As. Achafusa 

 

21:30 Hockey Adult. Hockey Adult. Hock.Ad. 

22:30 
 

Ftb-s Adultos Hockey Adult. Ftb-s. Adultos 
Hockey 
Adult. 

 
 

 

As autorizacións terán validez ata o 30 de xuño de 2017, data na que se deberán 

entregar as chaves do pavillón á dirección do centro. 
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3. DOCUMENTO 3: ORGANIZACIÓN DE SERVIZOS 
COMPLEMENTARIOS. 
 

3.1. COMEDOR. 
 

Ese curso académico están utilizando o servizo de comedor 30 alumnos/as da E.S.O. 

Este servizo darase só os luns. 

 

O alumnado será transportado ao I.E.S. Val do Asma de Chantada onde comería todos 

os luns. Desde as 14:15 horas ata as 16:15 horas sempre estarán acompañados por coidadores 

ou coidadoras contratados/as para tal fin. 

 

 

3.2. TRANSPORTE ESCOLAR. 
 

As rutas do transporte escolar 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. 

 

Nelas viaxan 65 nenos e nenas da E.S.O. e 28 de Bacharelato, aínda que en ocasións 

algún deste alumnado é transportado polos seus pais ou nais. O alumnado de Bacharelato tivo 

que solicitar por escrito o transporte escolar, e a Consellería de Educación autorizou este 

transporte sempre que existiran prazas libres cun informe favorable da dirección do centro. 

 

 Coma todos os cursos hai que prestar atención especial 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 e alumnado transportado. 

 

 As diferentes rutas e paradas establecidas son as seguintes: 
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4. DOCUMENTO 4: DOCUMENTO DE RECOLLIDA DE DATOS. 
 

O documento de recollida de datos (D.R.D.) é remitido polo servizo de informática da 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e consta de dúas partes. A primeira fai 

referencia a datos xerais de número de alumnos e profesores dos centros e foi enviada ao 

longo do mes de setembro. A segunda parte recolle outros datos estatísticos do centro e será 

enviada segundo ordene a Consellería de Educación. Ambas partes son cubertas vía internet. 
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5. DOCUMENTO 5: DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN DE 
CENTRO. 

 

O documento de organización do centro (D.O.C.) recolle entre outros datos, os 

horarios do profesorado, os horarios do alumnado, ocupación das aulas, relación de 

profesorado, relación de persoal non docente, etc… Este documento é remitido á inspección 

educativa, e este curso deberá ser dixitalizado, utilizando para elo os impresos xerados polo 

XADE. 
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6. DOCUMENTO 6: PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS. 

 

En canto as actividades extraescolares e complementarias, os departamentos 

presentaron para o curso 2016/2017 as que se relacionan a continuación, aínda que, se ao 

longo do curso existira unha actividade que puidera ser de interese para a comunidade 

educativa, o Consello Escolar estudaría a súa aprobación. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS  
DO CURSO 2016/2017 

  

(NOTA: Caso de houber algunha outra actividade complementaria ou extraescolar non prevista nesta programación da que teñamos noticia 
durante o curso, o Consello Escolar facultará ao equipo directivo para autorizala sempre que exista conformidade do(s) Departamento(s) 
interesado(s), non supoña gasto para o centro e o profesorado afectado estea de acordo.) 
 

PROGRAMA PAISAXE E SUSTENTABILIDADE  

Trimestre Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 

Data e 
horario 

previstos 

Data e 
horario 
exactos 

Duración 
Horario 
lectivo Curso/s 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

Datas por 
determinar 

CONMEMORACIÓN DE 
EFEMÉRIDES (DÍA DA PAZ, 
DÍA DA MULLER, DÍA DO 
MEDIO AMBIENTE,  ETC) 

Centro 

Nas datas correspondentes en función 
do calendario de actividades 

programadas e do interese dos 
Departamentos por colaborar. 

X  Todos Todos 

Durante 
todo o 
curso 

CONCURSO “A 
AULA+SOSTÍBEL ” 

Aulas do IES   
Todo o 
curso 

X  ESO Titorías 

CONCURSO 
“PROFESORADO+SOSTÍBEL” 

Centro   
Todo o 
curso 

X  
Profesore

s 
 

RECOLLIDA DE TELÉFONOS 
MÓBILES 

Dirección   

Campañas 
puntuais 
durante o 

curso 

X  Todos 
En colaboración coa 

Cruz Vermella 

EXPRÉSATE CON IMAXES Centro   
Todo o 
curso 

X  Todos  

1º 
trimestre 

XOGOS POPULARES 
Pavillón e 
exteriores 

Novembro  3 horas X  Todos Educación Física 
Axenda 21 

2º 
trimestre 

CARREIRA SOLIDARIA 
Pavillón e 
exteriores 

Xaneiro  3 horas X  Todos Axenda 21 
Educación Física 

ENTROIDO Pavillón Febreiro  3 horas X  Todos 
Educacion física 

Axenda 21 
Música 

3º 
trimestre 

XOGOS COLABORATIVOS Pavillón Maio  3 horas X  Todos Educación Física 
Axenda 21 
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DEPARTAMENTO: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA  

Trimestre Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 

Data e 
horario 

previstos 

Data e 
horario 
exactos 

Duración 
Horario 
lectivo Curso/s 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

1º 
trimestre 

XX CONCURSO FOTOGRÁFICO 
“OLLANDO ÓS COGUMELOS” 

Centro Novembro   X  Todos  

VISITA A UNHA EXPOSICIÓN 
EN CHANTADA 

Chantada 
Novembro/
Decembro 

 2Horas X  

1ºESO/ 
2ºPEMAR/ 

3ºESO/ 
4º ESO / 
1º BAC. 

 

ESTUDIO DO RIO ASMA  Outubro  3 Horas X  
1º ESO/  

2º-PMAR  
4ºESO/CTMA  

2º BAC 
 

SAÍDA PARA RECOLLER 
COGUMELOS 

Chantada Novembro  2 Horas X  
1º ESO / 
2º PMAR 

 

2º 
trimestre 

PLANTACIÓN DE ÁRBORES  
PARA CELEBRAR O DÍA DA 

ÁRBORE 
Chantada Marzo  3 Horas X  1ºESO  

ESTUDIO DO RIO ASMA  Febreiro / 
Marzo 

 3 Horas X  
1º ESO/  

2º-PMAR  
4ºESO/CTMA  

2º BAC 
 

VISITA A UNHA EXPOSICIÓN 
EN CHANTADA 

Chantada 
Febreiro/ 
Marzo 

 2 horas   

1ºESO/ 
2ºPEMAR/ 

3ºESO/ 
4º ESO / 
1º BAC. 

 

VISITAS A ETAP, EDAR Chantada Marzo/Abril  2 horas X  
1º e 2º 
BAC 
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3º 
trimestre 

ESTUDIO DO RIO ASMA  Abril/Maio  6 Horas X  
1º ESO/  

2º-PMAR  
4ºESO/CTMA  

2º BAC 
 

RUTA XEOLÓXICA POLAS 
RÚAS DE CHANTADA 

Chantada Maio  2 horas X  
2º PEMAR/ 

4º ESO/  
1º BAC 

 

RUTA DE SENDEIRISMO  Maio  4 Horas X  
Anatomía 
Aplicada-
1º BAC 

 

SAÍDAS PARA A 
OBSERVACIÓN DE ÁRBORES E 

AVES 
Por determinar 

Abril/ 
Maio 

 6 Horas X  
ESO/ 
BAC. 

 

 
 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS  

Trimestre Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 

Data e 
horario 

previstos 

Data e 
horario 
exactos 

Duración 
Horario 
lectivo Curso/s 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

1º 
trimestre 

Teatro “Le petit prince” 
Ourense, 
Teatro 

Principal 

30 
novembro 
de 8:45 a 

17:30 

30 
novembro 
de 11:45 a 

17:30 

1 DÍA X  
Alumnos 

de 
francés 

VARIOS 

2º 
trimestre 

Viaxe a Francia (por determinar 2º 
ou 3º trimestre) 

Sur de Francia 
(Futuroscope, 

Toulouse, Cordes sur 
Ciel,Carcassonne, 

Cuevas de Lascaux, 
Périgueux) 

Por 
determinar 

 1 semana X  
Alumnos 

de 
francés 

VARIOS 

Cine Francés “ Le petit prince” Leiro, Ourense 
Por 

determinar 
 1 día X  

Alumnos 
de 

francés 
VARIOS 

3º 
trimestre 

Viaxe a Francia (por determinar 2º 
ou 3º trimestre) 

Sur de Francia 
(Futuroscope, 

Toulouse, Cordes sur 
Ciel,Carcassonne, 

Cuevas de Lascaux, 
Périgueux) 

Por 
determinar 

 
De 4 a 7 

días 
X  

Alumnos 
de 

francés 
VARIOS 
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DEPARTAMENTO: MÚSICA  

Trimestre Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 

Data e 
horario 

previstos 

Data e 
horario 
exactos 

Duración 
Horario 
lectivo Curso/s 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

1º 
trimestre 

Exposición “Castañazo Rock” I.E.S. 
Primeiras 

semanas de 
curso 

  X X Comunidade 
Educativa Vicedirección 

A Fume de Qarozo 
(programa de televisión en 
colaboración con Tele20) 

I.E.S. 
Por 

concretar 
  X  1º Bac TeleVinte 

Intervencións musicais I.E.S. 
Por 

concretar 
  X  

Alumnado 
de Música 
de ESO e 

BAC 

Intervencións 
musicais 

2º 
trimestre 

Encontro con MCarballo 
 

I.E.S. 

Xoves 
19 de 

xaneiro de 
2017 

1ª sesión: 
12:35 a 13:25. 

2ª sesión: 
13:25 a 14:15. 

 X  

Alumnado 
de Música 
de ESO e 

BAC 
 

INTERVENCIÓNS MUSICAIS I.E.S. 
Por 

concretar 
  X  

Alumnado 
de Música 
de ESO e 

BAC 

 

3º 
trimestre 

INTERVENCIÓNS MUSICAIS I.E.S. 
Por 

concretar 
  X  

Alumnado 
de Música 
de ESO e 

BAC 

 

 
 

DEPARTAMENTO: LINGUA GALEGA  

 Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 

Data e 
horario 

previstos 

Data e 
horario 
exactos 

Duración 
Horario 
lectivo Curso/s 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

3º 
trimestre 

Viaxe a Portugal 
Viana do 
Castelo. 

Abril  1 día X  3º ESO  

Semana da Poesía Centro 
Abril ou 

maio 
 1 semana X  Todos  
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DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FÍSICA  

Trimestre Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 

Data e 
horario 

previstos 

Data e 
horario 
exactos 

Duración 
Horario 
lectivo Curso/s 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

1º 
trimestre 

TORNEO DE FÚTBOL SALA Pavillón  
11:15 a 
11:45 

 X  Todos  

XOGOS POPULARES 
Pavillón e 
exteriores 

Novembro  3 horas X  Todos  

FINAL TORNEO DE FÚTBOL 
SALA 

Pavillón 
Mércores 

21 de 
Decembro 

 3 horas X  Todos  

2º 
trimestre 

CARREIRA SOLIDARIA Centro Día da Paz  3h X  Todos  

VIAXE A NEVE Leitariegos 
Xaneiro - 
Febreiro 

 2-3 días  X 
3º ESO 
4º ESO 
1º BAC 

 

DESCOBRE CHANTADA Chantada Marzo  3h X  Todos  
PREVENCIÓN EVENTOS 
DEPORTIVOS (CHARLA) 

Centro Marzo  2h X  Todos  

TORNEO BÁDMINTON 
TENIS DE MESA 

Centro  
11:15 a 
11:45  X  Todos  

3º 
trimestre 

XORNADA  
INICIACIÓN O GOLF 

Centro Abril  3h X  Todos  

CARREIRA DE ORIENTACIÓN Chantada Maio  3h X  Todos  

DEPORTES Centro  
11:15 a 
11:45 

 X  Todos  

XOGOS COLABORATIVOS Pavillón Maio  3 horas X  Todos  

ACTIVIDADES NAUTICAS Por determinar 
Abril -
Maio 

 8h  X Todos  
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DEPARTAMENTO: INGLÉS  

Trimestre Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 

Data e 
horario 

previstos 

Data e 
horario 
exactos 

Duración 
Horario 
lectivo Curso/s 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

2º 
trimestre 

ASISTENCIA A UNHA 
REPRESENTACIÓN TEATRAL 

EN INGLÉS 
Por determinar 

Por 
determinar 

Por 
determinar 

1 mañá X  
ESO e 
BAC 

 

INTERCAMBIO CO INSTITUTO 
DANÉS DE HJORRING 

Dinamarca-
Chantada 

Por 
determinar 

Por 
determinar 

8-10 días X X 
4º ESO  - 

1º e 2º 
BAC 

 

INTERCAMBIO ITALIA 
Italia - 

Chantada 
Por 

determinar 
Por 

determinar 
Por 

determinar 
X X 

ESO e 
BAC 

 

3º 
trimestre 

ASISTENCIA A UNHA 
REPRESENTACIÓN TEATRAL 

EN INGLÉS 
Por determinar 

Por 
determinar 

 1 mañá X  
ESO e 
BAC 

 

 
VIAXE DE INMERSIÓN 

LINGÜÍSTICA 

Hjorring 
(Dinamarca)e 

Chantada 

Por 
determinar 

Por 
determinar 

8- 10 días X X 
ESO e 
BAC 

 

TALENT SHOW Chantada 
Por 

determinar 
Por 

determinar 
1 mañá X  

ESO e 
BAC 

 

THEATRE PLAY (Harry Potter) Chantada 
Por 

determinar 
Por 

determinar 
1 mañá X  

ESO e 
BAC 

 

 

DEPARTAMENTO: FILOSOFIA  

Trimestre Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 

Data e 
horario 

previstos 

Data e 
horario 
exactos 

Duración 
Horario 
lectivo Curso/s 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

2º 
trimestre 

Preténdese concienciar aos 
alumnos/as da necesidade de 

respectar as normas de circulación. 
Educación Vial 

Rúas da vila de 
Chantada 

Cara finais 
do 

trimestre 
 2 h. X  1º E.S.O.  
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DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA  

Trimestre Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 

Data e 
horario 

previstos 

Data e 
horario 
exactos 

Duración 
Horario 
lectivo Curso/s 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

2º 
trimestre 

Visita ao Parlamento Galego 
 

Santiago Decembro  Unha mañá Si  
3º e 4º 
ESO 

 

Visita ao pregamento de 
Campodola-Leixazós 

Quiroga e 
Courel (Lugo) 

Febreiro  Unha mañá Si  
1º e 2º de 

BAC 
 

Visita á Santiago de Compostela Santiago Marzo  Un día Si  
ESO e 2º 
de BAC 

 

Visita San Cibrao de Lás e 
Oseira 

 

San Amaro e 
Cea 

Abril  Unha mañá Si  
1º e 2º 
ESO 

 

3º 
trimestre 

Visita arredores de Chantada 
 

Chantada Maio  Unha mañá Si  ESA  

Visita igrexa románica e ribeira 
de Chantada. 

Chantada Maio  Un día Si  
1º e 2º 
ESO 

 

 
 

OBSERVATORIO DA CONVIVENCIA  

Trimestre Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 

Data e 
horario 

previstos 

Data e 
horario 
exactos 

Duración 
Horario 
lectivo Curso/s 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

1º 
Trimestre 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
DE CONDUCTAS 

INFRACTORAS “KTORCE-18” 
Salón de Actos 

Por 
determinar 

 4 horas X X Comunidade 
Educativa 

Comisión de 
Convivencia  

Por 
determinar 

CHARLA SOBRE A VIOLENCIA 
DE XÉNERO 

Salón de Actos 
Por 

determinar 
 4 horas X X Comunidade 

Educativa 
Comisión de 
Convivencia  
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VICEDIRECCIÓN  

Trimestre Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 

Data e 
horario 

previstos 

Data e 
horario 
exactos 

Duración 
Horario 
lectivo Curso/s 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

Todo o 
curso 

ACTIVIDADES LÚDICAS PARA 
OS DERRADEIROS DÍAS DE 

TRIMESTRE 

Pavillón, aulas 
e carballeira 

Derradeiros 
días de 

avaliación 
 1 mañá X  

Todos 
agás 2º 
BAC 

 

CORRESPONDENTES XUVENÍS 
3.0 

IES    X  
ESO e 
BAC 

Oficina de 
Información Xuvenil 

de Chantada 

1º 
trimestre 

MAGOSTO 
Pavillón, aulas 
e carballeira 

Novembro  3 horas X X Comunidade 
Educativa 

Comisión de 
Convivencia e 

Paisaxe e 
Sustentabilidade 
Educación Física 

2º 
trimestre 

ENTROIDO 
Pavillón, aulas 
e carballeira 

Febreiro  3 horas X X Comunidade 
Educativa 

Comisión de 
Convivencia e 

Paisaxe e 
Sustentabilidade 

3º 
trimestre 

MARIÑEIROS POR UN DÍA 
Pendente de 

decidir 
Maio  1 día X X 1º ESO Titores de 1º ESO 

EXCURSIÓN FIN DE CURSO 
Pendente de 

decidir 

Última 
semana 

lectiva de 
xuño 

 7-8 días X X 4º ESO 
Pendente de que 

exista profesorado 
acompañante 

 

DEPARTAMENTO DEBUXO  

Trimestre Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 

Data e 
horario 

previstos 

Data e 
horario 
exactos 

Duración 
Horario 
lectivo Curso/s 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

1º 
Trimestre 

VISITA EXPOSICIÓN 
“MANUEL JORGE” 

Chantada 
24-28  

outubro 
 2 horas X  

3º ESO 
1º-2º BAC 
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7. DOCUMENTO 7: PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA A 
POTENCIACIÓN DO USO DA LINGUA GALEGA. 

 

Como xa se comentou no documento 1 do “Plan Anual”, o equipo de normalización e 

dinamización lingüística estará formado por: 

 

 

Coordinador José Antonio Vázquez Iglesias 

Profesorado 

Ana María López Cruz 
Andrés Sánchez Labandeira 
Carmen Begide Fernández 
Juan Manuel Vázquez Vázquez 

Persoal non docente Isaac Ferreiro Feás 

Alumnado 

Aarón Gómez Rivas 
Alejandro R. Corral  Fernández 
Ana Doval Fernández 
Andrés Vázquez García 
Helena Seijo Permuy 
Tamara Ruíz Penas 

 

 

7.1. OBXECTIVOS.  

 

Os obxectivos do EDLG para este curso son moi semellantes aos de anos anteriores. 

 

7.1.1. Obxectivos para o profesorado 

 

1.- Modificar as condutas sociolingüísticas do profesorado implicándoo de forma activa e 

consciente nas actividades do EDLG.  

2.- Asesorar ao profesorado e informar sobre os materiais existentes en galego. 
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7.1.2. Obxectivos para o alumnado 

 

1.- Eliminar prexuízos e fomentar o uso da lingua galega, tanto na vida do centro como nas 

aulas fomentando o orgullo por vivir nun país cun idioma propio creado e mantido durante séculos 

polo pobo galego en situacións difíciles.  

2.- Utilizar con competencia e fluidez a lingua galega na vida social normalizando o seu uso e 

superando tópicos e complexos impostos durante décadas.  

3.- Fomentar o uso da lingua galega nas actividades programadas polo centro para darlle 

prestixio social.  

4.- Fomentar a creación científica e literario na nosa lingua.  

5.- Aprender a usar as TIC de forma habitual nas actividades escolares.  

 

7.1.3. Obxectivos en relación ao entorno 

 

1.- Informar as familias sobre os obxectivos e as actividades do EDLG e facelos partícipes do 

seu desenvolvemento no centro.  

2.- Establecer contactos e relacións cos EDLG dos centros próximos: IES Val do Asma, 

Centros de Educación Primaria da localidade adscritos a este …  

3.- Colaborar con outras entidades locais que desenvolvan actividades cos mesmos obxectivos 

que o noso equipo.  

4.- Colaborar coas propostas da Mesa pola Normalización Lingüística, Prolingua e outras 

organizacións de defensa da lingua: móbiles en galego, actos, manifestos, …  

 

7.1.4. Obxectivos para mellorar a situación lingüística do centro 

 

1.- Fomentar o uso da lingua desde a interpretación racional e obxectiva sobre a nosa 

situación lingüística.  
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2.- Informar sobre a existencia de material en galego para todo o profesorado: dicionarios, 

páxinas web, material especializado, …  

3.- Ser respectuoso e tolerante coas opcións lingüísticas diferentes á propia en contextos nos 

que a lei non esixa o uso dunha lingua determinada.  

 

7.2. DESCRICIÓN DAS ACTIVIDADES PROPOSTAS. 

 

As actividades que propoñemos son moi semellantes ás do curso anterior pois a maior parte 

delas teñen xa unha importante tradición no centro e sabemos da súa utilidade para conseguir os 

obxectivos marcados. Como xa pasou o curso pasado, temos que renunciar a calquera actividade que 

supoña un custo económico pola drástica redución orzamentaria que sufriron os EDLG. 

 

7.2.1. Primeiro trimestre  

 

1.- Información ás familias sobre a existencia do EDLG do centro: os seus obxectivos e 

actividades 

Esta actividade pretende a implicación das familias no proceso normalizador, a súa asistencia 

a algunhas das actividades e a consciencia da importancia dunha educación para os seus fillos e fillas 

que inclúa a lingua galega no uso familiar. 

Daráselles información nunha reunión celebrada no mes de setembro, na que se presentará o 

EDLG; a información será ampliada periodicamente para que teñan coñecemento do noso proxecto. 

Organiza: EDLG 

Colabora: Equipo directivo do centro. 

 

2.- En Galego triunfamos 

Trátase da elaboración de murais con fotos, artigos …, de galegos con éxito social que usan a 

nosa lingua: deseñadores, músicos, deportistas, pintores, escritores … 

Con esta actividade pretendemos a creación de actitudes positivas cara á lingua, aumentar a 

propia estima e eliminar condutas diglósicas. Preténdese realizar unha exposición cos traballos na 2ª 

quincena de decembro. 

Organiza: EDLG e Observatorio da Convivencia 
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3.- Curtas de medo para o Samaín 

Todos os mércores de novembro no salón de actos, ás 11:25 horas, proxectarase unha 

curtametraxe de medo. 

Preténdese que vexan a importancia da súa contorna próxima, así como ideas sinxelas que 

eles poden realizar cos seus móbiles. 

Organiza: EDLG 

Colabora: Equipo directivo do centro, biblioteca do centro. 

 

4.- Magosto e xogos populares. 

Esta actividade será realizada en colaboración cos departamentos de E.F.,P. Proxecta, 

Observatorio da convivencia e Biblioteca do centro. 

Preténdese buscar a convivencia e participación dos alumnos, así como o coñecemento de 

xogos populares, moitos deles  descoñecidos para os alumnos. 

 

5.-Concurso de panxoliñas. 

Esta actividade será realizada en colaboración có departamento de música, P. Proxecta e 

Biblioteca do centro. 

Pretenderase a celebración do Nadal e a participación individual ou en grupos dos alumnos do 

centro. 

 

7.2.2. Segundo trimestre 

 

1.- Mensaxes de Amor  

Celebrarase un concurso, a modo de xogo, no que se escribirán cartas que reflictan 

sentimentos afectivos: amizade, solidariedade, respecto, amor … Os alumnos e alumnas 

depositaranas nunha caixa ao longo dunha semana. O último día (14 de febreiro) os seus destinatarios 

recibiranas durante o recreo. Trátase de fomentar a creatividade e uso escrito da lingua nun ámbito 

tan importante para a xente nova como son as relacións persoais. 

Esta actividade desenvolverase a mediados de febreiro, coincidindo coa festividade de San 

Valentín. Pretendemos fomentar o uso escrito da lingua galega e a creatividade do alumnado e do 

profesorado. 

Organiza: EDLG. 
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Colaboran: Dep. de Lingua Castelá, Lingua Galega, Francés e Inglés. 

 

2.- Concurso de Cartas de Amor San Valentín 

Nas mesmas datas que a anterior actividade celebramos, como todos os anos, un concurso de 

cartas de amor no que poden participar todos os alumnos/as do centro cos mesmos obxectivos que as 

mensaxes: fomentar o uso de galego no ámbito das relacións persoais entre os adolescentes. 

Organiza: EDLG 

Colaboran: Departamento de Lingua Galega e Lingua Castelá. 

 

3.- Conferencia e coloquio con representantes de organizacións de defensa do galego. 

Dirixida ao alumnado de Bacharelato co obxectivo de debater sobre as estratexias de defensa 

dun idioma e unha cultura historicamente discriminados e que nos últimos tempos está sufrindo 

novos ataques desde os máis diversos ámbitos. Os alumnos poderán coñecer de primeira man o 

traballo dalgunha destas organizacións e os motivos que os levan a organizarse a favor da nosa 

cultura. 

Organiza: EDLG. 

Colabora: Dep.Lingua Galega, biblioteca e club de lectura do centro. 

 

4.- Conferencia ou actividade con algún científico galego ou divulgador da ciencia en 

galego ou portugués. 

En colaboración cos departamentos das materias do ámbito científico-técnico pretendemos 

que o alumnado entre en contacto coa ciencia a través da lingua galega nun momento especialmente 

importante tras a exclusión do noso idioma nestas materias que agora hai que impartir en español. 

Organiza: EDLG 

Colabora: Departamentos de Física Bioloxía e Xeografía e Historia. 

 

7.2.3. Terceiro trimestre 

 

1.- Cinema en galego 

Asistiremos á representación dun filme en lingua galega nun cine da comarca ou nas propias 

instalacións do instituto, e logo o alumnado asistente fará un traballo sobre a película que 

publicaremos na revista do EDLG. 
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Ademais colaboramos coa biblioteca na proxección en 1º e 2º da ESO dun documental, así 

como no proxecto de “curtas de medo” en outubro e novembro. 

Colabora: Dep. de Filosofía, Dep. de X. e Historia e Dep.de Lingua Galega. 

 

2.- Participación nas actividades do “Correlingua” 

Esta actividade é coordinada por un membro do equipo e buscaremos a colaboración do 

Concello de Chantada para pagar a viaxe. O seu éxito nos cursos anteriores anímanos a volver a 

participar neste festival a prol da lingua galega. A data elixida este ano polas entidades organizadoras 

foi a primeira quincena de maio, e o noso centro amplía o seu compromiso participando na carreira, 

no concurso de vídeos e do manifesto e no xurado do Cantalingua. 

Organiza: EDLG 

Colabora: Lingua Galega e Música. 

 

3.- Exposición sobre feísmo lingüístico. 

Os alumnos traerán fotos de cartaces, letreiros e indicadores públicos que usen un galego 

deturpado ou castelanizado. Tamén se admitiran os que procedan de páxinas web ou da prensa 

escrita. Faremos unha exposición nos corredores do centro.  

Colabora: Dep. Lingua Galega e Xeografía e Historia. 

 

 

4.- Acto de recoñecemento na defensa da lingua. 

No mes de maio, e coincidindo coa celebración do día das letras galegas, celebrarase a 

segunda edición deste acto organizado polo departamento de dinamización lingüística en 

colaboración con toda a comunidade educativa do centro, no que se pretende recoñecer o esforzo a 

prol do idioma galego por parte das distintas empresas, comercios… na comarca de Chantada. 

Colabora:toda a comunidade educativa. 

 

7.2.4. Actividades para todo o curso 

 

1.- Información ao profesorado sobre o material impreso e web en galego (correctores, 

tradutores, páxinas...). Ademais o centro dispón dun taboleiro a disposición do EDLG para a 

divulgación de asuntos relacionados coa lingua. A información sobre material interdisciplinar en 



PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL - CURSO 2015/2016 61 

I.E.S. LAMA DAS QUENDAS DE CHANTADA (LUGO) 

galego, lexislación, cursos, material dispoñible no propio centro, …, realízase mediante o correo 

electrónico e durante todo o curso escolar. 

 

2.- Aplicación do Plan Lingüístico do Centro 

Pretendemos a súa difusión, a modificación de actitudes nos casos necesarios e o compromiso 

de todos/as na loita diaria a favor da nosa lingua. 

 

3.- Blog do EDLG. 

Inauguramos o curso pasado un blog para o noso equipo que xa está aberto ao público 

(galegueandolq.wordpress.com) para recoller noticias relacionadas coa normalización do idioma e 

as actividades que vimos facendo ao longo do curso e que intentaremos dinamizalo e darlle 

practicidade. Tamén o alumnado pode recoller estas noticias e participar nalgún traballo que 

empezaremos a subir nas próximas semanas. 

Organiza: EDLG. 

Colaboran: Departamentos de Filosofía, Xeografía e Historia, Tecnoloxía e Bioloxía e 

Xeoloxía. 

 

4.- Investigación de microtoponimia 

Continuamos co traballo encetado nos dous cursos anteriores para estudar os nomes e 

topónimos de parcelas, lugares, camiños, fontes, …, dos concellos de procedencia do alumnado 

buscando a súa orixe e publicándoos na revista do EDLG. Está destinado a alumnos de Xeografía de 

2º de BAC 

 

5.- Elaboración da revista do centro: O coordinador será o xefe do Equipo de Dinamización  

e faise coa colaboración de membros de todos os sectores da comunidade educativa. A revista foi un 

éxito de realización durante os cursos pasados e, neste curso, queremos seguir dando unha maior 

importancia aos traballos e iniciativas do alumnado. Dado o seu elevado custo, dependeremos da 

concesión da subvención anual ao EDLG e da colaboración doutros departamentos interesados nos 

obxectivos do noso equipo. 

 

6.- Compra de material para desenvolver as actividades do EDL: libros, CDs de música, 

DVD, material de papelaría … en función das necesidades das distintas actividades e dos recursos 

cos que contemos. 
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7.- Colaboración coas actividades da Mesa pola Normalización Lingüística, Prolingua e 

da CGENDL dando a coñecer os seus manifestos, sumándonos ás súas denuncias e ás súas 

iniciativas. Tamén contarán coa nosa colaboración as asociacións de calquera tipo comprometidas 

coa defensa activa do noso idioma e os dereitos lingüísticos dos cidadáns. 

 

8.- Colaboración co Plan Proxecta (paisaxe-sustentabilidade) en todas as actividades que 

realice e que contribúan a normalizar o uso do noso idioma. Neste curso organizamos conxuntamente 

un concurso para buscar un lema que identifique ao noso centro e os obxectivos do Plan Proxecta e 

do EDLG para imprimir nunhas chapas que logo utilizaremos como premios para concursos e 

obsequio a convidados. 

 

9.- Colaboración co IES Val do Asma na elaboración da revista, conferencias  e proxeccións 

cinematográficas. 

 

10.- Colaboración co Concello, Casa de Cultura, Casa da Xuventude e Centros de Primaria 

adscritos ao noso IES así como con outras entidades culturais da zona que teñan iniciativas a favor da 

lingua galega e estean dispostos a traballar conxuntamente con nós. 

 

11.- As TIC 

O seu interese é hoxe indiscutible, o centro dispón de páxina web, cun apartado destinado á 

Normalización, nel incluiremos o noso programa, actividades e as informacións que consideremos 

oportunas ao longo do curso.  

Recomendamos tamén as páxinas citadas no blog sobre a prensa en galego e outras. Existen 

ademais moitas páxinas que podemos visitar cos nosos alumnos/as e proporcionar aos nosos 

compañeiros. 
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8. DOCUMENTO 8: PROGRAMA DE FORMACIÓN DO 
PROFESORADO DO CENTRO. 

 

Polo momento, neste curso non existirá ningún grupo de traballo nin seminario permanente no 

centro. 
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9. DOCUMENTO 9: PROGRAMA DE FORMACIÓN EN 
CENTROS DE TRABALLO 

 

Ao desaparecer coa LOMCE os programas de cualificación inicial profesional (P.C.P.I.), este 

apartado xa non procede. 
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10. ANEXO I: PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO (P.E.C.) 
 

Xúntase a este documento o P.E.C., cuxa última modificación data do 30 de xuño de 2016. 

 

As últimas modificacións feitas no Proxecto Educativo do Centro (P.E.C.) foron: 

 

� Modificación do Plan de Convivencia do centro para adaptalo á normativa seguinte: 

 

a) A Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa 

(D.O.G. Nº 136, 15-xullo-2011). 

b) O Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro polo que se desenvolve a Lei anterior (D.O.G. Nº 

17, 27-xaneiro-2015). 

c) O Protocolo Xeral de Prevención, detección e tratamento do acoso escolar (novembro-

2015), redactado pola Consellería de Educación, e que se encontra colgado na seguinte dirección web: 

http://www.edu.xunta.es/portal/Educonvives.gal.  

 

� Modificación do Plan de Integración das Tecnoloxías da Información e 

Comunicación do centro para adaptalo a todos os recursos incorporados ao centro nos últimos anos 

(Encerado Dixital Iterativo en todas as aulas, proxecto ABALAR, etc…).  
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11. ANEXO II: PLAN DE LECTURA ANUAL 
 

Xúntase a este documento o Plan de Lectura Anual para o curso 2016/2017. 
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12. ANEXO III: PROGRAMAS PLAN PROXECTA 2016/2017 
 

12.1. PROGRAMA: PAISAXE E SUSTENTABILIDADE  
 

� Título: Somos Paisaxe. 

 

� Introdución . 

 

Dende hai varios cursos o I.E.S. Lama das Quendas ven participando asiduamente na 

Axenda 21 Escolar de Galicia, programa da Xunta de Galicia, coordinado pola Consellería 

de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (C.M.A.T.I.) e a Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria (C.E.O.U.). 

 

A A21EG é un programa marco que ten por obxectivo a educación para a 

sostibilidade. Pretende capacitar ao alumnado na responsabilidade e na participación 

comprometida co medio natural. A través do desenvolvemento das competencias básicas 

(contempladas na L.O.E.) promoverá unha serie de valores, actitudes, hábitos e 

comportamentos sostibles que formará cidadás e cidadáns comprometidas e comprometidos, 

capaces de actuar democraticamente no medio, de tomar decisións e de asumir 

responsabilidades, nun primeiro lugar dende a sustentabilidade do centro educativo e 

posteriormente exportalo o exterior e así promover o desenvolvemento dun medio ambiente 

sostible no seu entorno mais próximo. 

 

O centro está na área paisaxística da Ribeira Sacra Miñota, isto quer dicir, que a nosa 

fisionomía vén condicionada pola presenza do río e a economía ribeirá. Esta paisaxe non só é 

a proxección cultural do noso pobo, senón tamén un indicador da saúde ecolóxica do noso 

territorio e da nosa calidade de vida. Tal e como sinala A Convención europea da paisaxe o 

territorio, maniféstase na paisaxe. E son estas manifestacións, as que pretendemos reflectir 

coas nosas imaxes. 
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� Obxectivos. 

 

1.- Participativos 

 

a) Motivar á comunidade educativa a participar e implicarse no programa SOMOS 

PAISAXE: ao alumnado, profesorado, familias, P.N.D.s. 

b) Fomentar a participación e a responsabilidade a través das accións que desenvolva 

o programa,analizando as diferentes paisaxes de Chantada baseados nas estacións do ano. 

c) Constituír o Comité Ambiental. 

d) Conseguir unha estrutura organizativa que garanta unha participación real do 

alumnado (detectar problemas, buscar causas, propoñer melloras e asumir 

responsabilidades). Eles son os que deciden o que se pode facer no centro, no entorno, do 

marco do programa SOMOS PAISAXE. Ser conscientes da importancia da paisaxe como 

indicador cultural, emocional e económico que recolla os trazos dos nosos xeitos de vida e 

da nosa forma de interrelacionarnos ca natureza. 

e) Crear un lugar permanente de información-comunicación de todo o relacionado co 

programa SOMOS PAISAXE. 

f) Establecer relación entre o centro e o entorno inmediato. 

 

2.- Organizativos 

 

a) Considerar o programa SOMOS PAISAXE como un programa de centro. 

b) Referir o programa SOMOS PAISAXE no Regulamento de Réxime Interior do 

centro. 

c) Incorporar os principios e a metodoloxía do programa SOMOS PAISAXE no 

Proxecto Educativo do centro. 

d) Impulsar o traballo colaborador entre os centros a través do desenvolvemento 

dunha Rede de Centros. 

e) Mellorar a xestión dos recursos no centro, mediante o fomento de prácticas de 

consumo responsable: introducir cambios de hábitos individuais ou colectivos do alumnado, 

do profesorado, do persoal non docente... 
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3.- Curriculares 

 

a) Asumir os obxectivos do programa SOMOS PAISAXE e integralos no Plan de 

Centro e no Proxecto Educativo de Centro. 

b) Desenvolver nas programacións de aula, actividades nas que o alumnado sexa o 

protagonista a través de dinámicas participativas. 

c) Traballar aspectos do programa SOMOS PAISAXE nalgunhas unidades didácticas 

das programacións das áreas e materias. 

d) Correlacionar o desenvolvemento do programa SOMOS PAISAXE coas 

competencias básicas (LOE 2/2006), especialmente a Social e cidadá e a Autonomía e 

iniciativa persoal. 

e) Integrar o programa SOMOS PAISAXE nos diferentes proxectos e liñas 

transversais que se leven a cabo no centro (TIC, Proxecto Lector, Plan de convivencia, ...). 

 

� Organización, desenvolvemento e metodoloxía. 

 

Proporanse tarefas útiles, motivadoras, activas e que permitan a maior participación 

por parte de toda a comunidade educativa. 

 

A metodoloxía estará baseada en estilos participativos que favorezan o debate. 

Grupos en que o alumnado poida expoñer ideas, tomar decisións e resolver problemas. 

Preténdese que sexan eles mesmos os que fagan a análise da situación e que busquen posible 

solucións que permitan un desenvolvemento do medio ambiente sostible, integrando os 

aspectos económicos, ambientais e sociais de forma harmónica. 

 

Ademais, como xa se fixera o pasado curso, un grupo de alumnas e alumnos, 

conformarán o Comité Ambiental do centro, que serán escollidos de cadansúa clase durante 

o primeiro trimestre. 

 

O Comité Ambiental ten como tarefa fundamental levar a cabo as distintas fases do 

desenvolvemento do programa SOMOS PAISAXE, que describimos a continuación: 

 

a) O Comité Ambiental terá que sensibilizar á maioría da comunidade educativa para 
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que participe e se sinta comprometida coa idea, o que significaría non só participar, senón 

tamén implicarse no proxecto. 

b) Coordinará accións, comunicará situación e avances, planificará reunións. 

c) Motivará para participar mediante a implicación e a asunción de responsabilidades 

por parte das persoas e colectivos adheridos (profesorado, alumnado, pais/nais, resto da 

comunidade, colectivos sociais). 

d) Establecerá metodoloxías de participación: horarios, lugares de debate e reflexión 

conxunta. 

e) Revisará a xestión ambiental, identificará os problemas, fará unha revisión do 

clima social ou da participación na comunidade. 

f) Dará prioridade aos problemas máis urxentes, formulando os obxectivos a alcanzar 

e estudando as posibles solucións para acadar eses obxectivos. 

g) Elaborará plans de acción, identificando que cambios queremos introducir e 

planificando a execución das accións. 

h) Realizará as accións planificadas. 

i) Avaliará e valorará conxuntamente os resultados. 

j) Elaborará conclusións presentes e futuras. 

 

As características dos proxectos do programa SOMOS PAISAXE que se levarán a 

cabo no presente curso son as seguintes: 

 

1.- Alumnado-Protagonista: O alumnado é o protagonista nas distintas fases do 

desenvolvemento do seu proxecto de xeito que se fomenta a iniciativa persoal do mesmo e se 

favorece as súas habilidades sociais. 

2.- Profesorado-Facilitador: O profesorado é facilitador e dinamizador dos procesos 

de aprendizaxe do alumnado. 

3.- Un reto para o cambio: O desenvolvemento dos proxectos impulsan accións que 

consigan unha pequena mellora no seu entorno. O reto que leva asociado cada acción é o 

motor para o cambio. 

4.- Comunicación dos proxectos: Acadados os retos é fundamental o proceso de 

comunicación para reforzar o proceso de aprendizaxe entre iguais. 

5.- Contexto para as Competencias básicas (C.B.): Os proxectos ao fomentar un 

traballo participativo e en equipo constitúen o contexto idóneo para o desenvolvemento das 
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C.B., sobre todo; Competencia Social e Cidadá (C.S.C.) e Autonomía e Iniciativa Persoal 

(A.I.P.). 

6.- Traballo en rede: Potenciar a Rede A21EG como instrumento para compartir 

experiencias, recursos, necesidades... 

 

Ademais, os proxectos do programa SOMOS PAISAXE deben facilitar procesos 

participativos que deben ter en conta: 

 

1.- A identificación de problemáticas ou necesidades reais e concretas en relación á 

aula, o centro educativo ou o entorno. 

2.- A proposta e análise de posibles solucións. 

3.- A definición de accións concretas por parte do alumnado como axente activo. 

4.- A reflexión e análise do posible cambio provocado pola acción a realizar. 

 

Estes procesos participativos poden levarse a cabo dende o uso de diferentes 

metodoloxías: traballo por proxectos, resolución de problemas, investigación-acción, ..., en 

función das características de cada centro educativo. 

 

� Avaliación. 

 

Será proposta como elemento activo e dinamizador do proceso, valorando e emitindo 

xuízos de valor en cada momento co fin de mellorar e corrixir. Será un elemento de análise e 

mellora, axustándose en todo momento ao desenvolvemento do proceso. Valorará non só a 

consecución dos obxectivos, senón tamén o proceso. 

 

O proceso de avaliación será levado en parte polo coordinador do proxecto e polo 

Comité Ambiental, e terá en conta: 

 

1.- O número de participantes de xeito continuado e activo nas actividades propostas. 

2.- A implicación dos diferentes sectores educativos, especialmente do alumnado. 

3.- O número de xuntanzas realizadas para debater as diferentes propostas, 

actividades. 

4.- O número de actividades propostas e realizadas con éxito. 
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5.- O aforro de recursos logrado: auga, luz, calefacción, papel. 

 

Para elo, elaborarase un cuestionario específico, para valorar o grao de satisfacción 

dos participantes, tanto no Comité Ambiental, como nas diferentes actividades, tralo que se 

elaborará un informe a modo de memoria final, no que se recolla toda esa información, e un 

pequeno proxecto de mellora para futuros cursos. 
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12.2. PROGRAMA: PROXECTO DEPORTIVO DE CENTRO 
(MMAF - MÁIS E MELLOR ACTIVIDADE FÍSICA)  

 

� Título: Móvete no IES Lama das Quendas 

 

� Introdución . 

 

A actividade física e o deporte é moi importante para o desenvolvemento persoal do 

alumno, axúdalle a reflexionar sobre o seu sentido e os efectos positivos da actividade física 

como coidado do propio corpo, benestar, vida mais saudable e de mellor calidade e mellor da 

autoestima.O deporte vai orientar o seu desenvolvemento dunha maneira racional , 

conseguindo que leva a práctica os coñecementos, valores, actitudes e saberes dunha maneira 

efectiva, adaptándose os recursos dispoñibles e a relación interdisciplinar e transversal cas 

diferentes materias. Será moi importante polas relacións persoais que implica, adquirindo 

valores de respecto, aceptación e cooperación para posteriormente transferilas as súas 

actividades cotiás. 

 

Participamos en Móvete+ 

 

� Obxectivos. 

 

1.- Promover actividades físico-deportivas a través de accións de carácter lúdico e 

transversal. 

2.- Aumentar o tempo de práctica de exercicio físico, manter e mellorar o estado de 

saúde a través de adquisición de hábitos de vida activos. 

3.- Impulsar a función integradora e de cohesión social do deporte. 

4.-Potenciar o xogo limpo e transmitir hábitos, actitudes e valores como a tolerancia, 

o respecto, o esforzo e a cooperación. 

 

� Organización, desenvolvemento e metodoloxía. 

 

Proporanse tarefas útiles, motivadoras, activas e que permitan a maior participación 

por parte de toda a comunidade educativa, se proporán tarefas nas que o nivel do alumno 
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sexa similar e nos permita a máxima participación por parte do alumnado. Serán formativas, 

educativas e lúdicas para satisfacer as necesidades individuais do alumno e completar a súa 

formación como base para unha posterior vida mais activa. 

 

A metodoloxía estará baseada en estilos participativos, socializadores, cognoscitivos 

e creativos, intentando que o alumno teña que tomar decisións, resolver problemas, e dicir, 

desenvolvemento das súas capacidades de pensamento, consenso e decisión. 

 

Organizaranse diferentes grupos ou equipos que tras un breve contacto inicial para a 

explicación do deporte, posteriormente farán equipos para competir de forma lúdica. 

 

� Avaliación. 

 

Será proposta como elemento de análise e mellora do proceso educativo, valorando e 

emitindo xuízos de valor co fin de mellorar. Será dinámica e axustarase en todo momento o 

desenvolvemento do proceso e valorará o grado de consecución dos obxectivos. 
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12.3. PROGRAMA: QUÉROTE+  
 

� Título: Quérote+. 

  

� Introdución . 

 

Desde os centros Quérote Máis un equipo multidisciplinar formado por 

Educadores/as Sociais,Traballadores/as Sociais e Psicólogos/as ofrece formación dirixida á 

mocidade en temas relacionados coa imaxe corporal e autoestima, afectividade e 

sexualidade, convivencia, seguridade no uso das novas tecnoloxías e prevención de 

consumos. 

 

� Obxectivos. 

 

1.- Transmitir a concepción da sexualidade dun xeito plural, de respectar á 

diversidade, de aceptar a igualdade dentro da diferenza, a explorar os nosos medos e a 

potenciar as nosas fortalezas, os noso desexos, de buscar o pracer de xeito construtivo e 

duradeiro, e ser responsables das nosas condutas. Promover o respecto á diversidade, o 

dereito á diferenza sexual, o respecto polos sexos e a valoración positiva dos mesmos. 

2.- Apoiar e asesorar na resolución das dificultades no eido da sexualidade que 

actualmente inciden na sociedade (embarazos non desexados, infeccións de transmisión 

sexual, homofobia, transfobia, situacións de desigualdade, etc.) 

3.- Promover as habilidades que fomenten a convivencia entre os sexos. 

4.- Informar e asesorar no tocante ás prácticas eróticas, contribuíndo a aclarar tabús e 

falsos mitos. 

 

� Organización, desenvolvemento e metodoloxía. 

 

Trabállase de xeito colaborativo con recursos complementarios para facer chegar ao 

alumnado e a toda a comunidade educativa a información en canto ás temáticas abordadas 

dun xeito completo e unificado, establecendo mecanismos estables de colaboración entre 

todos os implicados neste proceso de aprendizaxe. 
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Esta intervención inicial nos centros dará lugar ao desenvolvemento de proxectos 

interdisciplinares levados a cabo polo alumnado participante que desenvolvan dun xeito 

activo e colaborativo as temáticas traballadas nos obradoiros 

 

� Avaliación. 

 

Ao avaliar o programa, teremos en conta tres momentos diferenciados; o programa en 

si mesmo, no seu desenvolvemento e nos seus resultados. Para o primeiro punto terase en 

conta a calidade do programa, o seu nivel de contextualización e a súa viabilidade. 

 

Para avaliar o desenvolvemento faranse actividades de seguimento, recollida de datos 

e valoración interna do proceso, mediante a información aportada nas diferentes reunións dos 

titores e docentes implicados. Na memoria final reflectiranse as continxencias ocorridas, as 

causas que as motivaron e as decisións tomadas durante todo o proceso.  

 

Na avaliación dos resultados finais, determinaranse os cambios ou efectos producidos 

polo programa. Isto é, a activación producida nos alumnos e alumnas, así coma a satisfacción 

dos diferentes axentes implicados e as suxestións de mellora do programa. 
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12.4. PROGRAMA: PROXECTO RÍOS  
 

� Título: O noso río. 

 

� Introdución . 

 

O Proxecto Ríos é unha iniciativa de concienciación, educación e participación 

cidadá en defensa dos nosos ríos. Fundaméntase na realización de inspeccións do estado dos 

ríos galegos por parte de persoas ou grupos voluntarios (no noso caso serán realizadas polo 

alumnado do IES das Quendas) a nivel local, co obxectivo final de facerse responsábeis da 

vixilancia (adopción) do río que pasa polo seu municipio ou localidade ( o río Asma). 

 

Intentarase a súa permanencia no tempo como actividade do IES, adoptando o tramo 

de río que se traballe. 

 

� Obxectivos. 

 

1.- Achegar ao alumnado ao ecosistema fluvial. 

2.- Coñecer mediante o estudo os diferentes aspectos físicoquímicos, biolóxicos e 

sociais dos ríos. 

3.- Mellorar a competencia lingüística mediante a utilización da temática fluvial. 

4.- Traballar na mellora da calidade dos ecosistemas fluviais. 

5.- Concienciar da importancia da participación na conservación dos ríos. 

6.- Utilizar elementos do medio fluvial e a súa contorna para a elaboración de 

maquetas. 

 

� Organización, desenvolvemento e metodoloxía. 

 

Traballarase de xeito interdisciplinar nas diferentes áreas curriculares, especialmente 

en Bioloxía e Xeoloxía, Tecnoloxía e Matemáticas. 

Realizaranse inspeccións periódicas un mínimo de dúas veces ao ano, en base á 

metodoloxía e materiais de apoio proporcionados polo Proxecto Ríos que axudarán a 
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cumprimentar as Follas de Inspección. Posteriormente estas serán enviadas á sede do 

Proxecto, onde se elaboraran informes anuais cos datos subministrados por todos os/as 

participantes nas distintas campañas. Asemade, recolleranse nunha base de datos accesíbel 

nesta web.  

 

Tamén se realizaran outras actividades (de laboratorio, charlas, cine, textos, etc...) 

que terán como eixo vertebrador os ríos e que axudarán á consecución dos obxectivos 

propostos dun xeito lúdico e participativo. 

 

� Avaliación. 

 

Realizarase ao longo das actividades que se propoñan tendo en conta a implicación 

dos participantes, o clima de traballo, etc... 

 

Tamén se terá en conta a achega dos datos ao Proxecto Ríos xunto con outros 

instrumentos de avaliación que poda proporcionar o dito proxecto. 

 

Publicación de datos, imaxes, vídeos,... no blog e nas redes sociais (facebook,...). 
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13. ANEXO IV: ADENDA DO PROXECTO LINGÜÍSTICO 
 

A continuación recóllese a última modificación do Proxecto Lingüístico, aprobada 

polo Claustro de Profesorado e Consello Escolar o día 19 de outubro de 2016, de maneira 

que o apartado “3.- Distribución lingüística curricular” queda redactada da seguinte 

maneira:  

 

 

O centro axústase ao Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non 
universitario de Galicia, que regula a utilización das dúas linguas oficiais no sistema educativo. 

 
Na E.S.O. impártense en galego, as seguintes materias: Ciencias sociais, xeografía e historia, Ciencias 

da natureza e Bioloxía e xeoloxía. Impártense en castelán: Matemáticas, Tecnoloxías e Física e química. 
 
Ademais das materias establecidas pola lei, o reparto das dúas linguas vehiculares, galego e castelán, 

queda como segue: 
 
 

1º de E.S.O. 

MATERIA 
Nº DE HORAS 

SEMANAIS 
LINGUA VEHICULAR 

GALEGO CASTELÁN 

m
at

er
ia

s 
co

m
ú

n
s 

Titoría 1  � 
Xeografía e historia 3 �  

Bioloxía e xeoloxía 4 �  

Matemáticas 5  � 
Lingua galega 4 �  

Lingua castelá 4  � 
Inglés 3 �  

2ª Lingua estranxeira: francés 2  � 
Educación física 2 �  

Educación plástica, visual e audiovisual 2  � 
TOTAL HORAS DAS MATERIAS COMÚNS 30 16 14 

 

m
at

er
ia

s 
o

p
ta

tiv
as

 

Relixión 
1 

�  

Valores éticos �  

Proxecto Interdisciplinar 

1 

�  

Oratoria �  

Programación  � 
Xadrez  � 
Investigación e tratamento información  � 
Igualdade de Xénero �  

Obradoiro de Música �  

TOTAL HORAS DAS MATERIAS OPTATIVAS 2 6 materias 3 materias 
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2º de E.S.O. 

MATERIA 
Nº DE HORAS 

SEMANAIS 
LINGUA VEHICULAR 

GALEGO CASTELÁN 

m
at

er
ia

s 
co

m
ú

n
s 

Titoría 1 �  

Xeografía e historia 3 �  

Física e química 3  � 
Matemáticas 5  � 
Lingua galega 3 �  

Lingua castelá 3  � 
Inglés 3 �  

2ª Lingua estranxeira: francés 2  � 
Educación física 2 �  

Música 2 �  

Tecnoloxía 3  � 
TOTAL HORAS DAS MATERIAS COMÚNS 30 14 16 

 

m
at

er
ia

s 
o

p
ta

tiv
as

 Relixión 
1 

�  

Valores éticos �  

Proxecto Interdisciplinar 

1 

�  

Oratoria �  

Programación  � 
Xadrez  � 
Investigación e tratamento información  � 
Igualdade de Xénero �  

TOTAL HORAS DAS MATERIAS OPTATIVAS 2 5 materias 3 materias 

 
 

3º de E.S.O. 

MATERIA 
Nº DE HORAS 

SEMANAIS 
LINGUA VEHICULAR 

GALEGO CASTELÁN 

m
at

er
ia

s 
co

m
ú

n
s 

Titoría 1 �  

Xeografía e historia 3 �  

Bioloxía e xeoloxía 2 �  

Física e química 2  � 
Matemáticas Académicas/Aplicadas 4  � 
Lingua galega 3 �  

Lingua castelá 3  � 
Inglés 3 �  

Educación física 2 �  

Música 2  � 
Tecnoloxía 2  � 
Educación plástica, visual e audiovisual 2  � 

TOTAL HORAS DAS MATERIAS COMÚNS 29 14 16 

 

m
at

er
ia

s 
o

p
ta

tiv
as

 Relixión 
1 

�  

Valores éticos �  

2ª Lingua estranxeira: francés 
2 

 � 
Cultura clásica �  

TOTAL HORAS DAS MATERIAS OPTATIVAS 3 3 materias 1 materia 
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En 4º de E.S.O. o reparto das materias comúns resulta asimétrico xa que das 15 horas, 11 impártense 

en galego e 4 en castelán. Isto supón que o 73,33% das horas se imparten en lingua galega. 
 
En canto ás 17 horas restantes para as materias optativas, e para compensar o desequilibrio anterior, 

existen máis materias que se imparten en castelán que en galego, existindo no primeiro caso 11 materias, e no 
segundo 5 materias polo que é probable que ao final se consiga o equilibrio entre as dúas linguas. 
 
 

4º de E.S.O. 

MATERIA 
Nº DE HORAS 

SEMANAIS 
LINGUA VEHICULAR 

GALEGO CASTELÁN 

m
at

er
ia

s 
co

m
ú

n
s Titoría 1  � 

Xeografía e historia 3 �  

Lingua galega 3 �  

Lingua castelá 3  � 
Inglés 3 �  

Educación física 2 �  

TOTAL HORAS DAS MATERIAS COMÚNS 15 11 4 

 

m
at

er
ia

s 
o

p
ta

tiv
as

 

Relixión 
1 

�  

Valores éticos �  

Ensinanzas académicas (Matematicas académicas + 2 materias) 

Matemáticas académicas 4  � 
Bioloxía e xeoloxía 

3 

�  

Física e química  � 
Latín  � 
Economía  � 

Ensinanzas aplicadas (Matematicas aplicadas + 2 materias) 

Matemáticas aplicadas 4  � 
Ciencias aplicadas á actividade profesional 

3 

 � 
Iniciación actividade emprendedora e empresarial  � 
Tecnoloxía  � 

Optativas (2 materias) 
Cultura científica 

3 

�  

Cultura clásica �  

Educación plástica, visual e audiovisual  � 
Música �  
Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC)  � 
2ª Lingua estranxeira: francés  � 
Filosofía �  

TOTAL HORAS DAS MATERIAS OPTATIVAS 17 5 materias 11 materias 

 
 

 
En Bacharelato, no primeiro curso, das 14 horas de materias comúns, o 57,14% impártense en galego e 

o 42,86% en castelán. No caso das materias que o alumnado ten que elixir, tanto para as troncais como as 
específicas e de libre configuración, hai 11 materias en lingua galega, e 12 en lingua castelá, polo que 
compénsase o desequilibrio nas materias comúns. A porcentaxe final para cada lingua pode variar en función da 
modalidade e optativas escollidas polo alumnado. 
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1º de Bacharelato 

MATERIA 
Nº DE HORAS 

SEMANAIS 
LINGUA VEHICULAR 

GALEGO CASTELÁN 

m
at

er
ia

s 
co

m
ú

n
s 

Educación física 2 �  

Lingua galega e literatura I 3 �  

Lingua castelá e literatura I 3  � 
Inglés I 3  � 
Filosofía 3 �  

TOTAL HORAS DAS MATERIAS COMÚNS 14 8 6 

 

C
ie

n
ci

as
 Matemáticas I 

4 
 

�  

Bioloxía e xeoloxía �  

Debuxo técnico I  � 
Física e química �  

H
u

m
an

id
ad

es
 e

  
C

C
.S

S
. 

Matemáticas aplicadas ás CC.SS. I �  

Latín I  � 
Economía  � 
Grego I  � 
Historia do mundo contemporáneo �  

Literatura Universal  � 
TOTAL HORAS DAS MATERIAS TRONCAIS 12 5 materias 5 materias 

 

m
at

er
ia

s 
o

p
ta

tiv
as

 

Materias específicas 
Anatomía aplicada 3 �  

Cultura científica 2 �  

Debuxo artístico I 3  � 
Linguaxe e práctica musical 3 �  

2ª Lingua estranxeira: francés 3  � 
2ª Lingua estranxeira: portugués 3 �  

Tecnoloxía industrial I 3  � 
Tecnoloxías da Información e a Comunicación I 2  � 
Relixión católica 1 �  

Materias de libre configuración autonómica e de centro  
Antropoloxía 2 �  

Literaturas hispánicas 2  � 
Robótica 2  � 
Expresión/Compresión oral e escrita 1  � 

TOTAL HORAS DAS MATERIAS OPTATIVAS 6 6 materias 7 materias 

 
 
 

En segundo, o reparto das 12 horas de comúns faise ao 50% para cada lingua. Para as materias 
troncais, específicas e de libre configuración, hai 18 materias en lingua galega, e 15 en lingua castelá. En todo 
caso, como sucedía en primeiro curso de bacharelato, a porcentaxe pode variar considerablemente en función 
da modalidade e optativas escollidas polo alumnado. 
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2º de Bacharelato 

MATERIA 
Nº DE HORAS 

SEMANAIS 
LINGUA VEHICULAR 

GALEGO CASTELÁN 
m

at
er

ia
s 

co
m

ú
n

s Lingua galega e literatura II 3 �  

Lingua castelá e literatura II 3  � 
Inglés II 3  � 
Historia de España 3 �  

TOTAL HORAS DAS MATERIAS COMÚNS 12 6 6 

 

C
ie

n
ci

as
 

Matemáticas II 

4 
 

�  

Bioloxía �  

Debuxo técnico I  � 
Física  � 
Xeoloxía  � 
Química  � 

H
u

m
an

id
ad

es
  

e 
C

C
.S

S
. 

Matemáticas aplicadas ás CC.SS. II �  

Latín II  � 
Economía da empresa  � 
Xeografía �  

Grego II  � 
Historia da Arte �  

Historia da Filosofía �  

TOTAL HORAS DAS MATERIAS TRONCAIS 12 6 materias 7 materias 

 

m
at

er
ia

s 
o

p
ta

tiv
as

 

Materias específicas 
Ciencias da terra e do medio ambiente 3 �  

Debuxo artístico II 3  � 
Fundamentos da Administración e Xestión 3  � 
Historia da Música e da Danza 3 �  

Psicoloxía 3 �  

2ª Lingua estranxeira: francés 3  � 
2ª Lingua estranxeira: portugués 3 �  

Tecnoloxía Industrial II 3  � 
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II 3  � 
Relixión católica 1 �  

Materias de libre configuración autonómica e de centro  
Ética e Filosofía do Dereito 2 �  

Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía 2 �  

Métodos Estatísticos e Numéricos 2 �  

Xeografía e Historia de Galicia 2 �  

Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia 2 �  
Literatura Galega do Século XX e da Actualidade 2 �  

Electrotecnia 2  � 
Deseño, Programación e Impresión en 3D 2  � 
Estudos Culturais 1 �  

Técnicas de Expresión Escrita 1  � 
TOTAL HORAS DAS MATERIAS OPTATIVAS 8 12 materias 8 materias 

 


