
CAPÍTULO 1: ANALISE DO CONTORNO ESCOLAR 
 
1.1.- SITUACIÓN XEOGRÁFICA 
 O Instituto de Ensino Secundario “Antón Losada Diéguez” está situado na vila e 
Concello de A Estrada, Pontevedra, a medio quilómetro do centro urbano, na zona coñecida 
como zona deportiva onde se atopan os pabellóns deportivos, piscina, pistas de tenis e campo de 
futbito . Forma, xunto cos outros dous Institutos (IES Nº1 e García Barros) e a Academia Galega 
de policía, unha pequena cidade escolar. Este feito determina un certo illamento da acción 
educativa en relación á vida social do Concello. 
 O alumnado  propio do IES Antón Losada provén das seguintes  parroquias do Concello: 
Lagartóns, Cereixo, Vinseiro,  Moreira, Aguións, Paradela, Riveira, Somoza, Ouzande, 
Guimarei,Toedo, Matalobos, Santeles. Polo tanto,trátase de alumnado fundamentalmente do 
rural, cunha economía que se sustenta no traballo por conta allea, réxime especial agrario e 
autónomo, actividades industriais (básicamente no sector de transformación da madeira) e 
servizos. Estas características socioeconómicas podemos definilas do seguinte xeito: entorno 
rural de baixa ocupación humana, moi dispersa, carente de núcleos de poboación o 
suficientemente grandes para posibilitar equipamentos sociais, culturais e deportivos 
comparables ó entorno urbano ou semiurbano. Isto leva custos elevados para a prestación de 
moitos servizos e a inexistencia doutros. 
 A maioría do alumnado reside en pequenas entidades de poboación onde non contan con 
compañeiros da súa idade para relacionarse, o que supón unha dificultade no seu proceso de 
socialización, e non contan co acceso próximo a ofertas culturais, deportivas ou de ocio o que 
lles fai ter un déficit neses campos. Isto redunda de moitas formas no centro , os alumnos/as 
reproducen pautas de comportamento pouco apropiadas para a súa convivencia no recinto 
escolar, aínda que axeitadas para o entorno de orixe, moitos deles priorizan ou enchen 
desproporcionadamente os aspectos de relación e de ocio en contra doutros aspectos educativos 
de máis esforzo e concentración individual. Existe unha gran separación entre a realidade que se 
percibe no centro e a realidade que se vive na seu lugar de residencia o que fai que a algúns 
alumnos/as lles custe adaptarse á institución educativa e incluso non interioricen a necesidade 
educativa. 
 Mesmo a dedicación ó sector primario da maioría da poboación fai que non se conte con 
horarios estables nos que se poida establecer un tempo de dedicación ó ámbito educativo dos 
fillos/as e se incremente a separación entre a educación institucional e a educación na familia. 
 Como en moitas outros pequenos concellos do interior de Galicia, aínda gran parte das 
familias están compostas por varias xeracións que conviven no mesmo domicilio: pais dos 
alumnos, avós, fillos e ás veces xunto con outros membros consanguíneos ou afíns da familia. 
Todos eles, en moitos casos, colaboran nas tarefas diarias do mantemento de explotacións 
agropecuarias, aínda que cada vez máis, algún membro da familia compatibiliza esta axuda cun 
traballo fóra do sector primario. Nos últimos anos estase dando o caso de que a maioría da xente 
nova (antigos alumnos e alumnas) están a marchar a traballar ou estudar lonxe do entorno no que 
conviviron durante a súa infancia e os seus anos de ensinanza básica, co que se pon en perigo 
tanto a continuidade da sociedade e a familia no ámbito rural coma tradicións, costumes, 
traballos e formas culturais que nos chegaron xeración tras xeración ata o momento actual. 
 O feito de depender dun transporte escolar dificulta o poder desenvolver certas 
actividades relacionadas coa labor docente pois temos que axustarnos a un horario escolar 
estricto. 
 Prácticamente a totalidade do alumnado exprésase en galego na súa fala ou comunicación 
oral, aínda que para a comunicación escrita empregan algo máis, segundo o rexistro, o castelán. 
De tódolos xeitos fóra do ámbito escolar os alumnos e alumnas apenas desenvolven a lectura e a 



escritura (nin en galego nin en castelán), ocupando o seu tempo de lecer en ve-la televisión, 
andar co móbil (teléfono), internet,... e ás veces, axudar na casa. 
 A asistencia de alumnos inmigrantes non é moi significativa. 
 

 
1.2. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO 
 
 
1.2.1 DATOS XERAIS. 
Nome do centro: I.E.S “Antón Losada Diéguez” 
Código de Centro: 36002359 
Situación A Estrada ( Pontevedra ) 
Enderezo: Rúa da cultura, S/N, A Estrada. 
Código postal: 36680 
Teléfono:986570336 
Fax 986- 570051 
Tráatase do primeiro centro creado nesta zona onde os accesos nun principio eran un pouco 
precarios.  No curso 05-06 celebrouse o seu 25 aniversario. 
  
1.2.2 SITUACIÓN XURÍDICA. 
Tipo de centro: Instituto de Ensino Secundario 
Titularidade: Consellería de Educación 
Os gastos de funcionamento son sufragados polo IES mediante os ingresos procedentes da 
Consellería de Educación. Os gastos de transporte escolar dependen directamente da Consellería 
de Educación. O persoal non docente (administrativo, persoal de limpeza e de conserxería) así 
como o docente (mestres e profesores de ensino secundario) dependen da administración 
autonómica. 
 
1.2.3 NIVEIS DE ENSINO QUE SE IMPARTEN. 
- Educación Secundaria Obrigatoria nos réximes de diurno e nocturno. 
- Bacharelatos 
- Ciclos formativos de grado medio e superior. 
- P.C.P.I. 
- Sección da EOI de Pontevedra con impartición de inglés nos respectivos niveis.  
 
1.2.4 GRUPOS 

Neste curso escolar contamos cun total de 589 alumnos distribuídos da seguinte maneira:  
 

• Educacion secundaria: dous grupos en 1º ESO, dous grupos en 2º ESO, dous grupos de 
3º ESO, dous de 4º ESO e dous grupos de diversificación curricular (un en 3º ESO e 
outro en 4º ESO). 

• Programa de Cualificación Profesional Inicial: Existe un programa de cualificación 
profesional inicial da modalidade A, coa seguinte especialidade para a realización das 
prácticas: Axudante de Mecánica Xeral e Electricidade do Vehículo. 

• Bacharelato: 1 grupo de 1º Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía, 1 grupo de 2º 
bacharelato Tecnolóxico, 1 grupo de 1º Bacharelato de Humanidades e C.C. Sociais, e 1 
grupo de 2º bacharelato de Humanidades e C.C. Sociais. 

• Ciclos  Medios: 
• Equipos Electrónicos de consumo 
• Fabricación a medida e instalación de carpintaría e moble. 



• Electromecánica de vehículos 
• Xestión administrativa 

• Ciclos Superiores : 
• Administración e finanzas 

 
• E.O.I: 

 
• 1 grupo de iniciación 
• 1 grupo de intermedio 
• 1 grupo de avanzado 

 
 
 
1.2.5 INSTALACIÓNS. 
 

  O recinto educativo consta de tres edificios independientes rodeados de amplia zona 
verde axardinada, aparcamento e dúas pistas deportivas. O edificio central consta de tres plantas, 
na planta baixa sitúanse a Secretaría, Conserxería, Dirección, Xefatura de Estudos, 
Departamento de Orientación, Sala de profesores, Sala de pais, Biblioteca, dúas aulas do Ciclo 
de Informática e o seu respectivo departamento, Cafetería e por último un amplio Salón de 
Actos.  

  Na planta primeira encóntranse as aulas de: Informática da ESO,  Reforzo, Debuxo, 
Matemáticas, Inglés, Lingua (castelá e galega) e un par de aulas xenéricas, isto na ala dereita e 
logo na esquerda están os Talleres de Electrónica co seu departamento respectivo, Laboratorio de 
Física e a aula de Tecnoloxía da ESO. 
 Na segunda planta e na ala dereita encontramos: tres aulas xenéricas, dúas aulas onde se 
imparten os programas de diversificación, a aula de Música, e zona de departamentos de diversas 
materias. Na ala esquerda atopamos o Laboratorio de Ciencias, a aula de Historia e tres aulas 
onde se imparten os respectivos ciclos de Administrativo. 

  Na parte esquerda do edificio central atópase outra edificación onde se aloxa o ximnasio 
coas súas respectivas instalacións. Na parte dereita, e comunicándose por un patio cuberto, 
atópase a terceira edificación que contén  as aulas e talleres onde se imparte o ciclo de 
automoción e o P.C.P.I.  

  Dispoñemos en total de dous patios cubertos: un na entrada do edificio central e outro 
moito maior pola parte traseira deste e comunicando cunha das outras edificacións. 

  Quero facer constar que compartimos instalación coa Fundación de Exposicións e 
Congresos, situada a escasos metros do noso recinto, onde se imparte a parte práctica do ciclo de 
madeira. 

  
1.2.6. SERVIZOS DE TRANSPORTE. 
 
 O Servizo de Transporte realiza as seguintes rutas: 
 
 Na actualidade o Antón Losada Diéguez ten 7 rutas de transporte realizadas polas 
seguientes empresas: 
 -1 ruta pola empresa Cuiña 
 -2 rutas pola empresa La Estradense 
 -2 rutas pola empresa Exprés de Vea 
 -1 ruta pola empresa Exprés de Tabeirós  
 -1 ruta pola empresa Troitiño 



 
 

EMPRESA LIÑA  

 
 CUIÑA 

 
 A Torre – A Estrada 

 
BENITO ABALO 
 

 
Vilar - Ribeira 

 
EXPRÉS DE VEA 

Santa Baia - Requián 

Souto de Vea - Azureiros 

 
TROITIÑO 
 

 
Forcarei – A Estrada 

 
ESTRADENSE 

Riveira – Pedregal 

San Vicente - Bolos 

 
 
 Existe cafetería para profesores e alumnos.  
 
 
1.2.7 HORARIOS  DO CENTRO. 
 
 Horario lectivo do centro: 
 
Setembro a xuño: O centro permanecerá aberto de 8:45 a 14:25 e de 16:30 a 22:00.  
 
 
ESO, BACHARELATO E PCPI 
  
1ª sesión de 8.45 a 9,35 
2ª sesión de 9,35 a 10,25 
Recreo: 10.25 a 10.45 
3ª sesión de 10,45 a 11,35 
4ª sesión de 11,35 a 12,25 
Recreo: 12.25 a 12.45 
5ª sesión: 12.45 a 13.35 
6ª sesión: 13.35 a  14.25 
Os martes hai dúas sesións de tarde  co seguinte horario 
7ª sesión: 16,30 a 17,20 
8ª sesión 17,20-18,10 
CICLOS 
1ª sesión de 8.45 a 9,35 
2ª sesión de 9,35 a 10,25 
Recreo: 10.25 a 10.45 
3ª sesión de 10,45 a 11,35 



4ª sesión de 11,35 a 12,25 
Recreo: 12.25 a 12.45 
5ª sesión: 12.45 a 13.35 
6ª sesión: 13.35 a  14.25 
Os martes e xoves hai tres sesións de tarde  co seguinte horario 
7ª sesión: 16,30 a 17,20 
8ª sesión: 17,20 a 18,10 
9ª sesión: 18:10 a 19:00 
 
EDUCACIÓN ADULTOS 
 
1ª sesión: 19:00 a 19:40 
2ª sesión: 19:40 a 20:20 
Recreo: 20:20 a 20:40 
3ª sesión: 20:40 a 21:20 
4ª sesión: 21:20 a 22:00 
 
EOI 
 
Tódolos días de 17:00 a 21:30 en sesións de hora e media de duración cada unha. 
 
Horas e condicións nas que estarán dispoñibles para os alumnos cada un dos 
servizos e instalacións do centro: 
 
 - Durante o desenvolvemento dos períodos lectivos os alumnos/as farán uso da súa aula 
de grupo. No caso de áreas cunha aula específica (aula de informática, aula de tecnoloxía, 
laboratorio, aula de plástica, aula de música, pavillón e aulas de apoio), aulas dos grupos de 
diversificación ou cando se producen desdobres,  o respectivo profesor acompañará os 
alumnos/as dende a súa clase ata a aula específica tanto ó inicio coma o final da clase. En ningún 
caso os alumnos/as poderán permanecer sólos en calquera dependencia do centro sen estar co 
profesor respectivo ou o profesor de garda. 
 - Durante o período de recreo os alumnos menores de 18 anos permanecerán dentro do 
recinto, momento no cal os accesos están pechados. Poderán estar no patio, na cafetería, ou na 
biblioteca baixo a vixilancia dos respectivos profesores de garda de recreo e profesor/es 
encargados da biblioteca. 
 - Os alumnos/as durante os períodos de recreo poderán usar algunha dependencia interior 
do centro sempre que un profesor os acompañe e o notifique en dirección. 
 - Os alumnos/as que utilizan o servizo de transporte escolar deberán entrar no colexio 
inmediatamente ó baixar do bus e permanecerán no patio do centro, ata o comezo do primeiro 
período lectivo. 
 O centro poñerá a disposición da comunidade escolar equipamentos e instalacións 
naqueles casos que se produza unha petición formal por parte dunha entidade organizadora 
(Asociación de pais, entidades sociais, culturais ou deportivas locais, etc.) para o uso destas. Será 
necesario o establecemento dun convenio onde a entidade organizadora se faga cargo da 
responsabilidade do seu uso e coidado, conte co persoal necesario que supervise e dirixa a 
actividade que pretende realizar e limite o acceso ás mesmas ós membros da comunidade 
educativa que previamente se inscriban. 
 As horas destinadas para estas actividades serán aquelas nas que non haxa actividade 
escolar. 
 



Horario de verán e de períodos de vacacións. 
 
 Durante os meses de xullo e agosto o Instituto permanecerá aberto en horario de mañá co 
persoal administrativo e membros do Equipo Directivo necesarios para realizar tódalas tarefas de 
remate do curso e de preparación do seguinte, así como para atender a consultas ou trámites de 
calquera membro da comunidade ou da administración educativa. 
 
1.2.8  PROFESORADO. 
 
 A plantilla de profesorado está constituída por 65 profesores distribuídos da seguinte 
maneira: 
 

DEPARTAMENTO POSTOS DE TRABALLO 

ADMINISTARTIVO 7 
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4 
ECONOMÍA 1 
DEBUXO 1 
EDUCACIÓN FÍSICA 2 
ELECTRÓNICA 5 
FCT 1 
FILOSOFÍA 1 
FÍSICA E QUÍMICA 1 
FOL 2 
FRANCÉS 1 
GREGO 1 
INFORMÁTICA 3 
INGLÉS 3 
LATÍN 1 
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ 4 
LINGUA E LITERATURA GALEGA 4 
MADEIRA 4 
MATEMÁTICAS 3 
MECÁNICA 5 
MÚSICA 1 
ORIENTACIÓN 2 
RELIXIÓN 1 
TECNOLOXÍA 3 
XEOGRAFÍA E HISTORIA 4 
  

TOTAL 65 
 
 
 A maior parte do profesorado  ten destino definitivo, excepto seis profesores que  se 
destinan para complementar as necesidades xurdidas do exercicio da dirección e de outras 
necesidades do centro.  
 
 
 
 



1.2.9 CENTROS ADSCRITOS 
 A maior parte dos nosos alumnos realizan a educación primaria no centro que temos 
adscrito que é o CEIP de Figueroa, agás imprevistos de alumnos trasladados, cambio de 
domicilio dos pais,etc.., pero en calquera caso serán os mínimos.   
 
1.2.10 NECESIDADES BÁSICAS. 
 
 Hai que ter en conta que se trata dun centro que leva moitos anos en funcionamento, xa se 
apuntou anteriormente que cumpreo os 25 anos de servizo, de tal xeito que aínda que co 
presuposto anual se van facendo arranxos en canto a pintura, cambio de teitos etc, e decir un 
mantemento básico para ir tirando hai deficiencias que non se poden afrontar deste xeito , como: 

• Cadro eléctrico e revisión da instalacción, pois está dando moitos problemas xa que hai 
que contar con que o centro foi medrando e cada vez se foron enganchando máis cousas á 
rede. 

• Ximnasio, pois o actual tras tantos anos de uso está moi deteriorado. 
• Tamén sería interesante que o ciclo de madeira contara coas súas instalacións para poder 

impartir a sua parte práctica dentro do recinto educativo e se acabaran así os problemas 
cos que nos atopamos ó inicio de curso coa Fundación por solapar cos cursos que ésta 
imparte.    

 
 Dicir que houbo algún desplome dos dinteles das ventanas, pero despois de por isto en 
coñecemento da unidade técnica,  xa se arranxaron e retocaronos todos. 
 
 
 
 1-3 ¿QUE SE PRETENDE CONSEGUIR? 
 
Como centro enmarcado dentro do ensino público persigue: 
 
* Un ensino que parta do coñecemento do medio físico e social, no que está inserto para 
analizalo criticamente co fin de promove-los cambios que contribúan a melloralo. 
* Un ensino para todos, solidario e integrador, que non estableza diferenzas por razón de sexo, 
raza, relixión, riqueza, etc., e que busque a máxima integración de todos na sociedade. 
* Un ensino que acepte as diferenzas de carácter xenético ou social e sexa capaz de compensalas, 
dando máis ós que menos teñen para facer posible a igualdade de oportunidades. 
* Un ensino participativo, democrático e pluralista, para que todos poidan intervir na 
consolidación dun proxecto educativo mediante un diálogo permanente. 
* Un ensino crítico e comprometido na defensa dos máis débiles, rexeitando a inxustiza, as 
desigualdades, a fame, a guerra, o deterioro do medio, etc. e que fomente a amizade, o respecto, 
a solidariedade, a paz,  
* Unha escola activa, creativa e investigadora que se fundamente na observación, na 
experimentación e na sistematización das experiencias dos alumnos dentro e fóra do ámbito 
escolar superando o ensino memorístico e repetitivo. 
* Unha escola que fomente o traballo en equipo, o respecto e o gusto pola cultura, que favoreza a 
ensinanza entre iguais, e a globalización fronte a especialización. 
 
Partindo deste marco xeral , prentendemos que o noso alumnado adquira: 
 
* O dominio das habilidades instrumentais básicas: A comprensión, a expresión lingüística, o 
cálculo matemático, o coñecemento científico e o coñecemento das relacións sociais  deberán se-



lo centro do noso traballo de instrución, porque consideramos que estas habilidades son os 
fundamentos de aprendizaxes posteriores. 
 
* O bilingüismo como ferramenta de aprendizaxe: Partindo da realidade sociolingüística que nos 
di que os alumnos do centro maioritariamente empregan a lingua galega, procurarase fomenta-lo 
bilingüismo total, traballando para que aprecien e usen por igual as dúas linguas oficiais da nosa 
comunidade autónoma. 
 
* A aprendizaxe fóra das aulas: pensamos que os alumnos/as deben aprender en contacto coa 
realidade polo que potenciaremos: 

a) As saídas ás rúas, centros de traballo, fábricas, museos, exposicións, monumentos, etc. 
b) A participación en actividades festivas, lúdicas, recreativas e culturais. 

 
* A liña metodolóxica buscará un equilibrio entre: 
- Comprensión. 
- Memoria. 
- Curiosidade e conseguinte actividade investigadora. 
Neste sentido fará fincapé na actividade do alumno, na observación, na experimentación e na 
sistematización desas experiencias, na alternancia entre traballo individual e en equipo, e na 
globalización, establecendo un grao crecente de dificultade a través dunha ensinanza en espiral 
que facilite unha aprendizaxe útil e duradeira. 
 
* O desenvolvemento dunha conciencia social nos alumnos/as mediante o coñecemento da 
realidade máis próxima (aldea, pobo, vila, cidade, etc.) para que da análise desa realidade xurda 
unha actitude de respecto polo medio e polas persoas, e un compromiso na defensa dos 
desfavorecidos, dos pobres, dos marxinados, dos menos dotados, do medio ambiente, etc. 
 
* Confesionalidade.Como institución o centro declárase aconfesional, pero será, en todo 
momento, respectuoso coas crenzas relixiosas de cada quen sempre que respecten os principios 
elementais de convivencia.Tódalas actividades que se realicen estarán exentas de calquera 
orientación relixiosa. Do mesmo xeito, o Instituto evitará a existencia de toda simboloxía 
relixiosa con carácter permanente. 
 
* A lingua de aprendizaxe e  a lingua materna sendo no noso caso a lingua galega, polo que se 
fomentará o seu uso como lingua de aprendizaxe, respectando o dereito das minoría a utilizar a 
outra lingua cooficial da comunidade, o castelán, sempre dentro do establecido pola lexislación 
vixente 
O Equipo de Normalización Lingüística proverá ó persoal (profesores e alumnos) dos 
medios que faciliten o uso do idioma galego como instrumento de comunicación nas 
aulas. 
* Coeducación. O Instituto fomentará a convivencia sen prexuízos entre os dous sexos. 
Procurarase a eliminación das discriminacións contra a muller e a superación de mitos, tabús e 
diferenciación de roles entre o home a muller. A educación sexual será considerada como un 
medio importante no proceso de coeducación. 
* Ideario. O centro basearase no pluralismo e nos valores democráticos de convivencia. A acción 
educativa estará centrada no respecto ós demais, na solidariedade, na cooperación, no diálogo, na 
tolerancia e no afán de superación. Rexeitaranse tódolos comportamentos discriminatorios por 
razón de sexo, clase social, raza, crenza, lingua ou opción política. 



Impulsarase no alumnado a participación crítica e responsable nas actividades do centro como 
aprendizaxe para unha vida de cidadán adulto comprometido cos valores de liberdade e 
responsabilidade, tolerancia e xustiza, igualdade e valoración do esforzo. 
* Liña metodolóxica. Como centro non apostamos  por propostas metodolóxicas concretas e 
xeneralizadas   pero incidirá nos seguintes principios. 
- A participación activa dos alumnos na súa formación. 
- O estímulo das capacidades de crítica, autocrítica, autonomía, responsabilidade, toma de 
decisións, ... 
- Metodoloxía práctica e integradora, no senso de que sexa transmisora de coñecementos, 
habilidades e valores que sirvan para a formación global dos alumnos e a súa integración na 
sociedade. 
- A orde e a disciplina non serán vistos como imposición senón como necesarios para a vida e o 
traballo académico. 
- Boa coordinación e dinamismo entre o profesorado. 
- A atención á diversidade de capacidades, personalidades e agrupamentos. 
- A avaliación sistemática de todos os procesos implicados na tarefa docente. 
* A educación, un proceso integral. O alumnado non só debe dispoñer dunha formación en 
coñecementos senón que debe formarse como persoa capaz de desenvolverse por si mesmo. Por 
elo, o centro declara como principios: 
- A apertura ó seu contorno e a sociedade. 
- Fomento das actividades complementarias e extraescolares. 
- Colaboración con todo tipo de institucións relacionadas coa educación. 
- Valoración do respecto e coidado do entorno. 
*Pluralismo e valores democráticos. 
- Situará a comportamento democrático como eixe de conduta dos seus membros. 
- Favorecerá as actitudes de tolerancia e diálogo como vías imprescindibles para unha 
convivencia satisfactoria. 
- Favorecerá o debate entre posturas diferentes como instrumento de coñecemento da realidade e 
como medio para a toma responsable de decisións. 
- Impulsará o respecto á capacidade que tódalas persoas teñen de manter e manifestar os seus 
puntos de vista persoais. 
- Divulgará as normas de convivencia do RRI. 
*Modalidade de xestión institucional. 
O centro, en tódolos ámbitos de xestión, establece como obxectivos: 
- Democratizar a xestión do centro. 
- Promover a participación activa de tódolos estamentos da comunidade educativa. 
- Distribuír de maneira axeitada as funcións entre todos os estamentos e órganos de goberno. 
- Mellorar a comunicación entre os compoñentes do centro e a comunicación externa cara os pais 
e o entorno. 
- Fomentar o interese polo bo funcionamento do centro. 
 


