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CAPÍTULO 1 

0. Introdución  
Esta Programación Xeral Anual é a concreción para este curso 2019-2020 dos 

obxectivos e as liñas de actuación que propón a dirección do IES Plurilingüe Antón 

Losada Diéguez, encabezada por José Manuel Puente Rey, para a organización e xestión 

do centro, despois de ser elixido para o cargo no cuadrienio 2017-2021 pola comisión de 

selección formada para tal fin..  

1. Plan anual 

1.1 O centro 

1.1.1 Contexto xeral 

O IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez, está situado ás aforas, na zona deportiva a 1,5 

Km. do casco urbano, rodeado polos outros dous institutos de secundaria que ten tamén 

este pobo. 

O recinto escolar está cercado e consta dun edificio principal con tres andares, ximna-

sio, talleres de automoción, e complétase isto con zona verde onde o alumnado pasa os 

tempos de lecer. Neste centro impártense cursos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria 

(ESO), Bacharelato, Ciclos Formativos, Ensinanzas de Adultos e dende o curso 2008/2009 

impártense ensinanzas de idiomas, como Sección da Escola Oficial de Idiomas de Ponte-

vedra. 

Está situado en A Estrada. Cunha superficie de 281 km cadrados A Estrada é un dos 

municipios de maior tamaño da provincia da Pontevedra, pertence a comarca de Tabeiros- 

Terra de Montes, e capital do partido xudicial do seu mesmo nome, ademais dunha das vi-

las máis poboados. Os seus 20.661  habitantes agrúpanse en 51 parroquias, concentrándo-

se o 50% dos habitantes no seu núcleo urbano. 

O alumnado propio do IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez provén das seguintes pa-

rroquias do Concello: Lagartons, Cereixo, Vinseiro, Moreira, Aguións, Paradela, Riveira, 

Somoza, Ouzande, Guimarei, Toedo, Matalobos e Santeles. Ademais estes últimos anos 

aumentou a matrícula de alumnos do pobo, pola cantidade de xente nova que se veu vivir 

aos novos edificios próximos ao colexio de Figueiroa, polo que temos unha mestura de 

alumnado do rural e do pobo. Temos familias compostas por varias xeracións que convi-

ven no rural no mesmo domicilio: pais dos alumnos, avós, fillos e as veces xunto con ou-

tros membros consanguíneos ou afíns da familia. Todos eles, en moitos casos colaboran 

nas tarefas diaria do mantemento das explotacións agropecuarias, aínda que cada vez mais, 

algún membro da familia compatibiliza esta axuda cun traballo fóra do sector primario. 

Hai tamén  outro tipo e alumnado que vive no pobo e que os pais traballan no sector servi-

zos,  na industria do moble, ou van traballar a Santiago e teñen A Estrada como residencia. 

A Estrada conta con decenas de empresas que fabrican e venden mobles de todos os es-

tilos, sendo esta a principal industria do municipio.  

Aínda que conta cunha puxante industria do sector da madeira e o moble, A Estrada é 

unha vila esencialmente de servizos coas necesidades habituais destas vilas. Está situada 
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preto de Santiago de Compostela, capital administrativa de Galicia e distrito universitario. 

Dentro do sector dos servizos, destacan especialmente o comercio, que atrae comprado-

res de toda a comarca, e a hostalaría e o turismo rural, que se está a consolidar nos últimos 

anos. 

O alumnado de referencia do noso centro educativo para cursar a ESO ven do centro 

adscrito que é o CEIP de Figueiroa, agás imprevistos de alumnos trasladados, cambio de 

domicilio dos pais, etc. 

No resto das etapas, ademais do alumnado propio que continúa a cursar ciclos formati-

vos, cóntase con alumnado procedente de outros centros de A Estrada ou outras localida-

des. Detéctase ademais un incremento no número de persoas adultas que están a cursar es-

tudios no centro, tanto de ESO e Bacharelato como de FP.  

Cómpre tamén sinalar que desde o ano 2014 o centro imparte Formación para o Em-

prego (Cursos AFD) ao o abeiro dos sucesivos acordos de colaboración asinados entre as 

consellerías con competencia en Educación e en Emprego.  

Un aspecto importante a ter en conta é a diversidade de profesorado do centro. Cóntase 

cunha mestra de primaria nos dous primeiros cursos da ESA, profesorado de educación 

secundaria, profesorado técnico de formación profesional e incluso profesorado especialis-

ta no CM Emerxencias e protección civil. 

En xeral as familias soen colaborar e amosar interese pola formación dos seus fillos e 

fillas. Cóntase coa participación de familias dende o Consello Escolar e a Asociación de 

nais e pais de alumnado (ANPA). Nalgún casos é preciso a colaboración con outros servi-

zos para dar resposta ás necesidades dalgunhas familias.  

Pola implicación co noso centro destácanse as seguintes institucións ou entidades: Ser-

vizos Sociais do Concello de A Estrada,  Centro de Axuda Social, Cáritas, entre outras.  

O IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez dispón de servizo de comedor. No presente 

curso, por iniciativa das ANPA dos 3 centros de secundaria, iniciouse un servizo de co-

medor compartido para o alumnado deses centros en instalacións cedidas pola Fundación 

de Exposición e Congresos de A Estrada.  

Por outra parte, o centro dispón de servizo de transporte escolar para o alumnado do 

centro que cumpra os requisitos esixidos pola Consellería de Educación, Universidades e 

Formación Profesional. 

1.1.2 Datos do centro 

DATOS DO CENTRO  

CÓDIGO 36002359 

NOME IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez 

ENDEREZO Rúa da Cultura s/n 

CONCELLO A Estrada 

PROVINCIA Pontevedra 

CÓDIGO POSTAL  36680 

TELÉFONO 886151924 

CIF Q8655015I 

ENDEREZO ELECTRÓNICO ies.losada.dieguez@edu.xunta.gal 
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1.1.3 Recursos humanos 

1.1.3.1 Equipo directivo 

EQUIPO DIRECTIVO  

Director José Manuel Puente Rey 

Vicedirector Francisco Xabier Camba Sanmartín 

Xefe de estudos Nicanor Ramón Fuentes Laíño 

Xefe de estudos de adultos Emilio Villanueva López 

Secretario Julio Jorge Álvarez Flórez 

1.1.3.2 Comisión de Coordinación Pedagóxica 

CCP  

Director José Manuel Puente Rey 

Xefe de estudos Nicanor Ramón Fuentes Laíño 

Xefe de estudos de adultos Emilio Villanueva López 

Orientador Manuel Clemente Abel Souto 

Especialista en Pedagoxía Terapéutica María del Carmen Enjamio Furelos 

Dinamización TIC  Jesús Antonio García Rañales 

Coordinación de FCT Laura Neira Rodríguez 

Coordinación do EDLG Carmen Diéguez González 

Coordinación de biblioteca María Inés López Nodar 

Xefa Departamento de Economía Abel Alonso Álvarez 

Xefe de Departameto de Tecnoloxía Celia Penide Aller 

Xefa de Departamento de Xeografía e Historia Jesús Cendán Seco 

Xefe de Departamento de Música  María Consuelo Millán Varela 

Xefe de Departamento de Matemáticas Cibrán Manuel Arxibai Queiruga 

Xefe de Departamento de Grego Dolores Touceda Loureiro 

Xefa de Departamento de Lingua Castelá Afonso García Penas 

Xefe de Departamento de Lingua Galega Carmen Diéguez González 

Xefa de Departamento de Inglés Socorro Goldar Pazos 

Xefa de Departamento de Francés Francisco González López 

Xefa de Departamento de Filosofía Daniel Garrido López 

Xefa de Departamento de Relixión José Luis Blanco García 

Xefa de Departamento de Artes plásticas Jorge Rico Taboada 

Xefe de Departamento de Educación Física Lorenzo Hernando Ojea Alonso 

Xefa de Departamento de Física e Química María Eugenia Guerra Villar 

Xefe de Departamento de Ciencias Naturais María Teresa Fernández Mella 

Xefa de Departamento de FOL Laura Neira Rodríguez 

Xefa de Departamento de Administración e xestión Andrés Lobato Campaña 

Xefe de Departamento de Madeira, moble e cortiza Juan Manuel García García 

Xefe de Departamento de Informática e comunicacións María Lourdes Vázquez Ferreiro 
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Xefe de Departamento de Transporte e mantemento de vehículos Manuel Eduardo Varela Iglesias 

Xefe de Departamento de Electricidade e Electrónica Lourdes Dono Campos 

1.1.3.3 Profesorado 

Este curso o claustro está composto por 67 persoas. Cóntase cunha mestre de primaria pa-

ra os dous primeiros cursos da ESA, profesorado de educación secundaria e profesorado 

técnico de formación profesional. Ademais, aínda que non forman parte do claustro, tamén 

imparte docencia nalgúns módulos do CM Emerxencias e protección civil profesorado es-

pecialista.   

1.1.3.4 Alumnado  

Neste curso hai un total de 529 alumnos e alumnas matriculados no IES Plurilingüe Antón 

Losada Diéguez. A continuación apórtanse os datos de reparto do alumnado nas diferentes 

ensinanzas regradas que se imparten no centro: 

DATOS DE MATRÍCULA1  

REXIME ENSINANZA GRAO ALUMNADO 

Adultos 
BACH 39 

ESO 19 

Total Réxime de adultos 58 

Ordinario 

BACH 77 

ESO 175 

Ciclos Formativos 

Grao superior 34 

Grao medio 126 

Profesional Básico 58 

Total CF 218 

Total Réxime xeral-ordinario 470 

Total xeral 528 

1.1.3.5 Persoal non docente 

O IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez conta actualmente co seguinte persoal non do-

cente: 

– 2 auxiliares-administrativos.  

– 3 conserxes. 

– 3 persoas do servizo de limpeza, 1 contratada laboral a media xornada.   

Ademais, a persoa titular da empresa adxudicataria do servizo de cafetería ofrece este 

servizo a toda a comunidade educativa. 

                                                 

1 Con data 29/10/2019. Non se inclúe o alumnado de cursos AFD. 
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1.2 Obxectivos específicos para o curso académico 
2019-2020 

 

Obxectivo estratéxico 
1. Mellorar a atención á diversidade para a diminución do abandono escolar 

temperán     

Liñas de actuación Responsables Recursos Indicador 
Temporalización 

1º T 2º T 3º T 4º T 

Reforzos en Matemáticas e Linguas Galega 
e Castelán para 1º e 2º ESO, en horario 
lectivo 

XE, DO, Dptos 
Profesorado, 
Aulas  

Nº de alumnos 
implicados  

P P P P 

Adaptacións Curriculares (ACI) 
XE, DO, 
EqDoc 

Reunións, 
Profesorado, 
Aulas 

Nº de alumnos 
implicados  

P P P P 

Reforzo de competencia matemática en 3º e 
4º de ESO fóra do horario lectivo 

XE, DO, Dptos 

Contrato-
programa, 
Profesorado, 
Aulas  

Nº de alumnos 
implicados  

P P P P 

Mellora do nivel de coñecementos para 
acadar a excelencia 

XE, DO, 
EqDoc 

Contrato-
programa, 
Profesorado, 
Aulas, Salón 
de Actos, 
Visitas 

Nº de alumnos 
implicados  

P P P P 

Reforzos, fora de horario lectivo, para 1º e 2º 
ESO 

XE, DO, Dptos 

Contrato-
programa, 
Profesorado, 
Aulas  

Nº de alumnos 
implicados  

P P P P 
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Obxectivo estratéxico 
2. Fomentar a participación, a convivencia, a non discriminación e a igualdade 

de xénero.  

Liñas de actuación Responsables Recursos Indicador 
Temporalización 

1º T 2º T 3º T 4º T 

Elaboración e implementación das NOFC 

EqDir, DO, 
ClaProf, 
EqDoc, 
ComConv 

Reunións, Grupo 
de traballo 

Realización 

P P P P 

Elaboración e implementación do Plan de 
Convivencia 

EqDir, DO, 
ClaProf, 
EqDoc, 
ComConv 

Reunións, Grupo 
de traballo 

Realización 

P P P P 

Coro "IES Antón Losada Diéguez" Alum, Prof 
Salón de Actos, 
Aula de Música, 
Ensaios 

Nº de concertos 
realizados 

P P P P 

Horta escolar Alum, Prof 

Grupo de traba-
llo. Recinto esco-
lar. Materiais e 
ferramentas  

Nº de alumnos 
implicados 

P P P P 

Impulso de actividades sensibilizadoras coa 
igualdade de xénero 

EqDir, DO, 
ClaProf 

Actividades 
extraescolares e 
complementarias, 
Traballo de aula, 
Titorías  

Nº de iniciativas 
desenvoltas 

P P P P 

Colaboración coas familias e coa ANPA 
EqDir, DO, Tit., 
ANPA 

Sala de reunión, 
difusión,  

Nº de iniciativas 
desenvoltas, 

P P P P 

Potenciación do asociacionismo do alumna-
do 

EqDir, DO, Tit., 
ANPA 

Sala de reunión, 
difusión,  

Nº de reunións 
mantidas  

P P P P 

Elaboración de materiais e obradoiros de 
educación afectiva e sexual 

EqDir, Alum 

Plan Proxecta, 
Actividades 
extraescolares e 
complementarias, 
Traballo de aula, 
Titorías, Charlas 

Nº de iniciativas 
desenvoltas, 

P P P P 

Traballo na mellora de hábitos de saúde: 
prevención de drogodependencias e educa-
ción vial 

EqDir, Alum 

Plan Proxecta, 
Actividades 
extraescolares e 
complementarias, 
Traballo de aula, 
Titorías, Charlas 

Nº de alumnos 
implicados 

P P P P 

Traballo na mellora dos hábitos lectores 
EqDir, DO, 
ClaProf, EqBib 

Biblioteca, Activi-
dades extraesco-
lares e comple-
mentarias, Traba-
llo de aula, Tito-
rías, Charlas 

Nº de iniciativas 
desenvoltas, 

P P P P 
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Obxectivo estratéxico 
3. Potenciar a orientación nos ámbitos académico e profesional, de cara a 

incrementar o éxito escolar e a inserción laboral  

Liñas de actuación Responsables Recursos Indicador 
Temporalización 

1º T 2º T 3º T 4º T 

Reforzo da orientación académica á comuni-
dade educativa sobre temas relacionados 
coa atención á diversidade, acción titorial, 
convivencia e educación en valores, avalia-
ción,  

DO, EqDir, Tit, 
EqDoc, 

Plan Xeral de 
Atención á 
Diversidade, 
Reunións, 
Charlas 

Memoria final do 
DO 

P P P P 

Impulso da orientación profesional que facili-
te a formación permanente e a mellora da 
empregabilidade do alumnado. 

DO, EqDir, 
EqDoc 

Reunións, 
Charlas 
informativas, 
Titorías 

Nº de iniciativas 
desenvoltas 

P P P P 

Fomento de actividades relacionadas co 
emprendemento  

EqDir, XD de 
FOL, XD de 
Ad, DO 

Charlas, 
Reunións 

Nº de activida-
des, nº de inicia-
tivas 

P P P P 

Obtención de datos de inserción laboral do 
alumnado que realizou a FCT o curso pasa-
do 

EqDir, Coor-
FCT, DO, 
PerNonDoc 

Enquisas ao 
alumado que 
rematou a 
FCT 

Realización P P P P 

Concreción dos criterios de funcionamento e 
deseño da  Bolsa de Emprego. 

EqDir, Coor-
FCT, Tit FCT, 
DO 

Datos de 
empresas e 
alumnos 

Realización P P P P 
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Obxectivo estratéxico 
4. Mellorar a oferta de formación profesional, adaptándoa ás necesidades do 

entorno produtivo do centro  

Liñas de actuación Responsables Recursos Indicador 
Temporalización 

1º T 2º T 3º T 4º T 

Achegamento ao contorno produtivo do 
centro, para coñecer as súas necesidades 
ou iniciativas 

EqDir, Conce-
llo, Empresa-
rios, Outras 
institucións 

Contactos, 
reunións 

Nº de reunións P P P P 

Ampliación da oferta de FP, adaptándoa ás 
demandas da sociedade e do tecido produti-
vo do contorno 

EqDir, XD FP, 
Concello, 
Empresarios, 
Outras institu-
cións 

Contactos, 
reunións 

Realización P P P P 

Difusión á sociedade da oferta de FP no 
centro, e das diferentes modalidades nas 
que se oferta 

EqDir, DO, 
EqTIC, XD FP 

Web, RRSS, 
pantallas in-
formativas, 
prensa, publi-
cacións, char-
las, visitas a/de 
outros centros  

Nº de actuacións P P P P 

Impulso da FP dual no centro EqDir, 
EqDoc_Mad, 
Empresa, 
Outras institu-
cións 

Contactos, 
reunións, 
programacións 

Nº de alumnos 
impicados 

P P P P 

Oferta de cursos AFD EqDir, XD FP, 
Oficina Em-
prego 

Contactos, 
reunións, 
programacións, 
Docentes, 
talleres 

Nº de cursos 
impartidos 

P P P P 
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Obxectivo estratéxico 5. Incrementar as competencias do alumnado para un entorno global 

Liñas de actuación Responsables Recursos Indicador 
Temporalización 

1º T 2º T 3º T 4º T 

Potenciación do ensino CLIL no centro 
EqDir, XD, 
EqDoc 

Correo, reu-
nións, convo-
catorias 

Nº de alumnos 
en ensino CLIL 

P P P P 

Impulso da formación do profesorado en 
linguas extranxeiras 

EqDir, ClaProf, 
CCP, EqDoc 

PFPP, Conse-
llería 

Nº de profesores 
acreditados 

P P P P 

Constitución do Equipo de Programas Inter-
nacionais 

EqDir, ClaProf Correo, Aula 
virtual, reu-
nións 

Nº de integrantes P    

Impulso á participación do centro (ESO, BAC 
e FP) en Prog.Int,e ás mobilidades de Alum 
e Prof, fomentando a participación en pro-
xectos KA1 e KA2, no marco do Erasmus + 
e outros programas, como socios ou con 
proxecto propio  

EqDir, ClaProf, 
Alum, 
EqProgInt 

Charlas, Reu-
nións, Skype, 
Datos con 
contacto de 
centros e 
empresas no 
estranxeiro 

Nº de proxectos, 
Nº de mobilida-
des 

P P P P 

Fomento do contacto e establecemento de 
relacións con centros ou entidades de outros 
países como socios.  

EqProgInt Web,RRSS, 
correos,  xor-
nadas, contac-
tos  

Rexistro de datos 
centros e  em-
presas 

P P P P 

Difusión da lingua e cultura galegas, como 
un valor engadido no entorno global 

EqDir, EDLG Concello, 
Asoc.culturais, 
Eventos cultu-
rais  

Nº de activida-
des, Memoria 
EDLG 

P P P P 
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Obxectivo estratéxico 
6.      Integrar e potenciar a utilización das TIC no ámbito docente, administra-

tivo e de interacción coa comunidade educativa 

Liñas de actuación Responsables Recursos Indicador 
Temporalización 

1º T 2º T 3º T 4º T 

Creación dun Equipo TIC, que apoie no 
mantemento dos equipamentos TIC do 
centro 

EqDir, EqDoc, 
ClaProf 

Correo, Aula 
virtual, 
reunións 

Nº integrantes 
EqTIC, Nº horas 
semanais 

P 
 

      

Fomento do uso da aula virtual e da plata-
forma EDIXGAL 

EqDir, EqTIC, 
ClaProf 

Moodle 
Nº de profesores 
usuarios 

P P P P 

Posta ao día e potenciación do uso da web 
do centro 

EqDir, ClaProf, 
EqTIC 

Reunións, 
difusión, 
Asesoría 
externa 

Nº de usuarios da 
web 

P P P P 

Potenciación do uso das redes sociais do 
centro 

EqDir, ClaProf, 
EqTIC 

Reunións, 
difusión, 

Nº de usuarios 
das RRSS 

P P P P 

Actualización dos equipamentos informáticos 
das aulas e departamentos 

EqDir, EqTIC 

PCs,     
proxectores, 
pizarras 
dixitais  

Nº de actuacións 
realizadas  

P P P P 

Adecuación das instalacións TIC e multime-
dia do Salón de Actos 

EqDir, EqTIC 
Reunións, 
Asesoría 
externa 

Realización P P P P 

Formación EDIXGAL 
EqDir, ClaProf, 
EqTIC, Aseso-
res CFR 

 Aula virtual, 
pizarras 
dixitais, 
Equipos 
informáticos, 
canón, 
medios 
audiovisuais 

Nº de actividades, 
Indicadores do 
Plan PFPP 

P P P P 

Instalación e desenvolvemento do sistema 
de xestión de uso dos  equipos na biblioteca 

EqDir, EqTIC, 
EqBib 

 Equipos 
informáticos, 
raspberry, 
lector código 
de barras 

Realización P P P P 

Mellora da cobertura WiFi nos espacios do 
centro 

EqDir, EqTIC 
 Solicitude 
AMTEGA, 

Realización P P P P 

Inventariado do equipamento informático do 
centro 

EqTIC 
 Equipos 
informáticos 

Realización P P P P 

Creación dun Equipo de Imaxe e Son no 
centro 

Alum, Prof 
Aula multi-
media 

Nº integrantes 
EqImaxSon, Nº 
iniciativas desen-
voltas 

P       

Estudo previo á instalación  dun servidor de 
dominio para todo o centro 

EqTIC, ClaProf 
  Equipos 
informáticos 

Realización P P P P 
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Obxectivo estratéxico 
7. Ordenar e modernizar o centro nos seus espazos, equipamentos, procede-

mentos e imaxe 

Liñas de actuación Responsables Recursos Indicador 
Temporalización 

1º T 2º T 3º T 4º T 

Acondicionamento da zona de estaciona-
mento dentro do recinto 

EqDir Orzamento  Realización  
P P P P 

Mellora e axardinamento do recinto do cen-
tro 

EqDir Orzamento  Realización  
P P P P 

Acondicionamento do local anexo á vivenda 
do conserxe 

EqDir Orzamento  Realización  
P P P P 

Acondicionamento do Salón de Actos  EqDir Orzamento  Realización  P P P P 

Acondicionamento da Biblioteca EqDir, EqBib Orzamento  Realización  P P P P 

Revisión da imaxe corporativa do centro.  EqDir Orzamento  Realización  P P P P 

Mellora na seguridade e no control da E/S 
do centro 

EqDir Orzamento  
Nº de actuacións 
realizadas  

P       

Ampliación e acondicionamento dos espazos 
utilizados polo Dpto. de Madeira, moble e 
cortiza 

EqDir Orzamento  
Nº de actuacións 
realizadas  

P P P P 

Mellora e acondicionamento dos espazos 
utilizados polo Dpto de Transporte e mante-
mento de vehículos 

EqDir Orzamento  
Nº de actuacións 
realizadas  

P P P P 

Elaboración do Plan de Autoprotección do 
centro e e realización dun simulacro anual. 

EqDir, Co-
mEd,Conc, 
Asesoría exter-
na 

Reunións, 
charlas, 
Adecuación 
instalacións 

Realización  

P P P P 

Elaboración dun Plan de xestión dos resi-
duos do centro 

EqDir, CCP, 
EqDoc,,ClaProf,  

Reunións. 
Grupos de 
traballo 

Realización  

P P P P 

Actualización de documentos preceptivos 
para a xestión do centro 

EqDir, CCP, 
EqDoc, EqBib, 
EqTIC, EDLG, 
EqBib, ClaProf, 
CE 

Reunións. 
Grupos de 
traballo 

Nº de documen-
tos revisados e 
actualizados 

P P P P 
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Obxectivo estratéxico 
8. Promover a formación permanente do profesorado e a súa participación en 

accións de innovación no ámbito da educación secundaria e a formación 
profesional 

Liñas de actuación Responsables Recursos Indicador 
Temporalización 

1º T 2º T 3º T 4º T 

Promover a participación do profesorado no 
PFPP concedido ao centro, con dúas liñas 
de traballo: EDIXGAL e Formación CLIL 

EqDir, EqTIC, 
Prof 

Coordinador 
CFR, Aulas, 
Aula virtual 

Indicadores do 
PFPP, Nº de 
profesores parti-
cipantes 

P P P P 

Impulsar a participación de profesores de 
todas as etapas en proxectos de innovación 
educativa e de innovación no ámbito da FP 

EqDir, EqDoc, 
ClaProf 

Convocatorias, 
programas 
específicos, 
iniciativas 
propias 

Nº de proxectos 
de innovación 
educativa 

P P P P 

1.3 Seguimento e avaliación dos obxectivos específi-
cos para o curso académico 2019-2020 

Tal como indica o artigo nº 141 da Lei Orgánica 2/2006, de Educación, modificada pola 

Lei Orgánica 8/2013 (LOMCE), a avaliación estenderase a todos os ámbitos educativos 

regulados pola Lei, e aplicarase sobre os procesos de aprendizaxe e resultados dos alum-

nos, a actividade do profesorado, os procesos educativos, a función directiva, o funciona-

mento dos centros docentes, a inspección e as propias Administracións Educativas.  

O seguimento dos obxectivos propostos nesta Programación Xeral Anual realizarase a 

través dunha folla de cálculo que permitirá asociar cada obxectivo desta programación ao 

obxectivo estratéxico correspondente e desagregar as accións que conforman cada un dos 

obxectivos anuais, rexistrando os responsables, recursos, indicadores, temporalización e 

estado do obxectivo e das actuacións (programado/realizado/pendente): 

 O cumprimento dos obxectivos do proxecto validarase a partir da verificación dos indica-

dores correspondentes ás liñas de actuacións referidas a cada un dos obxectivos. As actua-

cións serán consideradas como realizadas se responden aos indicadores sinalados en cada 

caso.  

Ese proceso de avaliación terá lugar ao remate do curso escolar, tendo en conta o nivel 

de progresión ou desenvolvemento para cada actuación no plano cronolóxico. A valora-

ción positiva do 80% das actuacións en cada obxectivo sinalará este como logrado. 

A partir da avaliación deberanse obter unhas Propostas de Mellora que serán o punto de 

partida para a definición das liñas de actuación para o curso seguinte, tendo presente que o 

proxecto de centro é un documento aberto, que debe ser sometido a continua avaliación e 

revisión. 
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2. Horario xeral do centro 

2.1 Horario Lectivo 

Debido a variedade de estudos que se dan no centro, teremos diferentes horarios segundo 

as ensinanzas existentes: 

– ESO e Bacharelato 

 Mañá: dende as 8:45 h ata as 14:25 h. Seis sesións de cincuenta minutos con dous 

descansos de vinte minutos. 

 Tarde: martes: dúas sesións de cincuenta minutos, dende as 16:30 h ata as 18:10 h. 

– Ciclos formativos 

 Mañá: dende as 8:45 h ata as 14:25 h. Seis sesións de cincuenta minutos con dous 

descansos de vinte minutos. 

 Tarde: martes e xoves: tres sesións de cincuenta minutos, dende as 16:30 h ata as 

19:00 h. 

– ESO e Bacharelato de adultos 

 De luns a venres de 17:00 h a 22:00 h. 

2.2 Horas e condicións da dispoñibilidade de uso das 
instalacións para o alumnado 

A biblioteca do centro permanecerá aberta durante  todo o horario lectivo sempre que haxa  

un profesor de garda. 

O servizo de cafetaría terá o mesmo horario que o centro. 

O centro abre polas mañás as 8:15 h, xa que antes non hai profesorado de garda de 

custodia (ver no DOC), e pecha as 22.00 h. 

2.3 Horas e condicións en que o centro permanecerá 
aberto para a comunidade escolar fóra do horario 
lectivo 

O centro permanece aberto e a disposición da comunidade educativa dende as 8:45 h ata 

as 22:00 h (excepto dende as 15:00 h ata as 16:00 h), sempre que non se interrompa a acti-

vidade lectiva. 

As reunións da ANPA son pola tarde como norma xeral. 

2.4 Horario de verán 

O noso centro permanecera aberto o público no mes de Xullo de 10.00 horas a 14.00 ho-

ras. No mes de Agosto permanecera aberto o público 10.00 a 12.00. En Xullo e Agosto es-

tará sempre como mínimo de garda un membro do equipo directivo do centro. 
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2.5 Calendario do curso e sesións de avaliación 

Calendario do curso 2019-2020 
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Sesións de avaliación 

1ª AVALIACIÓN 18 e 19 de Decembro 

2ª AVALIACIÓN 1 e 2 de abril 

3ª AVALIACIÓN E FINAL 22 e 23 de xuño 

A 2ª e 3ª avaliación de 2º bacharelato e a 3ª avaliación de 1º curso de ciclos formativos 

adiantarase unhas semanas sobre o calendario previsto para o resto do centro. 

2.6 Días non lectivos locais 

O centro, seguindo criterios de tradición, costume e razóns de conveniencia pedagóxica, 

solicitou que sexan declarados non lectivos o mércores, 30 de outubro, e o venres, 20 de 

marzo. A solicitude destes días foi enviada á Xefatura Territorial da Consellaría de Cultu-

ra, Educación e Ordenación Universitaria, téndose recibido xa a correspondente conce-

sión, desde a Xefatura Territorial de Pontevedra, do primeiro día non lectivo solicitado, 

quedando a concesión do segundo pendente de que a Consellería de Economía, Emprego e 

Industria publique oficialmente os festivos do 2020. 

O Concello da Estrada escolleu como festivos locais o 25 de febreiro e o 26 de xuño. 

3. Organización dos servizos comple-
mentarios (Transporte) 

3.1 Alumnado transportado 

No curso 2019-2020 hai no centro 89 alumnos/as de ESO e FP Básica, con dereito a 

transporte escolar e pertencentes á nosa área de escolarización, que son usuarios do 

transporte escolar. Ademais, 76 alumnos, con dereito a transporte escolar pero 

pertencentes a outra área de escolarización ou sen dereito a transporte, teñen concedidas 

autorizacións para utilizar este servizo.  

En total, no curso 2018-2019, hai no centro un total de 165 alumnos que fan uso do 

transporte escolar. 

As liñas de transporte deberán deixar o alumnado diariamente de 8:30 a 8:45, e de 

16:15 a 16:30 os martes, e recollelos de 14:25 a 14:40 horas diariamente, e de 18:10 a 

18.25 horas os martes.  

3.2 Número de rutas 

O centro conta con 7 liñas de transporte, que percorren os itinerarios indicados no epígrafe 

seguinte. 

3.3 Itinerarios 

99PO0140 AUTOCARES RÍAS BAIXAS S.L. 

RUTA: Costa de Campos - A Torre. 

Paradas con alumnado asignado: 
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– Sanxiao Escola 

– Cruz 

– Panceira 

– Frances 

– Outeiro 

– Tatos 

– Cobas de Campos 

99PO0119 DONADO CAMPOS S.L. "LA ESTRADENSE" 

RUTA: Riveira – Pedregal. 

Paradas con alumnado asignado: 

– Pedregal 

– A Brea 

– Saiñas 

– Matalobos 

– Soutiño 

– Carballas 

– Renda 

– Carricoba 

– Cruceiro 

– Pearo 

– Pazo 

– Santeles de Abaixo 

– Riveira 

99PO0133 DONADO CAMPOS S.L. "LA ESTRADENSE" 

RUTA: San Vicente - Avda. de Pontevedra (A Estrada) 

Paradas con alumnado asignado: 

– Puerta del Sol 

– R/. Fernando Conde 

– Liñares 

– Devesa 

– Moreira 

– San Vicente 

99PO0132 EXPRES DE TABEIROS S.L. 

RUTA: Aldea Grande – Vilar 

Paradas con alumnado asignado: 

– Raxeira 

– Tansmonte 

– Riveira 

– Aldea Grande 
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99PO0121 EXPRES DE VEA S.L. 

RUTA: Requián - Sta. Baia 

Paradas con alumnado asignado: 

– Santa Mariña 

99PO0654 EXPRES DE VEA S.L. 

RUTA: Azureiros - Souto Vea Colexio 

Paradas con alumnado asignado: 

– Lg. Ramiráns (Panadería S. Andrés) 

XG520 UTE VI.VE A ESTRADA 2017-2020 

Ruta: Pumares - Centro Saude de A Estrada 

Paradas con alumnado asignado: 

– Vinseiro 

– Moucho 
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CAPÍTULO 2 

4. Documento de Organización do Cen-
tro (DOC) 

Toda a información relacionada coa organización do centro (horarios de grupos e 

profesores, de persoal non docente, cargos, etc) está recollida no Documento de 

Organización de Centro, mecanizado na plataforma informática XADE e validado pola 

Inspección educativa. Figura como un Anexo I ao presente documento. 

5. Plan de organización e coordinación 
das tarefas do persoal non docente 

O persoal non docente ten un papel importante no centro, desenvolvendo unha serie de 

funcións vitais para o seu funcionamento. O IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez conta 

actualmente co seguinte persoal non docente: 

– 2 auxiliares-administrativos, (funcionarias de carreira), que desenvolven o seu traballo 

en horario de mañá. Baixo a coordinación do secretario do centro, realizan as funcións 

administrativas precisas para o normal desenvolvemento do réxime administrativo do 

centro. 

– 3 conserxes, (2 funcionarios de carreira e 1 interina),  que desenvolven o seu traballo en 

horario de mañá e/ou tarde. Coordinados polo secretario do centro, desempeñan as fun-

cións que lles son propias, ademais de colaborar co mantemento do centro. 

– 3 persoas do servizo de limpeza, 1 contratada laboral a media xornada, 1 laboral fixa e 

1 substituta. Baixo a coordinación do secretario encárganse de manter limpos todos os 

espazos de traballo do centro, estando incluídos desde este curso os espazos cedidos 

pola Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada.   

– 1 persoa, titular da empresa adxudicataria do servizo de cafetería, que ofrece este 

servizo a toda a comunidade educativa. 

6. Proxecto educativo 
Baixo as indicacións da dirección do centro, conformouse un equipo para a redacción do 

Proxecto educativo do centro. Dito documento, que está na súa fase final de elaboración, 

recolle os seguintes obxectivos estratéxicos: 

1. Mellorar a atención á diversidade para a diminución do abandono escolar temperán 

2. Fomentar a participación, a convivencia, a non discriminación e a igualdade de xénero. 

Potenciar a orientación nos ámbitos académico e profesional, de cara a incrementar o 

éxito escolar e a inserción laboral 

3. Mellorar a oferta de formación profesional, adaptándoa ás necesidades do entorno 

produtivo do centro  

4. Incrementar as competencias do alumnado para un entorno global 

5. Integrar e potenciar a utilización das TIC no ámbito docente, administrativo e de 

interacción coa comunidade educativa 
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6. Ordenar e modernizar o centro nos seus espazos, equipamentos, procedementos e 

imaxe 

7. Promover a formación permanente do profesorado e a súa participación en accións de 

innovación no ámbito da educación secundaria e a formación profesional 

7. Concreción curricular 
Baixo as directrices da dirección do centro, conformouse un equipo para a redacción de 

dito documento. 

8. Decreto 86/2015 
Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secunda-

ria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

8.1 Materias de libre configuración e materias con 
menos de dez alumnos 

Materias de libre configuración 

CURSO MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

1º de ESO Programación con Scratch 

1º de bacharelato Antropoloxía 

Encántome 

2º de bacharelato Sector audiovisual e cultural en lingua francesa 

Materias con menos de 10 alumnos 

Ao abeiro da resolución do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Forma-

ción Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implanta-

ción, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de 

xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Co-

munidade Autónoma, solicitouse á administración educativa a autorización para impartir 

as seguintes materias que non acadan  o número mínimo de alumnado establecido na nor-

mativa vixente. Esta autorización foi concedida pola Xefatura Territorial coa finalidade de 

atender á diversidade en ámbitos rurais e tendo en conta que o centro conta co profesorado 

necesario para impartir as citadas materias: 

Materias con menos de 10 alumnos alumnado 

1º de ESO 

Valores éticos 5 

2º de ESO 

Segunda lingua estranxeira: Portugués 3 

3º de ESO  
Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 5 

4º de ESO 

Iniciación á actividade emprendedora e empresarial 6 

Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 6 

Tecnoloxía 9 

Artes escénicas e danza  9 

Economía 6 

Latín  6 
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1º de bacharelato 

Latín 1 9 

Debuxo Técnico 1 6 

Grego 1 3 

Tecnoloxía Industrial 1 7 

Antropoloxía 7 

2ª Lingua estranxeira 1: Francés 5 

Tecnoloxías da información e comunicación 7 

2º de bacharelato 

Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais 2 8 

Latín 2 8 

Debuxo Técnico 2 3 

Física 8 

Historia da música e da danza 8 

Tecnoloxía industrial 2 2 

Historia da arte 5 

Ciencias da Terra e do medio ambiente 8 

Segunda lingua estranxeira 2: Francés 7 

Sector audiovisual e cultural en francés 7 

Tecnoloxías da información e a comunicación 7 

En 4º de ESO as 4 materias con 6 alumnos correspóndense coa opción Ensinanzas 

Orientadas á Formación Profesional. 

Hai 4 materias con menos de 5 alumnos, Debuxo Técnico 2 e Tecnoloxía Industrial 2 

en 2º de bacharelato para dar continuidade ao alumnado que cursou Debuxo Técnico 1 e 

Tecnoloxía industrial 1 en 1º de bacharelato, Portugués en 2º da ESO para dar continuida-

de ao alumnado que o cursou en 1º da ESO, e Grego 1 pola presenza dun profesor con 

destino definitivo no centro da especialidade. 

No caso de 2º de bacharelato é importante destacar que, dado o escaso número de 

alumnas e alumnas matriculados este ano, é moi complicado acadar o número de 10 matri-

culados por materia. 

8.2 Programas ou plans anuais de lectura 

O Plan Anual de Lectura para o curso 2019 – 2020 figura como Anexo II. 

8.3 Plan de integración das TIC  

De acordo ao disposto no Anexo VI do Decreto 133/2007, de 5 de xullo, polo que se regu-

lan as ensinanzas de educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Gali-

cia, o centro deberá elaborar e incluír no seu proxecto educativo, un Plan de integración 

das tecnoloxías de información e da comunicación que supoñan un cambio metodolóxico 

e unha adaptación á realidade para o mellor aproveitamento das posibilidades que as de-

vanditas tecnoloxías posibilitan. 

Co fin de acadar o anteriormente exposto, nomearase un equipo de dinamización TIC 

formado por membros do claustro que iniciará os traballos de redacción do novo Plan de 

integración das tecnoloxías de información e da comunicación. Unha vez aprobado, incor-

porarase na programación xeral anual e a súa avaliación na memoria do mesmo. 

Como marco para a redacción do plan, establécense as seguintes directrices e pautas de 

traballo: 

– Definición do contexto actual no ámbito das TIC no referente a recursos, infraestrutu-

ras, fortalezas e debilidades do centro e a súa comunidade educativa. 

– Definición de obxectivos a acadar a corto e longo prazo, así como os procedementos e 

cronogramas de avaliación da aplicación do proxecto. 
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– Definición de estratexias de coordinación e comunicación co profesorado das distintas 

áreas e niveis educativos. 

– Maximización do aproveitamento dos recursos hardware/software existentes no centro. 

– Detección de necesidades formativas do profesorado. Elaboración dun plan de forma-

ción interno que permita difundir boas prácticas no emprego dos recursos informáticos. 

– Facilitar o acceso a estas ferramentas por parte de alumnado con necesidades especiais 

de apoio e reforzo na aprendizaxe. 

– Definiranse estratexias que teñan por obxecto impulsar o emprego das ferramentas TIC 

como medio de creación, integración, cooperación e de expresión das ideas propias. 

– Na medida do posible, promoverase a introdución e emprego de software libre fronte a 

software privativo. Isto non só atende a evidentes razóns de tipo económico, senón á 

posta en valor de modelos que favorecen a cooperación, o intercambio e a democratiza-

ción das TIC. 

– Fomentarase a páxina web do centro, xunto con aquelas ferramentas de redes sociais 

que se consideren oportunas, como espazo de comunicación e colaboración con toda a 

comunidade educativa.  

– Estableceranse os recursos destinados e procedementos necesarios para dar soporte con 

medios TIC as actividades organizadas polos distintos departamentos e áreas do centro 

educativo. 

– Definirase e regularase unha unidade de soporte encargada da supervisión, xestión e 

mantemento do equipamento hardware/software propiedade do centro. Estableceranse 

os protocolos e mecanismos necesarios para a comunicación e resolución de inciden-

cias. 

– Promoveranse actividades e actuacións encamiñadas a facilitar a alfabetización dixital e 

a introdución de novas tecnoloxías que poidan ser de interese para a comunidade edu-

cativa. 

– Definirase o marco normativo de centro específico que regule o acceso e emprego dos 

diferentes espazos e recursos TIC postos a disposición da comunidade educativa. 

O coordinador TIC será o docente Ricardo Feijoo Costa.  

Na actualidade, as diferentes tarefas relacionadas coa xestión, mantemento, configura-

ción e/ou renovación do equipamento informático do centro, están a recaer no persoal do 

departamento de Informática. En concreto, nos docentes: 

 Ricardo Feijoo Costa, coordinador TIC e profesor pertencente ao departamento de 

Informática. 

 Lourdes Vázquez Ferreiro, xefa do departamento de Informática. 

Sen prexuízo dos traballos relativos á elaboración do Plan de integración TIC, as prin-

cipais liñas de actuación neste ámbito para o presente curso son: 

– Identificación de necesidades e accións de mellora do equipamento hardware e soft-

ware dos diferentes departamentos e aulas do centro. En concreto, realizaranse priorita-

riamente intervencións de modernización e mellora do equipamento informático dos 

seguintes espazos: 

  Aula de música 

  Aula de ciencias 

  Sala de profesores 

  Biblioteca 

  Salón de usos múltiples 

  Aula de 1º de CM Sistemas microinformáticos e redes 

  Taller de CM Sistemas microinformáticos e redes. 
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  Despachos e espazos de administración do centro 

 Talleres e aulas de Transporte e mantemento de vehículos. 

 Aulas dos ciclos de Carpintaría e moble. 

 Todo o centro educativo: Cobertura wifi corporativo da Xunta de Galicia mediante 

autenticación a través da conta de correo electrónico. 

– Estudo da web actual do centro con vistas a impulsar actuacións especificas para a súa 

mellora en termos de deseño e funcionalidade. 

– Estudo e montaxe de redes sociais do centro coa fin de fomentar o emprego destas re-

des como espazo de comunicación e colaboración con toda a comunidade educativa. 

9. Decreto 79/2010, do 20 de maio, para 
o plurilingüismo no ensino non uni-
versitario de Galicia 

O Decreto 79/2010, do 20 de maio, regula a utilización das dúas linguas oficiais en Galicia 

no ámbito do ensino non universitario, fixando o idioma no que se deben impartir certas 

materias, e deixando outras sen especificar, para que cada centro educativo o estableza, 

mediante consenso no claustro, garantindo un equilibrio entre a lingua galega e o castelán 

tanto en cada un dos grupos como en todo o centro, a nivel global. Este reparto, así como 

demais consideracións acerca do uso de ambas linguas por parte da comunidade educativa 

está recollido no Proxecto Lingüístico do centro, que ten unha validez de catro anos, e que 

no caso do IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez está en vigor no período 2015-19. 

9.1 Addenda do Proxecto lingüístico (art. 14.4) 

No Anexo III atópase a Addenda para o curso 2019-2020 ao Proxecto Lingüístico do 

Centro (2015-2019), onde se reflicten os cambios realizados durante este curso académico 

para garantir o equilibrio lingüístico, e as actividades, plans e programas encamiñados á  

dinamización das linguas.  

9.2 Constitución do Equipo de Dinamización da Lin-
gua Galega 

Ao inicio do presente curso académico quedou constituído o Equipo de Dinamización da 

Lingua Galega conforme á lexislación vixente, estando formado polos seguintes membros: 

Coordinadora: Carmen Diéguez González (Dpto. Lingua Galega e Literatura) 

Profesorado  

Fco. Xabier Camba Sanmartín (Dpto. Lingua Galega e Literatura) 

Francisco X. Barreiro Carracedo (Dpto. Lingua Galega e Literatura) 

Alexandra Pacheco González (Dpto. Lingua Galega e Literatura) 

Consuelo Millán Varela (Dpto. Música) 

Cibrán Manuel Arxibai Queiruga (Dpto. Matemáticas) 

José Eijo Blanco (Dpto. Matemáticas) 
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Laura Neira Rodríguez (Dpto. FOL) 

Dolores Touceda Loureiro (Dpto. Clásicas) 

María Milagros Villanueva Fernández (Dpto. Ciencias Naturais) 

María Teresa Fdez. Mella (Dpto Ciencias Naturais) 

Andrés Lobato Campaña (Dpto. Administración e xestión) 

Inés Lopez Nodar (Dpto. Historia) 

Eladio Anxo Fernández Manso (Dpto. Xeografía e Historia) 

Afonso García Penas (Dpto. Língua Castelá e Literatura) 

Daniel Garrido López (Dpto.  Filosofía) 

Alumnado 

Luis Ruibal Picáns (4º ESO) 

Uxía Porto (4º ESO) 

Cristian Ribadavia (4º ESO) 

Andrea Mosteiro Sangiao ( 1º BACH. ) 

Sheila Ferreiro Tato (4º ESO) 

Javier Pereira Rey (4º ESO) 

Rita Torres Blanco (4º ESO) 

Vanessa Agra (4º ESO) 

Daniel Canicoba (3º ESO)  

P.A.S. 

Katia Procino Toimil 
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9.3 Programas e actividades que se van desenvolver 
para o fomento e dinamización da lingua galega 
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Temporalización Título actividade Destinatarios 

Todo curso Mantemento do blog do EDL.:  elogoielosada.blogspot.com 

Mantemento conta twitter  @elogo_losada 

Toda a comunidade 

Todo curso Desenvolvemento de novos materiais e recursos (calendario, repertorios léxicos etc.) Toda a comunidade 

1º Trim. Celebración do Día das Bibliotecas. Este ano Homenaxe a Manuel García Barros  

1º Trim. Celebración de actividades Mes da Ciencia en Galego realizadas polo alumnado e profesionais convi-
dados 

Alumnado da ESO e Bac/ Toda comu-
nidade 

1º Trim Actividades 25 N. Polo bo trato! Toda a comunidade 

1º Trim. Ao galego polo teatro. Asistencia a  espectáculos teatrais en convenio con outras institucións: Concello, 
Deputación 

ESO,  Bacharelato e Ciclos 

1º Trim. Boa lectura! Edición folleto e cartel “Nadal en galego” (Recomendacións literarias por idades e para a 
familia) 

Toda a comunidade 

1º e 2º T Participación en actividades teatrais e poéticas organizadas por outras entidades.  Certame teatral 
Olimpio Arca, co grupo de teatro Avelaíñas. 

Grupo de teatro. Alumnado do EDL 

2º Trim. Contorna: O románico na Estrada. Alumnado da ESO 

2º Trim. Celebración do Día de Castelao   

2º Trim. Lingua de amor Toda a comunidade 

2º Trim. Lingua e cinema:  

Proxección de curtametraxes e longametraxes 

Equipo de audiovisuais 

3º, 4º, 1º e 2º BAC 

2º Trim Lingua e patrimonio 

Ruta do Románico da Estrada 

Todo o alumnado 

2º Trim. Charla sobre Manuel García Barros Alumnado ESO 

1º e 2º Trim. Intercambios teatrais. 

-Representación teatral de Avelaíñas no CEIP Figueiroa 

-Roteiro teatral en lugar por determinar. 

ESO, 1º BAC e Alumnado do Club de 
Lectura e teatro 

2º/3º Trim. Publicación de E logho?, a revista do IES Losada Diéguez 

Publicación de boletín mensual  

Alumnado e comunidade educativa en 
xeral 

2º e 3º Trim. Toponimia. Proxecto plurianual. Divulgación Alumnado de ESO, 1º Bac e Ciclo 
Madeira e Informática 

2º Trim. Videoconectad@s. Charlas de alumnado intercentros da Estrada. Alumnado ESO/1ºBac 

2º Trim. Celebración do día  da Poesía e do Día das Artes Galegas  

2º Trim. Viva Rosalía! 

Participación na actividade proposta pola AELG no Día de Rosalía 

Celebración dun certame musical en colaboración con outros centros educativos da Estrada 

Toda a comunidade 

2º e 3º Trim. Letras galegas 2018. 

Divulgación da obra de  Carvalho Calero 

Traballo audiovisual e revista 

Toda a comunidade 

Todo curso  Colaboración co  coro IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez 

Ensaio e interpretación de cancións en  galego 

Coro e comunidade 

16 maio Correlingua 2020 

Saída e participación co alumnado dos outros centros no correlingua polas rúas da Estrada. Concurso 
de adhesivos e pancarta. 

1º, 2º , 3º e 4º da ESO 

2º e 3º Trim. DinamizaEstrada: 

VII Concurso de creación literaria en colaboración cos centros educativos do Concello da Estrada. 

Publicación do libro cos textos premiados. 

Festa das Palabras.  

Dinamización blog DinamizaEstrada.  

ESO, Ciclos   Bacharelato e ESA 
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10. DECRETO 229/2011 (Art. 11.4 e 11.5) 
As actuacións educativas relacionadas coa atención á diversidade encádranse dentro do 

marco legal delimitado polo DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a 

atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de 

maio, de educación (Art. 11.4 e 11.5). Dentro deste marco legal hai que inscribir o Plan 

Xeral de Atención á Diversidade, que figura como Anexo VI.  

Así intervencións educativas dirixidas á atención á diversidade cobran especial rele-

vancia no IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez, posto que a específica identidade do 

alumnado do noso centro é a diversidade. Unha diversidade de natureza ben variada: un 

tramo de idades moi amplo que comprende dende os estudantes recentemente chegados da 

primaria ate os adultos, diferentes itinerarios formativos que van da ESO e o Bacharelato 

ate os ciclos formativos de FPB, grao medio e superior, pasando pola formación de adul-

tos na ESA e no Bacharelato Semipresencial. O IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez é 

un centro mixto no que se educan mozos e mozas, tanto procedentes do núcleo urbano da 

vila como das distintas parroquias que integran o concello de A Estrada. Toda esta diver-

sidade xera tamén un conxunto heteroxéneo de necesidades educativas que hai que atender 

ben sexa para corrixir certas carencias de base, especialmente nos saberes instrumentais, 

como para atender aos alumnos con un nivel de competencias máis elevado que tamén 

demandan unha intervención educativa personalizada. 

10.1 Contratos-Programa 

O IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez acollerase durante este curso escolar, como en 

anos  anteriores, a certas modalidades dos Contrato-Programa. Como xa puxemos en 

marcha o Programa de reforzo e acompañamento fora do horario lectivo inscrito dentro 

dos Contratos-Programa con vistas a reforzar as técnicas e as estratexias de aprendizaxe 

significativa, así como mellorar o nivel de comprensión lectora e as regras do cálculo 

alxébrico como ferramentas imprescindíbeis no ámbito científico-tecnolóxico. Este curso 

académico a Xefatura de Estudos e o Departamento de Orientación asumen o traballo de 

presentar a solicitude para incluír ao noso centro na convocatoria de Contratos-Programa 

para o curso 2018/19 dentro da modalidade PROA Acompañamento Escolar Fóra do 

Horario Lectivo. Esta intervención educativa está pensada como un reforzo para aqueles 

estudantes que carecen de hábitos cotiás de estudo ou que incorren nun estudo meramente 

memorístico. Tamén son destinatarios deste programa educativo aqueles alumnos que 

posúen dificultades no ámbito da lecto-escritura. Os niveles formativos implicados son a 

ESO e a FPB, xa que son nestes cursos nos que se atopan os estudantes máis necesitados 

deste tipo de reforzos. 

REFÓRZA-T. Modalidade de acompañamento fóra do horario lectivo 

En cursos anteriores puxemos en marcha o Programa de reforzo e acompañamento fora do 

horario lectivo inscrito dentro dos Contratos-Programa con vistas a reforzar as técnicas e 

as estratexias de aprendizaxe significativa, así como mellorar o nivel de comprensión 

lectora e as regras de cálculo básicas como ferramentas imprescindíbeis no ámbito 

científico-tecnolóxico. Este curso académico,  a Dirección do centro e o Departamento de 

Orientación asumen o traballo de presentar a solicitude para incluír ao noso centro na 

convocatoria de Contratos-Programa para o curso 2019-2020. Dadas as bases da 

convocatoria actual,  dentro dunha nova  modalidade de PROA Acompañamento Escolar 

Fóra do Horario Lectivo, concretamente a modalidade 1, que leva por nome REFÓRZA-T. 

Esta intervención educativa está pensada como un reforzo para aqueles estudantes que 
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carecen de hábitos cotiás de estudo ou que incorren nun estudo meramente memorístico. 

Tamén son destinatarios deste programa educativo aqueles alumnos que posúen 

dificultades no ámbito da lecto-escritura. Acolléndonos ás bases da convocatoria, os 

niveles formativos implicados son os cursos da primeira etapa da ESO e a FPB. Hai que 

engadir que, precisamente, son nestes cursos nos que se atopan os estudantes máis 

necesitados deste tipo de reforzos. 

Reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO. Modalidade de acompañamento 
fóra do horario lectivo 

Tamén no que atinxe a este tipo de reforzo, en cursos pasados puxemos en marcha un 

específico programa de reforzo e acompañamento fora do horario lectivo inscrito dentro 

dos Contratos-Programa con vistas a reforzar as competencias clave no ámbito das ma-

temáticas. Este curso académico a Dirección e o Departamento de Orientación asumen o 

traballo de presentar a solicitude para incluír ao noso centro na convocatoria de Contratos-

Programa para o curso 2019/20 dentro da modalidade REFORZO DE COMPETENCIAS 

CLAVE EN 3º E 4º DE ESO A de Acompañamento Escolar Fóra do Horario Lectivo. No 

momento da redacción da PXA, a Dirección do centro está en proceso de tramitación da 

solicitude, e queda por decidir, a específica natureza do reforzo, a saber, se optamos polo 

reforzo en matemáticas (como en cursos anteriores) ou ben se opta pola modalidade de 

reforzo nas competencias lingüísticas. A estes efectos consultara-se cos departamentos de 

Matemáticas, Lingua Galega e Lingua Castelá, analizando a lista do alumnado repetidor e 

con materias pendentes. 

Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia 

Con esta actuación trátase de dar resposta ao alumnado con maior motivación para 

aprender. Ao mesmo tempo, supón unha medida de atención á diversidade na que se 

desenvolverán diferentes iniciativas de afondamento nos coñecementos e destrezas do 

alumnado. As medidas contempladas dentro desta modalidade dos Contratos-Programa 

traduciranse na planificación de conferencias, charlas-coloquio, concertos didácticos, vi-

sitas a museos, saídas ao cine e ao teatro, etc. 

CON-VIVE 

Baixo esta nova nomenclatura o IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez decide manter 

estoutra modalidade de Contrato-Programa que xa se levara a cabo no centro nos 

proxectos do teatro e coro. Esta modalidade de Contratos-Programa, que ten por obxectivo 

atender á promoción da convivencia e da igualdade, materializarase durante este curso 

2019/20 no recurso didáctico do coro. 

INCLÚE-T 

Para este ano académico o IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez solicita unha nova 

modalidade de Contrato-Programa que fomenta a inclusión a través da atención á 

diversidade e as dinámicas de traballo cooperativo. 

10.2 Concreción anual do Plan xeral da atención á di-
versidade 

Alumnado con medidas de atención á diversidade no curso 2019-2020 

NECESIDADE EDUCATIVA CURSO Nº DE ALUMNOS 

TDA / TDAH 
Trastorno por déficit de atención con hiperactividade 

1º ESO  1 alumno + 2 alumnas 

2º ESO  1 alumno 

3º ESO 1 alumna 

1º FPB 1 alumno 

2º FPB 4 alumnos 

1º CMFP 1 alumno  

2º CMFP 2 alumnos 
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2º CSFP 1 alumna 

DISCAPACIDADE PSICOFÍSICA 2º FPB 1 alumno 

ALTAS CAPACIDADES 2º BACH  1 alumno 

DISCAPACIDADE INTELECTUAL 1º ESO 
1º FPB 
2º FPB 

1 alumna 
4 alumnas 
1 alumna 

TEA  
Trastorno do espectro autista 

1º ESO 
4º ESO 

1 alumno 
1 alumno 

TEL 
Trastorno específico da linguaxe 

2º ESO 
4º ESO 

1 alumno 
1 alumno 

EXENTOS DE SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA 1º ESO 
 
2º ESO 

3 alumnos + 3 alumnas 
 
4 alumnos 

AMBIENTE SOCIOFAMILIAR DESFAVORECIDO 1º ESO 
2º ESO 

1 alumna 
1 alumno 

HIPOACUSIA BILATERAL 2º FPB 1 alumno 

ADAPTACIÓNS CURRICULARES SIGNIFICATIVAS Non hai previstas adaptacións curriculares 
significativas para o curso 2019/20 
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11. Decreto 8/2015 (Art. 11.5) 
As actuacións educativas encamiñadas a promover a convivencia e a participación da 

comunidade educativa inscríbense no ordenamento legal determinado polo Decreto 8/2015 

polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa en materia de convivencia escolar. (Art. 11.5).  

En concordancia co devandito marco normativo, para este ano académico os obxectivos 

principais veñen marcados polo asentamento do proceso de reorganización do 

funcionamento interno do centro escolar xa posto en marcha durante os dous últimos anos. 

Para esta finalidade profundarase nas actuacións xa iniciadas durante os cursos anteriores, 

pero tamén se dará comezo a novas intervencións educativas tendentes a asentar as  

estruturas e redes de  participación para o profesorado e especialmente para os estudantes 

e as súas familias. 

Trátase de promover modelos de participación abertos e participativos e democráticos 

en todas as estruturas organizativas do centro que fomenten un tecido de relacións interno 

que vertebre aos diferentes sectores da comunidade escolar. Esta rede de comunicación e 

de información e de toma de decisións vai dirixida a promover a implicación do conxunto 

da comunidade educativa nos asuntos comúns. 

En definitiva, trátase de apostar decididamente por procedementos democráticos de 

consulta e toma de decisións en todos os órganos e estruturas organizativas do centro que 

sexa ao mesmo tempo compatible coa axilidade e a eficiencia na xestión do día a día.  

Para alcanzar estes propósitos de eficacia e operatividade resulta de suma importancia 

potenciar as estruturas de coordinación xa existentes, pero tamén constituír outras novas. 

Neste sentido, resultan especialmente relevantes as actuacións encamiñadas a 

coordinación das seguintes instancias: 

Coordinación dos Departamentos Didácticos 

Os novos retos que ten que acometer o centro co gallo de ampliar a oferta educativa 

comportan necesariamente un labor de planificación conxunta dos contidos curriculares. A 

este efecto cobra valor a Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP) que debe servir de 

vehículo de comunicación constante entre os departamentos didácticos, o claustro e a 

dirección do instituto. 

Coordinación dos órganos de representación e de participación do alumnado 

A posibilidade real de que debido á lei educativa en vigor (LOMCE) o alumnado de 

secundaria poida verse privado de recibir unha formación cívica curricular deixa a 

asimilación das competencias cívico-democráticas do alumnado practicamente reducidas 

aos momentos de elección dos representantes.  

De aí a importancia de acometer un labor de educación democrática dos futuros 

cidadáns aproveitando os procesos de escolla dos delegados e representantes do alumnado 

no Consello Escolar. Somos conscientes do escaso nivel de participación dos estudantes 

en organizacións xuvenís. Reverter esta situación pasa por promover a súa incorporación 

ás asociacións de base de carácter cultural, sindical ou político. Apostamos por fortalecer 

o asociacionismo xuvenil dende o centro escolar a base de concienciar aos nosos alumnos 

da necesidade de integrarse en estruturas de organización do movemento estudantil.  

De cara a constitución de plataformas de participación do alumnado, cobra importancia 

a constitución da Xunta de Delegados que, de facto, ven a ser unha especie de asemblea de 

delegados. Esta estrutura organizativa está integrada polos delegados e subdelegados de 

todos os cursos e itinerarios formativos do centro e polos representantes do alumnado no 

consello escolar do centro. Como xa se indicou, para a importancia desta estrutura de 
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participación reside en coordinar o traballo dos representantes dos alumnos. Esta instancia 

organizativa será o principal interlocutor da dirección do centro en todos aqueles asuntos 

que afecten directamente ao alumnado. Dado que esta estrutura de participación e de toma 

de decisións se puxo a funcionar durante os cursos anteriores, trátase agora de afianzala. 

Potenciación da asociación de pais e nais 

O IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez conta cunha Asociación de Nais e Pais que está 

ademais integrada na Federación de ANPAS de A Estrada. Recentemente, esta asociación 

rematou o seu proceso de renovación da súa directiva e tamén de reformulación do seu 

proxecto inicial ante a escasa participación das familias. Para o instituto é de vital 

importancia contar coa presenza activa dos pais e das nais canalizada a través da ANPA, 

xa que moitos dos proxectos que se desexan acometer implican a súa imprescindible 

participación. Neste sentido, habería que falar da Escola de Nais e Pais que desexamos 

poñer en marcha e que sen o concurso das familias é absolutamente inviable. 

Coordinación cos centros públicos de secundaria 

O IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez mantén un sistema de relacións externo que 

vincule ao centro, por medio de convenios ou acordos, cos distintos sectores da educación, 

da saúde, da sociedade, da política, da cultura, da empresa e do traballo dentro do 

Concello de A Estrada. Especialmente prioritaria debe ser a coordinación cos outros dous 

centros de ensino secundario do concello, a saber, o IES Nº1 e o IES Manuel García 

Barros. 

11.1 Concreción anual do Plan de convivencia 

Comisión de convivencia 

O curso pasado, unha vez rematado o proceso de renovación do Consello Escolar, 

acordouse na reunión nº 4 do curso 2018-2019, que tivo lugar o 10/12/2018, a 

actualización da Comisión de Convivencia: 

Comisión de Convivencia 

Presidente José Manuel Puente Rey 

Profesorado Laura Neira Rodríguez 

Alumnado Uxía Rodríguez Nebra 

Nais/Pais/Titores José Manuel Blanco Sanmartín 

P.A.S José Antonio Castaño Gestoso 

Dado que neste curso 2019-2020 Uxía Rodríguez Nebra xa non é alumna do centro, 

deberá procederse na vindeira reunión a designar ao representante do alumnado no Conse-

llo Escolar que formará parte da Comisión de Convivencia. 

Durante o curso pasado, trasladouse á Comisión de convivencia un proxecto de Plan de 

Convivencia que está pendente de tramitación e aprobación. Así pois, durante o curso ac-

tual, procederase a debater este documento, tendo en conta para tal fin as colaboracións 

achegadas por toda a comunidade educativa 

Grupo de mediadores 

Durante o curso 2017-2018, en colaboración co Concello de A Estrada e a Universidade 

de Santiago de Compostela, levouse a cabo un programa de mediación entre iguais, para a 

formación de mediadores, co obxectivo de implantalo durante o curso 2018-2019. 

Dispúxose dun protocolo de mediación e dos recursos necesarios para a súa implantación. 

O proxecto inicial contemplaba que as intervencións educativas que se derivan da 

mediación ían ser aplicadas durante o pasado ano académico, polo que xa vían entrar en 

acción o alumnado-mediador que recibira a formación (un total de 12 estudantes de 

4ºESO). Cómpre facer unha avaliación obxectiva desta intervención educativa a base de 
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indicadores adecuados, pero aínda está pendente de facerse. Pero, á vista da experiencia do 

curso pasado, cabe constatar, de feito, que non se levou a cabo ningún acto de mediación 

conforme ao protocolo (e non hai constancia doutros procesos de mediación ao marxe do 

protocolo). En conclusión, a comunidade educativa, por medio do órgano máis apropiado, 

que é a Comisión de Convivencia do consello escolar, debe valorar a pertinencia ou non 

de manter esta mediación a través do grupo de mediadores.  

NOFC 

No momento actual, o centro conta cun Regulamento de Réxime Interno (RRI), aprobado 

en Consello Escolar, pero que quedou obsoleto, e que debe ser substituído polas Normas 

de Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC), que están nun estado avanzado 

de redacción, dado que xa se foron trasladando á comunidade educativa diversos e especí-

ficos protocolos de actuación para o día a día do centro. Sen embargo, aínda non existe un 

texto unificado que recolla de xeito ordenado ese conxunto de protocolos. Un dos obxecti-

vos da dirección do centro é poder aprobar durante o ano académico en vigor este texto 

fundamental no Consello Escolar. 

12. Orde do 12 de maio de 2011 pola 
que se regulan as seccións bilin-
gües en centros sostidos con fon-
dos públicos de ensino non univer-
sitario. (centros plurilingües / auxi-
liares de conversa) 

No curso 2019 – 2020 estanse a impartir 2 materias na modalidade de sección bilingüe: 

– Tecnoloxía de 3º de ESO, impartidas por Emilio Villanueva López. 

– Filosofía de 1º de Bacharelato, impartida por Nicanor Ramón Fuentes Laíño. 

Ambos profesores teñen destino definitivo no centro, sendo na actualidade xefe de Es-

tudos de Adultos e xefe de Estudos, respectivamente. 

O IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez forma parte dende o curso 2018-2019 da Re-

de de centros plurilingües, razón pola cal durante este ano impatiranse unha materia de 1º 

de ESO en Lingua Inglesa que neste caso será Educación Plástica, Visual e Audiovisual e 

a materia de Tecnoloxía en 2º de ESO. Os docentes encargados dos dous grupos de 1º de 

ESO serán María Belén Fernández Agustí e Emilio Villanueva López, que será tamén o 

encargado de impartir a materia de 2º. 

Como complemento dunha formación lingüística e cultural o máis integral posible, es-

tán programadas para este ano dúas viaxes de estudos ao estranxeiro. 

Por unha parte, un intercambio de alumnado de Francés de 1º e 2º de ESO co centro 

Collège du Houlme (Briouze) – Normandía, en Francia. 

 Por outra banda, para todo e alumnado CLIL de 2º e o de 3º de ESO participante en 

seccións bilingües, está programada unha viaxe a Dublín, en Irlanda. 

A data da viaxe a Francia así como a recepción do alumnado francés está aínda por de-

terminar, en función da dispoñibilidade do centro galo. 

A viaxe a Dublín será, como ven sendo habitual na viaxe do alumnado CLIL, a partir 

do último día lectivo. 
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Para o curso académico 2019-2020 a materia que formará parte do catálogo de materias 

en idioma estranxeiro do programa plurilingüe en 2º de ESO será Tecnoloxía,  impartida 

por Emilio Villanueva López. 

Durante o vindeiro curso académico introducirase paulatinamente ao longo do ano un 

novo método pedagóxico desenvolvido polo docente CLIL para este tipo de ensinanzas. 

Seguimento e avaliación 

Semanalmente, cada un dos docentes ten unha reunión de coordinación coas profesoras de 

inglés que imparten docencia nos grupos bilingües e co asistente de conversa para realizar 

un seguimento da materia e programas as actividades que se leven a cabo 

As docentes que imparten a materia de lingua estranxeira en ditos cursos son: 

 Natalia Peón García nos grupos da 1º e 3º de ESO. 

 María Elena Calviño Riveira nosgrupos de 2º de ESO. 

 Socorro Goldar Pazos no grupo CLIL de 1º de bacharelato. 

Adicionalmente, nas últimas sesións do curso se realiza unha enquisa sobre o alumnado 

bilingüe sobre o desenvolvemento da materia bilingüe como auto-avaliación. Son pregun-

tados sobre catro aspectos: 

 Sobre sí mesmos 

 Sobre o docente 

 Sobre as materias / actividades 

 Sobre o asistente de conversa 

O formulario da enquisa axúntase como anexo. 

Con respecto á experiencia do curso anterior, os resultados foron moi positivos, tanto 

dende o punto de vista das enquisas como dende o punto de vista académico. 

Con respecto ao dominio do idioma inglés, ínstase ao alumnado a expresarse en inglés, 

o cal fai habitualmente, e ao final de curso notouse un gran progreso nas súas habilidades 

comunicativas, e o nivel de fluidez resulta, en xeral, moi por riba da media dun grupo non 

bilingüe. 

Como elemento indicador do éxito do ensino CLIL cabe destacar que o alumnado que 

tomou parte na viaxe de estudos a Londres, ao final do curso anterior, foi totalmente capaz 

de desenvolverse no idioma inglés en todas as situacións cotiás ás que se enfrontaron, sen 

precisar en ningún momento da axuda do profesor acompañante. 

Auxiliar de conversa 

O centro conta este ano, de novo, cun asistente de conversa procedente da prestixiosa 

fundación estadounidense Fulbright Commission. Ademais das súas obrigas como TA 

(Teacher Assistant), como Fulbrighter debe levar a cabo algún tipo de traballo para a co-

munidade (non retribuído) no seu lugar de residencia. No actual curso académico, aínda 

está pendente de ultimar a natureza do mesmo. 

A persoa asignada ao centro durante este curso é Mark Russel Gomez, procedente da 

cidade de Millborn (estado de New Jersey). É licenciada en Informática pola Universidade 

de Tufts University  (Boston), e ten formación específica en música, tocando máis de 10 

instrumentos diferentes. 

María Elena Calviño Riveira ten unha hora dedicada semanalmente á coordinación e 

organización das actividades da asistente de conversa. 

A auxiliar de conversa intervén nunha sesión semanal en cada un dos grupos CLIL 

(Educación plástica, visual e audiovisual, Tecnoloxía e Filosofía) e ten unha sesión sema-

nal na materia de Inglés en cada un dos grupos da ESO, de bacharelato e de 1º curso do 

Ciclo Superior de Administración e finanzas. 
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13. Plan Proxecta 

13.1 Programas do Plan Proxecta solicitados para o 
curso 2019-2020 

Para o curso académico 2019-2020 solicitáronse á Administración Educativa os seguintes 

programas dentro do Plan Proxecta, algúns destes programas xa conta con certa tradición 

no centro, outros son de nova incorporación. Para a efectiva realización destes programas 

é fundamental o traballo coordinado do profesorado-titor dos grupos aos que se destina a 

actividade, o Departamento de Orientación e a Xefatura de Estudos do centro. No momen-

to da redacción desta PXA, foi cursada a solicitude para poder participar no Plan Proxecta, 

acompañando esta da lista de profesorado-coordinador e participante: 

Apuntámonos a non beber 

Dentro das actuacións educativas orientadas á prevención do consumo de drogas, solici-

tamos este curso unha nova modalidade do Plan Proxecta destinada á concienciación dos 

riscos que comporta o consumo de alcohol entre os escolares que por idade están na pri-

meira etapa da súa adolescencia. Esta intervención educativa está pensada para o alumado 

de 1º ESO. 

Clases sen fume 

Somos conscientes da necesidade de crear uns hábitos saudables de vida entre os 

adolescentes. Ao mesmo tempo, sabemos que o inicio a idades temperás do consumo de 

tabaco pode abrir as portas ao consumo doutras drogas. Así pois, dende unha óptica 

netamente preventiva continuamos coa presenza do centro escolar neste programa para o 

presente curso, sendo os grupos destinatarios desta intervención educativa os grupos-clase 

de 2º ESO. 

Quérote + 

As leis educativas en vigor descoidan seriamente a educación afectivo-sexual nos 

currículos escolares na medida en que as poucas disciplinas académicas que permitían 

abordar estes temas tan sensibles para os adolescentes foron eliminadas pola LOMCE 

(nomeadamente a Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos e a Educación 

ético-cívica). A transversalidade non é garantía suficiente para asegurar unha adecuada 

educación afectiva e sexual. Partindo destas graves carencias do sistema educativo en 

España e Galicia, acollémonos un ano máis a este programa para paliar estas eivas e 

atender aos demandas de mozas e mozos. Este programa, tanto na modalidade de materiais 

para traballar na hora de titoría como na de obradoiro, vai destinado aos alumnos que 

cursan 3º ESO e 1º FPB. 

14. Outros plans e proxectos nos que 
participa o centro 

14.1 Formación para o emprego (AFD) 

Tal como viña sucedendo en cursos anteriores, durante este ano académico intentaremos 

continuar coa oferta de cursos AFD. No momento de redactar este documento, aínda non 

se asinou o Acordo de colaboración entre a Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional e a Consellería de Economía, Emprego e Industria, mediante o cal 
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se concreta anualmente a oferta destas ensinanzas nos centros públicos que impartan 

ensinanzas de formación profesional da nosa Comunidade Autónoma.  

 Para o desenvolvemento destas actividades formativas utilízanse os espazos, 

equipamentos e, na medida do posible, o profesorado do centro. 

14.2 Proxectos internacionais: Erasmus+ 

O centro ten unha longa tradición na participación en programas internacionais. Conta coa 

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 e participa en diferentes proxectos 

orientados á mobilidade de alumnado de FP para realizar prácticas laborais e de profeso-

rado para realizar tarefas de tipo organizativo e de intercambio de boas prácticas: 

– Erasmus+ KA103 Praxeuropa (2018 e 2019), concedido á Dirección Xeral de Educa-

ción, FP e Innovación Educativa que lidera un consorcio no que participa o IES Pluri-

lingüe Antón Losada Diéguez, dentro do que se ofertan mobilidades de profesorado e 

mobilidades de alumnado de ciclos superiores para realizar a FCT, en países europeos.   

– Erasmus+ KA107 2019-1-ES01-KA107-063590, de mobilidade a países fora da C.E. 

– Erasmus+ KA102 Practicum Depo (2018 e 2019). Proxecto liderado pola Deputación 

de Pontevedra, de mobilidade para a realización de prácticas de persoas tituladas en FP. 

– Erasmus+ KA102 2019-1-ES01-KA102-063732, concedido á Dirección Xeral de Edu-

cación, FP e Innovación Educativa que lidera un consorcio no que participa o IES Plu-

rilingüe Antón Losada Diéguez, dentro do que se ofertan mobilidades de profesorado e 

mobilidades de alumnado de grao medio e profesional básico para realizar a FCT, en 

países europeos.  

Para intentar afondar na internacionalización do centro, preténdese participar nas novas 

convocatorias para a solicitude de proxectos no marco Erasmus+ KA102, KA103 de mo-

bilidades en FP e ensino superior, e KA202 de asociacións estratéxicas. Ademais, iniciá-

ronse contactos con centros de Grecia e Polonia para o desenvolvemento de proxectos de 

colaboración e intercambio, no marco de e-twining.  

Para potenciar, coordinar e dar soporte a todas estas iniciativas relacionadas coa inter-

nacionalización, contamos coa coordinación de programas europeos do noso centro, que 

será desempeñada durante este curso polo profesor Juan Antonio Fernández Mañá.  

14.3 Proxecto E-DIXGAL 

O centro está adscrito ao proxecto Abalar desde o curso 2010 - 2011. Na actualidade exis-

ten catro aulas con equipamento informático, de rede e multimedia do proxecto Abalar. As 

correspondentes os grupos A e B de 1º e 2º da ESO. 

Cómpre salientar que, debido a posta en marcha do proxecto E-DIXGAL para a crea-

ción dun entorno virtual de aprendizaxe baseado no libro dixital, suprimiuse desde a Con-

sellería de Educación o mantemento do equipamento Abalar obsoleto. Isto supón, na prác-

tica, a imposibilidade de garantir o perfecto estado e funcionamento dos equipos corres-

pondentes. 

Neste curso 2019-2020 continuamos co proxecto E-DIXGAL iniciado no curso escolar 

2018-2019. Como segundo ano deste centro adscrito a este proxecto incorporáronse os 

grupos A e B de 2º da ESO, continuando os grupos A e B de 1º da ESO. 

O centro considera imprescindible poder contar con este equipamento para poder seguir 

desenvolvendo o Plan de Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC) do centro e 

poder acadar os obxectivos presentes neste, que se detallan a continuación. 

O coordinador E-DIXGAL será o docente Jesús Antonio García Rañales. 
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14.3.1 Obxectivos a curto prazo 

Obxectivos Xerais 

 Facilitar a obtención e análise crítica de información. 

 Converter as TICs nun elemento integrador dando as mesmas oportunidades ó 

alumnado con independencia da súa condición social/cultural. 

 Uso das TIC para atención á diversidade, potenciando o uso de materiais e estrate-

xias que permitan un aprendizaxe autónomo. 

 Impulsar a comunicación entre a comunidade educativa e o contorno globalizado 

como unha forma de aprender a respectar outras formas de pensamento e de cultu-

ra. 

Obxectivos respecto do alumnado 

 Facilitar o acceso ós recursos de Internet ó alumnado evitando discriminar. 

 Usar programas e contornos que faciliten a aprendizaxe e adquisición de habilida-

des, destrezas e coñecemento, aumentando a motivación do alumnado. 

 Usar as TIC como medio de creación, integración e potenciación de valores sociais 

e expresión de ideas con liberdade de expresión, tolerancia e respecto. 

 Potenciar o traballo en grupo. 

 Desenvolver o hábito de lectura e escritura 

Obxectivos respecto do profesorado 

 Incorporar a unha porcentaxe importante dos docentes no uso das TIC na aula. 

 Uso das TIC como medio facilitador para incorporar novas prácticas docentes máis 

conformes co alumnado e sociedade actuais e como medio para elaborar materiais 

de traballo para o alumnado. 

 Mellora da atención á diversidade, fomentando a aprendizaxe autónoma co uso de 

ferramentas adecuadas. 

 Facilitar a comunicación cos compañeiros deste e doutros centros, que permita 

compartir materiais e experiencias, fomentando o traballo en grupo. 

Obxectivos respecto dos pais e nais 

 Potenciar a comunicación coa Comunidade Educativa e o contorno, a través da 

web. 

 Proporcionar información actualizada do proxecto educativo de centro, oferta edu-

cativa, actividades, etc.  

14.3.2 Obxectivos a longo prazo 

 Incorporar a todo o persoal docente do centro no uso das TIC. 

 Propiciar a investigación e a innovación educativa, en busca dunha mellora do ren-

demento escolar do alumnado. 

 Acadar unha alfabetización dixital real entre o alumnado. 

 Incorporar as TIC como unha ferramenta máis para obter información e xerar co-

ñecemento no alumnado. 

14.4 Proxectos de innovación no ámbito da FP 

No curso 2019-2020, entre outras iniciativas innovadoras, desenvólvese un proxecto de 

innovación premiado na Resolución do 30 de abril de 2019 da Dirección Xeral de Educa-
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ción, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se resolven os premios para 

o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de 

innovación didáctica no ámbito da formación profesional en centros públicos dependentes 

da Consellería de Educación, Universidade e Formación profesional onde se impartan en-

sinanzas de formación profesional, convocados na resolución do 19 de decembro de 2018.  

Este proxecto deberá estar concluído para expoñer os seus resultados na vindeira edi-

ción do FP Innova Galicia 2019, Congreso de Innovación na Formación Profesional, pre-

visto para a primavera do 2020. De seguido apórtase a información sobre o proxecto: 

Proxecto: AQUAMÓBIL ADAPT 

Departamento de Transporte e mantemento de vehículos 

Premio: 10.142,22 € 

– Coordina: IES Montecelo 

– Centro colaborador: IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez 

– Empresas e entidades colaboradoras: 

 Amencer Aspace 10.142,22 € 

 Motos Marque 

 Arousa Fiber S.L. 

Por outra parte, tense solicitado un proxecto ao Ministerio de Educación y Formación Pro-

fesional, ao abeiro da Resolución de la Secretaria de Estado de Educación y Formación 

Profesional de 16 de septiembre de 2019, por la que se convocan ayudas destinadas a la 

realización de proyectos de innovación aplicada y transferencia del conocimiento en la 

Formación profesional del Sistema Educativo. De seguido apórtase a información sobre o 

proxecto: 

Proxecto: CLT: A nova carpintaría de armar. 

Departamento de Madeira, moble e cortiza 

Orzamento: 170.000 € 

– Coordina: IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez 

– Centro colaborador: IES Cotes Baixes (Alcoi). 

– Centro colaborador: IES Antonio Calvin (Almagro). 

– Empresas ou entidades colaboradoras: 

 EGOIN, S.A. 

14.5 FP dual 

Neste curso 2019-2020 continuarase coa experiencia iniciada o anterior anterior coa em-

presa Santos Cocina y Baño S.L.U., na modalidade de FP dual de réxime ordinario. Este 

curso, ademais de repetir con 2 alumnos nesta empresa, iniciamos a colaboración coa em-

presa Martinez Otero Contract SL que acollerá 4 alumnos nesta mesma modalidade de FP 

dual de réxime ordinario.  

O alumnado incorporado á modalidade de FP dual de réxime ordinario levará a cabo a 

súa actividade na empresa, cumprindo o horario laboral, desde principios do mes de xanei-

ro ate a data da avaliación final. De ser necesario, o equipo docente, en consenso coa em-

presa, establecerá no período de abril a xuño actividades de reforzo e complemento da 

formación deste alumnado seleccionado. Ditas actividades poderán desenvolverse utili-

zando a aula virtual ou incluso en sesións presenciais no centro. 

Ademais, o Dinamizador de FP dual do centro, Manuel Anxo Valcárcel Valladares, de-

senvolverá actividades de promoción e difusión da FP dual de cara a incrementar a oferta 
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de FP no noso centro, dentro desta modalidade. 

14.6 Participación no VI Campionato Galego de Forma-
ción Profesional GaliciaSkills 2020 

Galiciaskills 2018, celebrado en Silleda os días 28, 29 e 30 de novembro de 2018, contou 

por primeira vez coa participación dun alumno do IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez, 

acompañado polo seu titor, Juan Antonio Fernández Mañá. No vindeiro 2020 volverá a ce-

lebrarse esta competición, e a Dirección do centro formulou como reto para o profesorado 

e alumnado de FP a participación nesta competición. Durante o presente curso deberá de-

senvolverse a preparación dos alumnos que poidan ter posibilidades de competir no vin-

deiro GaliciaSkills 2020. 
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CAPÍTULO 3 

15. Programa anual de actividades 
complementarias e extraescolares 

No Anexo V atópase o Programa anual de actividades complementarias e extraescolares 

para o curso 2017-2018. 

16. Organización, funcionamento e ho-
rarios de biblioteca 

A docente María Inés López Nodar  desempeñará o posto de dinamizadora da biblioteca 

durante este curso. Ten tres horas de dedicación semanal, claramente insuficientes para 

todas as actividades que programa ao longo  do curso. 

A biblioteca participa no Plan de mellora das bibliotecas escolares (PLAMBE) e conta 

cun club de lectura (dividido en cinco seccións) que se reúne semanalmente e que conta 

cunha nutrida representación do alumnado de todos os cursos do centro, así como do 

claustro de profesores. Este ano solicitouse tamén a participación no programa de “Radio 

na Biblio”. 

Durante todo o horario no que a biblioteca permanece aberta para o alumnado, hai 

sempre, como mínimo, un profesor ou profesora de garda. Ademais da dinamizadora, a 

biblioteca é atendida en horario de 9:35 a 13:35 polo seguinte profesorado: 

– Dolores Touceda Loureiro 

– Carmen Castro Cao 

– Miguel Ángel López Adán 

– Francisco Xabier Barreiro Carracedo 

– Benedicta Jesusa García Blanco 

– Carlos Santos Fernández 

– Afonso García Penas 

– José Eijo Blanco 

– Celia Penide Aller 

– Luís Miguel López Fariña 

– Laura Neira Rodríguez. 

– Concepción Dolores Carbajal Villaverde 

– Elena Calviño Riveira 

– Carmen Diéguez González 

– Eladio Fernández Manso 

– Socorro Goldar Pazos 
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O horario de atención aos usuarios da biblioteca é o que figura na táboa seguinte: 

Horas Luns Martes Mércores Xoves Venres 

1ª      

 

2ª Dolores Touceda  Eladio Fernández   

 
F.X. Barreiro 

Laura Neira 

Elena Calviño 

Benedicta García 

Elena Calviño 

Luís M. López 

Laura Neira 

Eladio Fernández 

F.X. Barreiro 

Carmen Diéguez 

3ª C. Carbajal Celia Penide Carmen Castro Laura Neira Afonso García 
 

4ª José Eijo Inés López Carlos Santos Inés López Miguel A. L. 

 
Benedicta García 

Luís M. López 

Carmen Diéguez 

Socorro Goldar 

Eladio Fernández  
Socorro Goldar 

F.X. Barreiro 

Carmen Diéguez 

F.X. Barreiro 

Carmen Diéguez 

5ª      

6ª      

17. Formación en centros de traballo 
O módulo profesional de formación en centros de traballo (FCT) é un módulo obrigatorio 

en todos os ciclos formativos de formación profesional que se desenvolve en empresas ou 

institucións en situacións reais de traballo. Este módulo profesional ten como finalidade 

completar a adquisición das competencias profesionais propias de cada título alcanzadas 

no centro educativo. 

No noso centro temos alumnado de ciclos formativos de grao profesional básico, grao 

medio e superior, que deberán completar a súa formación coa realización destas prácticas 

formativas. Desde o curso 2006-2007 están rexistrados na aplicación informática de xes-

tión da FCT todos os datos sobre o desenvolvemento deste módulo. Na seguinte táboa 

achégase o histórico de alumnos que realizaron a FCT e o nº de empresas coas se asinaron 

convenios nos últimos cursos: 

Curso Alumnos que realizan A FCT Empresas  

2006-2007 11 11 

2007-2008 5 5 

2008-2009 27 20 

2009-2010 51 46 

2010-2011 63 48 

2011-2012 49 38 

2012-2013 57 49 

2013-2014 68 50 

2014-2015 66 54 

2015-2016 49 37 

2016-2017 64 46 

2017-2018 73 55 

2018-2019 9 8 

Total general 592 

Eses 592 alumnos fixeron as súas prácticas en 253 empresas diferentes coas que se asi-

naron convenios específicos para a realización do módulo de FCT.  

No pasado curso realizaron a FCT 73 alumnos en 55 empresas diferentes.  

Durante o 1º trimestre deste curso 2018/2019, temos a 9 alumnos realizando a FCT, no 

período extraordinario de setembro a decembro, en 7 centros de traballo da nosa contorna. 

O seu reparto por ciclos é o seguinte: 

Ciclo formativo Nº de alumnos na FCT no 1º trimestre 

CB Servizos administrativos (LOMCE) 0 

CM Electromecánica de vehículos automóbiles 
(LOE) 2 

CM Carpintaría e moble (LOE) 0 
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CM Emerxencias e protección civil (LOE) 4 

CM Sistemas microinformáticos e redes (LOE) 1 

CM Instalacións de telecomunicacións (LOE) 1 

CS Administración e finanzas (LOE) 2 

Total 9 alumnos 

As empresas nas que están desenvolvendo as prácticas son as seguintes: 

CIF EMPRESA 

A15456585 Altia Consultores SA 

B15259765 Sistemas de Seguridade A1 S.L. 

B36213585 Autos Buenos Aires Galicia S.L. 

B36399475 Ausavil2 S.L. 

B36411494 Gestoso Valdes S.L. 

G15556335 Agrupación Voluntarios de Protección Civil de Santiago 

G36010742 Asociación Comarcal de Empresarios 

P1506600D Concello de Padrón 

O alumnado matriculado en 2º curso, que supere todos os módulos, fará as prácticas no 

período ordinario de realización da FCT (3º trimestre). Na táboa seguinte aparece a distri-

bución por ciclos formativos do alumnado potencial para a realización da FCT. 

Alumnado de 2º curso de ciclos formativos 

Ciclo Nº de alumnos 

2º CS Administración e finanzas (LOE) 5 

2º CM Carpintaría e moble (LOE) 5 

2º CM Electromecánica de vehículos automóbiles 
(LOE) 14 

2º CM Emerxencias e protección civil (LOE) 23 

2º CM Instalacións de telecomunicacións (LOE) 7 

2º CM Sistemas microinformáticos e redes (LOE) 17 

2º CB Mantemento de vehículos (LOMCE) 8 

2º CB Servizos administrativos (LOMCE) 9 

Total xeral 88 

O titor de 2º curso de cada un dos ciclos formativos, en colaboración co coordinador de 

FCT do centro, encargaranse de atopar as empresas adecuadas para o desenvolvemento da 

FCT. No caso do CM Emerxencias e protección civil, que se oferta ao abeiro dun acordo 

de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza e a Consellería Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, para 

atopar os centros de traballo adecuados contarase coa colaboración da Academia Galega 

de Seguridade Pública e do Coordinador do ciclo. 

18. Programa de formación do profeso-
rado do centro. 

18.1 Plan de Formación Permanente do Profesorado 

Durante o presente curso o centro desenvolverá o terceiro ano do Programa de Formación 

Permanente do Profesorado (PFPP), que iniciou o curso 2017-18 e que estará formado por 

dous itinerarios. Ao ser o segundo ano en que o centro forma parte tanto da Rede de 

centros plurilingües e da Rede de centros E-DIXGAL, as dúas liñas de formación estarán 

orientadas á formación do profesorado tanto en ensinanzas en modalidade CLIL como na 

utilización das ferramentas TIC propias do programa E-DIXGAL. 

Para ambos itinerarios, coa coordinación do CFR se estableceu a seguinte estrutura: 
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– Implantación e potenciación da utilización das ferramentas TIC corporativas para o seu 

uso no ámbito da educación en plataformas virtuais, organización do centro e comuni-

cación coas familias a través da tecnoloxía E-DIXGAL. Para este itinerario se estable-

ceu, un seminario de 20 horas de duración e unhas xornadas de formación no propio 

centro de 10 horas. O profesorado participante neste itinerario será todo aquel que im-

parte clase en 1º e 2º de ESO. O coordinador do mesmo será o docente Jesús Antonio 

García Rañales. 

– Formación do profesorado CLIL. Establécese, de novo, un seminario de 20 horas e 

unhas xornadas formativas no propio centro de 10 horas de duración. O profesorado 

participante será o que integra o departamento de Inglés, as titoras dos grupos de 1º de 

ESO e o profesorado CLIL. A coordinadora deste itinerario será a docente Socorro 

Goldar Pazos. 

O coordinador do PFPP será o xefe de Estudos de Adultos, Emilio Villanueva López. 

. 
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