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BOSQUEXO  DE TEMAS A TRATAR NA REUNIÓN COAS FAMILIAS 

1.- Horario da clase. 

2.- Nome do profesorado que imparte as distintas áreas no grupo. 

3.- Membros do Equipo Directivo. 

4.- Informar da hora  que o/a titor/a ten destinada  para a recepción dos pais. 

5.- Informar da hora que cada profesor/a que imparte no grupo, ten destinada para a recepción das 

familias (cumpriría avisar con antelación). 

 6.- Normas do Centro (necesarias para a boa convivencia). 

1. Faltas de asistencia: 

o Enviaranse a través do móbil ao día  seguinte de faltar, sen poñer a qué asignaturas. 

Xustificaranse a/o titor/a. 

o As familias poderán xustificalas remitindo a xustificación ó/á titor/a. 

2. Faltas de puntualidade 

o Son inxustificables, agás en casos específicos (…). 

3. Faltas contrarias ás normas de convivencia 

o Referidas ao comportamento do alumnado durante a súa permanencia no centro 

(tempo de clase, de lecer…). 

4. Autorización das familias para actividades complementarias ou extraescolares. Daráselles para 

firmar cando proceda. 

5. Non saír da aula nos intervalos entre clase e clase 

6. Non saír do centro educativo  sen autorización.  O alumnado non pode abandoar o centro nos 

períodos de lecer. 

7. Prohibición de comer dentro  do centro 

7.-  Criterios de Titulación de 4º ESO 

(DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia). 

1. Os alumnos e alumnas que obtivesen unha avaliación, ben positiva en todas as 

materias, ou ben negativa nun máximo de dous, sempre que estas non sexan de forma 

simultánea Lingua Castelá e Literatura, e Matemáticas, obterán o título de Graduado en 

Educación Secundaria Obrigatoria. A estes efectos: 
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 a) As materias coa mesma denominación en diferentes cursos de Educación 

  Secundaria Obrigatoria consideraranse como materias distintas. 

 b) Sen prexuízo do anterior, para obter o título será preciso que o equipo 

  docente considere que o alumno ou alumna alcanzou os obxectivos da etapa 

  e adquiriu as competencias correspondentes. 

 c) Os títulos de Graduado en ducación Secundaria Obrigatoria permitirán 

  acceder indistintamente a calquera das ensinanzas postobrigatorias  

  recollidas no artigo 3.4 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de acordo 

  co establecido no artigo 2 do R eal Decreto -562/2017, de 2 de xuño. 

Enlace á presentación web sobre ESO - LOMCE 

8.-  Criterios de promoción de 1º e 3º ESO  

 (DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

 obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia). 

1. Os alumnos e as alumnas terán promoción de curso no caso de superaren todas as 

materias cursadas ou teren avaliación negativa en dúas materias como máximo, e repetirán 

curso cando teñan avaliación negativa en tres ou máis materias, ou en dúas materias 

que sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá 

e Literatura e Matemáticas. 

De forma excepcional, poderá autorizarse a promoción dun alumno ou unha alumna 

con avaliación negativa en tres materias cando se dean conxuntamente as seguintes 
condicións: 

a) Que dúas das materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente Lingua 

Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa 

non lle impide ao alumno ou á alumna seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas 

favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa. 

c) Que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de atención educativa propostas 

no consello orientador. 

Poderá tamén autorizarse de xeito excepcional a promoción dun alumno ou unha alumna 

con avaliación negativa en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega 

e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, cando o equipo 

docente considere que o alumno ou a alumna poden seguir con éxito o curso seguinte, que 

teñen expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución 
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educativa, e sempre que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de atención 

educativa propostas no consello orientador. 

Enlace á presentación web sobre ESO - LOMCE 

9.- Atención á Diversidade 

 O Plan Xeral de atención á diversidade do centro contempla as seguintes medidas: 

• PMAR (Programa de mellora da aprendizaxe e o rendemento): Orientado ao alumnado 
repetidor en primaria e/ou secundaria. Existe 1 programa de un ano de duración (3º da 
ESO)  

• Agrupamentos flexibles: Orientado ao alumnado de 1º e 2º curso da ESO que presenta 
dificultades nas áreas de Lingua e/ou Matemáticas. Só se informa á familia da inclusión 
do/da alumna no grupo flexible, a medida e de carácter transitorio podendo 
reincorporarse ao curso ordinario. 

• Adaptacións Curriculares: Modificacións significativas do currículo que afectan aos 
contidos básicos das áreas e que están orientadas ao alumnado con necesidades 
educativas especiais (Déficit académico ou sobredotación).   

• PROA: Pendentes da convocatoria do programa e valorar facer a solicitude para o curso 
2019/20. O obxectivo é mellorar as perspectivas escolares do alumnado con dificultades, 
a través do traballo ou apoio organizado para a adquisición das destrezas básicas que lle 
faciliten a incorporación plena ao ritmo de traballo ordinario e ás esixencias das 
diferentes materias. Os seus destinatarios son o alumnado de educación educación 
secundaria obrigatoria que presenta dificultades e problemas de aprendizaxe, así como 
aquel con desvantaxe educativa polo contorno sociocultural no que se desenvolve. 
Realízase en horario extraescolar.  

10.- Información xeral: 

1. Información sobre o Programa AbalarMóvil: 

  As familias que descarguen abalarMóbil van a poder dispoñer das seguintes  
  funcionalidades:  

• Acceder aos datos persoais 
• Consultar as cualificacións 
• Consultar e xustificar as faltas de asistencia 
• Consultar as faltas de conduta 
• Solicitar unha cita de titoría 
• Consultar os datos do centro educativo 
• Consultar os avisos ou notificacións por parte do profesorado ou do centro educativo. 
• Consultar as  incidencias creadas polo profesorado 
• Modificar o idioma da aplicación 

 Lembrar actualizar a aplicación e, no caso de telo modificado, proporcionar o novo 

 número de móvil en secretaria  

2. O Departamento de Orientación tamén ten horas de dedicación a país/nais e alumnos 

para informar e/ou asesorar sobre opcións académicas, profesionais, problemas escolares etc. En 

principio, previa cita, recibe ás familias os venres 11:45 h. a 12:35 h. 
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3. Traballo a realizar na hora de Titoría coa colaboración de organizacións externas ao 

 centro (Cruz Vermella, Concello de Lugo, Plan Proxecta) orientadas á mellora das 

 estratexias de aprendizaxe, hábitos alimentarios, educación afectivo-sexual etc. 

4. Na páxina web do centro no apartado Xefatura de estudios atópase un acceso ao Plan 

de Convivencia / Botar unha ollada ás páxinas dende a 31 á 34. 

5. Evitar as reclamacións directas a Inspección educativa, seguir o protocolo: profesor/a -

 titor/a – Equipo directivo – Inspección 

6. Edixgal: Informar sobre a implantación do programa, existirán “taquilllas” para o uso 

 persoal do alumnado onde poderán gardar os equipos. Lembrar a responsabilidade das 

 familias respecto ao estado dos ordenadores persoais.  

7. STEMbach: Informar da existencia do bacharelato de excelencia e os criterios de 

 admisión nos que primará a nota media da etapa de secundaria. 

8. Club de Letras: Informar sobre a creación dun grupo de traballo orientado cara á 

promoción e visibilización do saber vencellado ás Ciencias Sociais e as Humanidades.   

11.- Enfermidades crónicas e Alerta escolar. 

• Solicitar información respecto a existencia de enfermidade crónica do alumnado. 

• Presentar informes médicos nos que se faga constar as circunstancias que poden afectar ao 

alumnado: tratamentos farmacolóxicos, alerxias, incompatibilidades alimentarias, 

tratamentos psicolóxicos, etc. 

• Asinar folla de autorización para proporcionar información ao profesorado de datos 

referidos á saúde do alumno/a. En administración ou no Departamento de Orientación  

• No caso de existir risco de crises que poidan poñer en perigo ao/á alumno/a solicitar a 

inclusión no Programa de Alerta Escolar. Enlace a protocolo de Urxencias Sanitarias    

12.- Situación Familiar 
 

• Informar da necesidade de comunicar situacións familiares onde existan autos xudiciais que 
concreten as relacións dos proxenitores cos fillos/fillas. (Custodia, patria postestade, outras 
medidas) 

mailto:augusti@edu.xunta.es
http://www.ieslucus.es/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslucusaugusti/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslucusaugusti/system/files/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA_BORRADOR_FINAL.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslucusaugusti/system/files/PLAN%20DE%20CONVIVENCIA_BORRADOR_FINAL.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/system/files/urxencias_sanitarias_e_enfermidade_cronica_completo_.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/system/files/urxencias_sanitarias_e_enfermidade_cronica_completo_.pdf

