
 
 
 
 
 

OBXECTIVOS XERAIS 
 
 
 

A finalidade principal de todo o sistema escolar non universitario é a 
formación humana integral de cada persoa. 

 
 Como obxectivo fundamental o I.E.S. “Manuel García Barros” proponse 
fomentar unha educación o máis completa posible nun ambiente de traballo e 
respecto que permita a todo o noso alumnado dotarse de medios adecuados para a 
súa vida. Para lograr este obxectivo teremos en conta tanto a calidade do ensino 
como as necesidades específicas dos alumn@s do noso entorno xeográfico. 
 Esa educación completa debe tender a unha formación que reúna calidade, 
enraizamento no medio, sen esquecer unha gran apertura ao mundo que nos rodea 
dentro do marco da globalización xeral que imprime a sociedade actual, pero todo 
iso acompañado dunha formación en valores persoais e sociais realmente 
democráticos. 
 O Instituto é unha comunidade de convivencia, traballo e estudo: os seus 
obxectivos deben procurar a posibilidade que o noso alumnado poida ter un 
desenvolvemento humano e intelectual completo, nunha situación de convivencia de 
todos dentro dun marco de tolerancia e respecto á liberdade do individuo 
(personalidade, conviccións, ideoloxía ou crenzas). 
 Os obxectivos xerais son amplos pois deben poder ser asumidos por todas as 
persoas que asuman valores democráticos. Non pretenden ser metas que deban ser 
alcanzadas por todos, senón que deben ser orientacións para o desenvolvemento 
das capacidades de cada alumn@. 
 



 
OBXECTIVOS PEDAGÓXICOS 

 
 

• Crear as mellores condicións para favorecer o desenvolvemento persoal do 
alumn@, tratando de que adquiran unha formación reflexiva e crítica, 
adecuada ao mundo no que viven. 

• Enriquecer ó alumnado con prácticas de actitudes de respecto, comprensión 
e compañeirismo. Lograr unha conciencia social. 

• Fomentar o coñecemento respecto os costumes e tradicións da nosa 
comunidade. Lograr unha conciencia de identidade. 

• Potenciar un réxime de coeducación. Lograr unha conciencia de xénero. 
• Proporcionar información escolar. 
• Fomentar o gusto pola lectura. 
• Contribuír á normalización lingüística. 
• Desenvolver a capacidade de observación, así como a adquisición de hábitos 

de traballo para “aprender a aprender” 
• Favorecer a integración do alumnado de todo tipo:  multiculturalidade. 
• Favorecer a atención á diversidade do alumnado. 
• Organizar actividades complementarias e extraescolares que redunden na 

mellor formación do alumnado. 
• Diminuír a taxa de fracaso escolar. 
 

 
 

ÁMBITO INSTITUCIONAL 
 
 

• Fomentar a participación na xestión do centro dos integrantes da comunidade 
escolar. 

• Manter relación con outras institucións. 
• Potenciar a participación dos pais/nais no centro.  
• Contribuír á formación profesional continuada do profesorado e PAS. 
• Colaborar nas actividades que coa finalidade de formación organicen os 

diversos colectivos, sempre que teñan un carácter cultural, democrático e non 
partidista. 

• Promover a dotación, mantemento de instalacións e material necesario. 
 
 


