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O IES “Manuel GARCÍA BARROS”: 

O centro conta cos grupos habituais na ESO (3 grupos nos 4 cursos,  un

PMAR (Programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento) no 2º e no 3º da

ESO, e cos tres Bacharelatos (3 grupos en cada un dos dous cursos). 

- Proxecto Abalar no dous primeiros cursos da ESO

- Sección Bilingüe en 3º ESO.

-  É un centro acreditado como Centro de Prácticas para a realización do

Prácticum do Master en Formación do Profesorado.

- Ten a consideración de CENTRO CREATIVO de referencia nacional para o

Ministerio de Cultura (Premio Crearte).

-  Participa  no  programa  de  cursos  para  a  formación  complementaria  en

linguas estranxeiras do alumnado, CUALE, na materia de Francés.

- Proxecto lector de centro

-  Plan  de  Mellora  de  Bibliotecas  Escolares  formando  parte  da  Rede  de

bibliotecas escolares galegas.

- O PE do centro segue vixente para este curso

- O PC está en trámite pois hai que aplicar as modificacións obrigatorias por

mor da aplicación da nova normativa.
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1.- OBXECTIVOS:
XERAIS:

- Insistir  no  pleno  desenvolvemento  da  personalidade  e  das  capacidades
dos/das alumnos/as en todos os ámbitos.

- Xerar  un  clima  de  convivencia,  apoio  e  respecto  entre  os  diferentes
estamentos da comunidade educativa. Coñecer cales son os nosos dereitos e
os nosos deberes.

- Fomentar hábitos de aforro enerxético e consumo responsable dos recursos
no centro, así como actitudes de respecto polo medio ambiente nos membros
da comunidade educativa.  

CONCRETOS:
Todos os cursos pasados intentamos, entre outras cousas:

- Posibilitar un marco adecuado á continuación das seccións bilingües.
- Continuar  incidindo  na  consecución  de  material  adecuado  para  o

desenvolvemento da actividade docente.
-  Estudiar a posibilidade de solicitar ampliación das líneas do Bacharelato.
-  Incentivar o uso do galego por parte de toda a Comunidade Educativa.

Solicitar á Administración educativa diversas melloras no edificio: 
1.- Instalación dun ascensor.
2.- Reforma urxente do ximnasio e os seus servizos.
3.- Reforma e cambio de parte da carpintaría metálica do edificio.
4.-  Solicitar as portas de entrada con barra de seguridade.
5.-  Continuar  co  cambio  dos falsos  teitos  comezado hai  varios  anos pola
Administración e abandonado sen rematar. É de salientar que a continuidade
neste senso fíxose a costa do presuposto do centro.
6.- Adecuación do recinto exterior: pintado, campos deportivos, iluminación...

- Melloras a realizar co orzamento do centro: 
 Adicar unha parte importante do orzamento a diversos arranxos puntuais

de distintas aulas e recintos escolares. 
 Continuar co cambio dos falsos teitos.

Obxectivos específicos para o curso académico (Capítulo 1 da PXA):
1.1.

 Seguir  coa  actualización  páxina  web  do  centro:  ao  longo  do  curso
vaise  cambiar  a  estrutura  da  páxina  para  facela  máis  dinámica  e
sinxela de consultar a toda a comunidade educativa, plasmando nela
todo aquelo que ocorre no centro e pode ser de interese. Apartado
alumnos, profesores, familias...

 Posta en marcha do programa corredores-recreos. Vista a necesidade,
o curso pasado de reforzar estes puntos, dende Xefatura propúxose,
para  este  curso  escolar,  unha  intensificación  da  vixiancia  nos
corredores  por  parte  do  persoal  non  docente  e  sobre  todo  do
profesorado de guardia neses momentos e do profesorado en xeral
recordando o peche obrigatoria das aulas.
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 Revisión e actualización das Normas de organización e funcionamento.
Tema a  tratar  no  primeiro  trimestre  do  curso.  Temos que facer  un
traballo  de  actualización  para  poder  axustarse  á  normativa  vixente,
eliminando o que xa non serve.

1.2. Medidas a desenvolver para a súa consecución:
 Reunións do equipo directivo
 Presentación na Comisión de Coordinación Pedagóxica
 Presentación ao Claustro
 Aprobación no Consello Escolar

1.3. Recursos previstos para o efecto:
 Dedicación das horas de reunión do equipo directivo e aproveitamento

de moitas horas de garda de dirección
 Elaboración do material
 Envío aos membros da CCP
 Debate na CCP. Conclusións
 Envío ao Claustro
 Debate no Claustro. Conclusións
 Envío ao CE. Debate. Conclusións e aprobación
 Envío á Inspección
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 2.- O CENTRO: FUNCIONAMENTO e ORGANIZACIÓN 

- 2.1. Calendario escolar.
- 2.2. Horario xeral do centro.
- 2.3. Alumnado. Grupos.
- 2.4. Aulas especiais.
- 2.5  Seccións bilingües
- 2.6. Materias optativas.
- 2.7. Atención á diversidade.
- 2.8. Equipo directivo.
- 2.9. Claustro de profesores.
- 2.10. Departamentos.
- 2.11. Persoal de administración e servizos.
- 2.12. Consello Escolar.
- 2.13. Xunta de delegados. 
- 2.14. Comisión de Coordinación Pedagóxica
- 2.15. Observatorio da convivencia.
- 2.16. Comisión económica.
- 2.17. Equipa Normalización e Dinamización Lingüística.
- 2.18. Auxiliares conversa en linguas estranxeiras.

2.1. Calendario escolar:
“Na  educación  secundaria  obrigatoria,  no  bacharelato  e  (...)  a  impartición

efectiva de clases realizarase do día 15 de setembro de 2017 ao 21 de xuño de
2018,  ambos  incluídos.  Non  obstante  o  anterior,  para  o  segundo  curso  de
bacharelato  a  impartición  efectiva  de  clases  rematará  de  acordo  coas  datas
previstas  para  a  avaliación  final  de  bacharelato  para  o  acceso  á  universidade,
consonte o establecido no Real decreto lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas
urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei orgánica 8/2013, do
9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. Terán a consideración de días
lectivos os dedicados á impartición efectiva de clases e aqueles que se dediquen a
realización  das  probas  e  avaliacións  finais  das  convocatorias  ordinaria  e
extraordinaria”.  (Orde do 12 de xuño de 2017 pola  que se  aproba o  calendario
escolar para o curso 2017/2018, nos centros docentes sostidos con fondos públicos
na Comunidade Autónoma de Galicia).
VACACIÓNS DE NADAL: desde o día 22 de decembro 2017 ata o día 7 de xaneiro
2018, ambos inclusive.
ENTROIDO: días 12, 13 e 14 de febreiro de 2018. 
SEMANA SANTA:  desde o  día  24 de marzo  ata  o  2  de  abril  de  2018,  ambos
inclusive. 

DÍAS  FESTIVOS:  Son  días  festivos  os  así  declarados  pola  Consellería  de
Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia e as festas laborais de carácter
local publicadas por resolución da devandita consellería.
DÍAS NON LECTIVOS: Día do ensino: 7 de decembro 2017.
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O centro,  argumentando  razóns  de  tradición,  costume  e  conveniencia
pedagóxica,  solicitou  que  sexan  declarados  tamén non  lectivos  o  venres  13  de
outubro 2017 e o luns 30 de abril 2018. Estamos á espera da concesión por parte da
Administración educativa. 

2.2. Horario xeral do centro:
2.2.1. Horario lectivo: 
-  Mañá: dende as 8h 45’ h ata as 14h 25’. Seis sesións de cincuenta minutos con
dous descansos de vinte minutos.
- Tarde: martes: dúas sesións de cincuenta minutos, dende as 16h30’ ata as 18h10’.
O  mércores tarde, o horario é de 16h30’ ata as 19; dedícase ao programa CUALE,
reunións, claustros, actividades extraescolares, culturais, deportivas e outras.

As tardes dos outros días o centro permanecerá pechado dun xeito xeral. Non
hai disposición horaria nin de persoal de servizos nin de cargo directivo para poder
manter o centro aberto.

Durante o horario lectivo hai sempre un membro do equipo directivo de garda.
2.2.2.  Horas  e  condicións  da  dispoñibilidade  de  uso  das  instalacións  para  o
alumnado: Estas horas corresponden co horario lectivo. O alumnado pode pedir o
uso das instalacións sempre que non altere as actividades lectivas e ademais o
mércores pola tarde.

2.2.3. Horas e condicións en que o centro permanecerá aberto para a comunidade
escolar fóra do horario lectivo: Sempre que o sollicite coa suficiente antelación e non
interrumpa a actividade lectiva. 
As  reunións  da  ANPA son  de  xeito  xeral  as  20h  dos  martes  e  hai  persoal  de
conserxería a súa disposición.

2.2.4.  Horario de verán: O horario mentres se realice a matrícula é o horario de
oficina e máis se é necesario.
Aparte deses momentos o centro permanecerá aberto á atención ao público todos
os días e con teléfonos de contactos indicados na porta. Está asegurada a atención
persoal  ao público e a tramitación de documentación solicitada.  Está sempre de
garda un membro do equipo directivo do centro. 
Outro  centro  da  ESO permanece aberto  tamén para  unha atención  persoal  aos
interesados. Sempre hai un teléfono indicado para urxencias.

O  Claustro de  profesores  realizará,  preferentemente,  as  súas  sesións
ordinarias os martes ás 18h15’. De ter algunha reunión noutro día da semana, estas
serán ás 16h30’. Se é preciso, poderanse convocar sesións fóra deste horario.

Dun xeito xeral o Consello Escolar e a Comisión de Coordinación Pedagóxica
levarán a cabo as súas sesións ordinarias os martes ás 18h15’. 

Horario da secretaría do centro: as oficinas atenderán ao público polas mañás
no mesmo horario que as actividades lectivas. Con Dirección, Xefatura de Estudos e
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Secretaria é conveniente concertar cita telefónica, sendo horario preferente de 10 á
12 da mañá.

Ao abeiro da “Orde de 23 xuño de 2011 pola que se regula a xornada de
traballo  do  persoal  funcionario  e  laboral  docentes  que  imparten  as  ensinanzas
reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación” o centro organizou
as gardas de profesores para a entrada e saída dos alumnos. 

2.3. Alumnado. Grupos:
Están matriculados oficialmente 426 alumnos/as.
Grupos: o alumnado está repartido en 18 grupos máis 2 grupos de PMAR
ESO:  3 grupos de 1º
3 grupos de 2º 1  grupo de PMAR
3 grupos de 3º   1  grupo de PMAR
3 grupos de 4º 

BACHARELATO: 3 grupos de 1º.
         3 grupos de 2º.

 1º ESO A: 20 alumnos/as
 1º ESO B: 20 alumnos/as
 1º ESO C: 19 alumnos/as
 2º ESO A: 13 alumnos/as
 2º ESO PMAR:  8 alumnos/as
 2º ESO B: 21 alumnos/as 
 2º ESO C: 21 alumnos/as
 3º ESO A: 15 alumnos/as
 3º ESO PMAR:  8 alumnos/as
 3º ESO B: 23 alumnos/as
 3º ESO C: 25 alumnos/as
 4º ESO A: 29 alumnos/as 
 4º ESO B: 32 alumnos/as
 4º ESO C: 15 alumnos/as
 1º BACHARELATO A: 28 alumnos/as
 1º BACHARELATO B: 31 alumnos/as
 1º BACHARELATO C: 33 alumnos/as
 2º BACHARELATO A: 15 alumnos/as
 2º BACHARELATO B: 22 alumnos/as
 2º BACHARELATO C: 28 alumnos/as

2.4. Aulas especiais: 
Cada  grupo  de  alumnos/as  dispón  da  súa  aula.  Existen  outras  aulas  de

dedicación case exclusiva á materia correspondente como son as aulas dos grupos
de PMAR, e tamén: aula de pedagoxía terapéutica, aula de plástica, aula de debuxo
artístico, aula de volume, aula de música, aula de tecnoloxía, aulas de informática,
laboratorios e aulas de desdobre.
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As dúas aulas de informática, I  e II  terán uso preferente para a materia de
informática, TICs e as materias que as solicitaron. O resto do tempo poderán ser
usadas libremente  polo  profesorado.  Neste  curso  podemos engadir  un  aula  con
equipos informáticos a maiores pola dotación concedida.

O  uso  das  aulas  específicas  require  a  reserva  no  libro  de  anotacións
correspondente.

A sala de usos múltiples dedícase a exames, reunións, conferencias e outras
actividades.

O  ximnasio  do  Centro  é  claramente  insuficiente  para  as  necesidades  do
Centro, por isto coordinouse co Concello o uso do Pavillón Municipal de xeito que se
poidan impartir dúas sesións de Educación Física ó mesmo tempo.

Capítulo  aparte  merece  o  espazo  dedicado  á  BIBLIOTECA  polo  que  de
importancia ten na nosa concepción do ensino. Partindo da base de que temos que
dotar ao alumnado de técnicas para desenvolver as súas capacidades e dese xeito
adquirir os coñecementos adecuados, a Biblioteca é fundamental. Esta conta non só
con fondos documentais  impresos,  senón tamén noutros  soportes,  como CDs e
DVDs. No curso actual o horario de profesorado dedicado á biblioteca é de 19 horas
completas ademais de todos os recreos, é dicir 10 recreos e en cada un deles hai
dous profesores. O servizo de préstamo realízao o conxunto de profesorado que
constitúe o Equipo de Biblioteca, incluíndo a Coordinadora da Biblioteca, ademais
dos  profesores  que  teñan  gardas  nese  espazo.  Instaláronse  varios  ordenadores
para uso do alumnado.

Proxecto Abalar:  Nos dous  primeiros cursos da ESO están instalados por
parte da Administración educativa, os canóns e os ordenadores correspondentes ao
devandito proxecto así como as pizarras dixitais.

2.5.  Sección Bilingüe:  Organizouse unha  sección  de  inglés,  en  3º  da  ESO na
materia de Física e Química. 

2.6.  Materias  optativas  e  de  libre  configuración: oídas  as  familias  e  o
departamento de orientación

A concesión da materia elixida sempre estará condicionada ao cumprimento
da normativa vixente e ás posibilidades do centro.

A continuación indícase a optatividade que existe neste curso 2017-18.
1º ESO: As materias a elixir son entre Relixión católica ou Valores éticos. 

A 2º lingua estranxeira non é cursada por aqueles alumnos con dificultades,
sobre todo lingüísticas, a proposta da xunta de avaliación e do titor. Reciben clases
de reforzo, oídos as familias e o departamento de orientación.

Materia de libre configuración: Obradoiro Músical (Consellería)

2º ESO: Pódese elixir entre: Relixión católica ou Valores éticos.
A 2º  lingua estranxeira (francés)  non é cursada por  aqueles alumnos con

dificultades, , a proposta da xunta de avaliación e do titor. Reciben clases de reforzo,
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PMAR:  O  alumnado  que  é  autorizado  previamente,  proposta  segundo
establece a lexislación vixente, pode cursar o Programa de mellora da aprendizaxe e
do rendemento de dous cursos.

Materia  de  libre  configuración:  Investigación  e  tratamento  da  información
(Consellería)

3º ESO: Pódese escoller entre Relixión católica ou Valores éticos.
As  materias  optativas  neste  curso  son:  2º  lingua  estranxeira  Francés  e

Cultura Clásica. 
PMAR:  O  alumnado  que  é  autorizado  previamente,  proposta  segundo

establece a lexislación vixente, pode cursar o Programa de mellora da aprendizaxe e
do rendemento dun curso.

O  alumnado  que  é  autorizado  previamente  pode  a  materia  de  Física  e
Química na sección bilingüe de inglés. 

4º ESO:  Pódese escoller entre Relixión católica ou Valores éticos.
Existe o curso dirixido ás ensinanzas académicas e o dirixido ás ensinanzas

aplicadas. No primeiro caso os itinerarios son:
A: Troncais: Física e química

Bioloxía-Xeoloxía
B: Troncais:  Economía

Latín
No caso das ensinanzas aplicadas as materias troncais son dúas a escoller

entre tres: Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional
Tecnoloxía

Optativas: 
 Artes escénicas e danza
 Cultura científica
 Cultura clásica
 Educación plástica
 Filosofía
 Francés
 Música 
 Tic
 Tecnoloxía

1º BACHARELATO: 

No Bacharelato de ciencias débese escoller tres materias entre: 

Bioloxía e Xeoloxía.
Debuxo técnico I
Física e Química
Tecnoloxía Industrial I + Reforzo de Tecnoloxía 
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No  Bacharelato de Humanidades e ciencias sociais existen as dúas modalidades
coa materia de:

Latín I obrigatoria para humanidades 
Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I obrigatoria para os alumnos de

ciencias sociais.
O alumnado ten ademais que escoller tres materias entre:

Economía
Grego II
Historia do mundo contemporáneo
Literatura universal

As optativas nos dous bacharelatos poden ser:
Optativa A: cursarase unha entre:

Cultura científica
2ª lingua estranxeira: Francés
Tecnoloxías da información e da comunicación

Optativa B: cursarase unha opción entre:
Relixión + Reforzo de linguas

No Bacharelato de Artes escóllense dúas materias entre:
Cultura Audiovisual
Historia do Mundo contemporáneo
Literatura Universal

Neste curso académico non se imparte en 1º de Bach a opción de música.
Na opción de artes plásticas a oferta é:
Debuxo artístico
Volume
Música
Relixión
Reforzo de linguas
Cultura científica
Francés
Tic

2º BACHARELATO: 
Materias libre configuración: Antropoloxía Social e Cultural: Autorización con

entrada no centro con data 09/09/2016.
Laboratorio  de  Ciencias:  Autorización  con  entrada  no  centro  con  data

09/09/2016.

No Bacharelato de Ciencias o alumnado escolle dúas troncais entre:
Bioloxía
Debuxo técnico II
Física
Química
Xeoloxía

No Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais, entre:
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Economía da Empresa
Grego II
Historia da Arte
Historia da Filosofía
Xeografía

O resto das materias para estes dous Bacharelatos é a elixir entre:
Opción A: - troncal non cursada  e a escoller entre:

- Ciencias da terra e do medioambiente
- Fundamentos de administración e xestión
- Historia da música e da danza
- Tecnoloxía industrial II
- Tic II

Ou ben unha hora a escoller entre:
- Relixión
- Reforzo de lingua
- Laboratorio (Ciencias)

Opción B: dúas materias a escoller entre:
- Ciencias da terra e do medioambinte
- Francés
- Fundamentos de administración e xestión
- Historia da música e da danza
- Tecnoloxía industrial II
- Tic II
Ou ben unha materia a escoller entre:
- Antropoloxía social e cultural
- Literatura galega do Século XX

No Bacharelato de Artes, o alumnado ten que escoller dúas materias troncais entre: 
Artes escénicas
Cultura audiovisual
Deseño

Neste Bacharelato as materias específicas deben escollerse entre dúas opcións:
Opción A:. Debuxo artístico II

Técnicas de expresión gráfico-plástica
Opción B: Análise musical II

Historia da música e da danza
A materia optativa neste bacharelato de artes escóllense entre:

Opción A: Antropoloxía social e cultural
Literatura galega do século XX

Opción B: Relixión
Reforzo de lingua

2.7. Atención á diversidade:
Existe  no  centro  unha  oferta  moi  ampla  de  atención  á  diversidade  do

alumnado:
- Reforzo  :  alumnado  que  non  cursa  a  segunda  lingua  estranxeira.  Son  7

alumnos/as no 1º de ESO, atendidos pola profesora PT e 2 alumnos/as en 2º
de ESO, atendidos por dúas profesoras do departamento de galego.
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- Apoio  :  alumnado  con  solicitude  aprobada  a  través  do  departamento  de
orientación 9 alumnos/as de 1º ESO 3 alumnos/as de 2º ESO e 1 alumno en
3º ESO (PT).

- ACS  : 2 en 1º ESO, 1 en 3º ESO.
- Desdobres   (en inglés en 1º de Bacharelato). 3 grupos: 92 alumnos/as
- PMAR  : É un programa bianual en 2º y 3º da ESO: 8 alumnos en cada curso.
- Protocolo de TDAH  : 1 alumno.
- Novas incorporacións   (plan  de acollida)  ao  centro  de  alumnado con orixe

noutros países: 3 alumnos/as (Portugal, Venezuela, Xapón)
- Novas  incorporacións  ao  centro   (plan  de  acollida  para  1º  de  ESO)  de

alumnado que ven do centro de primaria: 47 alumnos/as.

En 1º e en 2º da ESO hai alumnos/as que reciben atención de apoio. É unha
atención á diversidade, case individualizada (profesora de pedagoxía terapéutica)
que se oferta a alumnos/as con deficiencias académicas ou audio-lingüísticas.

Os/as  alumnos/as  que  reciben  apoio  son  aqueles/as  alumnos/as  que  son
informados/as  polo  departamento  de orientación  e  polo  equipo docente  que lles
imparte  clase.  Algúns  deles,  segundo  as  circunstancias,  cursan  a  2ª  lingua
estranxeira (francés), e outros non e teñen reforzo. 

ACS (Adaptación Curricular Significativa):  Tras a avaliación inicial  poderán
elaborarse ACS se a Xunta de Avaliación e Orientación o consideran oportuno.

En 2º e 3º da ESO existe un  Programa de mellora da aprendizaxe e do
rendemento (PMAR) para dous cursos académicos. Ten o seu propio horario e a
súa normativa e composición diferenciada do grupo de referencia (2º A e 3ºA). Son
alumnos/as que foron propostos/as pola xunta de avaliación e polo departamento de
orientación e cumpren todos os requisitos legais (8 alumnos/as en cada grupo)

Todos os aspectos da atención á diversidade son avaliados no remate do
curso académico e proxéctase, dentro das posibilidades, seguir nese senso o curso
seguinte. Os demais son axustables ás circunstancias de cada ano.

Outras características da atención á diversidade do centro atópanse no Plan
Anual de Atención á Diversidade que elabora o departamento de Orientación.

2.8. EQUIPO DIRECTIVO:

Directora: Gisèle Maïssa Rodrigo
Vicedirectora: Patricia Pérez Gippini
Secretaria: Obdulia García Nimo
Xefa de Estudos: Ana Fernández Pérez
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2.9. CLAUSTRO DE PROFESORES:   46 Profesores

1.  Aller Camiña, Ramón Eusebio
2.  Arias Abelleira, Leonardo
3.  Armada Rodríguez, Maria
4.  Baamonde Paz, Mª Luisa
5.  Barreiro Ponte, Magaly
6.  Brea Castro, Josefina
7.  Brea González, Olga
8.  Bugallo Sánchez, Luis Miguel
9.  Capón García, José Luis
10.  Carbajal Porto, Miguel A.
11.  Carballo García, Mª Ángel
12.  Casas Gil, Mariano
13.  Castro Bernárdez, Dolores
14.  Fernández Carrón, Mª Jesús
15.  Fernández Pérez, Ana 
16.  Filloy Chao, Teresa
17.  Gago Sampedro, Juan
18.  García Nimo, Obdulia
19.  Iglesias Yugat, Teresa
20.  Lasheras Goicoechea, Juana
21.  Leis Rey, Mª Teresa
22.  Maïssa Rodrigo, Gisèle
23.  Mansilla Antelo, María
24.  Mato Oliveira, Rosa Mª
25.  Meijome Blanco, Pilar
26.  Méndez Sande, Asunción
27.  Mera Pérez, Beatriz
28.  Monteagudo Domínguez, Sindo
29.  Otero Bugidos, Augusto
30.  Otero López, Mª Luisa
31.  Parcero Mariño, Mª José
32.  Paz Bermúdez, María
33.  Pérez Gippini, Patricia
34.  Pérez Vieitez, Xoán Xosé
35.  Pérez Vilariño, Álvaro
36.  Pillado Ordóñez, Norma
37.  Portas Peteiro, Irene
38.  Puente Fernández, Regina
39.  Rodríguez García, Virgilio
40.  Sánchez Recio, Mª Esther
41.  Seco Vilariño, Pilar
42.  Suárez Quintas, Soraya
43.  Varela Frade, Mª José
44.  Varela Gestoso, Mónica Inés
45.  Vázquez Rozas, Consuelo
46.  Vizcarra Trillo, Arturo
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2.10. DEPARTAMENTOS:

2.11. PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

ADMINISTRACIÓN CONSERXES LIMPEZA
Brey Balseiros, José M. Couceiro Magán, Miguel

Fernández García, Ana Mª
Otero Espiño,Mercedes
Zamar Castro, Josefa 
Torrado Barrios, Raquel

DEPARTAMENTOS

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA

Castro Bermúdez, Dolores
Parcero Mariño, Mª José
Barreiro Ponte, Magaly
Portas Peteiro, Irene

ECONOMÍA Lasheras Goicoechea, Juana

EDUCACIÓN FÍSICA
Pillado Ordónez, Norma
Gago Sampedro, Juan

FILOSOFÍA Vizcarra Trillo, Arturo

FÍSICA E QUÍMICA
Otero Bugidos, Augusto
Mato Oliveira, Rosa Mª

FRANCÉS
Iglesias Yugat, Mª Teresa
Maïssa Rodrigo, Gisèle

INGLÉS

Seco Vilariño, Pilar
Carballo García, Mª Ángel
Brea Castro, Josefina
Brea González, Olga

LATÍN Pérez Vilariño, Álvaro

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

Leis Rey, Mª Teresa
Varela Gestoso, Monica Inés
Vázquez Rozas, Mª Consuelo
Capón García, José Luis

LINGUA GALEGA E LITERATURA

Filloy Chao, Teresa 
Mansilla Antelo, María
Otero López, Mª Luisa
Bugallo Sánchez, Miguel
Suárez Quintas, Soraya

MATEMÁTICAS

Paz Bermúdez, María
Arias Abelleira, Leonardo
Puente Fernández, Regina
Rodríguez García, Virgilio

MÚSICA
Varela Frade, Mª José
Carbajal Porto, Miguel Ángel

ORIENTACIÓN
Méijome Blanco, Pilar
Baamonde Paz, Mº Luisa
Augusto Otero Bugidos

PLÁSTICA
Casas Gil, Mariano
Pérez Vieitez, Xoan X.
Armada Rodríguez, María

RELIXIÓN Pérez Gippini, Patricia
TECNOLOXÍA García Nimo, Obdulia

Monteagudo Domínguez, Sindo
Fernández Carrón, Mª Jesús

XEOGRAFÍA E HISTORIA Sánchez Recio, Esther
Aller Camiña, Ramón 
Fernández Pérez, Ana 
Méndez Sande, Asunción
Mera Pérez, Beatriz
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O horario dos distintos membros do persoal están organizados para poder
atender en todo momento á comunidade educativa.

O persoal de limpeza realiza as súas labores, dun xeito xeral despois das
clases, alternándose nas mañás para poder estar a dispor do centro.

Os conserxes teñen un horario para que en todo momento o centro teña a
súa dispor un membro deste persoal. Iso inclúe as reunións de claustro, avaliacións,
conferencias, reunións da asociación de pais/nais etc., que se realizan, dun xeito
xeral, fora do horario lectivo.

O auxiliar administrativo da oficina ten o seu horario completo polas mañás,
pero está a dispor do centro para aqueles momentos en que a súa presenza é
necesaria: despois das avaliacións, por exemplo; ou ben no momento da matrícula.

2.12. CONSELLO ESCOLAR:  
Directora: Gisèle Maïssa Rodrigo
Xefa de Estudos: Ana Fernández Pérez
Secretaria: Obdulia García Nimo

Alumnos:  
Bua García, Inmaculada
Moreira Adolfo, Sandra
Parafita Sánchez, Verónica
Vázquez Domínguez, Saleta

Profesores:
Baamonde Paz, Mª Luisa
Carballo García, Mª Ángel
Mato Oliveira, Rosa
Meijome Blanco, Pilar
Otero Bugidos, Augusto
Pérez Gippini, Patricia

Pais: 
González Campos, Guadalupe
Rozados Grela, Pablo

Representante da ANPA: 
Rebolo Novoa, Rosa

Persoal non docente: 
Couceiro Magán, Miguel

Representante Concello: 
Asorey Brea, Ana
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2.13. XUNTA DE DELEGADOS
Está  integrada  por  representantes  dos/as  alumnos/as  dos  distintos  cursos

académicos,  e  polos  representantes  dos/as  alumnos/as  no  Consello  Escolar  do
Centro. 

FUNCIÓNS DA XUNTA DE DELEGADOS
As establecidas nas NOFs, que segue o Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que
se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria.
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2.14. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

Composta por: 
 Directora: Gisèle Maïssa Rodrigo
 Xefa de Estudos: Ana Fernández Pérez
 Coordinador ENDL: Suárez Quintas, Soraya
 Coordinador Tic, Abalar: Sindo Monteagudo Domínguez
 Xefe do departamento de Actividades: Patricia Pérez Gippini
 Profesora Pedagoxía Terapéutica: Mª Luisa Baamonde Paz
 Profesora responsable da Biblioteca: Mayte Leis Rey
 Xefes de departamento: Álvaro Pérez Vilariño

Arturo Vizcarra Trillo
Beatriz Mera Pérez
Pilar Meijome Blanco
Capón García, José Luis
Puente Fernández, Regina
Otero López, Marisa
Lasheras Goicoechea
Magaly Barreiro Ponte
Mª Teresa Iglesias Yugat
Miguel Carbajal Porto
Sindo Monteagudo Domínguez
Augusto Otero Bugidos
Patricia Pérez Gippini
Pilar Seco Vilariño
Juan Gago Sampedro
Mariano Casas Gil

 Actúa como secretario da comisión a Xefa do departamento de Actividades.

2.15. COMISIÓN DE CONVIVENCIA
(Artigo 7º do Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se crea e se regula o
Observatorio Galego de Convivencia Escolar)

A  comisión  de  convivencia  está  constituída  no  seo  do  C.E.  con
carácter consultivo (Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve
a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade
educativa en materia de convivencia escolar).
Composta por membros do Consello Escolar:
Directora: Gisèle Maïssa Rodrigo
Xefa de estudos: Ana Fernández Pérez
Xefa do departamento de Orientación: Pilar Méijome Blanco 
Nai: Rosa Rebolo
Tres profesores: Mª Luisa Bahamonde Paz e Augusto Otero Bugidos
Un alumno: Verónica Parafita Sánchez
Funcións (entre outras):
a)  Participación  e  dinamización  do  plan  de  convivencia  do  centro  e  na
mediación escolar.
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b)  Elaboración  dun  informe  anual  sobre  a  análise  da  convivencia  e
conflitividade no seu ámbito, así como sobre as iniciativas a nivel centro.
c)  Coordinación  de  actuacións  conxuntas  dos  ámbitos  implicados  e
relacionadas coa mellora da convivencia.
d)  Propoñer  á  Administración  educativa  todas  aquelas  medidas  que  se
consideren oportunas para a mellora da convivencia escolar no centro. 

2.16.  COMISIÓN ECONÓMICA:  Ao abeiro do Decreto 324/1996,  do 26 de xullo
(ROC),  artigo  45º  constituíuse  a  comisión  económica  de  entre  os  membros  do
Consello Escolar, á espera de posibles cambios:

Composta por: Directora: Gisèle Maïssa Rodrigo
Secretaria: Obdulia García Nimo
Nai: Guadalupe González Campos 
Profesora:  Rosa Mato Oliveira
Un alumno:  Inmaculada Búa García

2.17. EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA:
COORDINADOR: 
Soraya Suárez Quintás (Dept. Lingua Galega e Literatura)
PROFESORADO: 
Teresa Filloy Chao (Dept. Lingua Galega e Literatura)
Irene Portas Peteiro (Dept. Bioloxía e Xeoloxía)
María Otero López, (Dept. Lingua Galega e Literatura)
María Mansilla Antelo (Dept. Lingua Galega e Literatura)
Norma Pillado Ordóñez (Dept. Educación Física)
Regina Puente Fernández (Dept. Matemáticas)

ALUMNADO: 
Alba Treviño Trigo (2º Bach)
Cristina Brea Fernández (1º Bach)
Desirée Silva Bernárdez (2º Bach)
Emilio Muiños Calvelo (1º Bach)
Eva Vázquez Novoa (2º Bach)
Icia Couso Vede (1º Bach)
Icia Diéguez Rey (1º Bach)
Manuel Miranda Iglesias (1º Bach)
Manuel Pérez Domínguez (1º Bach)
Marcos Pequeño Gorís (2º Bach)
María Rivadulla Collazo (1º Bach)
Natalia Souto Barcala (1º Bach)
Nicolás Luna Puente (2º Bach)
Paula Mahía Taboada (1º Bach)
Sandra Ferreiro García (2º Bach)
Uxía María Vázquez Touceda (2º Bach)

PERSOAL NON DOCENTE:
Ana Mª Fernández García
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2.18. AUXILIARES DE CONVERSA EN LINGUAS ESTRANXEIRAS.
Inglés: Ramón Villaverde (Comisión Fullbrigth)

Imparte 16 horas de práctica de conversa cada semana.

2.19. SERVIZOS COMPLEMENTARIOS. TRANSPORTE.
2.19.1 Número de alumnos transportado: 99 alumnos.

2.19.2. Número de rutas: 3: 99PO0115.1; 99PO0127.1; 99PO0133.2.

2.19.3. Itinerarios: Fernando  Conde  -  Avenida  de  Pontevedra  -  Instituto
(99PO0115.1);

Porta do Sol - Instituto (99PO0127.1)
Ouzande – Instituto (99PO0133.2)

2.19.4.  Solicitudes  de  autorización  de  uso  do  transporte  escolar  gratuito  para
alumnos de Bacharelato e alumnos da ESO que non están matriculados no seu
centro  de  referencia:  44  solicitudes.  Estes  alumos  utilizan  autobuses  en  rutas
doutros centros.
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3.- TITORÍAS

A acción titorial vai sempre unida á acción do Departamento de Orientación. 
Ao comezo do curso académico convocanse unhas reunións dos titores cos

pais/nais/titores do alumnado. Estas xuntanzas son convocadas pola dirección do
centro e coordinadas co departamento de orientación. 

As reunións deste curso académico son o mércores 18 de outubro, por niveis.
Estas reunións propóñense como unha primeira toma de contacto coas familias,
explicación  de  normas  de  funcionamento,  profesorado,  materias  pendentes,
promoción do alumnado, avaliacións, faltas de asistencia e outras.  Son iniciadas
polo equipo directivo e levadas a cabo por parte dos titores/as. 

É de salientar que para o 1º da ESO. a sesión é especial, reunión na que están
os/as profesores/as titores, o departamento de orientación e a xefatura de estudos,
reunión  na  que  se  presenta  o  centro,  expoñese  os  criterios  académicos  de
avaliación e promoción relativos á ESO así  como as normas de funcionamento.
Intentase aclarar as dúbidas que se poidan presentar por parte das familias.

A hora semanal que cada titor/a dedica a recibir a pais/nais/titores legais será
comunicada  ás  familias  ao  comezo  do  curso.  Os  profesores  tamén teñen  unha
sesión semanal de recepción de pais/nais/titores/as. 

Farase  ao  final  do  ano  académico  unha  reunión  de  recepción  dos/as
alumnos/as que van estudar neste centro o próximo curso. Vai ser coordinada entre
a xefatura de estudos, vicedirección, orientación e o colexio adscrito “Pérez Viondi”
para dar a coñecer as instalacións e o funcionamento do centro ao futuro alumnado.
Farase tamén unha recepción ao alumnado do IES nº 1. 
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4.- AVALIACIÓN
Consideramos a avaliación como un elemento importante dentro da correlación

ensino-aprendizaxe, e un instrumento básico de control dos progresos e melloras do
alumnado. Estes progresos valoraranse non só respecto dos contidos curriculares
senón tamén sobre os aspectos que configuran o seu desenvolvemento persoal, de
integración do grupo, actitudes xerais, etc.

 Co  motivo  de  incidir  na  importancia  da  avaliación  inicial  obrigatoria,  imos
dedicar o tempo necesario a esas avaliacións de 1º e 2º da ESO e aqueles grupos
que levan os PMAR. 

As avaliacións programaranse nos días previstos en sesións continuas para
todos os niveis. Os PMAR disporán de avaliación diferenciada do resto do grupo de
referencia. 

As sesións de avaliación son presididas polo/a profesor/a titor/a. En cada unha
delas  proponse un  guión  que pode  abarcar  distintos  aspectos  que  contribúan  a
analizar a progresión do alumnado:
- cualificacións académicas, coñecidas por todo o profesorado previamente.
- problemática de grupo.
- deficiencias individuais para intentar tratalas na medida do posible.
-  medidas de atención  á  diversidade:  reforzos  educativos,  agrupamentos,  apoio,
PMAR, ACS etc.

Orientación  asistirá  a  todas aquelas  xuntanzas de avaliación  que  poida  ou
estime conveniente. 

Xefatura de estudos/Dirección asistirá a todas aquelas xuntanzas de avaliación
que poida ou estime oportuno.

Os/as alumnos/as da ESO con materias pendentes tamén serán avaliados/as
no momento da avaliación do seu grupo de clase.

Segundo  acordo  do  Claustro  de  Profesores,  realizaranse  tres  sesións  de
avaliación ordinaria:

1ª avaliación 2º Bach: 4 decembro 2017 (notas: 5 decembro 2017) 
ESO  e  1º  Bach:  18,  19  e  20  decembro  2017  (notas:  21
decembro 2017)            

2ª avaliación  2º de Bacharelato: 6 marzo 2018 (notas: 7 marzo 2018)
ESO e 1º  de Bach.:  20,  21  e 22 marzo 2018 (notas:  día 23
marzo 2018)

3ª avaliación ESO e 1ª Bach.: 20, 21 e 22 xuño 2018 
2º de Bacharelato: segundo o disposto pola Ciug
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN E TITULACIÓN NA ESO.
Titulación en secundaria obrigatoria:

Vaise aplicar a normativa aprobada na comunidade educativa (CCP, Claustro
e  CE.  dentro  do  plan  de  mellora  e  avaliación  da  calidade  educativa)  sobre  os
requisitos que deberá cumprir o alumnado para a titulación en secundaria obrigatoria
no 4º da ESO; ditas normas axústanse estritamente á lexislación vixente:

A  Xunta  de  Avaliación  de  cada  grupo  de  4º  de  ESO  decidirá  respecto  da
titulación dos/as alumnos/as:

Poderá titular o alumnado que cumpra os seguintes requisitos:
- Ter superadas todas as materias de 4º curso, ben na convocatoria de xuño,

ben na convocatoria extraordinaria de setembro.

- Trala  celebración  das  probas  de  avaliación  extraordinarias  de  setembro,

titularán nos seguintes casos:

o Con  avaliación  negativa  nunha  ou  en  dúas  materias

(excepcionalmente en tres):  a Xunta de Avaliación valorará que dito
alumnado  demostrara  ao  longo  de  todo  o  curso:  INTERESE,
ESFORZO e PROGRESO na materia e sempre que o alumnado non
rematase  o  curso  escolar  cun  informe  negativo nalgunha  desas
materias ou ámbitos.

.
o Os alumnos que rematen o curso cun informe negativo nalgunha das

materias  (ou  ámbitos)  só  poderán  ser  propostos  para  titulación  na
convocatoria de setembro:

1º  se  aproban  dita/s  materia/s,  ou  sexa,  que  obteñan  a
cualificación de 5 ou nota superior.

2º se acadan na convocatoria de setembro, polo menos unha
cualificación de 3 puntos, ou ben unha media de 3 puntos entre as
cualificacións de xuño e setembro.

-  Para obter o  título de graduado en educación secundaria obrigatoria será
necesario:

 ter superadas todas as materias cursadas. Excepcionalmente o equipo
avaliador tendo en conta a madureza académica do alumno e as súas
posibilidades  de  progreso,  poderá  propor  para  a  obtención  do  título
os/as alumnos/as que ao finalizar 4º teñan unha ou dúas materias non
superadas.

 Demostrar, ao longo do curso, un progreso, aínda que con isto non fose
suficiente para chegar ao nivel do aprobado.

 Ter  capacidade  que  lles  permita  abordar  futuras  actividades  tanto
académicas como profesionais e estar capacitados para continuar con
éxito outros estudos ou para incorporarse ao mundo laboral.
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Xunta de Avaliación: “A avaliación será realizada polo equipo docente, que estará
constituído polo conxunto de profesoras e profesores de cada grupo de alumnas e
alumnos,  que  actuará  de  forma  colexiada,  coordinado  pola  persoa  titora  e
asesorado polo Departamento de Orientación”.  (Punto 4 do artigo 11 do Decreto
133/2007 polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na
Comunidade Autónoma de Galicia)
Decisións da Xunta de Avaliación: “A cualificación de cada materia e, se é o caso,
ámbitos e módulos, será decidida polo profesor ou profesora que as imparte. As
restantes decisións serán adoptadas por maioría do equipo docente”. (Punto 5 do
artigo 11 do Decreto 133/2007 polo que se regulan as ensinanzas da educación
secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia)
 “As  decisións  do  equipo  docente  adoptaranse  por  maioría  simple  dos  seus
membros”.  (Punto 11 do Decreto 133/2007 polo que se regulan as ensinanzas da
educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia)
 No caso de empate a xunta de avaliación valorará as notas das outras materias.
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5.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS e EXTRAESCOLARES.

Está  en  vigor  a  normativa  aprobada  para  as  actividades  complementarias  e
extraescolares que figuran no anexo de actividades. Atópanse tamén nese anexo a listaxe
de actividades que se van desenrolar neste curso, presentadas pola xefa do departamento
de actividades.
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6.- MATERIAS PENDENTES:
 
ESO

Para os/as alumnos/as de ESO con materias pendentes de cursos anteriores,
os  Departamentos  didácticos  avaliarán  trimestralmente  e  os  resultados
comunicaranse no boletín de notas, xuntamente coa avaliación ordinaria. En todo
caso os/as alumnos/as sempre teñen dereito a unha proba final regulamentada na
Orde do 30 de setembro de 2004 que se realizará no mes de maio. As datas serán
coordinadas pola Xefatura de Estudos.

BACHARELATO
A avaliación dos/as alumnos/as con materias pendentes realizarase no mes de

maio. As datas serán coordinadas pola Xefatura de Estudos e serán expostas no
taboleiro.

7.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN: 
Intentarse  manter  ao  día  e  totalmente  activo  o  plan  de  autoprotección,

seguindo as indicacións dos técnicos ao respecto, que neste caso son os membros
de protección civil do Concello da Estrada.

A normativa a seguir vai ser: o “Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por
el  que  se  aprueba  la  Norma  Básica  de  Autoprotección  de  los  centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia”; o “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios” e o
“Decreto 171/2010, do 1 de outubro, sobre plans de autoprotección na Comunidade
Autónoma de Galicia”.

Dito  plan  de  autoprotección  mantense  na  actualidades  plenamente
actualizado.

8.- FORMACIÓN DO PROFESORADO:
 Prácticum de formación de profesorado. Coordinador: Beatriz Mera Pérez.
 Posibilidade de realizar o curso de formación do profesorado “Avaliación por
competencias” que vai ter lugar en A Estrada en coordinación cos outros centros
de ensino secundario. 
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ANEXOS
Á disposición da comunidade educativa, na secretaría do centro.

-  9.-  DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA: ADDENDA AO PROXECTO
LINGÜÍSTICO DE CENTRO
- 10.- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
- 11.- PROXECTOS DIDÁCTICOS DOS DEPARTAMENTOS
- 12.- CONTIDOS MÍNIMOS
- 13.- PROGRAMACIÓN BIBLIOTECA
- 14.- PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES COMP. E EXTRAESCOLARES
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