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SSOOLLIICCIITTUUDDEE  DDOO  IIEESS  MMAANNUUEELL  MMUURRGGUUÍÍAA  DDEE  AARRTTEEIIXXOO  PPAARRAA  AA  IINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  

AAOO  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  RREEFFOORRZZOO,,  OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN  EE  AAPPOOIIOO  NNAA  MMOODDAALLIIDDAADDEE  11AA  

  

11..  IInnttrroodduucciióónn  

De conformidade coa Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, os Institutos dispoñen 

de autonomía pedagóxica, organizativa e de xestión para favorecer a mellora da educación. Pola súa 

banda, a Administración educativa deberá favorecer esta autonomía adecuando os recursos econó-

micos, materiais e humanos aos plans de traballo e organización que elaboren os centro educativos, 

tras a súa avaliación e valoración. 

Os centros educativos, para lograr a equidade e a excelencia na educación, deben desenvolver 

as capacidades de todo o alumnado conforme ás súas posibilidades e circunstancias e, para iso, teñen 

que organizarse de xeito diferenciado, planificando os seus recursos e desenvolvendo as actuacións 

necesarias para o logro duns obxectivos concretos nun período de tempo determinado. 

Seguindo estas previsión, a solicitude de participación do IES Manuel Murguía de Arteixo no 

Plan PROA (Programa de Reforzo, Orientación e Apoio) ten por obxecto aumentar o éxito escolar do 

noso alumnado a través da aassiisstteenncciiaa  ppeerrssoonnaalliizzaaddaa,,  eenn  hhoorraarriioo  ddee  ttaarrddee, para reforzar as súas com-

petencias e habilidades no que atinxe á organización, comprensión e realización das actividades pro-

postas polo profesorado no horario lectivo ordinario, mellorando así, no posible, as súas actitudes 

ante a escola e os estudos. 

O paso da educación primaria á secundaria implica un cambio fundamental e moi profundo pa-

ra o alumnado. Supón cambio de centro educativo, pasando do Colexio ao Instituto, así como cambio 

no número de docentes e unha maior especialización e esixencia, pero tamén é o momento no que 

se produce o paso á adolescencia, con todos os seus problemas aparellados: cambio de intereses, 

cambio na relaciones sociais, cambio nas actitudes fronte á autoridade familiar e escolar, etc. Se ben 

non é o momento no que se detectan por primeira vez dificultades académicas no alumnado, pois en 

numerosas ocasións estas son advertidas na educación primaria, é sen embargo o momento onde se 

manifestan con maior intensidade. 
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A misión da escola pública, como compensadora de desigualdades, é atender, na medida das 

súas posibilidades, os problemas e dificultades que presenta o alumnado na etapa de escolarización 

obrigatoria. O centro educativo debe propiciar un entorno de traballo e responsabilidade académica, 

axudando a estes alumnos máis difíciles nas súas tarefas, garantindo que dediquen o tempo necesa-

rio á preparación e realización das labores escolares ordinarias –moito máis numerosas na ESO que 

no ensino primario– e realizando un traballo de control académico rigoroso sobre a dedicación do 

alumnado que, polos motivos antes comentados, non pode esperarse que xurda da súa iniciativa e 

planificación persoal e familiar. 

As dificultades académicas de moito do noso alumnado requiren un esforzo extraordinario re-

forzando as súas aprendizaxes básicas e instrumentais: lectura, escritura, cálculo e resolución de pro-

blemas. Pero o labor con este tipo de alumnado debe ser tamén de carácter actitudinal, sendo un dos 

obxectivos, polo tanto, adestralo en técnicas de estudo, tratar de que acaden hábitos de traballo in-

telectual, axudar a desenvolver a súa su autonomía persoal, e concienciar e estimular o esforzo e a 

responsabilidade académica. En resumo, o centro debe ensinar, tamén, a ser “estudantes” e non só 

presumir que o son. 

No IES Manuel Murguía convivimos todos os cursos mais de 725 alumnos de entre 12 e 18-20 

anos, xunto con profesores e persoal non docente. Debe salientarse neste cómputo global que o 

alumnado que cursa 1º curso da ESO supera os 180 alumnos. No 2º curso da ESO o alumnado supera 

habitualmente os 150 alumnos e previsiblemente o curso 2013/14 será de 160 ou máis. Dentro deste 

grupo de alumnos de 1º e 2º curso da ESO atópanse as maiores dificultades de aprendizaxe. 

A totalidade do noso alumnado procede integramente do Concello de Arteixo. O centro está si-

tuado na área metropolitana da Coruña, na súa bisbarra industrial, no polígono de Sabón. Arteixo é 

un dos municipios de Galicia cun maior aumento demográfico nos últimos anos, e segundo as previ-

sións do Concello, seguirá así nos anos vindeiros, a pesar da crise económica. 

A actividade industrial fai que recibira un número importante de inmigrantes procedentes tanto 

doutros lugares de Galicia e do resto de España, como de países estranxeiros, destacando a inmigra-

ción hispana (Colombia, Arxentina, Ecuador, Brasil e Venezuela) e árabe (fundamentalmente musul-

máns de Marrocos). No curso 2012/2013 tivemos 72 alumnos de orixe estranxeira de 20 nacionalida-
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des: 7 colombianos, 5 dominicanos, 19 marroquís, 5 venezolanos, 3 romaneses, 4 brasileiros, 3 italia-

nos, 3 senegaleses, etc. Todos eles continuarán o curso 2013/14 matriculados no noso centro. 

O entorno sociocultural das familias e medio-baixo, con escasa cualificación profesional e labo-

ral, segundo os datos manexados na Avaliación de Diagnóstico dos últimos cursos. A este entorno 

medio-baixo debe engadirse a chegada, nos últimos 3-4 anos, de poboación de orixe xitana, proce-

dente de desaloxo do poboado marxinal de Penamoa, na Coruña. 

Xunto a este dato debe considerarse asemade a complexidade de moitas destas familias, con 

características tales como falta dun dos proxenitores, extensas xornadas de traballo, novas formas de 

agrupación familiar cos desaxustes inevitables, e na actualidade a diferenza de cursos pasados, con 

situacións de desemprego e mesmo pobreza e gravísimo risco de exclusión social. 

Cabe subliñar que nos dous últimos cursos o centro estableceu como obxectivo prioritario a loi-

ta contra o gravísimo problema de absentismo escolar que alcanza a todos os centros deste Concello. 

Asemade, no presente curso, no centro tivemos que desenvolver unha iniciativa de préstamos 

de material escolar para facer fronte á situación de falta absoluta de recursos de moitas familias. Con 

estes datos, non debe estrañar que abunden conflitos tanto dentro das aulas co profesorado ou en-

tre o mesmo alumnado. 

O IES Manuel Murguía é un centro cun elevado número de incidencias disciplinarias ao longo de 

cada curso, moitas rematando en sanción de cambio de centro de escolarización. O normal é que o 

devandito cambio supoña un traslado ao outro IES do Concello, o IES de Pastoriza, que ten unha si-

tuación e unha problemática idéntica á nosa. Deste xeito, en realidade, as sancións de cambio de 

centro non teñen outra consecuencia que o movemento do alumnado máis disruptivo dun centro a 

outro da localidade. 

Un grande número do alumnado que accede ao ensino secundario obrigatorio no noso centro 

faino cunhas gravísimas deficiencias no que atinxe ás súas destrezas académicas e sociais básicas: 

baixa comprensión de textos, dificultades de lecto-escritura debidas a pobreza de vocabulario, difi-

cultades na expresión oral, dificultades nos procesos de razoamento e baixa capacidade de abstrac-

ción. Súmase a isto a falta dunha disciplina mínima de traballo, esforzo persoal e hábitos de estudo. 
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A esta desmotivación individual e falta de recoñecemento da importancia da educación, engá-

dese, a maiores, en moitos casos, un escaso compromiso e participación das familias coa escola e 

unha xeral falta de recoñecemento do importante papel desta. Sendo realistas, temos que recoñecer 

que existe un amplo número de familias que escolariza os seus fillos, tanto no ensino primario, como 

no secundario, exclusivamente para poder acceder ás prestacións e axudas sociais das distintas ad-

ministracións. Tanto é así que hai 3 anos se acordou co Concello que, nos informes de escolarización, 

no só se certificaría que o alumno estaba formalmente matriculado, senón que tamén certificaríamos 

a súa asistencia; deste xeito os Servizos Sociais do Concello poderían comprobar que, de feito, o 

alumno asistía regularmente á escola. 

Outra circunstancia que acrecenta os conflitos e as dificultades do centro é a falta de saídas pa-

ra o alumnado conforme van pasando os anos e os cursos. Se ben ao principio a actitude pode ser 

simplemente pasiva, co tempo pasa a ser disruptiva. Estamos neste caso ante alumnado, aínda en 

idade de escolarización obrigatoria, que se ve forzado a seguir no centro sen expectativa algunha. 

No Concello funcionan varios Programas de Cualificación Profesional Inicial pero, a falta de con-

tar cun no noso centro, boa parte do alumnado que podería acceder a esta forma de escolarización 

non ten praza e vese de novo obrigado a regresar ao noso centro. Deste xeito, o fracaso agrávase e a 

frustración deste alumnado acrecéntase. 

Á hora de implantar o Programa de acompañamento contamos coa avantaxe de que o centro 

permanece aberto todas as tardes, dado que conta cunha sección da Escola Oficial de Idiomas da Co-

ruña.  

22..  OObbxxeeccttiivvooss  qquuee  pprreetteennddeemmooss  aaccaaddaarr  ccooaa  iinnccoorrppoorraacciióónn  aaoo  PPrrooggrraammaa  ddee  aaccoommppaaññaammeennttoo  

1. Posibilitar a diminución da desigualdade de oportunidades entre o alumnado que inicia o ensi-

no secundario e aumentar as súas expectativas de éxito escolar. 

2. Favorecer a autoestima do alumnado, tratando de que obteña recompensa, na medidas das 

súas posibilidades, polo esforzo realizado. 

3. Facilitar a autonomía do alumnado, tratando de que adquira hábitos de traballo, control das 

tarefas e responsabilidade académica. 
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4. Mellorar as perspectivas escolares do alumnado con dificultades de aprendizaxe nas áreas ins-

trumentais. 

5. Estimular a aprendizaxe de técnicas de estudio que redunden nos resultados académicos dos 

discentes. 

6. Mellorar a integración social do alumnado no grupo e no centro, a través de programas de ha-

bilidades sociais (especialmente importantes dado o noso contexto sociocultural). 

7. Previr o abandono temperá do sistema educativo e concienciar da necesidade de seguir estu-

dos, cando menos, na formación profesional inicial. 

8. Mellorar a convivencia xeral do centro e promover unha maior implicación das familias. 

33..    AAccttuuaacciióónnss  ddoo  pprrooggrraammaa  ee  ddeessttiinnaattaarriiooss  

Coa finalidade de paliar, na medida do posible, algúns dos problemas detectados na aprendiza-

xe de boa parte do seu alumnado, que poden vir condicionados por factores socioeconómicoe e cul-

turais, o IES Manuel Murguía opta por solicitar as seguintes actuacións do programa: 

  RReeffoorrzzoo,,  oorriieennttaacciióónn  ee  aappooiioo  ((PPRROOAA)),,  nnaa  mmooddaalliiddaaddee  11aa,,  ddee  aaccoommppaaññaammeennttoo  eessccoollaarr  

En principio, o destinatario deste programa será o alumnado de primeiro ciclo de educación se-

cundaria (1º e 2º curso da ESO) que teña repetido algún curso, que se lle detectara un atraso madu-

rativo ou curricular que dificulte o seu progreso académico, que manifeste dificultades nas habilida-

des básicas matemáticas e lingüísticas, que careza de hábitos de traballo ou manifeste falta de auto-

nomía persoal, que teña unha escasa motivación cara ao estudo e á realización das tarefas escolares, 

que proveña dun entorno sociofamiliar desfavorecido ou que presentar dificultades de atención por 

parte da súa familia.  

44..  PPrrooggrraammaa  ssoolliicciittaaddoo::  

RReeffoorrzzoo,,  oorriieennttaacciióónn  ee  aappooiioo  ((PPRROOAA)),,  nnaa  mmooddaalliiddaaddee  11aa,,  ddee  aaccoommppaaññaammeennttoo  eessccoollaarr  

44..11  RRaazzóónnss  qquuee  xxuussttiiffiiccaann  aa  aaccttuuaacciióónn,,  llooggrrooss  qquuee  ssee  ppeerrsseegguueenn  ee  tteemmppoorraalliizzaacciióónn  

Os resultados das Avaliacións de Diagnósticos realizadas nos pasados anos amosan un baixo 

rendemento académico no noso alumnado, con carencias especialmente significativas nas materias 
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instrumentais, especialmente en matemáticas. Problemas que, como xa adiantamos antes, comezan 

no ensino primario. Boa proba do que afirmamos é a cantidade de alumnado que, ao comezar o pri-

meiro curso da ESO, hai que aplicarlle unha ACI. 

Case todos os anos son máis de 20 os alumnos que teñen una adaptación curricular, en algunha 

ocasión, dos primeiros niveis de primaria, é dicir, alumnado con problemas moi graves de lectoescri-

tura e comprensión. Sen embargo, desde o Departamento de Orientación obsérvase que non sempre 

estes resultados van asociados a baixas capacidades, senón que na maior parte das ocasión é un pro-

blema de hábitos de estudo, de atraso curricular e abandono, e de falta de recoñecemento, tanto po-

lo alumnado como polas súas familias, da importancia da escola e da educación. 

Neste sentido, os resultados de última avaliación de diagnóstico son significativos:  
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No relativo á convivencia no centro remitímonos ao Anexo I, co informe de Xefatura de Estudos 

do curso 2012/2013 sobre faltas de asistencia, de puntualidade, partes de indisciplina, sancións e ex-

pedientes disciplinarios.  

44..22  AAcccciióónnss  qquuee  ssee  pprreetteennddeenn  ddeesseennvvoollvveerr  ee  aa  ssúúaa  tteemmppoorraalliizzaacciióónn  

Organizaremos dous grupos diferenciados de alumnos, ambos de 15 discentes. O grupo de 1º 

ESO acudirá ao centro luns e mércores, mentres que o de 2º ESO farao martes e xoves. En ambos os 

dous casos serán dúas sesións de 50 minutos cada día, cun período de lecer entrambas horas de 15 

minutos. 

Comezaranse as sesións ás 16:30h., farase unha parada entre as 17:20h. e as 17:35h. e conti-

nuarase a traballar até as 18:25h. Se houbera algún problema cos horarios, adaptariámolos ás posibi-

lidades de transporte e á dispoñibilidade das familias. 

O programa será impartido por profesorado do propio IES Manuel Murguía.   
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44..33  EEssttrraatteexxiiaass  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  eennttrree  cceennttrrooss  nnaa  ttrraannssiicciióónn  ddoo  aalluummnnaaddoo  ddee  EEPP  aa  SSeeccuunnddaarriiaa  

A selección dos candidatos ao programa levaraa a cabo o Departamento de Orientación, pre-

vios informes dos titores de grupo, en coordinación coa Xefatura de Estudos. 

No caso do alumnado matriculado por primeira vez no 1º curso da ESO, a información virá da 

documentación recibida dos Colexios adscritos, así como das xuntanzas realizadas en maio-xuño cos 

profesores titores de 6º de EP. Asemade, teranse en conta os informes que se realizarán con motivo 

das preceptivas sesións de avaliación inicial. 

No que atinxe ao alumnado de 2º curso da ESO, a información partirá dos informes recollidos 

ao longo do pasado curso polo Departamento de Orientación do noso centro, así como do aportado 

polos titores do presente curso e máis o aportado nas sesións de avaliación inicial. 

44..44  IImmpplliiccaacciióónn  ddaass  ffaammiilliiaass  ddoo  aalluummnnaaddoo  

Para asegurar a eficacia do Proxecto é fundamental o compromiso das familias e establecer 

pautas educativas comúns. Por este motivo, será preceptivo para participar no programa que as fami-

lias asinen un documento familias no que se comprometan a apoiar as medidas determinadas polo 

programa, así como a atender as recomendacións do profesorado acompañante e da Dirección do 

centro. 

É moi importante que as familias comprendan o esforzo e consumo de recursos públicos que 

supón a posta en marcha do Programa 

En todo caso, as familias deberán:  

 Responsabilizarse da asistencia do alumno ás actividades, asumindo que o ab-

sentismo será motivo de saída do programa.  

 Asistir ás reunións ás que se lles convoque desde o centro educativo. 

 Estar pendentes do progreso dos seus fillos. 

Ao inicio do curso farase una reunión coas familias, co equipo directivo e cos titores para in-

formalos sobre o desenvolvemento do curso académico. Asemade, faranse reunións do titor coas 
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familias do grupo/da clase no primeiro trimestre e de forma individualizada serán recibidos polo titor 

sempre que o soliciten. En calquera caso, o Director, o Xefe de estudios e máis a orientadora recibi-

rán os pais sempre que o precisen. 

Potenciarase a escola de pais na súa dobre modalidade: presencial, cunha reunión ao trimestre 

onde se impartirán charlas con temática de diversa índole, disposta en relación cos diversos aspectos 

educativos dos seus fillos; e online, na páxina web do centro, onde se colgarán todos aqueles mate-

riais que poidan ser do interese das familias e que se veñen desenvolvendo nos dous últimos cursos. 

Ao finalizar o Programa, pasaráselles unha enquisa para coñecer a súa opinión sobre o Progra-

ma (tanto aos pais como ao alumnado participante). 

44..55  PPrroocceessoo  ddee  sseegguuiimmeennttoo  ee  aavvaalliiaacciióónn  iinntteerrnnaa    

O Programa incorporarase ao Proxecto Educativo do centro e formará parte da Programación 

Xeral anual e do Plan de Acción Titorial. Asemade, considerarase no programa de medidas de aten-

ción á diversidade elaborado polo Departamento de Orientación, tras o seu paso pola Comisión de 

Coordinación Pedagóxica, e aprobación polo Claustro e Consello. 

A coordinación do programa será asumida polo Xefe de Estudos, encargándose este de facilitar 

a comunicación entre os titores, profesorado, familias e acompañante. As funcións principais de co-

ordinación serán as seguintes: 

 Dirixir e orientar o labor do acompañante e asegurar que o seu traballo se axusta 

aos obxectivos previstos no programa. 

 Informar dos contidos do programa ás familias e facer o seguimento do com-

promiso que estas adquiriron cando aceptaron a participación do seu fillo. Para 

acadar este obxectivo, realizaranse as reunións que sexan necesarias; como mí-

nimo unha ao inicio do programa, ademais doutra por trimestre. 

 Organizar e participar nas xuntanzas entre titores e profesorado acompañante, 

que terán unha periodicidade quincenal. 
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 Controlar a asistencia do alumnado inscrito no programa a través de partes de 

faltas diarios que encherá o profesorado acompañante ao inicio de cada sesión. 

Destes partes darase traslado diario ao Xefe de Estudos e ao Departamento de 

Orientación. 

 Recibir as propostas de mellora dos membros da comunidade educativa a través 

das reunións de titores, CCP, Claustro e Consello. 

Pola súa banda, o Departamento de Orientación realizará unha revisión trimestral da idoneida-

de do alumnado seleccionado, así como unha valoración do seu aproveitamento do programa, tendo 

en conta os informes do profesorado acompañante, así como os dos seus titores. 

44..66  CCoonnttiiddooss  ee  mmeettooddoollooxxííaa  

É coñecido que, cando o alumnado mellora ás súas destrezas nas materias instrumentais, os re-

sultados nas restantes materias melloran de xeito inmediato. Asemade, é necesario o traballar co 

alumnado a parte actitudinal, pois tamén esta ten resultados académicos, aínda que ás veces non 

sexan tan evidentes. 

En calquera caso, os contidos que se abordarán no programa co alumnado serán os seguintes: 

 Contrato de aceptación da participación no programa, tanto do alumnado como 

da familia. 

 Folla diaria de seguimento individual do alumno nas actividades e asistencia. 

 Planificación das actividades que se realicen nas tardes de acompañamento e du-

rante a semana. Tipos de actividades: 

- Técnicas de estudio 

- Hábitos de traballo 

- Concentración 

- Contidos básicos 



   

   

 
 

 

 

www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia 

- Estudio e realización de tarefas 

- Habilidades sociais 

 Uso da axenda escolar para o seguimento das tarefas e para a comunicación co 

centro e as familias. 

 Realización das tarefas escolares; tanto traballos e actividades como o estudo 

persoal son imprescindible paras conseguir afianzar os coñecementos impartidos 

nas clases ordinarias. 

 Finalmente, terán que aprender a seren eficaces co material de traballo, co tem-

po dedicado ás tarefas, así como a ser críticos cos resultados obtidos e autóno-

mos para buscar as solucións axeitas.  

En resumo, partimos dunha metodoloxía activa e participativa por parte do alumnado, na que 

este poida manifestar as dificultades coas que se atopa á hora de estudar e non se valga da mera re-

petición de contidos xa impartidos polo profesorado das áreas. Polo tanto, será fundamental saber os 

coñecementos previos que teñen os alumnos en relación coas materias para favorecer a súa evolu-

ción. 

44..77  CCoollaabboorraacciióónn  eexxtteerrnnaass  

O Concello de Arteixo ven colaborando connosco desde hai tempo, desde as seguintes conce-

llarías: 

 Asuntos sociais: en casos de absentismo, axuda a integración de alumnos inmi-

grantes ou en risco de exclusión social, cooperación na resolucion ou á hora de 

paliar problemas no caso de familias desestruturadas, etc. 

 Deportes: colaborando no desenvolvemento de actividades deportivas organiza-

das, ben polo centro, ben polo Concello. 

 Educación: apertura da biblioteca; obradoiros sobre o abuso do tabaco, alcol e 

drogas, consumo responsable, interculturalidade, técnicas de estudio, habilida-

des sociais, etc. 
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 Centro de integración das mulleres: obradoiros sobre discriminación e violencia 

de xénero, educación sexual e outras. 

 Por último, en numerosas ocasións teñen colaborado cofinanciando actividades 

extraescolares, cedendo os seus locais, ofrecendo a oprtunidade de asistir a re-

presentacións teatrais, etc. 

No que atinxe á formación do profesorado cóntase, obviamente, co CFR da Coruña. 

A Garda Civil de Arteixo e a Policía Local colabora en situacións conflitivas entre alumnos ou  

persoas alleas ao centro. Ademais, no caso de Garda Civil, esta imparte charlas ao alumnado e ás fa-

milias sobre drogas, o consumo de alcol, a violencia entre rapaces, os perigos derivados do uso de 

internet, etc. 

Por último, contamos co apoio do Equipo de Orientación Específico, que asiste ao centro cando 

precisamos da súa valoración en casos de alumnos con graves necesidades especiais. 


