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CAPÍTULO I 

 

1. PLAN ANUAL 

Neste plan anual preséntanse os obxectivos que o Centro se propón conseguir no curso 

2020-2021 no desenvolvemento do proceso educativo, buscando optimizar os recursos 

humanos e materiais para lograr a máxima eficiencia e coa finalidade última de lograr unha 

formación íntegra e plena do alumnado, buscando o máximo desenvolvemento das súas 

capacidades e tratando de que este sexa un centro onde se ensine e se aprenda con 

calidade, onde se fomenten hábitos de convivencia cívicos, onde se creen e desenvolvan 

valores e se medre día a día como colectivo integrador, participativo e aberto ao seu 

contorno e ao mundo a través das novas tecnoloxías.  

 

1.1. Características do centro 

O IES Maximino Romero de Lema está enclavado na parroquia de Santa María de Baio, 

nos lindes do núcleo urbano, no lugar chamado Prado da Torre, pertencente ao concello de 

Zas, situado ao NO da provincia da Coruña. A localidade de Baio sitúase a carón do río do 

Porto, ou río Grande, que neste lugar establece a liña divisoria entre os concellos de Zas e 

Vimianzo. 

Nesta zona, e debido ás baixas expectativas económicas, a xente nova de maior nivel 

formativo tende a marchar cara a outros lugares, co que o potencial máis importante de 

recursos humanos non se incrementa localmente. 

No concello desenvólvese unha grande actividade cultural, cunha serie de asociacións que 

dan un gran prestixio á zona. Entre as asociacións podemos destacar: Adro, Amigos do 

Liño, Su a Agra, grupo de teatro Badius, Castro Meda... Tamén cabe destacar o labor da 

Biblioteca de Zas. Todas elas levan a cabo un intenso labor de recuperación etnográfica e 

cultural de gran interese social, o que nos proporciona unha importante fonte de recursos 

para contribuír e colaborar na formación integral do alumnado, especialmente no ámbito 

social e cultural. 

A maioría das familias están formadas por catro membros e é frecuente a convivencia cos 

avós e avoas. Os pais e nais do alumnado son, na súa maioría, de mediana idade, sendo 

a figura paterna de maior idade. Cabe sinalar que só unha baixa porcentaxe teñen estudos 

de grao superior. A taxa de paro incrementouse nos últimos tempos debido á situación 
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económica global e isto contribuiu ao incremento da emigración cara a núcleos urbanos da 

zona e cara ao exterior. 

A lingua empregada maioritariamente nas relacións familiares é o galego, aínda que se 

observa un crecente uso do castelán no alumnado que procede de determinadas 

localidades (Baio e Laxe). 

O alumnado de ESO procede maioritariamente do CEIP Labarta Pose, de Baio, aínda que 

hai tamén un certo número que vén do CPI Cabo da Area de Laxe e doutros centros da 

zona.  Na etapa de Bacharelato a gran maioría do alumnado procede do CPI de Zas, do 

CPI Cabo da Area de Laxe, do CPI As Revoltas de Cabana de Bergantiños e en menor 

número do IES Eduardo Pondal de Ponteceso e do IES Terra de Soneira, de Vimianzo. O 

alumnado dos ciclos formativos e da FP Básica procede de toda a comarca e incluso 

doutras. Este curso incrementouse a oferta formativa de Formación Profesional co Ciclo 

Superior Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma en réxime dual. 

O número total de alumnado para o curso 2020-2021 é de 256 alumnos e alumnas e 

abrangue as etapas de ESO e Bacharelato, o ciclo formativo de grao básico de Informática 

de Oficina, o ciclo formativo de grao medio de Sistemas Microinformáticos e Redes e o ciclo 

formativo de grao superior de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma. 

Os equipamentos e infraestruturas educativas localízanse nunha parcela separada do 

núcleo urbano de Baio, o que axuda a ser un lugar tranquilo e cunhas condicións axeitadas 

para a actividade do centro.  Contamos coas seguintes instalacións: 

- 16 aulas 

- Biblioteca 

- Sala de Usos múltiples 

- 3 laboratorios 

- Taller de Tecnoloxía 

- Taller de Informática 

- Aula de Plástica 

- Aula de Debuxo 

- Aula de Música 

- Aula de Pedagoxía Terapéutica 

- 5 aulas de Informática +  de FP Básica 

- Sala do profesorado 

- Ximnasio 

- 10 Seminarios 
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- 1 aula-radio acondicionada no espazo a carón de Usos Múltiples 

- 1 sala de lectura acondicionada no espazo debaixo das escaleiras 

- 10 aseos (un en cada planta adaptado para minusválidos) 

- Sala de titorías 

- Gabinete de Orientación 

- Despacho de Dirección 

- Despacho de Xefatura e Vicedirección 

- Secretaría 

- Ascensor 

- Conserxería 

- Cafetería 

- Almacén (Demasiado pequeno e ampliado con un contedor mariño) 

- Unha pista polideportiva 

- Un patio 

- Un xardín con Carballeira a carón do río Grande. 

- Un aparcamento (habilitado tamén para bicicletas e motocicletas) 

As instalacións están distribuídas no edificio principal, que consta de tres andares, na antiga 

vivenda de conserxería, que este curso 2020-2021 habilitouse para impartir o ciclo superior, 

e no espazo exterior do centro. 

O Centro está adaptado arquitectonicamente para acoller alumnado con minusvalías 

físicas. 

No deseño da Programación Xeral Anual tomamos tamén como punto de partida a análise 

da situación do centro e do seu contexto, considerando tanto os factores internos, aqueles 

que son abordables desde o Centro e sobre os que temos capacidade directa de influencia, 

como os factores externos, sobre os que a Comunidade Educativa non ten tanta capacidade 

de intervención.  Tanto uns coma os outros poden producir desaxustes ou efectos negativos 

ou ben efectos positivos e que contribúen á mellora da dinámica do Centro.  Debemos telos 

en conta todos, tanto os positivos, para aproveitar a súa contribución, como os negativos, 

para tratar de melloralos ou de que a súa influencia negativa sexa a menor posible.  Desta 

maneira, segundo a conxugación destes factores na nosa Comunidade Educativa, 

identificamos as seguintes fortalezas e oportunidades e as debilidades e amezas que 

conforman o contexto do IES Maximino Romero de Lema e que motivan o deseño dos 

obxectivos e liñas de actuación da presente programación: 
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DEBILIDADES 

• Necesidade de revisión e 
actualización da documentación do 
centro:  Proxecto Educativo de 
Centro, Plan de Convivencia, Plan 
de Acción Titorial… 

• Implicación do profesorado nas 
actividades extracurriculares 
(proxectos do centro, actividades 
complementarias, etc.) 

• Pouco dominio das TIC pola maioría 
do profesorado do centro. 

• Centro de pequeno tamaño e do 
rural , o que conleva unha oferta 
educativa limitada e pouco variada 
no bacharelato e en ESO. 

 AMEAZAS 

• Incerteza ante a situación sanitaria e 
as medidas a tomar para o próximo 
curso. 

• ANPA con poucos asociados, ao 
bordo da desaparición. 

 

   

FORTALEZAS 

• Multitude de proxectos educativos e 
iniciativas culturais, xa iniciados ou 
en proxecto. 

• Oferta educativa atractiva para a 
comunidade, especialmente a 
referida á formación profesional 
específica. 

• Existencia dun grupo de profesorado 
con moita formación e competencia 
nas TIC. 

• ANPA moi colaboradora e moi 
implicada. 

• Plantilla estable de profesorado no 
centro. 

• Boas relacións coas entidade 
sociais e culturais e con outras 
institucións da zona:  concello, 
asociacións, colexios e institutos, 
etc. 

• Gran implicación do alumnado na 
vida do centro. 

• Boa convivencia no centro. 

 OPORTUNIDADES 

• Boa imaxe e percepción do centro 
por parte da comunidade educativa 
e da sociedade en xeral. 

• Gran cantidade e variedade de 
ferramentas dixitais a disposición da 
comunidade educativa. 

• Centro pequeno e do rural, ben 
integrado na contorna tras unha 
traxectoria de 25 anos. 
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1.2. Obxectivos 

Obxectivos xerais 

 Favorecer a integración do alumnado. 

 Favorecer as relacións con outras institucións docentes e non docentes da contorna, 

especialmente as relacionadas coa cultura da zona. 

 Facilitar as relacións alumnado-profesorado-familias. 

 Acadar total harmonía e colaboración entre as persoas que integran a Comunidade 

Educativa. 

 Potenciar o centro como punto de referencia cultural. 

 Potenciar vivencias culturais que complementen a formación do alumnado e 

enriquezan a personalidade dos educadores. 

 Organizar a xestión do Centro con eficacia e transparencia. 

 Mellorar os sistemas de información e comunicación coa Comunidade Educativa. 

 Organizar e xestionar as instalacións e equipamentos do Centro poñéndoos a 

disposición da Comunidade Educativa en adecuadas condicións de uso. 

 Promover o mantemento axeitado das instalacións e equipamentos do centro e velar 

polo seu uso adecuado. 

 Colaborar con todas as asociacións culturais da zona. 

 Fomentar e promover relacións cos concellos da contorna. 

 Participar e colaborar no desenvolvemento e organización de actividades propostas 

por diferentes institucións. 

 Favorecer a integración do alumnado no Centro. 

 Promover e potenciar a orientación académica e profesional do alumnado. 

 Fomentar a convivencia harmónica entre a Comunidade Educativa. 

 Potenciar no alumnado o desexo de coñecer o seu contorno máis inmediato para dar 

paso a outra realidade máis global. 

 Conseguir que o alumnado participe en todos os ámbitos da vida do Centro. 

 Promover e incentivar a participación do profesorado en proxectos educativos 

interdisciplinares que contribúan á mellora da calidade educativa. 

 Fomentar o respecto e o coidado do Medio Ambiente. 

Unha vez explicitados os obxectivos xerais, propoñemos un novo espazo de traballo no 

eido da innovación educativa, do cal presentamos a continuación de xeito esquemático os 

obxectivos, as accións e a avaliación das propostas: 
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ESPAZO DE INNOVACIÓN 

OBXECTIVOS 
ACCIÓNS,  ORGANIZACIÓN 

E ESTRUTURAS 

AVALIACIÓN E 

INDICADORES DE 

CALIDADE 

a) Proporcionar ao profesorado 

recursos suficientes para 

enfrontarse á diversidade do 

alumnado na aula. 

 

 

b) Potenciar e difundir o labor 

do Departamento de 

Orientación do Centro. 

 

 

 

 

 

c) Impulsar os proxectos do 

Equipo de Dinamización 

Lingüística. 

 

 

 

 

d) Impulsar o programa de 

actividades complementarias 

e extraescolares. 

 

 

 

e) Favorecer e potenciar  o 

labor de dinamización da 

biblioteca e do Plan Lector do 

Centro. 

 

 

 

 

 

f) Crear ámbitos de 

colaboración entre o Instituto 

e os restantes centros 

educativos da contorna. 

 

a) Seguir aplicando e revisando o Plan 

Xeral de Atención á  Diversidade, 

especialmente no que se refire aos 

apartados onde se establecen 

medidas de reforzo educativo. 

 

b) Facilitar a colaboración entre o 

Departamento de Orientación e os  

Departamentos didácticos e titores. 

 

 

 

 

 

c) Facilitar medios e espazos para as 

reunións e o traballo do Equipo de 

Dinamización Lingüística 

Colaborar na financiación das 

actividades. 

Contribuír á difusión das actividades. 

 

d) Colaborar co profesorado no deseño 

e planificación das actividades, 

favorecendo a busca de  medios e 

recursos para o seu 

desenvolvemento. 

 

e) Apoio e colaboración continua entre a 

persoa coordinadora da Biblioteca e a 

Vicedireción do centro, poñendo á 

súa disposición todos os medios 

posibles e intentando conseguir que a 

persoa coordinadora teña a máxima 

dispoñibilidade  horaria para traballar 

nos diferentes proxectos. 

 

f) Reunións cos equipos directivos dos 

distintos centros educativos. 

 

 

 

Deseño de medidas de atención 

á diversidade para o alumnado e 

percepción dunha mellora no 

rendemento académico e no seu 

desenvolvemento integral. 

 

Material facilitado polo 

Departamento de Orientación 

aos titores. 

Suxestións dos/as profesores/as 

ao Departamento de 

Orientación. 

Reunións co Equipo Directivo. 

 

Análise da participación da 

Comunidade Educativa nas 

actrividades propostas. 

Análise do grao de satisfacción 

da Comunidade Educativa nas 

actividades realizadas. 

 

Número de Departamentos, 

profesorado e alumnado que 

participa nas actividades. 

 

 

 

Reunións periódicas coa 

coordinadora e o equipo da 

biblioteca. 

Valoración da redución horaria 

asignada á persoa encargada da 

Biblioteca. 

 

 

 

Valoración das reunións  dos 

Equipos Directivos dos centros. 

Nivel de participación nas ditas 

reunións. 
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g) Potenciar a comunicación 

interior e a exterior. 

 

 

 

 

h) Potenciar a páxina web do 

centro. 

 

 

 

 

 

i) Converter a innovación 

pedagóxica nun dos sinais de 

identidade do Centro, 

tratando de conseguir un 

ensino máis humanizado, un 

ensino de calidade e 

participativo, que contribúa á 

redución do fracaso escolar. 

 

 

j) Potenciar entre o alumnado a 

comprensión do valor 

constitucional da igualdade 

entre ambos sexos como 

obxectivo de especial 

atención. 

g) Elaboración de canles de 

comunicación con profesorado, 

alumnado, pais e persoal non 

docente. Priorizarase a páxina web do 

Centro e Abalar Móbil. 

 

h) Colaborar  co desenvolvemento 

continuo da páxina,  na actualización 

permanente da mesma. Priorizar a 

páxina como canle de comunicación 

privilexiado tanto interno, como 

externo. 

 

i) Motivar ao profesorado para que 

participe en cursos de formación e en 

Xornadas de Innovación Educativa. 

Potenciar as medidas de atención á 

diversidade:  reforzo educativo, 

desdobres, adaptacións curriculares 

individualizadas, programas de 

mellora da aprendizaxe e do 

rendemento, ... 

 

j) Organizar actividades para o 

alumnado referentes á educación e 

formación para a igualdade entre 

mulleres e homes. 

Grao de actualización dos 

contidos da páxina web. 

Número de usuarios de Abalar 

Móbil e comprobación da lectura 

das comunicacións enviadas. 

 

Participación activa do 

profesorado, pais, nais e 

alumnos/as. 

Número de visitantes. 

 

 

 

Número de profesorado 

asistentes a cursos relacionados 

coa innovación educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Número de actividades 

realizadas. 

Enquisas anuais entre o 

alumnado nas que se avalíen os  

progresos nestes aspectos. 

 

Estes obxectivos podemos concretalos nos obxectivos específicos para cada un dos 

ámbitos de intervención que se indican a continuación: 

a) Relacionados co profesorado 

 Manter unha relación constante co profesorado na procura dunha mellora do ensino e 

aprendizaxe. 

 Informar periodicamente dos aspectos que lle afecten tanto persoalmente como no 

ámbito laboral. 

 Crear liñas de comunicación para unha integración plena no marco da súa función. 

 Facilitarlles os apoios tecnolóxicos dos que dispón o instituto para acadar resultados 

óptimos no proceso de ensino-aprendizaxe. 
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 Crear climas de relación interpersoal e interdisciplinar con fins educativos. 

 Intentar que a súa integración no centro sexa plena, coa finalidade de que isto redunde 

no beneficio do desenvolvemento da súa función. 

 Propor actividades variadas que diversifiquen o xeito de aprender e potencien unha 

formación integral do alumnado. 

b) Relacionados co alumnado 

 Manifestarlles un apoio constante nas súas inquedanzas académicas. 

 Valorar as súas propostas e ver a posibilidade da realización das mesmas. 

 Crear climas de colaboración para o desenvolvemento correcto do proceso educativo. 

 Ofrecerlles orientación naqueles temas que lles interesen para o seu futuro laboral. 

 Apoialos e estimulalos para que acaden os resultados académicos axeitados. 

 Lograr que perciban a importancia do centro na súa formación persoal e laboral e que 

lembren esta etapa como algo positivo na súa vida. 

c) Relacionados co persoal non docente 

 Colaborar activamente con elas para acadar un total e óptimo funcionamento do 

Centro. 

 Respectar e valorar o seu cometido como parte do proceso educativo. 

 Poñer á súa disposición, na medida en que se poida, todos os medios que faciliten o 

seu traballo. 

 Conseguir unha integración plena na comunidade educativa. 

d) Relacionados con outros órganos 

 Establecer relacións cos concellos limítrofes e os seus Centros Educativos. 

 Colaborar coa ANPA naquelas actividades de interese para o desenvolvemento do 

proceso educativo. 

 Estar en contacto coas asociacións culturais da zona para traballar sobre proxectos de 

interese común. 

 Participar nas actividades propostas por outras institucións como outro xeito de 

aprender. 
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 Valorar todas as propostas educativas feitas desde o ámbito familiar e institucional. 

 Entender o proceso de aprendizaxe como algo global e interxeracional. 

 

Por todo isto, dende o Equipo Directivo estamos a traballar nun modelo de estrutura 

organizativa e de xestión que permita o normal funcionamento deste instituto, traballando 

na anticipación dos posibles problemas futuros para atopar solucións. Para isto, partiremos 

dos seguintes aspectos: 

 Mellorar a calidade de ensino estimulando tanto ao profesorado como ao alumnado para 

acadar mellores resultados 

 Actualizar os recursos materiais para que faciliten unha mellora no proceso de 

aprendizaxe. 

 Alentar aos compoñentes da comunidade educativa a que fagan propostas que melloren 

o funcionamento do centro. 

 Crear comisións de traballo para mellorar a xestión e organización do Centro. 

 Informar de forma precisa sobre os cambios que afecten á organización e, polo tanto, ao 

desenvolvemento do programa educativo. 

 Reflexionar periodicamente sobre o funcionamento do centro e amosar un ánimo de 

cambio para aqueles aspectos que se deban mellorar. 

 Ofertar actividades complementarias e extraescolares como eixo vertebrador da 

aprendizaxe significativa. 

 

1.3. Persoal do centro.  Recursos humanos 

1.3.1. Persoal docente 

O Equipo Directivo para o curso 2020-2021 está formado por: 

 

Ana María Facal Maroñas Directora 

Hortensia Román González Vicedirectora 

Fermín Pablo Balsas Barbeira Xefe de Estudos 

M.ª Pilar Otero Quintela Secretaria 
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A relación e distribución do profesorado nos distintos departamentos para o curso 2020-

2021 é a seguinte: 

Departamento Nome 

Artes plásticas Carlos Fernández Concheiro 

Ciencias naturais Cecilia Folla Colmeiro 

Economía Ana Mª Gende Gerpe 

Educación física e deportiva Adrián Levoso Fernández 

Filosofía Antonio José Díaz Amor 

Física e química Begoña Raña Lorenzo 

Francés 
Dolores Torrano Vicente 
Begoña Espasandín Porteiro 

Informática 

Jesús Orosa Fornés 
Óscar Manuel Rey Calo 
Marta Diz Alonso 
Antonio María García Soto 
Antonio Manuel Campos Gerpe 
Clara Corbelle Suárez 
Gonzalo de Castro-Acuña Vidal 
Abel Crespo Vázquez 

Inglés 
María Josefa Eiroa Álvarez 
Mª Pilar Otero Quintela 

Latín Mª Antonia Abad Alastruey 

Lingua castelá e literatura 
Elisa Eimil Paz 
Alejo Figueroa Soto 

Lingua galega e literatura 
Xesús María Sánchez Suárez 
Hotensia Román González 

Matemáticas 
Luz Josefa Mouzo Rioboo 
Jesús Blanco Pose 
Celestino Fernández Valiña 

Música Ana Justo Herrero 

Orientación 
Fermín Pablo Balsas Barbeira 
Marta Nantón Amado 

Relixión Mª Trinidad López Souto 

Tecnoloxía 
Xosé Francisco Velo Quintela 
Ana Belén Pacoret Balsa 

Xeografía e historia 

Judit Carbajo Vázquez 
Ana Mª Facal Maroñas 
Ricardo Vigueret Gil 
Mª Elisa Franco Torres 

 

Así pois, do total de 36 profesores do centro, 24 teñen destino definitivo e están presentes 

nel este curso.  Hai unha persoa desprazada por falta de horario no Departamento de 

Lingua Castelá e cinco casos de permutas:  unha no departamento de Tecnoloxía, tres no 

departamento de Informática e unha no departamento de Francés   
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Ademais do papel que debe desenvolver o profesorado en xeral, é necesario destacar o rol 

que desempeñan os titores e titoras na coordinación docente, no acompañamento ao 

proceso formativo do alumnado e na colaboración coas familias. 

Durante este curso 2020-2021 as titorías dos grupos do alumnado serán desempeñadas 

polo seguinte profesorado: 

Grupo Titor/titora 

1º ESO Alejo Figueroa Soto 

2º ESO Ricardo Vigueret Gil 

3º ESO Ana Justo Herrero 

4º ESO Mª Elisa Franco Torres 

1º Bacharelato – A Judit Carbajo Vázquez 

1º Bacharelato – B Antonio José Díaz Amor 

2º Bacharelato – A Xesús María Sánchez Suárez 

2º Bacharelato – B Jesús Blanco Pose 

1º FPB Informática de oficina Gonzalo de Castro-Acuña Vidal 

2º FPB Informática de oficina Marta Diz Alonso 

1º CM SMR Óscar Manuel Rey Calo 

2º CM SMR Abel Crespo Vázquez 

1º CS DAM Clara Corbelle Suárez 

 

Entre  as funcións deste profesorado, que se mencionan na lexislación vixente, destacamos 

a especial importancia das seguintes: 

 Coñecer as características de cada alumno e alumna. 

 Efectuar un seguimento global dos procesos de ensino-aprendizaxe. 

 Organizar e presidir as sesións de avaliación do seu grupo. 

 Asesorar ao alumnado sobre as posibilidades académicas e persoais. 

 Informar ás familias sobre o rendemento académico, así como sobre a asistencia e 

puntualidade ás clases. 

No mes de outubro realizarase unha xuntanza de cada titor e titora cos pais e nais dos seus 

titorandos, coa finalidade de manter un primeiro contacto e de informar e resolver posibles 

dúbidas. Este curso as titorías coas familias levaranse a cabo sobre todo de xeito 

telemático, por vía telefónica e/ou correo electrónico. Nos casos en que, pola importancia 
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ou necesidade da situación concreta, a familia ou o/a titor/a considere necesaria a titoría 

presencial, poderá realizarse así, de xeito individual ou en grupos reducidos, seguindo as 

normas e medidas establecidas no Plan de Adaptación á Situación Covid. 

Hai que destacar tamén a importante función das Xefaturas de Departamento para o bo 

funcionamento do Centro, partindo da base de que a Comisión de Coordinación Pedagóxica 

é un órgano fundamental na organización e desenvolvemento da actividade pedagóxica.  

Este órgano reunirase con carácter ordinario unha vez ao mes. 

No mes de outubro cada departamento entregará a Programación Didáctica, que será 

coordinada polo Xefe do Departamento.  No curso 2020-2021 continuaremos traballando 

co guión empregado nos cursos anteriores e tamén se terán en conta as instrucións do 30 

de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa. 

É moi importante tamén o papel do Departamento de Orientación no asesoaramento, 

deseño e avaliación de medidas de atención á diversidade e na orientación académica e 

profesional do alumnado.  Este curso, dito departamento estará constituído, ademais de 

polo Xefe do departamento, a profesora de PT e a profesora de FOL, polos seguintes titores: 

Alejo Figueroa Soto e Gonzalo de Castro-Acuña Vidal. 

Finalmente, serán igual de importantes as tarefas de corrdinación e dinamización da lingua 

galega e das novas tecnoloxías.  Os cordinadores e responsables delas para o curso 2020-

2021 son: 

- Coordinador de Dinamización Lingüística: Ricardo Vigueret Gil. 

- Coordinador FCT: Gonzalo de Castro-Acuña Vidal. 

- Coordinador TIC: Óscar Manuel Rey Calo 

- Coordinador Abalar: Abel Crespo Vázquez 

1.3.2. Persoal non docente 

O Centro conta co seguinte persoal non docente: 

- Unha auxiliar administrativa: Mª Isabel Abad Cabanas 

- Unha conserxe: Graciela Caamaño Luaces 

- Dúas limpadoras: Mª Esther Agra Pose e Mª del Carmen Cousillas Barcia 
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1.3.3. Alumnado 

O númeo total do alumnado para o curso 2020-2021 é de 256 alumnos e alumnas, 

distribuídos en cada curso e grupo como se indica a continuación: 

Grupo Alumnado 

1º ESO 23 

2º ESO 14 

3º ESO 31 

4º ESO 21 

1º Bacharelato – A 16 

1º Bacharelato – B 15 

2º Bacharelato – A 22 

2º Bacharelato – B 24 

1º FPB Informática de oficina 7 

2º FPB Informática de oficina 8 + 2 cursando só a FCT 

1º CM SMR 31 

2º CM SMR 25 + 4 cursando só a FCT 

1º CS DAM 12 

 

1.3.4. Grupos de traballo 

Para este curso 2020-2021 están a funcionar os seguintes grupos de traballo: 

 Xunta de Delegados/as 

 Equipo de Dinamización Lingüística 

 Equipo de Coordinación da Biblioteca 

 Asociación de pais e nais de alumnos/as 

 Comisión de Coordinación Pedagóxica 

 Comisión de Convivencia 

 Distintos plans Proxecta, Contratos Programa, Programas de Formación Permanente do 

Profesorado e Contratos Europeos, que se especificarán no capítulo IV da PXA. 

 

1.4. Calendario de avaliacións 

Na reunión ordinaria da Comisión de Coordinación Pedagóxica celebrada o día 5 de outubro 

consensuouse o calendario de avaliacións para o presente curso, quedando recollido como 

se indica a continuación: 

 



17 

 ESO, 1º 
Bacharelato 

AVALIACIÓN DATAS DÍAS 

PRIMEIRA 15-17 decembro 52 

SEGUNDA 23-25 marzo 53 

FINAL 23 xuño 57 

 TOTAL 162 

 

 2º Bacharelato* 

AVALIACIÓN DATAS DÍAS 

PRIMEIRA 3 decembro 46 

SEGUNDA 4 marzo 48 

FINAL 
25 maio 
fin clase: 14 
maio 

45 

 TOTAL 139 

 

 1º FPB, CM 

AVALIACIÓN DATAS DÍAS 

PRIMEIRA 15-17 decembro 52 

SEGUNDA 23-25 marzo 53 

FINAL 23 xuño 57 

 TOTAL 162 

 

 2º FPB* 

AVALIACIÓN DATAS DÍAS 

PRIMEIRA 15-17 decembro 52 

FINAL DE 

MÓDULOS 
15 abril 63 

FINAL CICLO 23 xuño 48 

 TOTAL 163 

(*) Data máxima de comezo da FCT: 27 abril 

 

 2º CM* 

AVALIACIÓN DATAS DÍAS 

PRIMEIRA 15-17 decembro 52 

SEGUNDA 23-25 marzo 53 

FINAL 23 xuño 58 

 TOTAL 163 

(*) Data máxima de comezo da FCT:  9 abril 

 1º CS 

AVALIACIÓN DATAS DÍAS 

PRIMEIRA 19 xaneiro 66 

SEGUNDA / 
FINAL 

27 abril 60 

FINAL Setembro 2021 93 

 TOTAL 219 

(*) A data da avaliación final é 
aproximada, pendente das 
instrucións de final de 
curso.  En función desta 
data de referencia prevese 
a finalización das clases o 
día 14 de maio e 
posteriormente un período 
de 4 días para a realización 
dos exames finais. 



A sesión de avaliación inicial do alumnado dos niveis de ESO e Formación Profesional 

levarase a cabo os días 13 e 15 de outubro. 

A recuperación das materias pendentes será atendida polos departamentos, que 

organizarán e dividirán a materia de forma que se lle facilite ao alumnado a superación das 

mesmas. Debido ao escaso número de alumnado con materias pendentes para este curso, 

non se organizará unha semana de exames de materias pendentes, senón que cada 

profesor/a atenderá esta recuperación no horario lectivo ordinario do grupo correspondente. 

A sesión de avaliación de cada curso estará dirixida polo titor ou titora correspondente, 

estando presentes nas mesmas o profesorado que imparten materia en cada grupo. 

Cada titor/a terá no seu poder ao comezo da avaliación as cualificacións das diferentes 

materias de todo o alumnado, informando do rendemento académico de cada un, así como 

os demais informes necesarios para o seguimento da avaliación. 
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2. HORARIO XERAL DO CENTRO 

O horario do centro durante o período lectivo é o seguinte: 

 De luns a venres, seis sesións de cincuenta minutos dende as 8:45 horas ata as 14:25 

horas, con dous descansos de vinte minutos:  o primeiro desde as 10:25 horas ata as 

10:45 horas e o segundo desde as 12:25 horas ata as 12:45 horas. 

 Na tarde do luns, dúas sesións de 50 minutos, desde as 16:30 horas ata as 18:10 

horas, para todo o alumnado da ESO, Formación Profesional Básica e de Bacharelato. 

 Nas tardes do luns e do mércores tres sesións de 50 minutos, de 15:40 h a 18:10 h, 

para o alumnado de Ciclo Medio e de Ciclo Superior. 

 O horario de administración durante o curso é de 8:45h a 14:30h de luns a venres e a 

tarde do luns de 16:30 a 18:10h. 

 O alumnado do segundo curso de Formación Profesional Básica e do segundo curso 

do ciclo formativo de grao medio verá modificado o seu horario ordinario a partir do 

mes de abril para realizar o módulo de Formación en centros de traballo na empresa 

correspondente.  Ademais, hai tamén 6 alumnos e alumnas destes dous mesmos 

cursos que cursarán unicamente o módulo de Formación en centros de traballo en 

período extraordinario, polo que asistirán unicamente á empresa e desde o mes de 

outubro ata o mes de decembro, no que rematarán a súa formación académica 

correspondente a este curso. 

 O alumnado do ciclo superior realizará, desde o mes de maio ata o 31 de agosto de 

2021, a formación asignada á empresa Imatia dentro do convenio de formación 

asinado entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a 

empresa Imatia para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo 

réxime de bolsas. 

Durante os períodos de recreo o profesorado de garda vixiará os corredores do interior do 

edificio principal, o ximnasio, o patio exterior e a pista cuberta. Soamente o alumnado maior 

de idade poderá saír do recinto escolar durante os recreos ou na última hora se falta o 

profesorado. O alumnado disporá de servizo de préstamo na Biblioteca do Centro, así como 

de servizo de cafetaría;  esta última tamén permanecerá aberta os luns e mércores ao 

mediodía para que o alumnado que o desexe poida comer nela sen ter que desprazarse 

fóra do recinto escolar. 

No período estival, durante o mes de xullo o horario de apertura do Centro e de atención 

ao público establécese desde as 9:00 ata as 14 horas, de luns a venres, e durante o mes 
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de agosto realizarase unha atención ao público previa cita concertada telefonicamente ou 

mediante correo electrónico. 

Por último, os días non lectivos elixidos polo centro para este curso son o luns día 2 de 

novembro e o martes día 18 de maio, que veñen a completar o calendario escolar do curso 

2020-2021 establecido con carácter xeral: 
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3. ORGANIZACIÓN DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 

Este Centro conta con 4 itinerarios de transporte escolar contratados pola Consellería de 

Educación para cubrir as necesidades do alumnado da ESO.  A continuación detállanse 

estes itinerarios, indicando o número de alumnos e alumnas de cada parada: 

 

AUTOCARES FONDO 

Paradas Nº alumnos/as 

Cacharoza 2 

O Allo 2 

Piñeiro 1 

Cotaredo 1 

Anos 4 

Xerne 1 

 
 

AUTOCARES FACAL 

Paradas Nº alumnos/as 

Pedra Vixía 1 

Pazos-San Cremenzo 7 

 
 

AUTOCARES J. POMBO 

Paradas Nº alumnos/as 

Ruta 1 

Xunto ao colexio 3 

Mestre Platas 4 

Igrexa-Baio 6 

Empalme Fornelos 1 

Fornelos 4 

Ruta 2 

A Ponte de Baio 17 

A Piroga-Eroski 3 

Bamiro 3 

O Ceán-Bamiro 1 

Cheis 1 

Tines 10 

Cruce Pazos 5 

Oróns-cruce 1 

 
Total de alumnado transportado:  78 

Número de rutas: 4  
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CAPÍTULO II 

 

1. DOCUMENTO DE RECOLLIDA DE DATOS E DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN DO 

CENTRO 

O documento de recollida de datos (DRD) é remitido polo servizo de informática da 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e consta de dúas partes:  a primeira 

fai referencia aos datos xerais de número de alumnos e profesores do centro e a segunda 

parte recolle outros datos estatísticos do centro.  As dúas partes cumpriméntanse nunha 

aplicación informática no momento e prazos que indique a Consellería de Educación de 

Cultura, Educación e Universidade. 

O documento de organización do centro (DOC) recolle, entre outros datos, os horarios 

do profesorado, os horarios do alumnado, a ocupación das aulas, a relación de profesorado, 

de persoal non docente, ... Este documento remítese á inspección educativa utilizando os 

impresos xerados pola aplicación XADE-Web. 
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CAPÍTULO III 

 

1. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 

EXTRAESCOLARES 

1. INTRODUCIÓN 

O obxectivo fundamental da educación é o pleno desenvolvemento da personalidade 

formada no respecto aos principios democráticos de convivencia e nos dereitos e liberdades 

fundamentais. Para acadar este fin, as actividades lectivas deben complementarse con 

outras que desenvolvan aspectos non incluídos nos currículos. 

O elemento de diversión non debe ser o único que leve á realización das actividades 

complementarias e extraescolares. É posible por iso educar os/as alumnos/as para coñecer 

por que realizan unha determinada actividade, a programala e seleccionala en función das 

súas capacidades, intereses e finalidades, e a avaliar o rendemento acadado. Preténdese 

que todas as actividades aparezan ante os alumnos non xa como simple ocio, senón como 

un fenómeno cultural con implicacións sociolóxicas, culturais, estéticas, económicas... e 

que sexan capaces de valorar criticamente, asumindo as responsabilidades que supón a 

súa conserva e mellora como fonte de goce e recurso para o desenvolvemento individual e 

colectivo. 

2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Considéranse actividades complementarias as organizadas polo Centro realizadas 

durante o horario escolar, de acordo coa Programación Xeral Anual, e que teñan un carácter 

diferenciado das propiamente lectivas polo momento, espazos ou recursos que utilizan. Así 

se contemplan actividades como: 

- Colaboración cos distintos Departamentos didácticos na realización de actividades 

disciplinares ou interdisciplinares (visitas, saídas, exposicións, conferencias...). 

- Colaboración en iniciativas que sexan consideradas de interese común pola comunidade 

educativa: profesorado, alumnado, institucións (ANPA, Concello, Deputación), etc. 

- Temas de interese transversal. 

- Conmemoracións e efemérides: Habitualmente no centro véñense desenvolvendo 

actividades de distinta índole en datas sinaladas como o Magosto, o Entroido, o Nadal e 

a Semana Cultural que contará coa participación de persoeiros das letras, obras de teatro, 

actividades físico-deportivas, conferencias, saídas culturais, etc. 
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Considéranse actividades extraescolares as organizadas polo Centro e realizadas fora 

do horario escolar, encamiñadas a potenciar a apertura do centro ao seu contorno e a 

procurar a formación integral do alumno en aspectos referidos á ampliación do seu 

horizonte cultural, á preparación para a súa inserción na sociedade, no mercado laboral ou 

o uso do tempo libre. Estas actividades son voluntarias. 

Obxectivos 

 Específicos das distintas disciplinas académicas: serán os obxectivos que determinen os 

diferentes Departamentos didácticos, de acordo cos contidos das materias, a fin de 

proporcionar unha sólida formación nos distintos campos do saber. 

 Obxectivos relacionados co fomento de bos hábitos de conduta para ter unha vida sa: 

prevención de accidentes, educación sexual, alimentación e nutrición responsable, 

actividade física e deportiva, hixiene... 

 Educación para a convivencia: fomentar o respecto e a tolerancia fronte ás diferencias de 

raza, sexo, relixión..., . Adquirir habilidades sociais de convivencia en grupo, aceptación 

de normas e urbanidade. Favorecer a integración no grupo, no centro, co contorno, etc. 

Educación viaria. Fomentar o gusto por viaxar. Fomento do ocio activo e a utilización 

apropiada do tempo libre. 

 Formación cultural: entender a cultura como un todo que englobe a formación científica, 

humanística e artística, integrándoas e interrelacionándoas. Fomentar unha actitude 

aberta e crítica ante os avances tecnolóxicos. É dicir, contribuír ao pleno desenvolvemento 

da personalidade e capacidades dos/das alumnos/as. 

 Medio ambiente: fomentar o respecto e protección do medio natural e urbano. 

 Permitirlle poñer en práctica de forma integrada, en contextos e situacións diversos, os 

coñecementos, as habilidades e as actitudes persoais adquiridas. 

 Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

 Achegar experiencias distintas ao traballo na aula. 

 Cohesionar os distintos estamentos educativos. 

 Organizar as viaxes culturais tendo en conta a súa finalidade educativa e procurando que 

non se convertan en meras excursións de lecer. As actividades terán un fundamento 

educativo, cultural ou deportivo, favorecendo a integración e a convivencia entre o 
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alumnado e o profesorado. 

 Facer unha oferta equilibrada de actividades para tódolos niveis, evitando o exceso ou 

falta de actividades en grupos determinados. 

 Fomentar a implicación de todos os membros da comunidade educativa na planificación 

e na práctica das actividades. 

 Intentar contar coa colaboración das nais e pais do alumnado na realización de 

actividades e facilitarlles aquelas que queiran organizar eles e sexan factibles. 

Normas de funcionamento 

 Seguirase en cada unha das actividades complementarias e extraescolares o protocolo 

da COVID que indica que as realicemos na medida do posible cun único grupo aula. Tanto 

neste caso, como se se levan a cabo con alumnos/as de distintos grupos, hai que 

respectar as medidas de seguridade (máscaras, distancias, xeles, movementos polos 

corredores…) e, de desenvolverse en espazos pechados, terán un aforo limitado. 

 As actividades complementarias e extraescolares programadas van dirixidas a todo o 

alumnado do instituto. 

 alumnado e as nais/ os pais recibirán con tempo suficiente a información dos/das 

profesores/as organizadores/as da actividade acerca do data, duración, destino da 

mesma e obxectivos que se perseguen. 

 A realización das actividades comunicarase con antelación suficiente á Vicedirección. 

Dende Vicedirección facilitarase a súa realización a condición de que se respecten as 

normas do protocolo da COVID e sexan viables as datas, horarios, orzamentos e, sempre, 

unha vez confirmadas polas institucións responsables. O profesorado encargado recollerá 

as autorizacións asinadas polas familias e entregaranas en Vicedirección. A organización 

das actividades farase con tempo suficiente antes da súa realización. O profesorado 

organizador elaborará a lista final do alumnado autorizado e informará á Vicedirección, 

quen, á súa vez, informará ao profesorado implicado. En caso de incumprimento destas 

normas pode suspenderse a actividade. 

 Todas as actividades deben estar na programación dos Departamentos ou da 

Vicedirección e aprobadas polo Consello Escolar antes de realizarse. 

 Ningún/ningunha alumno/a poderá asistir a unha actividade extraescolar sen a previa 

autorización asinada pola familia. 

 Como norma xeral acompañará o alumnado un/unha profesor/a por cada 20 alumnos/as. 
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 centro achegará o 50% do orzamento do autobús para as saídas á Coruña, Santiago e 

distancias similares. Deberase optimizar o número de alumnos/as por autobús, implicando 

cando sexa posible a varios departamentos, para que o alumnado asuma o menor custo. 

 No caso de custos adicionais, como entradas, guías, monitores..., o centro incrementará 

a subvención para que o alumnado achegue arredor de 6 euros por persoa. 

 Ningún/ningunha alumno/a deixará de participar nunha actividade por motivos 

económicos, pois nese caso o centro asumiría o gasto. 

 A participación das actividades extraescolares e complementarias estará supeditada a 

que o/a alumno/a non teña ningunha sanción disciplinaria, segundo se recolle no NOF. 

 Evitarase programar actividades extraescolares en datas previstas para exames. 

 Así mesmo intentarase a non acumulación de actividades nun día. 

 A actividade lectiva anterior e posterior á actividade desenvolverase con total 

normalidade. 

En caso de darse unha situación de ensino semipresencial ou online poderán manterse 

aquelas actividades que sexan posibles, utilizando as ferramentas tecnolóxicas 

institucionais (Webex, Aula Virtual, Abalar). 

3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR DEPARTAMENTOS 

A continuación detállanse as actividades complementarias e extraescolares programadas 

polos distintos Departamentos. Engadiranse a estas actividades todas aquelas que os 

diferentes Departamentos consideren oportunas nun momento determinado sempre e 

cando sigan os procedementos comentados. 

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

ACTIVIDADE CURSO DATA 

Conferencias de divulgación científica. TODOS Sen determinar 

Participación en programas educativos e concursos que xurdan 

ao longo do curso. 

TODOS Sen determinar 

Saídas polas proximidades para o estudo do medio rural. TODOS Sen determinar 
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Saídas a concellos da comarca de Fisterra, Bergantiños, Terra 

de Soneira, Xallas, Salnés, O Barbanza, Muros e Noia, para o 

estudo de elementos do medio natural. 

TODOS Sen determinar 

Visita a museos científicos, centros de investigación na Coruña 

e en Santiago de Compostela. 

TODOS Sen determinar 

Visita aos Museos Científicos da Coruña e roteiros verdes da 

USC. 

1º,3º ESO 

1º BACH 

Sen determinar 

Itinerario biolóxico e xeolóxico pola Serra do Barbanza, pola 

Terra de Soneira e Bergantiños. 

3º, 4º ESO 

1º, 2º BACH 

Sen determinar 

Obradoiro: Educación afectivo-sexual organizado por Quérote+ 3º ESO Sen determinar 

Participación de charlas e actividades organizadas por 

Bigvanciencia dentro do programa A arte de contar ciencia. 

4º ESO 

1º, 2º BACH 

Sen determinar 

Participación en conferencias e visitas a centros de investigación 

en Santiago de Compostela e/ou Lugo co programa A Ponte da 

USC. 

4º ESO 

1º, 2º BACH 

Sen determinar 

Celebración do Día Mundial da Actividade Física (6 de abril) e 

do Día Mundial da Saúde (7 de abril) con actividades de 

TODA A 

COMUNIDADE  

Comezo da 

3ª avaliación 

 

divulgación como charlas e recomendacións sobre estilos de 

vida saudables e medicións da condición física saudable e  da 

postura organizadas polo alumnado de Anatomía Aplicada. 

EDUCATIVA  

Programa Ao son da saúde con charlas sobre hábitos de vida 

saudables. 

ALUMNADO 

ANATOMÍA 

APLICADA 

Todo o curso 

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

Non ten actividades programadas. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

ACTIVIDADE CURSO DATA 

Participación en XOGADE no programa Actividade Deportiva 

Escolar acudindo a competicións comarcais de diferentes 

deportes e realizando xornadas deportivas competindo contra 

1º, 2º, 3º e 4º 

ESO 

Todo o curso. 
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outros centros. 

Participación no programa Coñece o meu club de XOGADE, 

coa colaboración de AD Zas de tenis de mesa. 

1º e 2º ESO 2º e 

trimestre. 

3º 

Olimpíadas rurais organizadas polo alumnado de 4º ESO. TODOS 
Final do 2º 

trimestre e 

comezo do 3º. 

Excursión do Proxecto Terra  (lugar por determinar) 2º ESO 
(Poden 
sumarse 
outros cursos 
senón se 
cobren 
prazas. 

2º ou 3º 

trimestre. 

Día de desprazamento en bicicleta ou a pé ao Instituto. TODOS 3º trimestre. 

Visita ao Museo Etnoludico de Galicia (MELGA) de Ponteceso, 

práctica de xogos tradicionais e ruta de sendeirismo guiada pola 

desembocadura do Anllóns ata a praia de Valarés, con 

explicacións sobre a fauna e a flora, e sobre a historia e os 

traballos do mar. 

1º, 2º e/ou 3º 

ESO 

3º trimestre 

Ruta de sendeirismo creada polo alumnado na comarca de 

Terra de Soneira ou na de Bergantiños. 

1º BACH 3º trimestre 

Carreira de orientación na contorna do Centro. 1º, 2º, 3º, 4º 

ESO e/ou 1º 

BACH 

3º trimestre 

Participación no Club de Letras do Centro: a igualdade no 

deporte, na actividade física e na xestión de eventos deportivos 

(charlas, debates, creación de cartelería, etc.) e sobre os 

coidados e o benestar físico e emocional. 

4º ESO e 1º 

BACH 

Todo o curso 

Participación no Club de Ciencias do Centro: charlas e 

actividades sobre ciencia da actividade física, anatomía e 

fisioloxía. 

TODOS Todo o curso 

Recreos Móvete ao Son da Saúde: actividades físico- 

deportivas no ximnasio e no patio durante os recreos. 

TODOS Todo o curso 

Programa Aliméntate Ben: charlas sobre alimentación e vida 

saudable. 

TODOS Todo o curso 

Saídas durante a sesión de Educación Física ao paseo entre 

Pedra Vixía e a Carballeira de Baio. 

TODOS Todo o curso 

Actividades no exterior do Centro para a práctica de diversas 

actividades físicas que vaian xurdindo en función do interese do 

TODOS Todo o curso 
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alumnado. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 

ACTIVIDADE CURSO DATA 

Visita ao Centro de Interpretación do dolmen de Dombate, ao 

Castro de Borneiro, á igrexa renacentista de S. Pedro do Allo e ao 

Pazo do Allo. (A obra de arte no seu contexto, pautas para súa 

apreciación e análise.) 

Por determinar Por 
determinar 

Saídas á contorna do Instituto (Bosquexos do natural, debuxo do 

movemento.). 

Por determinar Por 
determinar 

Saídas a exposicións artísticas que se realicen na zona. Por 
determinar 

Por 
determinar 

Saída para coñecer o proxecto de arte urbana do Concello de 

Carballo. 

Por 
determinar 

Por 
determinar 

Visita ao Museo Carlos Maside e ao museo de Belas Artes da 

Coruña. 

Por 
determinar 

Por 
determinar 

Análise dun conxunto de arquitectura tradicional. Por 
determinar 

Por 
determinar 

Colaboración na maquetación, portadas, ilustracións...de 

revista do instituto. 

Por 
determinar 

Todo o ano 

Colaboración nas actividades do Equipo de Dinamización 

Lingüística, en especial no deseño e realización dos decorados 

do teatro escolar. 

Por 
determinar 

Todo o ano 

Deseño e realización dun mural, inspirado na obra de artistas 

plásticos galegos, nun lugar axeitado do Centro, continuando o 

labor iniciado nos cursos pasados. 

Por 
determinar 

Por 
determinar 

Participación nas actividades educativas promovidas polo Museo 

do Pobo Galego e o Museo de Arte Contemporánea de Santiago 

de Compostela. 

Por 
determinar 

Por 
determinar 

Axuda á divulgación de actos que se realicen no Centro mediante 

a realización de carteis anunciadores, dípticos, logotipos... 

Por 
determinar 

Todo o ano 

Participación no Congreso de Educación Ambiental organizado 

polo CEIDA. Saída a un espazo de especial interese natural, 

etnográfico ou cultural. 

Por 
determinar 

Por 
determinar 

Participación da actividade de limpeza de praias organizada pola 1º CICLO 
ESO 

Por 
determinar 
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asociación ADEGA. 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

Non ten actividades programadas. 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA 

ACTIVIDADE CURSO DATA 

Visita o CiQUS, CACTUS e Museo de Historia Natural en 

Santiago de Compostela. 

2º 
BACH 

Sen 

determinar 

Visita a museos científicos. TODOS Sen 

determinar 

Coordinación do Club de Ciencias do Centro. TODOS Todo o curso 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

ACTIVIDADE CURSO DATA 

Proxección do documental Dorothée na vilae, que recupera as 

testemuñas do Cancioneiro Popular Galego, e posterior coloquio 

posterior cos directores. 

Alumnado de 

Francés de 

BACH. 

(Pódense 

sumar máis ata 

completar 

aforo) 

1º 
Trimestre 

Proxección do documental Tesouro de Corcoesto. Posterior 

coloquio coa directora. 

Por determinar 2º/3º 

Trimestre 

Saídas á exposicións. Por determinar Por determinar 

Saída ao teatro. Por determinar Por determinar 

 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

ACTIVIDADE CURSO DATA 

Concurso Maker Faire Galicia. 2ª FPB e 1º CM Novembro 

Charlas de Redes e Seguridade. TODOS Por determinar 
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Visita a CPD dalgunha empresa da Coruña e de Santiago. TODOS Por determinar 

Charlas de Seguridade da UAC. TODOS Por determinar 

Charlas Novas Profesións en Santiago. TODOS Por determinar 

Charlas sobre bolsas para a incorporación ao mercado 

laboral. FEUGA e FUAC. 

TODOS Por determinar 

Charlas exalumnos ou profesionais. TODOS Por determinar 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Non ten actividades programadas. 

DEPARTAMENTO DE LATÍN E GREGO 

Non ten actividades programdas. 

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

ACTIVIDADE CURSO DATA 

Consumópolis (Plan Proxecta). 1º e 2º ESO Todo o curso 

Concurso redacción, Coca Cola (Relatos curto). 2º ESO Ao longo 

curso 

Do 

Presentación dun documental (Alpuxarras) sobre a expulsión dos 

Moriscos da Península Ibérica polo autor do documental (Rafael 

Toba) e charla posterior. 

BACH Ao longo 

curso 

Do 

Charlas, talleres... TODOS Ao longo 

curso 

 

Excursións didácticas. TODOS Ao longo 

curso 

 

Saídas para ver espectáculos. TODOS Ao longo 

curso 

 

 

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

ACTIVIDADE CURSO DATA 

Encontros con escritores/as TODOS Ao longo do 
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curso 

Asistencia a representación teatrais. TODOS Por determinar 

Participación nos distintos actos conmemorativos realizados 

no Centro: Día da Muller, Nadal, Entroido... 

TODOS Ao longo do 

curso 

Colaboración nas actividades propostas dende a Biblioteca e 

Clubs de Lectura. 

TODOS Ao longo do 

curso 

Participación nas actividades do Club de Letras. 4º ESO E 1º 

BACH 

Ao longo do 

curso 

Participación nas actividades do Club de Ciencias. 4º ESO e 1º 

BACH 

Ao longo do 

curso 

Concurso redacción, Coca Cola (Relatos curso). 2º ESO Ao longo do 

curso 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

ACTIVIDADE CURSO DATA 

Participación nas actividades do Club de Ciencias. TODOS Ao longo do 

curso 

Feira matemática. TODOS Sábado de 

maio 

Olimpíada matemática. 4º ESO e 

BACH 

Decembro ou 

xaneiro 

Olimpíada matemática galega. 2º ESO Abril e maio 

Probas de ESTALMAT. TODOS Sábado de 

xuño 

Concurso “Matemáticas na Raia”. 3º ESO Marzo 

Concurso “ Incubadora de sondaxes e experimentos” TODOS Ao longo do 

curso 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

ACTIVIDADE CURSO DATA 

Obradoiro de instrumentos musicais tradicionais. 2º, 3º, 4º ESO Finais 2º 

trimestre 

Asistencia a concertos didácticos. TODOS Ao longo do 
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curso 

Participación nos festivais e conmemoración realizadas no 

Centro: Festival de Nadal, Día das Letras Galegas... 

TODOS Por determinar 

Colaboración nas actividades propostas dende a Biblioteca. TODOS Ao longo do 

curso 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Non ten actividades programadas. 

DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN 

Non ten actividades programadas. 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA 

Non ten actividades programadas. 

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 

ACTIVIDADE CURSO DATA 

Obradoiro sobre temática afectivo-sexual. 1º e 4º ESO Por determinar 

Obradoiros ANPA sobre temática afectivo-sexual. Por determinar Por determinar 

Obradoiros lectura coeducativas: Veleno de familia de Rocío 

Leiras, Madialeva de Ana Moreiras. 

ALUMNADO 
 

DA ESO 

Ao longo do 

curso 

Teatro Ao son da igualdade. GRUPO DE 

TEATRO 

Ao longo do 

curso 

Roteiro arqueolóxico por Vimianzo 1º ESO Semana 

cultural 

Roteiro histórico ás Torres do Allo. 2º ESO Semana 

cultural 

Presentación do libro Historia de la Guerra Civil contada por dos 

hermanas e exposición Nomes e Voces, sobre a represión en 

Galicia durante a Guerra Civil. 

1ºBACH HMC, 

2ºBACH e 

IGUALDADE 

DE XÉNERO 

Por 

determinar 

Visitas culturais dentro e fóra de Galicia (Ourense, Madrid) BACH Por 

determinar 
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Visita dentro de Galicia (Santiago) para ver catedral e zona 

histórica (grupo Arte), aproveitando a viaxe e facéndoa coincidir 

con algunha exposición relevante ou proxección (artes escénicas 

e xestión; Igualdade), en colaboración con outros departamentos 

afíns. 

BACH Por 

determinar 

Visita á Cidade da Cultura para coñecer o centro de 

emprendemento e máis as exposicións De Nós a nós ou As 

miradas de Isaac. 

4 ESO, 2º 

BACH Hª 

ARTE 

Novembro 

 

4. OUTRAS ACTIVIDADES 

BIBLIOTECA 

ACTIVIDADE CURSO DATA 

Formación de usuarios 1º ESO Outubro 

Encontros literarios con diferentes autores e autoras. TODOS Todo o curso 

Exposicións de temáticas variadas. TODOS Todo o curso 

Celebracións das diferentes conmemoracións relacionadas co 

eido literario ao longo do ano (Día das Escritoras, Día das 

Bibliotecas Escolares, Día da Ilustración, Día da Poesía, Día do 

Teatro, Día do Libro Infantil e Xuvenil, Día do Libro). 

TODOS Todo o curso 

Participación ou organización de actos para os días que están 

marcados no calendario escolar achegando unha visión o máis 

literaria posible (O Samaín, Día dos Dereitos dos Nenos, Día da 

Paz, Día de Rosalía, Día da Lingua Materna, Día contra a 

Violencia de Xénero, Día da Muller Traballadora...) 

TODOS Todo o curso 

Produción de material audiovisual para a promoción de libros ou 

traballos sobre a lectura realizados polo alumnado. 

TODOS Todo o curso 

Organización, na medida do posible, de concursos nos que o 

alumnado poida familiarizarse coa biblioteca e o material que 

nela se atopa. 

TODOS Todo o curso 

Concursos diversos para mergullar no mundo literario. TODOS Todo o curso 

Coordinación do Club de Lectura Baiolendo e actividades TODOS A partir de 
novembro 
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relacionadas cos libros lidos. 

Programa de animación á lectura Hora de ler que consiste en 

dedicar unha hora semanal á ler que se irá rotando no horario do 

alumnado. 

1º, 2º, 3º e 4º 
ESO 

A partir de 
novembro 

Actividades de promoción das novidades editoriais adquiridas, 

das actividades da Biblioteca a través de redes sociais 

(Instagram, Facebook, Blog da Biblioteca, Páxina Web do 

Centro...). 

TODOS Todo o curso 

 

DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

ACTIVIDADE CURSO DATA 

Calendario anual sobre a revista Nós e calendario de curso con 
datas da nosa cultura. 

TODA A 
COMUNIDADE 
EDUCATIVA 

2º Trimestre 

Elaboración de cartaces e autocolantes de temática diversa. TODOS Ao longo do 

curso 

Música en galego: actuacións musicais, elaboración de Curtas e 
renovación de fondos musicais. 

TODOS Ao longo do 

curso 

Teatro en galego. TODOS Ao longo do 

curso 

Conmemoración de datas significativas: Día de Rosalía, Día 

da Lingua Materna, Día das Letras Galegas... 

TODOS Ao longo do 

curso 

Revista TODOS Todo o curso 

Divulgación dos traballos en galego do alumnado (Revistas e 
vídeos) nas titorías. 

1º,2º, 3º e 4º 
ESO 

1º e 2º FPB 

1º Trimestre 

Concurso de vídeos nas redes Na defensa do galego. TODOS Ao longo do 
curso 

Conferencias. Alumnado da 
ESO  
Bacharelato  

2º trimestre 

Plantación de árbores autóctonas. 1º ESO 2º e 3º 
Trimestre 

Obradoiro xornalístico. ESO E BACH Sen 
determinar 

Cursiño de portugués 1º BACH. 3º Trimestre 

Viaxe cultural  Alumnado 
participante 

3º Trimestre 
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nas 
actividades do 
EDL 

 

5. ACTIVIDADES DE VICEDIRECCIÓN 

ACTIVIDADE CURSO DATA 

XVI Semana Cultural. TODOS Por 

determinar 

Exposicións varias: Boix, o fotógrafo de Mauthausen; Nós somos 

elas, etc. 

TODOS Por 

determinar 

Obradoiros sobre educación afectivo-sexual. 2º,3º e 4º 
ESO 

17 e 20 de 
novembro 

Plan Director para a convivencia e mellora da seguridade nos 

Centros Educativos e a súa contorna. 

Sen 
determinar 

A partir de 
xaneiro ata 
final de 
curso. 

Proxeccións de películas de cine. TODOS Todo o curso 

Campaña de concienciación: solidariedade, reciclado, 

mantemento do centro, hábitos saudables... 

TODOS Todo o curso 

Aulas ao aire libre. TODOS Ao longo do 

curso 

Concertos. TODOS Por 

determinar 

Andaina polos arredores do centro. TODOS Por 

determinar 

Conmemoración de días significativos no calendario escolar: O 

Samaín, Día dos Dereitos dos Nenos, Día da Paz, Día de Rosalía, 

Día da Lingua Materna, Día contra a Violencia de Xénero, Día da 

Muller Traballadora, Día das Letras Galegas...) 

TODOS Ao longo do 

curso 

Xornadas de Xogos Populares Galegos ESO Por 

determinar 

Acto de graduación do alumnado de 2º de Bacharelato TODOS Por 

determinar 

Gymkana propoñendo retos de distinta natureza e temática. TODOS Por 

determinar 

Xantar popular. TODOS Por 

determinar 



37 
 

Excursión de 4º ESO: tendo en conta a situación de 

excepcionalidade que estamos a vivir non se vai organizar, pero, 

en caso de que a situación sanitaria mellore, sempre se poderá 

estudar a realización dunha viaxe de fin de estudos. 

4º ESO Por 

determinar 
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2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE POTENCIACIÓN DA LINGUA GALEGA 

O noso centro está situado nun contorno rural que está sufrindo unha progresiva 

desgaleguización, acelerada nos últimos anos. Detéctase tamén un comportamento 

diglósico consistente nun prexuízo á hora de utilizar a nosa lingua en ámbitos alleos ou que 

se consideran “cultos”. 

Por outra banda, e tendo en conta a importancia do coñecemento dos idiomas na formación 

e integración laboral do alumnado, é imprescindible que sexamos conscientes de que o 

galego- portugués é unha chave que nos abre a porta a máis de 200 millóns de persoas 

repartidas polos cinco continentes. 

Por tanto, unha das liñas prioritarias do Proxecto Educativo do Centro será o deseño e 

programación de actividades de prestixio da lingua e de potenciación da lusofonía. 

Xa fomos premiados en diversas ocasións con premios de Innovación Lingüística e boas 

prácticas arredor da dinamización da nosa lingua. 

Dende o Centro incentivarase todo tipo de actividades que fomenten a democracia 

participativa entre o alumnado de cara ao activismo lingüístico. Durante anos realizáronse 

e realízanse proxectos culturais arredor do audiovisual, teatro, música, medio ambiente, 

prensa e radio escolar para traballar de xeito transversal a dignificación do idioma. 

O Equipo de Dinamización da Lingua Galega é o seguinte: 

PROFESORADO: 

- Carlos Fernández Concheiro 

- María Eiroa Álvarez 

- Hortensia Román González 

- Adrián levoso fernández 

- Pablo Balsas Barbeira 

ALUMNADO: 

- Teresa Cousillas Lema. 

- Raúl Vázquez Roel. 

PERSOAL NON DOCENTE: 

- Graciela Caamaño Luaces. 

COORDINADOR: 
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- Ricardo vigueret Gil. 

 

Adxuntamos a programación de actividades para o curso 2020-2021. 

 

ACTIVIDADE CURSO DATA 

Calendario anual sobre a revista Nós e calendario de curso con 
datas da nosa cultura. 

TODA A 
COMUNIDADE 
EDUCATIVA 

2º Trimestre 

Elaboración de cartaces e autocolantes de temática diversa. TODOS Ao longo do 

curso 

Música en galego: actuacións musicais, elaboración de Curtas e 
renovación de fondos musicais. 

TODOS Ao longo do 

curso 

Teatro en galego. TODOS Ao longo do 

curso 

Conmemoración de datas significativas: Día de Rosalía, Día 

da Lingua Materna, Día das Letras Galegas... 

TODOS Ao longo do 

curso 

Revista TODOS Todo o curso 

Divulgación dos traballos en galego do alumnado (Revistas e 
vídeos) nas titorías. 

1º,2º, 3º e 4º 
ESO 

1º e 2º FPB 

1º Trimestre 

Concurso de vídeos nas redes Na defensa do galego. TODOS Ao longo do 
curso 

Conferencias. Alumnado da 
ESO  
Bacharelato  

2º trimestre 

Plantación de árbores autóctonas. 1º ESO 2º e 3º 
Trimestre 

Obradoiro xornalístico. ESO E BACH Sen 
determinar 

Cursiño de portugués 1º BACH. 3º Trimestre 

Viaxe cultural  Alumnado 
participante 
nas 
actividades do 
EDL 

3º Trimestre 
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3. PROGRAMA DE FORMACIÓN DO PROFESORADO NO CENTRO 

Este Plan de Formación do Profesorado preséntase como unha ferramenta de planificación 

e mellora da calidade de ensino no noso Centro. A través do mesmo preténdese responder 

as necesidades de formación demandadas polos distintos colectivos docentes de acordo 

cos obxectivos e as liñas de traballo establecidas. Inténtase dar resposta ás necesidades 

formativas dos e das docentes deste Centro, ou as derivadas da implantación de 

determinadas medidas de mellora do sistema educativo na actualidade e que son 

necesarias para o desenvolvemento do currículo. 

O Plan de Formación do Profesorado é o elemento do Proxecto Educativo no que o propio 

profesorado planifica e articula as actuacións que, respecto da súa formación, considera 

necesarias para a atención das necesidades detectadas no contexto do propio Centro e 

para a elaboración e desenvolvemento das Programacións Didácticas. 

O noso Centro leva nos últimos anos ofrecendo ao profesorado e alumnado a participación 

en diversas actividades e proxectos educativos (Plan Proxecta, Plan de Mellora da 

Biblioteca Escolar, Revista do Centro, Grupo de Teatro, Programas de Educación 

Ambiental, Grupo de Música Tradicional, Club de Regueifa, Comisión de Cultura) co 

obxectivo fundamental de convertelo nun espazo de formación, encontro, participación e 

compromiso. Para iso contamos coa opinión, colaboración e participación de todos os 

sectores da comunidade educativa, implicándoos na organización e desenvolvemento das 

actividades. 

Os obxectivos xerais que se pretenden cubrir con este plan son os seguintes: 

 Desenvolver as áreas de actuación prioritarias marcadas pola Consellería de Educación 

para o ano en curso en materia de formación. 

 Facilitar ao profesorado a formación e asesoramento necesario para o desenvolvemento 

dos currículos contribuíndo a mellora dos procesos de ensino-aprendizaxe nas distintas 

áreas e materias e a súa contribución á adquisición das competencias básicas necesarias 

para unha aprendizaxe ao longo da vida. 

 Fomentar a cultura do traballo en equipo, a toma de decisións e os acordos compartidos, 

así como o intercambio de boas prácticas profesionais xerando unha actitude de reflexión 

permanente sobre a práctica docente e as súas implicacións educativas e sociais. 

 Apoiar o desenvolvemento de modelos educativos e estratexias de ensino-aprendizaxe 

que permitan dar resposta á diversidade e á atención personalizada do alumnado, contri-

buíndo ao incremento da equidade e a igualdade de oportunidades para todas as persoas. 
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 Apoiar, mediante actuacións específicas de formación, asesoramento e a confluencia de 

soportes tecnolóxicos e materiais en distintos formatos, os procesos de innovación, os 

plans e programas de cambio educativo e de mellora da organización escolar desenvolvi-

dos nos centros educativos considerados estes como referentes de todo o proceso for-

mativo. 

Para a elaboración do plan de seguimento e avaliación do Plan de Formación realizaremos 

secuencialmente os seguintes puntos: 

 Enviar toda a información ao Claustro por correo electrónico das actividades que oferta o 

CAFI ou calquera outra entidade que propoña unha formación educativa. 

 Informar na CCP do Plan de Formación do Profesorado para este curso. 

 Levar a cabo o proceso de detección de necesidades de formación no Centro. 

 Reunión cos asesores do CEFORE de Vimianzo para analizar e concretar as propostas 

de formación xurdidas do estudo de necesidades dentro das diferentes modalidades de 

formación á nosa disposición. 

 Elaboración do calendario do seguimento do Plan de Formación. 

 Seguimento do Plan de Formación. 

 Finalmente procederase á avaliación deste Plan de Formación e o establecemento de 

propostas de mellora a partir da valoración da mesma para o próximo plan se deseñe. 

Neste curso académico os seminarios, cursos e xornadas de formación do profesorado que 

se materializan no noso IES son: 

1. PLAN PROXECTA.  

O Plan Proxecta é unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria en colaboración con diferentes organismos da Administración Autonómica 

dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros públicos a través de programas 

que desenvolvan de xeito paralelo as competencias básicas e a educación en valores. 

Este ano o noso Centro participa en varios Plans Proxecta, implicándose neles gran parte 

do Claustro. 

1.1. ALIMÉNTATE BEN (PLAN PROXECTA 01) AO SON DA SAÚDE 

Durante os dous últimos anos o Centro formou parte de Aliméntate Ben dentro dun 

proxecto chamado Ao Son da Saúde de promoción de hábitos saudables, incluíndo 

principalmente a alimentación e o exercicio. 
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Despois da experiencia dos dous anos anteriores, resultou moi evidente que a 

problemática do sedentarismo na escola vai á par coa alimentación pouco ou nada 

adecuada tanto no Centro como nas casas. Por iso este ano queremos incidir na 

alimentación en Ao Son da Saúde mediante o Plan Proxecta: Aliméntate Ben. Desta 

maneira combinaremos o Proxecto Deportivo de Centro e Aliméntate Ben nun 

proxecto común que teña como obxectivo principal fomentar hábitos de vida 

saudables. Algúns dos hábitos pouco saudables foron detectados os cursos pasados 

mediante a observación e enquisas realizadas polo alumnado e o profesorado, 

destacando algúns como o consumo de alimentos procesados con exceso de azucre 

na cafetería ou o déficit no consumo de hortalizas ou peixe nos fogares. 

Por estes  motivos, no presente curso 2020-2021 renovaranse as medidas que 

resultaron máis exitosas o curso pasado, e incorporaremos novas sobre 

alimentación saudable que non puideron levarse a cabo debido á suspensión das 

clases presenciais, en función dos intereses e curiosidade do alumnado pola 

investigación, sen esquecer involucrar a toda a comunidade educativa con 

actividades que impliquen a todas e a todos: ao persoal docente e non docente, ás 

familias a través da ANPA, é á contorna, mediante o Concello e Asociacións 

Culturais e Veciñais. 

O labor educativo é un traballo permanente e planificado a medio e longo prazo. Ao 

son da Saúde non é simplemente unha sucesión de actividades continuadas 

relacionadas coa promoción de hábitos de vida saudable, senón que é un proxecto 

planificado con bases metodolóxicas da pedagoxía social. Así que este proceso 

comeza nas aulas e é aí onde, coa implicación importantísima das familias e 

veciñanza, alumnado e profesorado, comeza a crecer a vontade de crear, desde o 

coñecemento de hábitos de vida saudables, unha nova forma de ser, facer e pensar. 

1.2. PROXECTOS DE VIDA ACTIVA E DEPORTIVA (PLAN PROXECTA 02) AO SON 

DA SAÚDE 

O curso 2019-2020 foi o primeiro ano no que o Instituto formou parte da rede de 

Centros activos e saudables de Galicia, mediante a elaboración dunha serie de 

medidas nun Proxecto Deportivo de Centro que englobou a diferentes 

departamentos e que se realizaron tanto a nivel presencial como desde os fogares 

durante a suspensión das clases presenciais. 

Pero segundo as enquisas realizadas, continúa manifestándose un claro descenso 

no tempo de actividade física diaria a medida que avanzan os cursos, nunha gran 

porcentaxe do alumnado por debaixo da hora diaria que recomenda a Organización 
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Mundial da Saúde, cun baixo índice de práctica físico-deportiva non só en horario 

extraescolar, senón tamén durante os recreos, agravándose aínda máis no inicio do 

curso actual pola suspensión de moitas actividades deportivas extraescolares e 

polos protocolos de distanciamento durante os recreos. Ademais, obsérvanse outros 

hábitos de vida pouco saudables, especialmente o consumo de alimentos 

procesados con exceso de azucre na cafetería. 

Por estes motivos, no presente curso 2020-2021 renovaranse as actividades para o 

fomento da práctica deportiva en horario escolar e extraescolar, repetindo as 

medidas que resultaron máis exitosas e incorporando novas en función dos intereses 

do alumnado adaptándonos á nova realidade e aos protocolos COVID, e sen 

esquecer que se involucre a toda a comunidade educativa con actividades que 

impliquen a todas e a todos: ao persoal docente e non docente, ás familias a través 

da ANPA e, á contorna, mediante o Concello e Asociacións Culturais e Veciñais, 

coas cales non puidemos colaborar o curso pasado debido á pandemia.  

E non só falamos de actividade física nas medidas do programa. Despois da 

experiencia dos anos anteriores, resultou moi evidente que a problemática do 

sedentarismo na escola vai á par coa alimentación pouco ou nada adecuada tanto 

no Centro coma nas casas. Por iso este ano incorporamos en Ao Son da Saúde 

outro Plan Proxecta: Aliméntate Ben. Desta maneira combinaremos o PDC e 

Aliméntate Ben nun proxecto común que ten como obxectivo principal fomentar 

hábitos de vida saudables. 

O labor educativo é un traballo permanente e planificado e a medio e longo prazo. 

Ao Son da Saúde non é simplemente unha sucesión de actividades continuadas 

relacionadas coa promoción de hábitos de vida saudable, senón que é un proxecto 

planificado con bases metodolóxicas da pedagoxía social. Así que este proceso 

comeza nas aulas e é aí onde, coa implicación importantísima das familias e 

veciñanza, alumnado e profesorado, comeza a medrar a vontade de crear, desde o 

coñecemento de hábitos de vida saudables, unha nova forma de ser, facer e pensar. 

1.3. CONSUMÓPOLIS 08. Consumópolis-162021 (PLAN PROXECTA 19) 

O noso instituto leva anos participando neste Plan Proxecta con moi bos resultados. 

No pasado curso obtiveron o 1º premio na Categoría B (1º e 2º curso da ESO) do 

Consumo Responsable e Calidade de Vida Consumópolis-15 un grupo de rapazas 

e rapaces de 1º da ESO do noso Centro, coordinados polo profesor de Lingua 

Castelá e Literatura, Alejo Figueroa  e coa colaboración do profesor de Informática 

Gonzalo De Castro. Durante o presente curso 2020-2021 seguiremos a participar 
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neste concurso para así continuar coa reflexión do alumnado dun xeito consciente, 

ético, crítico e solidario sobre os aspectos que se dan no mundo de hoxe en día no 

que atinxe ao consumo responsable ou irresponsable da nosa sociedade, 

distinguindo tanto os beneficios como os aspectos prexudiciais que conleva o 

consumo no mundo que nos rodea. 

2. PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DO PROFESORADO 

2.1. Neste curso o Departamento de Informática continúa un PFPP -a dous anos- que xa 

iniciara o ano pasado para mellorar a xestión das redes informáticas no Centro 

Educativo e ao mesmo camiñar cara á formación do profesorado nas novas 

tecnoloxías. 

2.2. A maiores outros grupos de profesoras/es implementou este PFPP con novas liñas 

de traballo:  

 Prevención e primeiros auxilios no Centro, que ten como obxectivo formar ao per-

soal do centro en primeiros auxilios e promover un centro saudable e seguro.  

 Integración didáctica das TIC, para afondar no uso da aula virtual e ferramentas do 

ensino medio.  

 Deseño e impresión 3D, para fomentar o uso das impresoras 3D no Centro e ca-

pacitar ao profesorado en habilidades STEM. 

 Escola de nais e pais, co obxectivo de dar a coñecer ás familias as ferramentas 

online a disposición do alumnado. 

3. CLUB DE CIENCIAS 

Este ano por primeira vez nos concederon o Programa de Innovación Educativa Club de 

Ciencias. Dito programa busca encauzar as vocacións STEM (Ciencias, Tecnoloxía e 

Matemáticas) mediante o emprego de metodoloxías de traballo baseadas na indagación: 

o método científico.  

4. CLUB DE LETRAS 

Neste curso 2020-2021 tamén pasamos a formar parte do Club de letras: Coidar é amar 

e que buscará un espazo de aprendizaxe e experimentación de fenómenos sociais, 

históricos e artísticos ligados á temática dos coidados desde unha visión transversal e 

interrelacionada.  
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5. PRÁCTICUM ESO, BACHARELATO E FP 

No curso 2020-2021 son moitos os membros do Claustro que se presentaron como 

titoras/titores do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO, 

Bacharelato e FP. 

6. ESCOLA COMUNITARIA 

Un proxecto de formación experimental para intentar establecer lazos de unión entre 

unha escola de familias tradicionais e o persoal docente. A nosa intención é organizar 

unha serie de charlas, con temas diversos que poidan interesar a toda a comunidade. 

Neste momento xa hai organizada en colaboración co AMPA unhas charlas a impartir no 

segundo trimestre sobre as relacións afectivo–sexual. 
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4. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO 

Para a programación e desenvolvemento da FCT seguirase a normativa en vigor, a Orde 

de 28 de febreiro de 2007. 

O módulo ten a mesma estrutura que o resto dos módulos dos ciclos (capacidades, 

contidos, criterios de avaliación), coa diferencia que se desenvolve en empresas, nun 

ámbito produtivo real, onde os alumnos poden observar e desempeñar as actividades 

propias dos distintos postos de traballo, do perfil profesional correspondente e da 

organización dos procesos produtivos. 

A finalidade da organización deste programa de FCT é a de permitirlle ós alumnos completar 

as competencias e capacidades que se lles pedían cando comezaron os estudos e así obter 

o aprobado total no ciclo, e favorecer a súa inserción no mundo laboral no sector profesional 

correspondente . 

Coordinación FCT e funcións xerais 

O docente responsable da coordinación de tódolos aspectos relativas a FCT é Gonzalo de 

Castro-Acuña Vidal, profesor que imparte docencia neste centro, e que pertence ao 

Departamento de Informática. 

Dentro das funcións máis importantes desta coordinación, estarían as de busca de 

empresas, sinatura de convenios de colaboración con empresas, elaboración de toda a 

documentación relativa a FCT, participar no seguimento da FCT, solicitude axudas, resolver 

solicitudes de exención, etc. 

Alumnado implicado 

A determinación do número de alumnos que acceden á FCT non se pode establecer nun 

principio, pois depende do número de alumnos que aproben o segundo curso dos ciclos 

(marzo e abril de 2021). 

Tamén hai que ter en conta que poden facer a FCT alumnos aprobados outros anos, ben 

en xuño ou ben que decidiron retrasar a súa realización (por temas familiares, laborais, ...), 

e poden optar por facela neste curso académico 2020-2021. 

Actualmente o número de alumnos matriculados nos segundos cursos que poden acceder 

á FCT no período ordinario, é o seguinte : 
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Ciclo Formativo Número de alumnos 

Grao Medio en Sistemas Microinformáticos e Redes 26 

Grao Básico en Informática de Oficina 8 

No momento da elaboración desta programación só se pode detallar o destino do alumnado 

do período setembro-decembro 2020: 

Alumn@ Ciclo Empresa 

Fabián Caamaño López CFGM SIMIRE Concello de Vimianzo 

Eva de la Fuente Rodríguez CFGM SIMIRE Concello de Zas 

Pablo Villar Pose CFGM SIMIRE Costa CX 

Rubén Amarelle de los 

Santos 

CFGM SIMIRE Plexus 

Íñigo Cousillas Mira CFB Informática Oficina Concello de Laxe 

Joel Limideiro Pérez CFB Informática Oficina Concello de Vimianzo 

Empresas colaboradoras 

O Centro mantén unha listaxe de empresas e Concellos cos cales normalmente existen 

colaboracións anuais. 

A selección das empresas onde irá o alumnado, corresponderalle o coordinador de FCT, 

tendo en conta as preferencias do alumnado (non vinculantes) , as suxestións dos titores 

dos ciclos e 

a idoneidade de medios e recursos das empresas para a consecución das finalidades 

establecidas nos currículos. Tamén se valorarán os antecedentes das empresas e a 

posibilidade de incorporación do alumnado ao persoal das mesmas unha vez finalizada a 

FCT . 

Información a titores e alumnado 

No IES Maximino Romero de Lema, actualmente, a figura do titor FCT recae na mesma 

persoa que ten o cargo de Coordinador FCT. 
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Antes da a realización da FCT, ao alumnado implicado se lles ofrecerá unha charla 

explicativa relativa aos aspectos máis importantes da mesma: lexislación, obrigas, 

desenvolvemento, becas, documentación, etc ... que poderá ser individual ou en grupo. 

Axudas FCT ao desprazamento 

Dentro das actividades de coordinación de FCT, xestionarase a solicitude de axudas para 

alumnos que cada ano convoca a Consellería de Educación. Estas axudas cuxa contía xa 

ven determinada na correspondente Orde, proceden do Fondo Social Europeo e da Xunta 

de Galicia, e estarán dedicadas a financiar o desprazamento do alumnado 

A solicitude realizarase nos prazos establecidos, de acordo coa Orde publicada pola 

Consellería ao efecto. Isto coincidirá coa estancia dos alumnos nas empresas. 

Actualmente non terán dereito os alumnos que fagan as prácticas ou residan no mesmo 

Concello onde estea a Centro de Traballo. 

Dietas FCT 

O coordinador FCT (e os titores de curso, se existen por separado da figura do 

Coordinador), cando teñan que desprazarse ás distintas empresas, terán dereito á 

solicitude das dietas establecidas polo centro educativo para sufragar os mencionados 

desprazamentos. Os mesmos deberán ser obxecto de xustificación. As contías para as 

mesmas contrólanse segundo as directrices fixadas polo centro educativo e deduciranse 

da dotación económica dos ciclos formativos. 

Duración das prácticas 

No currículo de cada ciclo xa aparece indicado o número de horas do módulo de FCT . 

Dependendo da xornada laboral que teña o alumnado nas empresas, o número de días de 

estancia nas empresas variará, até completar o total de horas . 

Considerando xornadas de 8 horas, pódese facer un cálculo axustado sobre a duración das 

mesmas : 

Ciclo Formativo Horas FCT Días FCT 

Grao Medio en Sistemas Microinformáticos e 

Redes 
410 51 

Grao Básico en Informática de Oficina 320 40 
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Períodos de realización da FCT 

A FCT organizase por quendas de  trimestres, a efectos de poder completar o número de 

horas fixadas no currículo para a FCT . 

1ª quenda: no período setembro-decembro. 

2ª quenda: no período xaneiro-marzo. 

3ª quenda: no período abril-xuño. 

En tódolos períodos establecese un rango suficiente amplo como para poder facer fronte 

non só o 

número variable de horas de FCT dependendo do ciclo, senón a outras situacións coma 

festivos, imprevistos, xornadas diarias nas empresas de diferentes duracións, … 

Seguimento da FCT 

A función do coordinador de FCT e dos titores de ciclo, será  a busca de empresas e sinatura 

dos convenios de colaboración. Ademais realizarase un seguimento dos alumnos nas 

empresas . 

Ó comezo da FCT , entregaráselle ó alumnado unha carpeta con toda a documentación 

que deberán completar tanto eles como os responsables das empresas . 

O alumnado visitará o centro educativo cada 15 días, coa súa carpeta, para dar conta das 

súas experiencias nas empresas, e orientalos adecuadamente. Seralles revisada a 

documentación da carpeta FCT que se lles entregou ó comezo da mesma. 

Os titores/coordinador FCT realizarán visitas as empresas que consideren oportunas 

(mínimo 2, e se é posible unha cada 15 días) para ter contacto cos responsables e seguir 

a evolución dos alumnos. 

A avaliación dos alumnos, corresponderalle o profesor titor, tendo en conta as valoracións 

feitas polos responsables das empresas e a documentación elaborada polo alumno (follas 

semanais). 

Cando rematen a estancia na empresa, o alumnado volverá ó centro educativo, onde o 

coordinador de FCT pechará as súas carpetas de FCT. 

Memoria da FCT 

Ao final do curso, rematada a FCT, elaborarase unha memoria con toda a información 

relativa ó desenvolvemento da mesma. Isto inclúe os anexos estatísticos sobre o alumnado: 
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aptos, non aptos e exentos; axudas solicitadas; etc. Asemade faranse observacións e 

propostas de mellora ou cambio para o curso seguinte. 

Proposta de Calendario FCT 2020-2021 

 Avaliacións dos 2º de ciclos e 2º FP básica (previas a FCT) : 23-25 de marzo; en FP 

Básica, o 15 de abril .   

 Entrega de notas 2º curso de ciclos:  un ou dous días despois das avaliacións. 

 Inicio da FCT:  posiblemente á volta da Semana Santa, na semana do 5 de abril. En FP 

básica o comezo sería antes do 27 de abril. 

 Finalización da FCT : Como data límite fíxase o venres 11 de xuño de 2021. 

Días non lectivos a efectos de FCT: 

12 de outubro de 2020 

8 de decembro de 2020 

17 de maio de 2021 
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CAPÍTULO IV 

 

1. ORZAMENTO DO CENTRO 

Presentarase no mes de febreiro, elaborado pola Secretaría do Centro e aprobado polo 

Consello Escolar.  
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ANEXO I.  PROXECTO EDUCATIVO DO CENTRO 

O Proxecto Educativo de Centro foi elaborado de novo no curso 2015-2016 e está vixente 

e actualizado no curso actual e publicado na páxina web do Centro. 

O  proxecto educativo ten como finalidade enumerar e definir o conxunto de características 

que dan identidade ao noso instituto. É o resultado dun proceso de elaboración de carácter 

global que expresa os enunciados educativos xerais e os aspectos organizativos e de 

xestión do centro. Pódese definir como un instrumento para a xestión, coherente co 

contexto escolar, que enumera e define os puntos de identidade do instituto, formula os 

obxectivos que pretende acadar e concretar as normas e a estrutura organizativa da 

institución. É, xa que logo, un instrumento que debe procurar a adecuada interrelación entre 

estas actuacións do profesorado e persoal non docente, os pais e nais, o alumnado, e os 

recursos persoais, materiais e funcionais dispoñíbles no marco deses obxectivos 

institucionais. O seu obxectivo, non é outro que o de dotar de coherencia e personalidade 

propia ao centro e á súa comunidade educativa. 

Intentamos  formar cidadáns libres, con sentido crítico e de participación social. O noso 

alumnado debe alcanzar a madurez na súa formación a partir da defensa dos dereitos 

humanos, a igualdade entre distintos sexos e razas, observando sempre o respecto, a 

tolerancia e a solidariedade ao longo da convivencia democrática no Centro. Estes valores 

sociais de axuda cara aos demais deben ser perfectamente compatibles co esforzo persoal 

e a motivación do traballo ben feito, a través da aprendizaxe. 

Por todo isto, é preciso poñer todos os medios humanos e recursos á disposición deste 

obxectivo, e propiciar en consecuencia unha calidade da ensinanza o máis elevada que 

sexamos capaces de alcanzar. 

Cómpre pois crear un clima de renovación e de adecuación aos novos métodos de ensino- 

aprendizaxe. O concepto de “escola resiliente” debería ser un obxectivo para tentar unha 

mellora na calidade educativa do noso centro. Unha escola resiliente e proactiva na que os 

docentes acompañemos a evolución persoal do alumnado e que a intelixencia emocional 

sexa unha ferramenta de uso común no día a día das relacións académicas. O centro 

educativo debe ser un referente formador e educador. Este proceso vai cambiar a nosa 

actitude cara ao labor docente. Debemos lograr que os aspectos fundamentais do proceso 

educativo non se perdan; a convivencia, o espírito crítico, a actitude disciplinada e 

respectuosa ou a asunción de valores permanentes na formación de persoas debe ser o 

eixe de actuación de calquera centro público de ensino. 
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A avaliación de resultados levarase a cabo ao finalizar a temporización establecida para 

cada un dos obxectivos e incorporarase á memoria de fin de curso. Os cursos pasado 

engadironse modificacións ou actualización do PEC. Estas actualizacións poderán 

proporse por calquera membro da Comunidade Educativa para que os órganos colexiados 

aproben a súa modificación, supresión ou adenda. 
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ANEXO II.  PLAN ANUAL DE LECTURA 

No Plan Anual de Lectura concretamos obxectivos e accións para o desenvolvemento do 

Proxecto Lector do Centro (PLC) no presente curso escolar. 

1.- Obxectivos. 

1.1. Formar lectores e lectoras competentes 

Dende a Biblioteca do Centro traballamos na formación de lectores competentes e poliva-

lentes que melloren o seu dominio nos distintos tipos de lectura (en voz alta, silenciosa, 

dramatizada, rápida, lenta, selectiva...), nos diversos tipos de documentos (literarios, técni-

cos, científicos, divulgativos...), nos distintos soportes (libros, revistas, xornais, obras de 

consulta, pantalla de ordenador...), controlando por outra banda os distintos espazos posi-

bles para a lectura (a aula, a biblioteca escolar, o aire libre, a biblioteca pública, a soidade 

da súa habitación...). 

1.2. Crear e consolidar hábitos de lectura entre o alumnado 

O fomento da lectura como fonte de pracer é unha das nosas principais finalidades, na idea 

de que acceder ao coñecemento mediante a lectura dotará ao alumnado dos instrumentos 

e estratexias necesarios para adquirir o criterio que lle permitirá interpretar as diversas fon-

tes de información, facilitando así a súa auténtica realización como seres humanos libres á 

hora de ir forxando a súa personalidade. 

1.3. Mellorar os resultados académicos do alumnado 

Pretendemos conseguir a mellora dos resultados académicos do alumnado a través da me-

llora das competencias básicas, moi especialmente da lingüística oral e escrita. 

1.4. Aumentar a motivación do alumnado 

Buscamos o aumento da motivación do alumnado para que mellore as súas actitudes cara 

á aprendizaxe, ao sentirse máis competente como lector e escritor, así como na súa expre-

sión oral. 

1.5. Converter a biblioteca escolar nun recurso imprescindible de compensación so-

cial 

Facilitar o acceso aos fondos (axeitados aos diversos tipos de lectores) á totalidade da 

comunidade educativa, mesmo en períodos horarios non lectivos, constitúese nunha das 

bases do noso ideario; igualmente importante é contar con materiais adaptados aos distin-

tos niveis de competencia de todo tipo, tendo ademais en conta a liberdade de ideoloxía, 
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crenzas relixiosas, etc. Por outra banda terase en conta a loita contra o racismo, a homofo-

bia, o machismo, o belicismo, o consumismo e outras lacras e mostras de falta de tolerancia 

existentes na nosa sociedade. Estase a traballar máis a conciencia o tema da Igualdade 

desde os distintos Departamentos. 

1.6. Catalogar todos os recursos en formato papel e dixital dos que dispón o Centro 

Coa finalidade de que toda a comunidade educativa teña un mellor acceso aos fondos do 

Centro. 

1.7. Dinamizar o Club de Lectura 

Estes últimos cursos estamos implantando a participación do alumnado no Club de Lectura. 

Consideramos que é unha tarefa que implica moito esforzo por parte do profesorado parti-

cipante, pero é grazas a entrega altruísta destes membros da Comunidade Educativa que 

o Club de Lectura está a funcionar moi ben e os alumnos participantes cada vez son máis. 

Estes alumnos están descubrindo unha nova forma de gozar coa lectura. 

1.8. Promover as actividades organizadas dende a Biblioteca a través das redes so-

ciais 

Neste curso implantouse a creación e utilización das redes sociais por parte do equipo da 

biblioteca para promover e difundir as diferentes actividades, novidades e informacións re-

levantes que se levarán a cabo. Desta maneira, tratarase de chegar ao alumnado dun xeito 

máis rápido e actual a través da utilización das contas de correo electrónico e Instagram da 

Biblioteca. 

2.- Organización de espazos e tempos para a lectura 

Todos os grupos da ESO adican unha hora semanal á lectura na clase, organizada e pau-

tada dende a Biblioteca. Estableceuse un calendario para a Hora de Ler, que consiste en ir 

rotando cada día da semana e cada hora de clase, de tal xeito que se comeza o luns a 

primeira hora, pasando a semana seguinte a segunda hora, e así sucesivamente, de xeito 

que ao longo do curso a hora de lectura varía no horario lectivo do alumnado. Esta activi-

dade abarcará dende o mes de novembro ata maio. O recordatorio da hora de ler atópase 

nuns paneis diante das dúas entradas do centro, ademais de recordalo a través das redes 

sociais das que dispón a biblioteca. Asemade en cada aula hai unha copia impresa do ca-

lendario e esta mesma foi enviada por correo electrónico ao profesorado. Este calendario 

foi aprobado en Claustro. 

Adxuntamos Calendario Hora de Ler. 
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Todos os espazos habilitados para a lectura o derradeiro curso tiveron que ser modificados 

debido ás restricións derivadas da actual situación da COVID.  Tendo en conta isto, actual-

mente non se están utilizando os espazos destinados para a lectura en anos anteriores 

como eran: o que está situado diante da aula de titoría (PIL), o outro na cafetería do Centro 

e un terceiro que é a sala  para o club de lectura e que durante o curso pasado se habilitou 

como espazo de lectura de cómic e manga. Non obstante, algúns destes espazos poderán 

ser empregados para levar a cabo o Club de Lectura. Asemade con motivo do Día Interna-

cional da Eliminación da Violencia de Xénero, poñerase unha pequena libraría con fondos 

bibliográficos relacionados coa coeducación. Na entrada do Centro colocouse unha vitrina 

expositora cós premios literarios que se van concedendo ao longo do curso. 

Nesta mesma entrada colócanse tódalas exposición temáticas que dende a Biblioteca se 

van organizando. 

Ao longo do curso vanse expoñendo tódalas novidades bibliográficas e cinéfilas nun expo-

sitor na entrada da biblioteca. 
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Como novidade, este curso creouse unha conta de Instagram para dar a coñecer as novi-

dades, concursos e actividades levadas a cabo dende a biblioteca. E por outra banda, ta-

mén se creou un correo electrónico para promover o préstamo online de libros, diminuíndo 

así os grupos numerosos de alumnado na biblioteca e cumprindo co protocolo da COVID. 

3.- Seccións 

Neste curso, a Biblioteca de Aula da que dispoñía cada grupo os cursos pasados, non fun-

cionará mentres estea vixente o protocolo da COVID. No caso de que a situación cambie e 

se poda levar a cabo, esta funcionaría do seguinte xeito:  en cada grupo hai unha Biblioteca 

de Aula que se dota de fondos bibliográficos a principio de curso segundo as preferencias 

do alumnado e as suxestións do profesorado. O préstamo para a casa xestionase dende a 

Biblioteca Central. 

4.- Rutinas de lectura 

A elección das lecturas por parte do alumnado para a hora de ler son libres.   Neste curso, 

debido a situación na que nos atopamos, será o alumnado quen traia as súas propias lec-

turas. Durante este curso cada Departamento proporá posibles melloras tanto no calendario 

da hora de ler como na suxestión de lecturas. 

5.- Actividades programadas. 

5.1. Proxectos documentais integrados. 

5.1.1. Clubs de lectura. Este curso poñerase de novo en marcha os clubs de lectura. Or-

ganizaranse de xeito que en cada club de lectura haxa un número equilibrado de alumnado 

para  respectar as medidas de distancia e seguridade recollidas no protocolo da COVID. 

Os clubs de lectura reúnense semanal ou quincenalmente. As lecturas propostas serán 

acordadas polo profesorado e alumnado participante no club. Este ano, ao igual que os 

pasados, contaremos coa colaboración das bibliotecas doutros centros educativos e da bi-

blioteca pública do Concello. No terceiro trimestre, o curso pasado organizouse un Roteiro 

Literario Intercentros. Polo de agora, esta actividade non sabemos se é posible realizala, 

pero se a situación o permite levarase a cabo e novo. 

5.2. Actividades 

Todas as actividades realizadas pola Biblioteca durante este curso serán destinadas ao 

desenvolvemento de actividades que impliquen directamente o aspecto cognitivo do noso 

alumnado; actuando de maneira interactiva coas actividades propostas e en colaboración 
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directa cos Departamentos Didácticos. 

Dende a Biblioteca estanse organizando Obradoiros con distintas temáticas tentando che-

gar a todo o alumnado. 

Mes do Libro: Este curso organizarase de novo o Mes do Libro (IV Mes do Libro). Dende 

a Biblioteca organizamos Encontros Literarios con distintos autores dirixidos a tódolos ni-

veis da ESO e de Bacharelato no mes de abril. 

O pasado curso leváronse a cabo lecturas compartidas e dramatizadas polo alumnado 

dirixidas ao resto do alumnado no espazo da Biblioteca. Isto foi posible grazas a colabora-

ción altruísta dalgúns membros da Comunidade Educativa. Esta iniciativa, debido a situa-

ción na que nos atopamos non se está desenvolvendo, pero intentarase poñer en marcha 

adaptándoa para garantir o cumprimento das normas dispostas no protocolo da COVID. 

Recomendámosche: o alumnado que así o desexa está a facer recomendación literarias 

de obras que están lendo de forma voluntaria e que lles parece interesante compartir. 

As actividades realizadas serán recollidas na memoria do PLAMBE. 

6.- Ler en familia. 

Mochilas viaxeiras. Este curso non será posible poñer en marcha esta iniciativa seguindo 

o disposto nas normas establecidas no protocolo da COVID do centro. Se a situación cam-

bia e se pode poñer en marcha, estas mochilas viaxeiras están dirixidas para o alumnado 

de 1º da ESO facendo quendas para que podan pasar por todos. Esta iniciativa é moi ben 

acollida polos alumnos e alumnas, apuntando estes algunhas suxestións no caderno que 

incluímos en cada unha. 

Polo tanto, mentres a situación non o permita, non continuaremos coas Mochilas viaxeiras 

temáticas nin coas Maletas Viaxeiras que se levaron a cabo no curso pasado. 

7.- Seguimento e avaliación 

 Establecemos os seguintes criterios de avaliación: 

- Verificar o grao de cumprimento das intervencións comprometidas. 

- Facer un seguimento da consecución dos obxectivos xerais. 

- Comprobar a adecuación dos métodos, materiais e recursos propostos no Proxecto. 

- Valorar o grao de implicación dos distintos colectivos. 
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Procedementos de avaliación 

Os procedementos para avaliar este Plan Anual de Lectura son: 

 Unha enquisa que verifique mediante un si, un non ou mediante gradación o cumprimento 

de todos e cada un dos obxectivos. 

 Unha enquisa que compute ata que punto se acadan os Obxectivos Xerais e que com-

probe a adecuación dos métodos, materiais e recursos utilizados de acordo con este Plan, 

así como o grao de implicación de profesorado, alumnado e familias. 

A Memoria Anual da Biblioteca tamén serve como procedemento de avaliación do Plan 

Anual de Lectura. 

8.- Organización, funcionamento e horario biblioteca 

Consideramos que a biblioteca é un punto neurálxico dentro do bo funcionamento dun 

Centro Educativo.  Así pois, apostamos por dotar este espazo de dinamismo a través dun 

material axeitado para poder levar a cabo as interesantes propostas que se realizan dende 

este espazo de encontro. O equipo está coordinado pola profesora Marta Nantón Amado e 

este ano solicitou contar coa axuda das seguintes docentes: 

- Ana Justo Herrero 

- María Trinidad López Souto 

- Hortensia Román González 

Ademais de velar polo cumprimento do Programa Anual de Lectura, participar no PLAMBE 

e de colaborar co desenvolvemento dos clubs de lectura, a comisión ten estas outras 

funcións: 

 Analizar as necesidades da biblioteca escolar referidas a infraestrutura, equipamento, 

mantemento e atención en horario lectivo e en horario extraescolar. 

 Realizar propostas ao Consello Escolar e á Dirección para as melloras necesarias. 

 Xestionar a apertura da biblioteca en horario escolar, procurando a necesaria 

colaboración e garantindo que todas as intervencións se realizarán seguindo os criterios 

establecidos polo equipo de apoio e a responsábel da biblioteca escolar. 

 Promover actividades de sensibilización e dinamización cultural entre toda a comunidade 

escolar. 

 Integrar a biblioteca no tratamento do currículo. 
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 Fomentar a lectura e o desenvolvemento do Plan Lector do centro. 

 Realizar propostas para a adquisición de fondos e equipamento, co correspondente 

proxecto orzamentario, que se remitirán ao Consello Escolar. 

 Realizar xestións cos sectores culturais, educativos, sociais e económicos do ámbito do 

centro educativo que poidan colaborar coa biblioteca escolar e cos seus obxectivos. 

A lectura é un instrumento esencial no desenvolvemento intelectual e humano dos/as 

adolescentes, e ademais estimula a curiosidade intelectual e mellora os coñecementos. 

Quen le, aprende, esperta o sentido crítico e desenvolve a fantasía e a creatividade. 

Con estas actividades, tanto coas propias da Biblioteca como coas específicas dos clubs 

de lectura, os obxectivos son fomentar e favorecer o achegamento á lectura e á escritura 

dos rapaces e rapazas ao tempo que se esperta o desexo de ler, como fonte de pracer e 

coñecemento. Preténdese deste xeito propiciar a participación do alumnado en diferentes 

experiencias que lle permitan achegarse á creación literaria ao tempo que se traballan fóra 

da aula as competencias básicas. 

http://bibliotecamaximino.blogspot.com/ 
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ANEXO III.  PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC 

No tocante ás novas tecnoloxías o centro aposta por un uso intensivo das mesmas, 

orientando ese uso a facer do ordenador e outras ferramentas TIC non un fin, se non un 

medio para acadar obxectivos. Así, no centro impártense ensinanzas de FP da familia 

profesional de informática e comunicacións, nos niveis Básico, Medio e Superior na 

modalidade DUAL, impartido en colaboración coa empresa Imatia Innovation. Por outra 

banda, ofértanse materias optativas nos restantes niveis, tanto de ESO coma de 

Bacharelato. Conta ademais con catro aulas Abalar para 1º e 2º de ESO e unha aula de 

informática de uso común. 

O uso intensivo desas ferramentas require unha infraestrutura da que, por desgraza, o 

centro carece de xeito parcial. Así, a baixa velocidade da conexión a Internet é unha das 

limitacións que temos á hora de sacarlle todo o rendemento posible ás instalacións TIC 

existentes no centro. Este ano fomos mellorando un pouco despois de realizar dende a 

dirección do Centro diferentes xestións coa UAC e co CXR. Tamén cabe citar que se 

realizaron este verán obras para fornecer ao Centro dun novo Taller de Informática grazas 

aos fondos do Centro, e tamén das adaptacións necesarias para impartir o Ciclo Superior 

de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma en modalidade Dual. Ben é certo que 

posteriormente a Xefatura Territorial inxectou unha partida orzamentaria para cubrir dita 

obra. 

Existen no mesmo 7 aulas específicas de informática (2 para o Ciclo formativo de Grao 

Medio, dúas para a FP Básica, unha para 1º de Ciclo Superior, unha Aula Taller e un aula 

común para o uso dos demais niveis do centro). Por outra banda existen catro Aulas Abalar 

para os primeiros niveis da ESO e a totalidade das aulas están equipadas cun canón 

proxector, un PC para o profesor e conexión a Internet. 

Todo o anterior leva á necesidade de contemplar un proxecto TIC para o centro co fin de 

organizar e administrar o uso de todo ese equipamento, poñendo unhas normas de uso 

para o mesmo. Por outra banda, a existencia dunha páxina Web do centro na que se tenta 

día a día aumentar os seus contidos e a utilidade da mesma para a comunidade educativa 

(novas para alumnado e familias, informacións varias do centro, Aula Virtual, Galería de 

imaxes, enlaces a foros e novas dos departamentos, ...) obriga a formular unhas directrices 

de cara onde queremos dirixir o uso desas novas tecnoloxías. Esas directrices son as que 

se presentan a xeito de guía no proxecto TIC de centro. 
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Este ano continuase coa participación no programa de espazos MAKER e conseguiuse 

tamén a implantación do Ciclo Superior de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma 

en modalidade DUAL. 

(No tocante ás instalacións TIC, do estado actual das mesmas no centro e das súas 

posibilidades de mellora fálase máis polo miúdo no Proxecto TIC adxunto ao PEC). 
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ANEXO IV.  CONCRECIÓN ANUAL DO PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 Durante o curso 2020-2021 aplicaranse as medidas que se indican a continuación, 

segundo as indicacións establecidas no Plan Xeral de Atención á Diversidade para cada 

unha delas e as puntualizacións que, de ser o caso, se indican a continuación: 

I. MEDIDAS ORDINARIAS 

- Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espa-

zos) e da organización e xestión da aula ás características do alumnado 

Na etapa de ESO hai un único grupo por nivel, polo que non procede a aplicación de 

ningún criterio para a composición dos grupos.  Aínda así, no 3º curso, debido ao 

numeroso do grupo e á dispoñibilidade do profesorado, realízase un desdobre ten todas 

as materias agás na sesión de titoría para facilitar a atención ás dificultades e 

características do alumnado así como para posibilitar a mellor aplicación das medidas 

de protección fronte á Covid-19.  A composición destes dous subgrupos fíxose, nas 

materias optativas e na opción de matemáticas, en función da elección de cada un e 

nas demais materias os criterios foron os de organizar grupos dun número similar de 

alumnado, buscar un equilibrio entre o número de nenos e nenas e por último o de 

buscar unha combinación variada e equitativa dos distintos niveis de rendemento e 

dificultades do alumnado. 

Nos grupos de Bacharelato o criterio de formación dos grupos foi a modalidade e 

materias cursadas polo alumnado. 

Ao longo do curso realizaranse as reunións de coordinación entre o profesorado 

implicado no desenvolvemento das medidas de atención á diversidade que se 

consideren necesarias, ademáis das sesións ordinarias de avaliación. 

- Adaptación dos tempos e instrumentos e procedementos de avaliación 

Nos grupos de 1º e 3º ESO, 1º Bacharelato e 1º Ciclo Medio realizaranse pequenas 

adaptacións e modificacións dos tempos e instrumentos e procedementos previstos de 

avaliación coa finalidade de dar resposta ás necesidades educativas do alumnado 

destes grupos que presenta trastornos e dificultades por déficit de atención.  Algunhas 

destas adaptacións poderán aplicarse igualmente a todo o grupo mentres que outras 

estarán destinadas exclusivamente ao alumno mencionado, segundo o criterio do 

profesorado e as particularidades de cada materia ou módulo. 
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No grupo de 2º Bacharelato realizaranse determinadas adaptacións tanto nos 

instrumentos de avaliación como nos materiais didácticos para responder ás dificultades 

dunha alumna con deficiencia visual. 

Estas medidas poderán ser de aplicación igualmente en todos os grupos do centro, e 

sobre todo en 3º ESO e nos dous cursos de FP Básica, nos que hai alumnos con 

adaptación curricular e outras dificultades de aprendizaxe e circunstancias particulares 

que poden requirir delas, segundo as dificultades que se vaian manifestando, as 

particularidades das distintas materias e o criterio do profesorado. 

- Desdobramento de grupos 

No grupo de 1º ESO realizarase un desdobramento na materia de Lingua galega e 

literatura para, aproveitando a dispoñibilidade horaria do profesorado, atender mellor á 

formación do alumnado. 

No grupo de 3º ESO, segundo os criterios indicados no primeiro apartado, realizarase 

un desdobramento en todas as materias agás na sesión de titoría, coa finalidade de 

atender mellor ao elevado número de alumnos que conforman o grupo e á diversidade 

que se atopa nel. 

- Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria 

O profesorado con dispoñibilidade horaria estará dispoñible para colaborar na atención 

ao alumnado que presente dificultades de aprendizaxe se se considera necesario. 

Realizaranse ademais reforzo educativo nas materias e para os alumnos que se indica 

a continuación, aínda que é posible que durante o curso e segundo as dificultades que 

vaian xurdindo esta medida se amplíe a máis materias e a máis alumnos e alumnas: 

 No grupo de 1º ESO: 

- Reforzo educativo na materia de Lingua Galega e Literatura para un alumno con 

dificultades de aprendizaxe relacionadas coa lectoescritura. 

 No grupo de 3º ESO: 

- Reforzo educativo nas materias de Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e 

Literatura, Primeira Lingua Estranxeira–Inglés, Matemáticas, Xeografía e historia e 

Física e Química para dous alumnos con dificultades de aprendizaxe. 

- Reforzo educativo nas materias de Xeografía e historia, Tecnoloxía e Segunda lin-

gua estranxeira para unha alumna con dificultades de aprendizaxe que ten adapta-

cións curriculares noutras materias. 
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- Exención da materia de Segunda Lingua Estranxeira 

No grupo de 1º ESO haberá dous alumnos exentos da materia de Segunda lingua 

estranxeira.  Nas horas de clase correspondentes a esta materia recibirán reforzo 

educativo por parte da profesora de Pedagoxía Terapéutica para tratar de mellorar as 

dificultades que presentan no ámbito lingüístico. 

- Programas de recuperación 

Os departamentos didácticos deseñarán e desenvolverán os programas e actuacións 

para a recuperación das materias pendentes segundo as normas e procedementos 

aprobados en cada un deles. 

- Programa de habilidades sociais 

Dentro do plan de acción titorial inclúese un programa de habilidades sociais con 

actividades para os catro cursos da etapa de ESO que será aplicado polo profesorado 

titor correspondente en cada curso. 

Ademais, se se deran as circunstancias que o xustifiquen, deseñaranse e 

desenvolveranse as actuacións que se consideren necesarias para solucionar os 

problemas concretos que poidan aparecer ao longo do curso. 

II. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

- Adaptacións curriculares 

Durante este curso elaboraranse adaptacións curriculares para o alumnado e materias 

que se indican a continuación: 

 Para unha alumna de 3º ESO nas materias de Lingua Galega e Literatura, Lingua 

Castelá e Literatura, Primeira Lingua Estranxeira–Inglés, Matemáticas, Física e quí-

mica e Bioloxía e xeoloxía. 

A proposta definitiva e as programacións adaptadas serán remitidas á inspección 

educativa para a súa aprobación. 

- Apoio da profesora especialista en Pedagoxía Terapéutica 

A intervención da profesora de Pedagoxía Terapéutica estará centrada nos cursos e 

alumnos que se indican a continuación, aínda que esta planificación inicial estará 

suxeita ás modificacións que sexan precisas para dar resposta ás necesidades que 

vaian xurdindo ao longo do curso: 
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 No grupo de 3º ESO: 

- Dúas sesión semanais, fóra da aula ordinaria, na materia de Lingua galega e litera-

tura para o apoio a unha alumna con adaptación curricular. 

- Unha sesión semanal, fóra da aula ordinaria, na materia de Lingua castelá e litera-

tura para o apoio a unha alumna con adaptación curricular 

- Dúas sesións semanais, fóra da aula ordinaria, na materia de Primeira lingua es-

tranxeira–inglés para o apoio a unha alumna con adaptación curricular. 

- Unha sesión semanal, fóra da aula ordinaria, na materia de Física e química para o 

apoio a unha alumna con adaptación curricular. 

- Unha sesión semanal, fóra da aula ordinaria, na materia de Bioloxía e xeoloxía para 

o apoio a unha alumna con adaptación curricular. 

- Unha sesión semanal, fóra da aula ordinaria, na materia de Xeografía e historia para 

o apoio a unha alumna con dificultades de aprendizaxe nesta materia. 

- Prevese a posibilidade, en función da evolución da alumna, de realizar algúnha se-

sión máis de apoio en calquera das outras materias, especialmente en Tecnoloxía e 

na Segunda lingua estranxeira–francés. 

 No grupo de 2º Formación Profesional Básica: 

- Prevese a posibilidade de realizara algunha sesión de apoio a unha alumna con 

dificultades de aprendizaxe nos módulos de Comunicación e sociedade e de 

Ciencias aplicadas, a determinar en función da evolución da alumna e das 

dificultades que vaia manifestando.  
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ANEXO V.  CONCRECIÓN ANUAL DO PLAN DE CONVIVENCIA 

1. PLAN DE CONVIVENCIA 

O Plan de Convivencia é un documento que recolle as intencionalidades educativas para o 

desenvolvemento da convivencia positiva no  centro e ao mesmo tempo, tamén as 

estratexias para acadala. Baixo este punto de vista, é evidente que se precisa unha 

concreción anual co fin de ir establecendo obxectivos e accións de temporalidade anual, 

orientados ao progresivo logro dos obxectivos do dito plan. 

É importante  ter en conta que para cada obxectivo anual, deben establecerse indicadores 

de consecución do mesmo que permitan determinar a eficacia das accións postas en 

marcha e a súa avaliación. 

Ao mesmo tempo, deberase sinalar quenes son as persoas responsables de dinamizar 

esas accións e facer o seguimento e revisión dos obxectivos, así como indicar a 

temporalización, cómo se levarán a cabo e como se realizará a coordinación ou calqueira 

outro procedemento previsto. 

En relación ás accións, seleccionaranse en prol da maior eficacia cara a consecución dos 

obxectivos. Así pois, é preciso ter en conta os seguintes criterios: 

• Priorizar accións con amplo consenso, que agrupen e afecten a un amplo sector do grupo, 

clase, ciclo ou incluso comunidade escolar. Á maior influencia, maiores resultados e 

sensibilizacións. 

• Accións realistas, viables, facilmente aplicables e avaliables. 

• Accións concretas e sinxelas. 

• Garantir a consolidación dos avances acadados. 

• O desenvolvemento de accións deberá quedar explícito nas programacións didácticas, 

facendo fincapé na titoría, sin esquecer os proxectos e a formación específica a nivel de 

centro neste eido. 

• Cómpre a revisión anual do Plan en función dos acontecementos ao longo do curso, á fin 

de mellorar e retroalimentar as actuacións que se levaran a cabo. 

Concreción Plan Anual de Convivencia para o curso 2020-2021 

Obxectivos Accións Responsables Temporalización Indicadores de logro 

Concienciar e 

sensibilizar á 

Difusión a través da 

pax web do IES de 

Equipo directivo, 

comisión 

Ao longo de todo o 

curso. 

Actualización 

constante da web 
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comunidade educativa 

da importancia da 

convivencia escolar 

toda a información 

relativa á 

convivencia para 

quen a precise 

consultar. 

convivencia, dpto 

informática e 

profesorado en 

xeral. 

Garantir que todos os 

membros da 

comunidade educativa 

coñezan os seus 

dereitos e deberes. 

Divulgación a traves 

da web, carteis nas 

aulas, carteis nos 

distintos andares do 

centro e traballo nas 

titorías. 

Equipo directivo, 

Dpto de 

Orientación, 

Titores e 

Comisión de 

Convivencia. 

1º trimestre Avaliación da difusión 

e o traballo na titoría. 

Incorporar ao PAT 

actividades para 

analizar e mellorar o 

clima na aula e por 

extensión no centro 

Traballo a través das 

titorías. 

Xefatura de 

Estudos, Dpto. 

De Orientación e 

Titores. 

Ao longo de todo o 

curso. Reunións 

trimestrais entre 

Xefatura de 

Estudos e Titores. 

Avaliación final de 

curso 

Propostas de mellora 

da convivencia nos 

diferentes espacios do 

centro, con especial 

atención ás entradas e 

saídas, recreos, 

corredores e cambios 

de clase. 

Implicación e 

atención do 

profesorado en xeral 

e especialmente 

profesorado de 

gardas de 

transporte, recreos. 

Profesorado en 

xeral e persoal 

non docente. 

Ao longo de todo o 

curso. 

Análise do resultados 

trimestralmente. 

Incluir no plan anual de 

formación do centro 

actividades 

relacionadas coas 

diferentes medidas 

recollidas no Plan de 

Convivencia 

Solicitar a todo o 

profesorado 

propostas de 

actividades e tamén 

ás familias ademais 

de ao alumnado 

Equipo Directivo, 

Dpto Orientación, 

Comisión 

convivencia. 

Ao longo de todo o 

curso. 

Rexistros que recollan 

as propostas, actas da 

ccp, etc. 

Coidar as relacións 

entre o profesorado e 

profesorado-familias a 

fin de ser un modelo de 

referencia para as 

relacións entre o 

alumnado. 

Relacións cordiais, 

uso do diálogo, 

respecto ás 

opinións, discusións 

positivas, etc 

Toda a 

comunidade 

educativa. 

Ao longo de todo o 

curso. 

A falta de uso de 

formas pode supor  a 

medida dun parte de 

incidencias. 
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Implantar protocolo de 

acollida para o novo 

profesorado, explicando 

os aspectos 

fundamentais do plan 

de convivencia 

Elaboración da 

Comisión de 

convivencia do 

protocolo de acollida 

para o profesorado 

novo 

Comisión de 

convivencia 

Todo o curso Revisión protocolos e 

memoria final de 

curso. 

Facilitar a prevención, 

detección, tratamento, 

seguimento, xestión e 

resolución dos conflicto 

que poidan xurdir 

Formación ao 

respecto, 

establecemento de 

pautas e potocolos 

de actuación 

Comisión de 

convivencia, 

Xefatura Estudos, 

Dpto Orientación 

e profesorado en 

xeral. 

Todo o curso Avaliación e 

retroalimentación do 

proceso. 

Rexistro dos conflictos 

co fin de ter unha visión 

real da convivencia no 

centro. 

Rexistro de partes 

de incidencia. 

Toda a 

comunidade 

educativa. 

Todo o curso. Rexistro de partes de 

incidencia. 

Fortalecer a 

conciliación e a 

mediación para a 

resolución pacífica dos 

conflictos 

Mediación Toda a 

comunidade 

educativa. 

Todo o curso Resultados da 

medidación nos 

conflictos xurdidos. 

Uso de programas 

específicos de 

habilidades sociais, 

resolución de conflictos, 

plans de igualdade, etc 

Formación e 

actualización en 

ditos programas 

Toda a 

comunidade 

educativa 

Todo o curso Valoración final curso. 

Fomentar e facilitar a 

participación, 

comunicación e 

cooperación coas 

familias no mantemento 

da convivencia 

Relación, 

coordinación e 

información 

constante coas 

familias 

Centro-familias Todo o curso Valoración trimestral. 

Establecer, manter e 

consolidar  relacións 

con entidades que 

contribúan á 

convivencia 

Charlas, coloquios, 

xornadas, etc 

Centro-

institucións varias 

Todo o curso Valoración final de 

curso 
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2. ESTRATEXIAS PARA REALIZAR A DIFUSIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA 

- Cada grupo-clase disporá dunha copia do Plan de Convivencia. 

- Realizarase traballo nas horas de titoría para o seu coñecemento por parte do alumnado. 

- Ao inicio do curso, no primeiro Claustro, realizarase unha breve exposición do contido do 

plan e das implicacións para os membros da comunidade educativa. Farase especial 

fincapé na explicación ao profesorado de nova incorporación. 

- Ao inicio do curso, no primeiro Consello Escolar, realizarase unha breve exposición do 

contido do plan e das implicacións para os membros da comunidade educativa. 

- As familias terán a posibilidade de obter o contido completo do plan en formato dixital. 

- O Plan de Convivencia estará accesible na páxina web do centro xunto cos outros 

documentos de organización, xestión e funcionamento. 

3. AVALIACIÓN E MELLORA 

A Comisión de convivencia elaborará, ao remate de cada curso escolar, a correspondente 

memoria do Plan de convivencia do centro, de acordo cos datos e conclusións extraídos do 

proceso de seguimento e avaliación e coas propostas de mellora que se consideren 

necesarias. O Consello Escolar en pleno, por proposta da Comisión de convivencia, 

aprobará a memoria do Plan de convivencia elaborada por esta. Esta memoria formará 

parte da memoria anual do centro.  



71 
 

ANEXO VI. PLAN DE ORGANIZACIÓN E COORDINACIÓN DAS TAREFAS DO 

PERSOAL NON DOCENTE 

 

Obxectivos específicos: 

• Colaborar na boa marcha das relacións entre todos os sectores que constitúen a 

comunidade educativa 

• Dar conta das súas necesidades e colaborar dentro das súas funcións na busca de 

solucións. 

• Promover a participación do persoal non docente na mellora dos espazos do centro. 

• Aprobar o plan educativo de centro por toda a comunidade educativa. 

• Desenvolver o plan de autoprotección e gradualmente adaptar o centro ás directrices que 

marque este plan e formando ao persoal nas pautas a seguir en determinadas 

circunstancias. 

• Colaborar co persoal da cafetería para a adecuación deste espazo á formación cívica do 

alumnado do centro. 

• Promover a participación do persoal non docente na renovación e as votacións ao 

Consello Escolar. 

Medidas: 

• Transmisión, a través do seu representante no Consello Escolar, dos seus intereses e das 

súas necesidades. 

• Participación nas actividades do centro. 

• Mellora dos espazos da conserxería, administración e almacéns. 

• Formación do persoal non docente en relación ao plan de emerxencia do centro. 

• Votacións para a renovación dos representantes do persoal non docente no Consello 

Escolar. 

Recursos: 

• Reunións periódicas co equipo directivo para avaliar e buscar melloras. 
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ANEXO VII.  PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 

INTRODUCIÓN 

A docencia non ten por obxecto unicamente os coñecementos e procedementos, senón 

tamén valores, normas e actitudes;  ten por obxecto, en definitiva, o pleno desenvolvemento 

persoal do alumnado, un desenvolvemento que implica, por parte do profesorado, o 

exercicio da función titorial. 

Consideramos a titoría como o conxunto de actividades de orientación académica, persoal, 

social e profesional que complementan o proceso instrutivo do alumnado para contribuír á 

súa formación integral.  Estas actividades son tan importantes para unha axeitada 

integración e desenvolvemento na sociedade como a instrución nos coñementos e saberes 

das distintas disciplinas.  Contribúen a formar cidadáns máis responsables, comprometidos 

e ao mesmo tempo satisfeitos consigo mesmos.  As actuacións referentes a este ámbito de 

formación recóllense no plan de acción titorial, un documento que forma parte do proxecto 

educativo do centro. 

Dadas as características desta actuación educativa, é imprescindible que se leve a cabo de 

maneira integrada nas demais actuacións do centro:  no desenvolvemento da programación 

da aula, das actividades complementarias e extraescolares, do plan de convivencia, do 

proxecto lector do centro, etc. 

Por tanto, a acción titorial constitúe unha parte imprescindible do proceso educativo do 

alumnado, e como tal debe responder a unha actuación planificada, adaptada ás 

necesidades e situacións particulares e avaliada e revisada con frecuencia. 

Por todo isto, o plan de acción titorial que aquí se presenta ten como finalidade orientar e 

axudar a organizar o labor dos titores e titoras, evitando que a titoría quede vacía de 

contidos e evitando tamén ao mesmo tempo que a titoría sexa un espazo no que cabe todo 

tipo de actividades de maneira improvisada.  Ademais, con este plan preténdese establecer 

unha secuenciación dos contidos da titoría ao longo dos catro cursos da ESO, de maneira 

que se traten todos os aspectos con todos os alumnos. 

No plan de acción titorial propóñense actividades a desenvolver con todos os participantes 

no proceso educativo:  alumnos, profesores e familias.  Aínda que o maior número de 

actividades propostas corresponden ao sector do alumnado, xa que teñen unha sesión 

semanal dedicada a iso, hai que ter en conta que as actividades destinadas ao profesorado 

e ás familias son igualmente importantes. 
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É importante ter en conta tamén que aínda que as actividades propostas neste plan están 

pensadas para que as leve a cabo o titor ou titora, coa colaboración do departamento de 

orientación e a coordinación da xefatura de estudos, a acción titorial debe estar integrada 

en todo o proceso educativo, como explicábamos anteriormente, polo que todo o 

profesorado e toda a comunidade educativa debe coñecer este plan e implicarse e 

colaborar no desenvolvemento dos obxectivos que se propoñen. 

Finalmente, hai que destacar que as actividades deste plan teñen un carácter orientativo, 

deixando a decisión final de desenvolver estas ou outras actividades en función do criterio 

de cada titor ou titora, das circunstancias particulares de cada grupo, das situacións e 

problemáticas que se dean en cada curso,etc.  Sen embargo, os obxectivos e contidos 

propostos si é conveniente que se respecten para desta maneira intentar que o proceso 

formativo sexa completo e teña unha continuidade ao longo da etapa. 

OBXECTIVOS 

O plan de acción titorial ten como obxectivos os seguintes: 

- Favorecer o desenvolvemento psicosocial do alumnado. xa que na ESO, dado o seu 

carácter de etapa obrigatoria e de formación básica, é importante atender a integración 

social tanto como a adquisición de aprendizaxes. 

- Optimizar os procesos de esnino-aprendizaxe. tendo en conta que ao remate da 

escolaridade obrigatoria é necesario que os alumnos e alumnas posúan unha serie de 

aprendizaxes básicas que lles permitan a incorporación á sociedade como cidadáns 

activos ou a continuación de estudos. 

- Favorecer o desenvolvemento vocacional do alumnado, xa que deben estar preparados 

para a toma de decisións sobre o seu futuro profesional, para o desenvolvemento dun 

proxecto de vida e para o desenvolvemento persoal e profesional. 

- Fomentar a coordinación docente, como condición básica para ofrecer unha resposta 

educativa coherente e axustada ás necesidades e intereses dos alumnos e conseguir 

unha continuidade e coherencia no proceso educativo tanto dentro do instituto como entre 

o instituto e os centros de Educación Infatil e Primaria do contorno. 

- Potenciar a colaboración e participación dos pais e nais no proceso educativo, xa que é 

necesario que haxa unha continuidade entre o proceso educativo escolar e o familiar para 

lograr unha correcta funcionalidade da aprendizaxe e unha axeitada formación do 

alumnado para a súa integración no contorno socio-cultural. 
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Ademais, propóñense os seguintes obxectivos específicos: 

- Potenciar a integración dos alumnos e alumnas no grupo-clase e no centro. 

- Favorecer a adquisición de habilidades sociais nos alumnos e alumnas. 

- Contribuír ao desenvolvemento dun axeitado autoconcepto e autoestima. 

- Contribuír ao desenvolvemento da madurez vocacional. 

- Axustar as programacións ás necesidades dos alumnos. 

- Favorecer e a coordinación, reflexión e implicación dos docentes nos aspectos curricu-

lares e orientadores. 

- Coordinar o proceso avaliador. 

- Manter canles de comunicación fluídas coas familias. 

- Potenciar a colaboración das familias nas actividades escolares e extraescolares. 

CONTIDOS 

Para o logro dos obxectivos propostos empregaranse, en todos os cursos, os seguintes 

bloques de contidos:  

1. Presentación e acollida. 

2. Técnicas de estudo. 

3. Desenvolvemento persoal e social. 

4. Orientación académica e profesional. 

5. Avaliación. 

6. Coordinación e colaboración entre o profesorado. 

7. Coordinación e colaboración coas familias. 

As actividades para o desenvolvemento destes contidos en cada curso da etapa preséntase 

como anexo a este documento. 

ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS 

Tendo en conta a finalidade da titoría, o aspecto máis importante no plano metodolóxico é 

darlle voz ao alumnado:  partir das súas necesidades e inquietudes, tratar de responder ás 

súas dúbidas, aconsellalos e orientar as súas accións de maneira educativa e responsable.  
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Pero tamén é fundamental para lograr un proceso educativo integral o traballo coordinado 

coas familias e co profesorado, mantendo contactos frecuentes para a reflexión e a toma 

de decisións conxuntas para a implicación e o seguimento do proceso educativo do 

alumnado. 

Desta maneira, na sesión de titoría debería dárselle preferencia sempre ás inquietudes ou 

problemas que xurdan ao longo do curso tratando de solucionalas e atendelas seguindo a 

liña proposta nos obxectivos e contidos deste plan.  No caso de que non aparecesen 

problemas, anéxase a continuación como alternativa unha proposta de actividades 

xenéricas para desenvolver ao longo do curso con todos os sectores da comunidade 

educativa, que en calquera caso haberá que adaptar ás características de cada grupo en 

concreto antes da súa posta en práctica. 

Respondendo á intención orientativa deste plan, as actividades propostas, así como a súa 

secuenciación, son unicamente unha alternativa, e o titor ou titora decidirá se empregar 

esta proposta ou outra propia segundo o cosidere máis axeitado. 

En calquera caso, é importante ter en conta como principios metodolóxicos que é 

fundamental partir das necesidades de cada grupo, facendo partícipes a todos os 

protagonistas de maneira activa, fomentando o diálogo, o debate, a reflexión común, o 

traballo en equipo e a toma de decisións compartida, e favorecendo a análise e valoración 

responsable das actuacións co obxectivo da mellora futura. 

É igualmente importante tamén, coa finalidade de que a acción titorial sexa completa, que 

se realicen actuacións non só co alumnado, senón tamén co resto de profesores e coas 

familias, e que todos os sectores participen de maneira coordinada. 

Realizaranse reunións periódicas entre os titores e o orientador do centro para  propor e 

analizar materiais concretos para desenvolver as actividades propostas neste plan, para 

propoñer e deseñar actividades alternativas se se considerase oportuno e para ir realizando 

o seguimento do plan. 

Será necesario mater tamén reunións periódicas coas familias a nivel individual e a nivel 

grupal, tal e como se indica na proposta de actividades do anexo, e considerarase a 

posibilidade de organizar tamén outras actividades actividades complementarias a estas 

reunións.  Da mesma maneira, as reunións de coordinación entre o profesorado de cada 

grupo serán fundamentais. 

En canto aos recursos, disporase dos recursos persoais e materias existentes no centro. 
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AVALIACIÓN 

A avaliación do plan de acción titorial irase realizando ao longo do seu proceso de 

aplicación, de maneira que permita ver os progresos a curto prazo e en consecuencia 

modificar os aspectos do programa que resulten inadecuados.  Esta avaliación será 

realizada por todos os participantes das actuacións que se desenvolvan e o titor ou titora 

correspondente será quen recolla as conclusións resultantes do proceso e realice as 

modificacións inmediatas que considere oportunas, co asesoramento do departamento de 

orientación. 

Nun segundo momento, ao final de cada curso, realizarase unha análise global dos 

resultados do plan entre todos os participantes, coa intención de definir os aspectos que é 

necesario modificar, en que sentido se deben deseñar as modificacións, que novos 

aspectos é necesario incorporar e cales é preciso suprimir, etc.  Esta análise realizarase en 

colaboración co departamento de orientación e a comisión de coordinación pedagóxica e 

as súas conclusións e propostas formarán parte da memoria xeral do centro. 

Os criterios para a avaliación do plan de acción titorial son os seguintes: 

- A adecuación do plan ás necesidades dos seus destinatarios. 

- O grao de consecución dos obxectivos propostos. 

- A adecuación das actividades aos seus destinatarios. 

- A adecuación e suficiencia dos recursos dispoñibles. 

- O grao de participación nas actividades realizadas. 

- A adecuación da temporalización na que se levou a cabo a programación. 

- O grao de implicación do profesorado, do alumnado e das familias. 

- O grao de satisfacción dos implicados. 
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ANEXO 
 
 

PROPOSTA DE ACTIVIDADES DE TITORÍA AO LONGO DA ETAPA 
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1º ESO 

SECTOR ACTIVIDADES 
SESIÓNS / 

TEMPORALIZACIÓN 

1º TRIMESTRE 

Alumnado 

Actividades de acollida:  presentación, normas, propostas para a titoría e plan de 
traballo para o curso 

2-3 

Información da nova etapa e sobre o sistema educativo 1 

Elección de delegado:  funcións, compromisos, procedemento e elección 2 

Técnicas de estudo 4 

Avaliación trimestral 2 

Profesorado 

Sesión de avaliación inicial do curso 
Segunda quincena de 

outubro 

Contactos periódicos de seguimento do curso Ao longo do trimestre 

Sesión de avaliación ordinaria 
Finais do primeiro 

trimestre 

Familias 

Reunión inicial informativa 
Segunda quincena de 

outubro 

Contactos individuais na hora semanal de atención ás familias Ao longo do trimestre 

2º TRIMESTRE 

Alumnado 

Técnicas de estudo 3 

Programa de desenvolvemento persoal e social, unidades 1 a 4 6 

Avaliación trimestral 2 

Profesorado 

Contactos periódicos de seguimento do curso Ao longo do trimestre 

Sesión de avaliación ordinaria 
Finais do segundo 

trimestre 

Familias 

Contactos individuais na hora semanal de atención ás familias Ao longo do trimestre 

Reunión informativa sobre a marcha do grupo 
Primeira quincena de 

marzo 

3º TRIMESTRE 

Alumnado 

Repaso e reforzo das técnicas de estudo 2 

Programa de desenvolvemento persoal e social, unidades 5 a 10 7 

Avaliación final do curso e da titoría 2 

Profesorado 

Contactos periódicos de seguimento do curso Ao longo do trimestre 

Sesión de avaliación ordinaria 
Finais do terceiro 

trimestre 

Familias Contactos individuais na hora semanal de atención ás familias Ao longo do trimestre 
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2º ESO 

SECTOR ACTIVIDADES 
SESIÓNS / 

TEMPORALIZACIÓN 

1º TRIMESTRE 

Alumnado 

Actividades de acollida:  presentación, normas, propostas para a titoría e plan de 
traballo para o curso 

1 

Información sobre o novo curso.  Recuperación das pendentes e criterios de 
promoción 

1 

Elección de delegado:  funcións, compromisos, procedemento e elección 2 

Técnicas de estudo:  repaso xeral e perfeccionamento da lectura e da 
identificación das ideas principais 

4 

Programa de desenvolvemento persoal e social:  o tabaco 2 

Avaliación trimestral 2 

Profesorado 

Sesión de avaliación inicial do curso 
Segunda quincena de 

outubro 

Contactos periódicos de seguimento do curso Ao longo do trimestre 

Sesión de avaliación ordinaria 
Finais do primeiro 

trimestre 

Familias 

Reunión inicial informativa 
Segunda quincena de 

outubro 

Contactos individuais na hora semanal de atención ás familias Ao longo do trimestre 

2º TRIMESTRE 

Alumnado 

Programa de desenvolvemento persoal e social:  alcohol, drogas 2 

cohesión grupal, actividades 1, 2, 3 e 4 (opcionalmente a 5) 7 

Avaliación trimestral 2 

Profesorado 

Contactos periódicos de seguimento do curso Ao longo do trimestre 

Sesión de avaliación ordinaria 
Finais do segundo 

trimestre 

Familias 

Contactos individuais na hora semanal de atención ás familias Ao longo do trimestre 

Reunión informativa sobre a marcha do grupo 
Primeira quincena de 

marzo 

3º TRIMESTRE 

Alumnado 

Toma de decisións, actividades 1, 2, 3 e 4 7 

Orientación académica e profesional:  optativas de 3º ESO, alternativas 
formativas segundo as necesidades (PDC, PCPI) 

2 

Avaliación final do curso e da titoría 2 

Profesorado 

Contactos periódicos de seguimento do curso Ao longo do trimestre 

Sesión de avaliación ordinaria 
Finais do terceiro 

trimestre 

Familias Contactos individuais na hora semanal de atención ás familias Ao longo do trimestre 
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3º ESO 

SECTOR ACTIVIDADES 
SESIÓNS / 

TEMPORALIZACIÓN 

1º TRIMESTRE 

Alumnado 

Actividades de acollida:  presentación, normas, propostas para a titoría e plan de 
traballo para o curso 

1-2 

Información sobre o novo curso.  Recuperación das pendentes e criterios de 
promoción 

1 

Elección de delegado:  funcións, compromisos, procedemento e elección 2 

Técnicas de estudo:  repaso xeral e perfeccionamento da lectura e da realización 
de esquemas 

5 

Avaliación trimestral 2 

Profesorado 

Sesión de avaliación inicial do curso 
Segunda quincena de 

outubro 

Contactos periódicos de seguimento do curso Ao longo do trimestre 

Sesión de avaliación ordinaria 
Finais do primeiro 

trimestre 

Familias 

Reunión inicial informativa 
Segunda quincena de 

outubro 

Contactos individuais na hora semanal de atención ás familias Ao longo do trimestre 

2º TRIMESTRE 

Alumnado 

A adolescencia 2 

Habilidades sociais 7 

Avaliación trimestral 2 

Profesorado 

Contactos periódicos de seguimento do curso Ao longo do trimestre 

Sesión de avaliación ordinaria 
Finais do segundo 

trimestre 

Familias 

Contactos individuais na hora semanal de atención ás familias Ao longo do trimestre 

Reunión informativa sobre a marcha do grupo 
Primeira quincena de 

marzo 

3º TRIMESTRE 

Alumnado 

Orientación académica e profesional (I):  información sobre itinerarios formativos 
e optativas de 4º ESO 

2 

Educación en valores:  responsabilidade con un mesmo (hábitos de vida 
saudables) 

6 

Orientación académica e profesional (II):  axuda final na toma de decisións 1 

Avaliación final do curso e da titoría 2 

Profesorado 
Contactos periódicos de seguimento do curso Ao longo do trimestre 

Sesión de avaliación ordinaria 
Finais do terceiro 

trimestre 

Familias Contactos individuais na hora semanal de atención ás familias Ao longo do trimestre 
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4º ESO 

SECTOR ACTIVIDADES 
SESIÓNS / 

TEMPORALIZACIÓN 

1º TRIMESTRE 

Alumnado 

Actividades de acollida:  presentación, normas, propostas para a titoría e plan de 
traballo para o curso 

1-2 

Información sobre o novo curso.  Recuperación das pendentes e criterios de 
promoción 

1 

Elección de delegado:  funcións, compromisos, procedemento e elección 2 

Técnicas de estudo:  repaso xeral e perfeccionamento da lectura, da toma de 
apuntamentos, da realización de traballos e de exames 

5 

Avaliación trimestral 2 

Profesorado 

Sesión de avaliación inicial do curso 
Segunda quincena de 

outubro 

Contactos periódicos de seguimento do curso Ao longo do trimestre 

Sesión de avaliación ordinaria 
Finais do primeiro 

trimestre 

Familias 

Reunión inicial informativa 
Segunda quincena de 

outubro 

Contactos individuais na hora semanal de atención ás familias Ao longo do trimestre 

2º TRIMESTRE 

Alumnado 

Orientación académica e profesional (I):  información sobre o bacharelato, a formación 

profesional e outras opcións formativas;  acceso ao mercado laboral. 
4 

Educación en valores (I):  responsabilidade, respecto, empatía, autorregulación 5 

Avaliación trimestral 2 

Profesorado 

Contactos periódicos de seguimento do curso Ao longo do trimestre 

Sesión de avaliación ordinaria 
Finais do segundo 

trimestre 

Familias 

Contactos individuais na hora semanal de atención ás familias Ao longo do trimestre 

Reunión informativa sobre a marcha do grupo 
Primeira quincena de 

marzo 

3º TRIMESTRE 

Alumnado 

Educación en valores (II):  responsabilidade, respecto, empatía, autorregulación 7 

Orientación académica e profesional:  o bacharelato, os ciclos formativos, a inserción laboral 

e outras opcións formativas.  Preparación do consello orientador 
2 

Avaliación final do curso e da titoría 2 

Profesorado 

Contactos periódicos de seguimento do curso Ao longo do trimestre 

Sesión de avaliación ordinaria 
Finais do terceiro 

trimestre 

Familias Contactos individuais na hora semanal de atención ás familias Ao longo do trimestre 
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

SECTOR ACTIVIDADES 
SESIÓNS / 

TEMPORALIZACIÓN 

1º TRIMESTRE 

Alumnado 

Actividades de acollida:  presentación, normas, propostas para a titoría e plan 
de traballo para o curso 

1 

Información académica sobre a FP Básica: avaliacións, formación na empresa, 

prácticas, espectativas persoais, etc. 
1 

Elección de delegado:  funcións, compromisos, procedemento e elección 1 

Motivación cara á aprendizaxe e mellora da autoestima 3 

Técnicas de estudo 5 

Avaliación trimestral 1 

Profesorado 

Sesión de avaliación inicial do curso 
Segunda quincena de 

outubro 

Contactos periódicos de seguimento do curso Ao longo do trimestre 

Sesión de avaliación ordinaria 
Finais do primeiro 

trimestre 

Familias 

Reunión inicial informativa 
Segunda quincena de 

outubro 

Contactos individuais na hora semanal de atención ás familias Ao longo do trimestre 

2º TRIMESTRE 

Alumnado 

Educación en valores:  responsabilidade, respecto, empatía, autorregulación 5 

Habilidades de comunicación e resolución de conflitos 3 

Avaliación trimestral 1 

Profesorado 

Contactos periódicos de seguimento do curso Ao longo do trimestre 

Sesión de avaliación ordinaria 
Finais do segundo 

trimestre 

Familias 

Contactos individuais na hora semanal de atención ás familias Ao longo do trimestre 

Reunión informativa sobre a marcha do grupo e preparación para o período 
de formación en centros de traballo 

Primeira quincena de 
marzo 

3º TRIMESTRE 

Alumnado 

Educación en valores:  responsabilidade, respecto, empatía, autorregulación 9 

Avaliación final do curso e da titoría 1 

Profesorado 

Contactos periódicos de seguimento do curso Ao longo do trimestre 

Sesión de avaliación ordinaria 
Finais do terceiro 

trimestre 

Familias Contactos individuais na hora semanal de atención ás familias Ao longo do trimestre 
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4º TRIMESTRE 

Alumnado 

Actividades de acollida:  presentación, normas, propostas para a titoría e plan 
de traballo para o curso 

1 

Información sobre o novo curso.  Recuperación das pendentes e criterios de 
promoción 

1 

Elección de delegado:  funcións, compromisos, procedemento e elección 1 

Técnicas de estudo:  repaso xeral e perfeccionamento da lectura, da toma de 
apuntamentos, da realización de traballos e de exames 

7 

Avaliación trimestral 2 

Profesorado 

Sesión de avaliación inicial do curso 
Segunda quincena de 

outubro 

Contactos periódicos de seguimento do curso Ao longo do trimestre 

Sesión de avaliación ordinaria 
Finais do primeiro 

trimestre 

Familias 

Reunión inicial informativa 
Segunda quincena de 

outubro 

Contactos individuais na hora semanal de atención ás familias Ao longo do trimestre 

5º TRIMESTRE 

Alumnado 

Educación vial 3 

Preparación para a Formación en Centros de Traballo 2 

Orientación académica e profesional:  obtención do Graduado en Educación Secundaria 

Obrigatoria, os ciclos formativos, a inserción laboral e outras opcións formativas.  Preparación do 
consello orientador 

4 

Avaliación trimestral 2 

Profesorado 

Contactos periódicos de seguimento do curso Ao longo do trimestre 

Sesión de avaliación ordinaria 
Finais do segundo 

trimestre 

Familias 

Contactos individuais na hora semanal de atención ás familias Ao longo do trimestre 

Reunión informativa sobre a marcha do grupo 
Primeira quincena de 

marzo 

6º TRIMESTRE 

Alumnado 

Dedicaranse estas sesións ao repaso xeral de todo o tratado ao longo do 
curso, incidindo nos aspectos máis que sexan máis necesarios en función das 
características do alumnado e sobre todo na orientación individual a cada 
alumno en relación aos intereses e posibilidades para o futuro. 

10 

Avaliación final do curso e da titoría 2 

Profesorado 

Contactos periódicos de seguimento do curso Ao longo do trimestre 

Sesión de avaliación ordinaria 
Finais do terceiro 

trimestre 

Familias Contactos individuais na hora semanal de atención ás familias Ao longo do trimestre 

 

 


