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1. Fundamentación 

Despois dun necesario tempo de reflexión, que require un paso coma este, me decidín 

a presentar unha candidatura  a Dirección do IES de Meaño. Este meditado paso ven 

determinado  por unha mestura  de  ilusión, compromiso, e enerxía que considero 

necesarias para afrontar un reto coma é o de asumir a dirección dun centro educativo, 

especialmente nestes tempos de inevitable cambio no modelo educativo, e que agardo 

sirvan coma xerme de transmisión o resto da comunidade escolar.  

Coa motivación do quen empeza algo novo, e coa vantaxe que me aporta a paixón 

polo meu traballo, e o equipo que me acompaña neste reto, pero con realismo e 

modestia, véxome en condicións de asumir os ámbitos que se teñen descrito como 

específicos para o exercicio da dirección de centros (Gairín, 1999: 114-120) e que poden 

ser agrupados en catro apartados (Álvarez, 1996: 51): Xestión executiva, Xestión 

administrativa, Innovación e  a Integración de grupos. Deste xeito, trataremos de 

potenciar os aspectos programáticos da normativa vixente e realizar o traballo de xestión 

ademais de dar un enfoque propio ao goberno do noso centro. 

 

1.1. O marco normativo 

O marco normativo vixente, emana da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de 

Educación (BOE, 04/05/2006), en adiante LOE, modificada pola Lei 8/2013 de 9 de 

decembro, para a mellora da calidade educativa (BOE, 10/12/2013), en adiante LOMCE, 

que regula os aspectos relativos á aplicación das ensinanzas non universitarias, e 

manifesta entre os seus propósitos a igualdade de oportunidades e a ausencia de 

discriminación por motivo algún, a mellora da calidade da ensinanza, a formación de 

persoas autónomas e  críticas, a busca do talento de cada persoa e detrás dese talento os 

valores que os vertebran, a implicación de toda a comunidade educativa na formación de 

persoas educadas (no máis amplo sentido da palabra), a consecución de un bo clima de 

convivencia fundado nos principios democráticos básicos, a inserción o máis participativa 

posible das institucións educativas no seu entorno e a súa autonomía de xestión. 

Todo isto pon de manifesto a  necesaria a reflexión que implica o Proxecto de 

Dirección, en tanto que documento debe detectar problemas, analizalos, propoñer 

solucións, definir as responsabilidades e roles dos actores, coordinar as súas operacións e 

xerar un sentimento de pertenza e de identidade, así como de proxección exterior do 

Centro (Cid, 2000: 42-43). Os modelos propostos pola literatura especializada (Álvarez & 
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Santos, 1996: 33-61) foron tomados como un punto de partida, desde os que elaborar 

unha proposta axeitada ás particularidades do noso Centro de ensinanza secundaria 

obrigatoria.  

 

1.2. Fundamentos do Programa de Dirección 

Os fundamentos nos que baseamos o programa de dirección poden resumirse nos 

seguintes: 

a) Xestión dinámica e flexible. Capaz de motivar a comunidade educativa e con 

estratexias para adaptarse as circunstancias de cada momento. 

b) Colaboración con tódolos sectores da comunidade educativa.  Unha escola 

aberta á comunidade, integrada no entorno, onde o obxectivo prioritario sexa o 

desenvolvemento integral da persoa en todas as súas dimensións, intelectual, 

física, emocional, ética e social . 

c) Liderazgo. Pese á molestia escénica de situarse en primeira fila, o equipo 

directivo ten de asumir o liderazgo da institución, impulsando e dinamizando os 

obxectivos propostos. 

d) Traballo en equipo en tódolos niveis. Tanto  no equipo directivo, procurando 

que as decisións sexan tomadas tendo en conta as opinión de todos en igual 

medida, é dicir,  horizontalmente, coma no resto de grupos e comisións do centro. 

Un centro no que  todos poñamos algo de nos, é un centro que  cada un pode 

sentir como seu, ó entender que as súas ideas e inquedanzas, son tidas en conta, e 

isto repercute en último termo na mellora da calidade do proceso de ensino-

aprendizaxe. 

e) Educación en Valores. Queremos unha Comunidade educativa que comparta uns 

valores comúns para a vida e a convivencia: esforzo, xustiza, solidariedade, 

igualdade, saúde, creatividade, xenerosidade, diálogo e responsabilidade persoal. 

f) Igualdade entre sexos. É unha prioridade irrenunciable para este equipo 

proporcionar a mulleres e homes unha educación para a igualdade que evite 

calquera tipo de actitude sexista. 

g) Atención á diversidade é unha necesidade, de xeito que calquera alumno poida 

atopar o seu talento e o seu espazo propio na comunidade educativa, e esta actúe 

con flexibilidade, moderación e criterio, tendo en conta as diferenzas individuais 

do alumnado. 
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h) Innovación educativa. Unha aposta clara e decidida polas novas metodoloxías e 

ferramentas educativas que enriquecen e melloran todo o proceso de ensino-

aprendizaxe e polo tanto son beneficiosas para toda a comunidade educativa.  

i) Planificación. Se ben os problemas que xorden a diario na xestión dun centro 

presentan unha necesidade de urxencia, hai que deixar un espazo de atención 

permanente ao medio e longo prazo, onde de verdade se poden mellorar as 

tendencias importantes. A planificación precisa dun adecuado desenvolvemento 

documental e duns axeitados sistemas de avaliación e mellora. 

j) Xestión responsable. Coas necesidades do centro e cos recursos, economizando, 

pero investindo en aqueles aspectos que repercutan na mellora da calidade da 

educación dos nosos alumnos.E tamén na proposta de iniciativas, tendo sempre 

presente as limitacións tanto persoais coma colectivas e de recursos. 

k) Colaboración o máis estreita posible coa Administración educativa.   

 

 

1.3. Perfil do candidato. 

César    Fernández     Riádigos 

Formación Acedémica 

 Licenciado en Físicas (1999)  Universidade de Santiago de Compostela. 

 Máster en informática aplicada a educación, UNED, 1100 horas (2003-2005). 

 Programa oficial de postgrado: Máster en física aplicada, (Nanaofluidos).  

Universidade  de Vigo(2009) 

Experiencia Docente 

PERIODO CENTRO Actividade 

1999–2005 
Colexio Privado 

Bouza Brey  

 (Vigo) 

 Xefe dos departamentos de Física y Química e 

Tecnoloxía  

 Profesor de Tecnoloxía, Matemáticas e  Física e 

Química na E.S.O. e nos  dous cursos do bacharelato 

2005–2008 IES Xunqueira 2 

(Pontevedra) 

 Profesor de Tecnoloxía 

 Funcionario de Carreira 

 Secretario dun Tribunal de Oposicións 

2008 -2010 IES Xunqueira 

(Pontevedra) 

 Profesor de Tecnoloxía 
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2010 -2012 IES Xunqueira 1 

(Pontevedra) 

 Coordinador de Grupo de Traballo sobre “Aulas 

Virtuais”. 

 Formador de Profesores. 

2012- 2017 IES de Meaño 

(Meaño) 

 Xefe do departamento de Tecnoloxía e TIC 

 Responsable de Innovación Educativa  e Dinamizador 

TIC do centro. 

 Premio InspiraTics 2015  a Innovación Educativa 

 Accésit a Innovación Educativa no Plan proxecta 2016 

da Xunta de Galicia 

 Poñente no congreso ESCOLA TAC organizado polo 

CAFI en Santiago de Compostela (2016) 

 Poñente no Congreso SIMO Educación 2016 (Madrid). 

 
 

 

Formación permanente.  

 Formador de Profesores na consellería de Educación  desde 2011 con máis de 200 

horas de formación a profesorado impartidas. 

 Dende 2001 e ata actualidade o candidato ven mantendo un proceso de formación 

permanente e actualización de coñecementos (de máis de 1000 horas)  a través da 

asistencia e docencia de cursos e conferencias e diversos ámbitos, relacionados coa 

súa actividade.  
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2. O Centro na actualidade.Análise. Avaliación inicial 

Parece bastante claro que vivimos nunha sociedade cada vez máis desigual, cuns 

índices de cohesión social preocupantes, a escola pública, nesta tesitura, xoga un papel 

fundamental, xa que logo  segue a ser o último garante da igualdade e a xustiza social,  e a 

educación debe ser a prioridade das sociedades libres e xustas. 

O noso Centro debe establecerse coma horizonte proporcionar ó nosos alumnado a 

adquisición das competencias vitais para a participación activa e  con éxito na sociedade, 

e para elo, debemos implicar e integrar a tódolos axentes da comunidade educativa, nunha 

acción sinérxica  que conflúa na edificación dun  referente da acción  formativa e 

educativa da zona. 

 

 

A continuación analizaremos as características  mais salientables do Centro dende un 

punto de vista crítico, co obxectivo de diagnosticar as necesidades que ten o Centro, e que 

servirán de punto de partida  para artellar as medidas correctoras que permitan optimizar 

o proceso educativo do noso alumnado, e que se detallarán  máis adiante. 

 

 

2.1. Contexto socio xeográfico e cultural 

 

O noso Instituto está situado no Concello de Meaño, concretamente no núcleo máis 

urbano deste, Dena. Comezou a funcionar no curso académico 1999-2000, e completa o 

período da escolaridade obrigatoria dos alumnos procedentes de dous Centros de 

Educación Infantil e Primaria, o CEIP “As covas” e o CEIP de “Coirón”. 
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O Instituto foi construído próximo o CEIP de Coirón-Dena a súa situación xeográfica 

é boa, xa que se atopa nun contexto de edificios educativos e deportivos, sen moitas 

edificacións particulares ó seu arredor e ben comunicado.  

O Concello de Meaño, ten un total de 5.435 habitantes repartidos en sete parroquias, e 

dous CEIPs sinalados anteriormente,  en Dena e Meaño . Para os xoves que queren 

continuar estudios non obrigatorios, contamos con Institutos de Bacharelato e Ciclos de 

Formación Profesional en Vilalonga e Cambados, nun radio de 5 quilómetros. 

O alumnado que ven ó IES de Meaño procede das sete parroquias que compoñen o 

Concello de Meaño, constituídas, a maioría delas por núcleos rurais. Só a parroquia de 

Dena, na que viven un 40% dos habitantes do concello, ten algúns elementos típicos dos 

núcleos urbanos (ó longo da estrada C-550). 

Actualmente coexisten unha actividade agrícola familiar e unha incipiente e puxante 

actividade industrial e comercial que quedou estancada pola actual crise. A actividade 

agrícola constitúe unha actividade complementaria, no ámbito económico e que se 

desenvolve, na maioría das veces a tempo parcial, logo das tarefas industriais e 

comerciais. As actividades agrarias están centradas nun 90% das familias na viticultura da 

denominación de orixe Rías Baixas. Tamén seguen a cultivarse a pataca e o millo pero 

para autoconsumo. É nula ou insignificante a actividade no ámbito gandeiro en todo o 

Concello. En canto ao turismo dicir que aínda que oferta postos de traballo, estes son 

temporais, principalmente no verán (2 ou 3 meses) 

O municipio conta cun polígono industrial, situado nas inmediacións das parroquias de 

Padrenda, Xil e Dena, no que en menos dunha década instaláronse empresas de diferentes 

sectores de transformación. Son tamén importantes as empresas de prefabricados e de 

elementos de construción situadas en Dena, que dan traballo a un gran número de 

habitantes. Do mesmo xeito, nos últimos anos estase a desenvolver unha actividade 

comercial no centro de Dena, relacionada coas activades de restauración, supermercados e 

produtos agrícolas. 

A distribución da poboación activa por sectores económicos é a seguinte: sector 

primario 18%, sector terciario de servizos o 40% e ó sector secundario diversificado entre 

a industria e a construción o 42%. 

Ademais das bibliotecas dos respectivos centros Educativos, o Concello conta, así 

mesmo, cunha biblioteca Municipal, en Meaño, cun horario de consulta diaria, polas 

tardes. Tamén dispón de tres Áreas Deportivas situadas nas parroquias de Padrenda, 
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Simes, Xil e Dena, nas que se desenvolven diferentes actividades no eido deportivo. 

Neste sentido cabe destacar o pulo que o balonmán feminino acadou nos últimos anos 

entre as alumnas do centro. 

Sinalar, que no Concello funcionan 4 asociacións de Mulleres Rurais que desenvolven 

ó longo do ano un gran número de actividades de promoción cultural e profesional, tanto 

para adultos, como para xoves e nenos. Tamén é importante sinalar as actividades 

formativas da Casa de Música que o Concello organiza cada curso, onde se imparten 

clases de música e instrumentos a un gran número de alumnos escolarizados en Primaria e 

Secundaria, que logo pasan, a maioría deles, a formar parte da Banda de Música de 

Meaño, a cal recibiu nos últimos anos importantes recoñecementos e premios a nivel 

mundial. 

 

 

2.2. Descrición física do Centro. Recursos 

O centro  dispón de dous andares destinados a aulas didácticas e despachos de 

administración,e outro andar superior destinado a departamentos didácticos e sala de 

profesores. Ademais dispón dun pavillón anexo e vivenda do conserxe. O centro dispón 

das seguintes instalacións: 

 12 Aulas didácticas xerais. 

 7 Aulas Específicas:  aula de recursos,  biblioteca, aula de informática, taller de 

tecnoloxía, laboratorio, aula de música e aula de  educación plástica. 

 Dez  despachos dos Departamentos Didácticos. 

 Despacho do Departamento de Orientación. 

 Sala de atención a pais e nais. 

 Sala de profesores. 

 Despachos: Administración, Secretaría, Xefatura de Estudios e Dirección. 

 Conserxería. 

 Cafetería. 

 Pavillón de deportes 

 Pistas exteriores para zona de lecer 

 Xardín exterior con zona de lecer, mesas, xardín floral e pequeno horto 
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No referente os Recursos Materiais dos que dispón o centro podemos resumilos os 

seguintes:  

 Canóns de proxección e ordenador en tódalas aulas 

 Sistema de audio en tódalas aulas  

 Ordenadores para os alumnos/as nas catro aulas Abalar 

 Aula de informática con 30 equipos. 

 Ordenadores para cada un dos profesores/as 

 Radio escolar, con dificultades de funcionamento nos últimos anos 

 Material didáctico de lectura en cada unha das aulas 

 Conexión a internet mediante fíos en tódalas aulas, pero  que con moitísimo 

problemas de estabilidade e cun ancho de banda ridículo para o normal 

funcionamento do centro. 

 Ordenadores nos diferentes despachos da zona directiva. 

 Material de reprografía 

 Arquivo de centro 

 Sistema SIXA de control de alumnado. 

 Sistema “Google App´s for Education” habilitado para todo o persoal do centro. 

 

 

2.3. Alumnado . Oferta educativa 

En xeral,  os alumnos e alumnas do centro teñen un gran afán de participación 

especialmente cando se lles da responsabilidade de planificación e execución e  cooperan 

e se involucran en calquera actividade que se lles oferta. 

O noso alumnado é excepcional en canto ó seu comportamento nas aulas, e apenas 

rexistramos casos graves de conflitividade escolar durante os últimos anos, aínda que 

todos os anos temos algunha que outra conduta disruptiva que aglutina moita das enerxías 

do profesorado dese curso. 

O alumnado que ven ao IES de Meaño provén nun 99% dos centros: CEIP de Coirón-

Dena e o de “As Covas”, procedendo dun entorno rural  principalmente. A maioría do 

alumnado ven ó instituto transportado nos autobuses escolares, pero como Meaño é un 

dos concellos máis pequenos de Galicia (28 quilómetros cadrados) os percorridos de 

transporte son moi pequenos e de duración media de 15 minutos.  
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Cabe sinalar, en termos xerais, o baixo interese e motivación dos nosos alumnos para 

estudar e ampliar estudios que moitas veces causa o abandono escolar.  A planificación e 

o hábito no estudio é baixa. No noso centro o horario é de xornada única, polo que o 

alumnado pode dispoñer de tempo suficiente ó longo da tarde para actividades tanto 

académicas como de lecer. 

Outro dato a destacar é o gran número de alumnado que promocionou a cursos 

superiores con materias pendentes que non recuperaron en setembro dándose gran número 

destes alumnos (que repetiron algún curso da E.S.O.)  no 2º ciclo. En setembro tamén se 

detecta an tras ano un índice bastante alto de alumnos non presentados ós exames de 

recuperación. 

O número de alumnos con necesidades educativas especiais, é realmente alto, 

chegando a ter ata o 10% de alumnos con adaptacións curriculares individuais por 

presentar necesidades educativas especiais, algúns deles cun nivel de competencia 

curricular de 1º e 2º ciclo de primaria.  

A preocupación do equipo docente pola baixa motivación de cara a continuar estudos 

e o gran número de necesidades educativas especiais dos nosos alumnos ten levado en 

numerosas ocasións a debater sobre posibles causas e posibles actuacións.  para atender as 

necesidades dos alumnos, facéndose plausible a necesidade de cambios metodolóxicos e 

organizativos que fagan posible atender ás necesidades educativas de cada alumno 

promovendo o máximo aprendizaxe de cada un deles. 

 

No referente a Oferta Educativa no noso centro podemos dicir que se  trata dun 

centro de titularidade pública no cal se imparten as os catro niveis de E.S.O. No curso 

2016/17 temos matriculados no centro 178 alumnos 

Número de unidades en funcionamento no curso 2016-2017: 

Nivel Nº Grupos Nº Alumnos 

1º de ESO 2 56 

2º de ESO 2 53 

3º de ESO 2 39 

4º de ESO 1 31 

Total 7 178 
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2.4. Recursos humanos 

 Persoal docente: no curso 2016/17: O Centro conta con 22 profesores: 

o 21 profesores con destino definitivo. 

o 1 con destino provisional. 

 Órganos Unipersoais: Director, Xefe de Estudios e Secretaria. 

 Persoal non Docente: un  administrativo,  dous  subalternos, dous encargados da 

limpeza. 

O centro conta cun extraordinario grupo de persoas que  fan posible que  todo o centro 

funcione. O gran porcentaxe do persoal con carácter definitivo no Centro e a súa 

implicación xeral en tódalas accións do Centro, fan desta faceta un das maiores virtudes 

do noso Centro, proporcionando unha liña de estabilidade e de seguimento educativo  

continuo do alumnado.   

Considero necesario potenciar a formación continua dentro do Centro para o 

profesorado, moi especialmente no eido da Innovación Educativa (metodoloxías, 

avaliación, etc.) e das TAC (Tecnoloxías do Aprendizaxe e o Coñecemento) como 

catalizadores da eficiencia didáctica.  

Por último cabe sinalar que no centro non se constituíu nos últimos anos a AMPA o 

cal non facilita en absoluto a participación dos pais na vida do centro e supón un déficit 

importante a hora  de integrar totalmente a comunidade educativa.  

 

2.5. Plans e proxectos  

No centro se veñen desenrolando unha importante cantidade de  plans e proxectos de 

innovación educativa. A día de hoxe os plans que se están a desenvolver no centro son: 

 Plan Proxecta: Para desenvolver as competencias básicas e a educación en valores. 

Levamos dous anos participando no plan Proxecta, concretamente no programa 

“Redes de Centros Escolares Solidarios”  

 MakerSchool: Levamos dous anos a desenvolver este proxecto solidario de 

innovación educativa  no que se involucra toda a comunidade educativa, e no que os 

alumnos traballan mediante proxectos nas distintas areas educativas. 

 Plataforma “Google App´s for Education”. Dende fai dous anos instalouse no 

centro esta plataforma que nos proporciona a toda a comunidade educativa 

ferramentas que favorecen o  traballo cooperativo, melloran a comunicación, a 
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xestión, etc. Unha ferramenta que rapidamente se esta convertendo en imprescindible 

na vida diaria do centro. 

 Club de Lectura: Dende hai anos existen en tódolos niveis da ESO con participación 

desigual do alumnado que non reflexa todo o traballo que poñen os docentes 

encargados deste proxecto.É necesario darlle un impulso a este proxecto para 

conseguir máis implicación do alumnado. 

 Programa Voz Natura: Levamos anos participando con éxito neste programa. 

 Programa de Fomento da Lectura. As alumnas e alumnos dedican 15 minutos 

diarios dentro do horario escolar a lectura. 

 Radio Escolar: Nos últimos anos decaeu un pouco este programa, entre outros 

motivos por problemas técnicos, e resulta necesario impulsalo. 

 Programa de Asentos saudables. A día de hoxe todos os alumnos do centro utilizan 

estes asentos, iniciativa pola que recibimos felicitacións de diversos organismos. 

 Proxecto de Tempos de Lecer Activos. Se desenvolve nos recreos e a coordina o 

departamento de Educación Física. 

 Proxecto de Transmisión de Hábitos Saudables. Se leva a cabo a través dunha 

materia de libre configuración que se imparte en 2º ESO. 

 Proxecto Abalar. 

 Proxecto de Impulso das TAC.  

 Fomento do uso do galego 

 

A nosa idea e seguir adiante con estes proxectos e impulsalos se cabe un pouco máis, 

ademais de estar abertos a novos proxectos que poidan xurdir. 

 

 

 

2.6. Documentos do Centro. 

En termos xerais a documentación do IES está un pouco desfasada, e de feito estamos 

inmersos nun proceso de actualización dos documentos principais do centro. 

O IES de Meaño conta cos documentos de xestión propios que son  preceptivos 

segundo a lexislación de Réxime de Centros (Decreto 324/1996 de 26 de xullo, e Orde de 

1 de agosto de 1997, e  desenvolvementos da posteriores). 
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Proxecto Educativo de Centro (PEC): Trátase dun documento antigo que debemos 

reelaborar no vindeiro curso académico. 

Normas de Organización e Funcionamento (NOF): Elaborado en 2015 e que 

debemos revisar por si é preciso adaptalo a normativa vixente.   

Proxecto Lingüístico. Actualmente se atopan en fase de elaboración. 

Plan lector. Actualmente se atopan en fase de elaboración. 

Plan de convivencia. Actualmente se atopan en fase de elaboración. 

Plan de atención á diversidade. Convén revisalo. 

Plan de Acción Titorial. 

Proxecto TIC. 

Plan de Autoprotección  e Prevención de Riscos do centro  

Proxecto de xestión económica  

 

2.7. Situación económica do Centro. 

 

A situación económica do centro se pode considerar saneada e con posibilidade de 

afrontar actuacións necesarias que favorezan a actividade do centro, pero sempre 

mantendo unha política de racionalidade nos gastos que nos permita afrontar sen  atrancos 

situacións imprevistas que poden xurdir, especialmente tendo en conta o deterioro propio 

das instalacións a medida que estas se van facendo máis antigas. 

Os ingresos do centro dependen ó 99 % da dotación para os gastos de funcionamento 

da Consellería, e que para o exercicio 2016 foron de 53527,38 €. O presuposto do Centro 

foi dende a súa creación relativamente estable nos ingresos. 

No referente os gastos, nos últimos anos aumentou considerablemente,os gastos en 

reparacións, mantemento e conservación do edificio, algo lóxico polo desgaste das 

instalacións. Ademais, se xuntamos estes gastos cos correspondentes á subministracións 

(gasóleo, electricidade, etc.) observamos que consumen o 70% do orzamento.  

O remanente a data 1  xaneiro de 2017 é de  17168.38 €.  

Compre facer un estudo máis detallado dos gastos do centro para abordar posibles 

actuacións que permitan reducir os mesmos, estudo de aforro enerxético por exemplo, e 

así optimizar as inversións que se fagan en próximos anos. 
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3. Obxectivos. 

A continuación establecemos os obxectivos do noso Proxecto de Dirección para catro 

anos, obxectivos que tentan ser realistas, fuxindo da creación de falsas expectativas, a vez 

que ambiciosos.  

Estes obxectivos concretaranse, nas seguintes páxinas deste proxecto, nunhas “Liñas 

de Actuación” que poden englobar, nalgúns casos, varios obxectivos conxuntamente, e 

que se desenvolven seguindo un “Plan de Acción”  que será obxecto de “Avaliación” para 

valorar o grao de consecución dos obxectivos a vez que a detección de erros e propostas 

de mellora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS 

1. Estimular un clima de harmonía e convivencia no Centro que favoreza a práctica docente e 

facilite o labor desenvolvida por cada membro da comunidade educativa. 

2. Buscar a Formación integral do alumnado tanto en  Coñecementos coma en Valores. 

3. Mellorar resultados académicos dos nosos alumnos a vez que reducimos taxa de 

abandono e a saída do alumnado do sistema educativo sen a titulación correspondente. 

4. Crear ambientes educativos que favorezan a motivación, o interese polo estudo, 

creatividade o esforzo e a solidariedade por parte do alumnado. 

5.  Mellorar a Atención a Diversidade establecendo estratexias claras de actuación. 

6. Impulsar a Innovación e a Formación permanente do Profesorado. 

7. Fomentar a implicación e mellorar a coordinación do profesorado. 

8.  Dar prioridade a educación para a igualdade entre mulleres e homes. 

9. Actualizar e mellorar a xestión da documentación do centro e optimizar a utilización dos 

recursos do centro. 

10. Mellorar a imaxe exterior do Centro e a coordinación co contorno social, impulsando a 

colaboración coas familias, e co resto da comunidade educativa. 
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4. Liñas de actuación. Plan de Acción 

Partindo dos obxectivos propostos anteriormente para un período de catro anos,  

expoñemos a continuación as liñas de actuación que buscan a consecución dos mesmos. 

Dividiremos estas Liñas de Actuación e  cinco apartados:  

o Organización e Estrutura 

o Innovación Educativa 

o Atención a Diversidade 

o Convivencia do Centro 

o Dinamización Institucional e Cultural 

 

Convén aclarar que estas Liñas de actuación vanse desenvolver seguindo un Plan 

de Acción, é dicir, unha planificación, isto  implica a proposta de obxectivos concretos, os 

medios para acadalos así como a avaliación dos resultados obtidos; toda planificación 

implica unha vontade de acción, e toda acción precisa de estratexias. Entendemos, que a 

estratexia debe comprender cando menos os medios implicados na acción (humanos e 

materiais), e os tempos de implementación das medidas (Portela, 2003: 207-223).  

Tentaremos fuxir dun plan xenérico , e non citaremos actuacións que son xa de por 

si obriga por  recollerse na normativa vixente e centrámonos naquelas que caen dentro das 

facultades e eleccións da dirección. Entendendo que para acadar uns  obxectivos  resulta 

necesario detectar cales son as necesidades para logralos, agrupamos nunha mesma 

columna ambos aspectos. 

 Na columna de recursos humanos, indícase o órgano específico responsable da 

planificación e execución; queda claro que en tódolos casos está ademais o Director, 

como responsable último do Proxecto. 

No referido ao detalle da temporalización, contemplamos obxectivos a corto prazo, 

que creemos alcanzables nun horizonte de un ou dous anos académicos, e obxectivos a 

medio e longo prazo, dos que a os resultados só poden ser avaliados completamente no 

período dos catro anos de mandato; mesmo nalgúns casos trátase de actuacións que se 

deben entender de carácter permanente.  

 Na última columna detallamos os mecanismos de avaliación que utilizaremos para 

determinar o grado de resolución das necesidades detectadas e polo tanto de consecución 

dos obxectivos propostos. 
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LIÑA DE ACTUACIÓN:                                              ORGANIZACIÓN E ESTRUCTURA 

Obxectivos / Necesidades Actuacións 
Órgano 

Resp. 
Temp. Avaliación 

1 

 

Mellorar a   

coordinación entre os 

diferentes órganos 

executivos do centro 

Centralizar  as vías de comunicación entre o    

profesorado, Google Apps,  Sixa para titorías. 

Talleres de Google App´s e Sixa para o profesorado 

Unificar  a introdución de datos nas avaliacións 

ordinarias e extraordinarias. 

Establecer Protocolos claros de funcionamento do 

Centro e difundilos entre o profesorado mediante 

correo electrónico e impreso.(acollida, convivencia...) 

Estudar a estrutura dos equipos dinamizadores e 

crear Comisións de traballo (Convivencia, 

Igualdade entre mulleres e homes Innovación, 

Atención a Diversidade). 

Dirección 

X.  Estudos 

Secretaría 

Claustro 

Curto/ 

Medio 

Incremento no fluxo de 

información na comunicación entre 

o profesorado. 

Nº profesores asistentes os talleres. 

Desenrolo das Avaliacións. 

Aprobación e aplicación dos 

protocolos de actuación. 

Grado de satisfacción do  

profesorado. 

Informes das Comisións  

6 

7 

9 

1 Optimizar as 

actividades 

complementarias e 

extraescolares 

Creación dun Calendario on-line  das actividades 

previstas a ppio. do ano e completalo durante o curso. 

Informe das Actividades realizadas co nº, 

temporalización, cursos  e Dpto. organizador. 

X. Estudos 

Dpto. 

Extraescol 

CCP. 

Curto/ 

Medio 

Análise dos datos obtidos e 

propostas de mellora. 

Porcentaxe do cumprimento da 

planificación inicial 

  

2 

7 

9 Incrementar número 

de alumnos 

matriculados 

Talleres e Actividades didácticas de difusión no     

noso centro e noutros.(Carreira Solidaria, Concurso 

Inventores…) 

Difusión e publicidade  nos centros da zona e na Rede 

Optimizar o servizo de transporte. 

Dirección 
Medio/ 

Longo 

Número de novas matrículas.  

Realización das Actividades de 

Difusión. 
10 

3 

Revisar 

Documentación do 

centro 

Reformar o PEC 

Incluír no PEC a educación para a igualdade entre 

homes e mulleres, como fundamento prioritario. 

Revisar o resto da documentación e adaptala a 

reforma do PEC e a normativa vixente 

Revisar protocolos de Autoprotección e Prevención. 

Equipo 

Directivo 

CCP  

Claustro 

 

Medio/ 

Largo 

Aprobación no Claustro e no 

Consello Escolar 

Realizar Simulacros de 

evacuación.  

8 

9 
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LIÑA DE ACTUACIÓN:                                              ORGANIZACIÓN E ESTRUCTURA 

Obxectivos / Necesidades Actuacións 
Órgano 

Resp. 
Temp. Avaliación 

3 Potenciar as 

Programacións 

Didácticas como 

documento de 

mellora no proceso 

de ensino-

aprendizaxe  

Establecer criterios claros sobre a elaboración das 

P.D. 

Avanzar cara a avaliación baseada en Estándares de 

Aprendizaxe( ferramentas, instrumentos, criterios…) 

Crear protocolos para a avaliación das P.D. 

Insp. Educ. 

X.  Estudos  

CCP  

Dptos. 

Longo 

Cumprimento dos criterios e 

Protocolos establecidos. 

Incremento no nº de profesorado 

que utiliza ferramentas de 

xestión de alumnado. 

Memoria Anual de fin de curso. 

6 

7 

9 

1 

Optimizar os espazos 

e recursos 

Dotar o pavillón dun sistema de proxección fixo e   

das necesidades para poder ser utilizado cando se 

precise como salón de actos. 

Crear un espazo de “Talleres Tecnolóxicos”  na 

zona contigua a Aula-Taller. 

Crear Comisión de Aforro Enerxético (alumnos e 

profesores).Elaborar un estudio de Medidas de Aforro 

Enerxético: informe técnico, propostas… 

Estudio da adecuación da Aula-taller a unha Aula  

ABP.(aprendizaxe baseado en proxectos). 

Dirección 

Secretaría 

Todo o 

Centro 

 

Medio/ 

Largo 

Adecuación do  pavillón e 

utilización do mesmo. 

Afluencia o espazo de Talleres 

Tecnolóxicos. 

Informe da Comisión de Aforro 

Enerxético. Aprobación e 

execución de medidas propostas. 

Presentación do Estudio de aula 

ABP. 

3 

4 

9 

 Mellorar o servizo de 

transporte escolar 

Elaborar un mapa de paradas e difundilo na web do 

centro. 

Informar sistematicamente das posibles deficiencias. 

Deleg.  

Prov. 

Dirección 

Secretaría 

Medio 

Grado de satisfacción dos alumnos 

e das familias co servizo de 

transporte. 

Cuestionario ás familias. 10 
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LIÑA DE ACTUACIÓN:                                              INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Obxectivos / Necesidades Actuacións 
Órgano 

Resp. 
Temp. Avaliación 

2 

Impulsar e continuar 

cos Proxectos de 

Innovación Educativa 

do Centro 

Crear unha Comisión de Innovación Educativa 

Impulsar a creación de proxectos de innovación 

educativa que se consideren adecuados para 

mellorar a formación dos alumnos e profesores. 

Continuar cs proxectos xa instaurados no centro: 

Plan Proxecta, MakerSchool, Club de Lectura, etc. 

Dirección 

Innov. 

Din.  TAC 

Curto/ 

Medio 

 Informes da Comisión de 

innovación Educativa. 

Proxectos de Innovación creados. 

Nº de proxectos que continúan 

3 

4 

6 

10 

4 

Potenciar a Formación 

Permanente do 

Profesorado 

Crear PFCC (Formación en centros) de Innovación    

educativa: ABP, Flipped, TAC,      STEAM... 
Talleres de actualización TAC (Google Apps, Aula 

virtual, Xestión Académica… Impartidos por 

profesorado do centro en horario lectivo ( ultima 

semana de xuño ou ppio. de setembro) 

Dirección 

Innov. 

Din.  TAC 

Medio 

Avaliación do PFCC 

Nº de Participantes nos Talleres 

 
6 

7 

1 

Avanzar cara as novas 

metodoloxías de 

ensinaza-aprendizaxe 

Participar no PLAMBE ( Plan de mellora de 

Bibliotecas Escolares) mediante  proxectos 

interdisciplinares. 

Instaurar paulatinamente os proxectos  

interdisciplinares (STEAM) como metodoloxía 

habitual de traballo.( 1/ano/dpto e ir aumentando) 

Maximizar a redución horaria para os  equipos 

Dinamizadores/Comisións. 

Estudar a creación dun Aula de ABP. 

Estudar a modificación de agrupamentos, 

horarios,espazos etc. 

Equipo 

Directivo 

CCP 

Dina. 

Biblio 

Innov. 

Din.  TAC 

 

Medio/ 

Longo 

Memoria do PLAMBE 

Nº de proxectos Interdisciplinares 

Nº horas de redución dos 

dinamizadores. 

Presentación do Estudo de aula 

ABP e de modificacións de  

agrupamentos, horarios,espazos 

etc. 

2 

3 

4 

5 

6 

3 Establecer protocolos 

de Avaliación por 

competencias e ou 

estándares de 

aprendizaxe 

Impulsar un PFCC no que se trate a avaliación por 

competencias, proxectos, e estándares de 

aprendizaxe. 

Crear  Protocolos de Avaliación/Promoción. 

Equipo 

Directivo 

Dpto. Ori 

Claustro 

Medio/ 

Longo 

Realización do PFCC. 

Aprobación protocolo de 

avaliación/promoción 
5 

6 
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LIÑA DE ACTUACIÓN:                                              INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Obxectivos / Necesidades Actuacións 
Órgano 

Resp. 
Temp. Avaliación 

3 

Impulsar  a Excelencia 

 

Impulsar a participación no programa da xunta de 

Contratos-Programa na modalidade de : Mellora 

do nivel de coñecementos para acadar a excelencia 

Potenciar a ensinanza en Linguas Estranxeiras 

mediante Seccións bilingües, rede de centros 

plurilingües, acollida de auxiliares de conversa… 

Estudar  a posibilidade de que o a alumnado acade a 

titulación A2 o rematar a ESO. 

Valorar a participación en Programas Europeos:  

Erasmus+, Comenius, E-twinning, ALCE… 

Proxecto RCP na Aula.Acreditar a Alumnos e 

Profesores como “Proveedores SVB ( Soporte Vital 

Básico). 

 

Dirección 

Innov. 

Dptos. 

Ling. Extr 

Medio/ 

Largo 

Participación no programa : 

Mellora do nivel de coñecementos 

para acadar a excelencia 

Nº de Seccións Bilingües e 

Auxiliares de Conversa 

Alumnos que acadan a titulación 

A2 o rematar a ESO 

Participación en Programas 

Europeos 

Nº de Acreditacións, e 

participación nos cursos. 

4 

10 
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 LIÑA DE ACTUACIÓN:                                              ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

Obxectivos / Necesidades Actuacións 
Órgano 

Resp. 
Temp. Avaliación 

3 

 
Mellorar a 

coordinación e 

planificación do 

profesorado acerca 

das Medidas de 

Atención a 

Diversidade 

Crear unha Comisión de Atención a Diversidade: 

resumo das medidas de At. Diversidade, como e 

cando implementalas, con exemplos claros e 

concretos.  

Establecer protocolo da actuación no referente as 

medidas de At. A Diversidade. 

Seguimentos das medidas adoptadas : efectividade, 

correccións, propostas de mellora. 

Dirección 

Dpto.Ori. 

X.  Estudos 

Claustro 

Curto/ 

Medio 

 

Informe da Comisión de Atención 

a Diversidade. 

Cumprimento do protocolo de 

Actuación. 

Resultados Obtidos 

4 

5 

7 

3 Maximizar o apoio o 

alumnado con 

dificultades. 

 

Reorganizar e sistematizar os apoios na Aula 

Impulsar a creación dos PMAR 

Impulsar a participación nos Contratos-Programa: 

PROA, Prevención do abandono temperán e do 

absentismo escolar. 

Inspec. Ed. 

Dirección 

Dpto. Ori. 

Claustro 

Medio/ 

Longo 

Mellora nas cualificacións dos 

alumnos con dificultades 

Creación e resultados dos PMAR 

Participación nos PROA 

4 

5 

3 

Potenciar a acción 

titorial 

Cumprir  o Plan de acción titorial.  

Informar os Titores a comezo do curso dos alumnos 

con medidas de At.  Diversidade Reflectir no Sixa. 

Reforzar e apoiar a figura do titor (Maximizar as 

reducións horarias….). 

Aplicar as TIC´S para as comunicacións do titor/a. 

Posibilidade de Estudo compartido solidario: 

alumnado con bo rendemento académico axuda un 

día á semana pola tarde, a outros compañeiros con 

maiores dificultades e con materias pendentes. 

Dirección 

Dpto. Ori. 

Secretaría 

Todo o 

Centro 

Medio/ 

Largo 

Anotacións no Sixa das 

dificultades dos alumnos. 

Grado de información e 

orientación do alumnado. 

Implantación do Estudo 

Compartido Solidario. 

4 

5 

7 

3 Mellorar a confección 

dos itinerarios do 

alumnado e adscrición 

de grupos 

Establecer directrices de adscrición ós grupos. 

Adaptar os itinerarios a realidade do centro. 

Clarificar a información na elección de itinerarios e 

na matrícula.  

CCP  

Titores 

X.  Estudos 

Curto/ 

Medio 

Concreción das directrices. 

Creación de novos itinerarios. 

Número de peticións de cambio de  

Grupo. 

4 

5 
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 LIÑA DE ACTUACIÓN:                                               CONVIVENCIA DO CENTRO 

Obxectivos / Necesidades Actuacións 
Órgano 

Resp. 

Prazo/ 

Tempo. 
Avaliación 

1 Mellorar a 

efectividade e 

igualdade  na 

aplicación das normas. 

Dinamizar o Observatorio de Convivencia. 

Revisar NOF e Promover correccións baseadas na 

coeducación, integración, etc. 

Elaboración dun Protocolo de actuación  ante  

unha conduta contraria ás Normas.  

Dirección 

Xef. Estudos 

Todos o do 

Centro. 

Curto- 

Medio 

Informe do Observ. Convivencia. 

Tipo de correccións impostas. 

Correspondencia entre as faltas e 

as correccións impostas. 
7 

1 Integrar con  

eficiencia ó novo 

profesorado que chega 

ó Centro. 

Elaboración dun Plan de acollida do profesorado 

(Plan de convivencia). 

Entrega de información sobre o Centro(Normas, 

Resumen do PEC, información alumnado, etc.) 

Equipo 

Directivo 

Dpto. Orient. 

Ob. Conviv. 

Curto 
Nº incidencias na integración do 

novo profesorado. 7 

9 

1 
Educar na igualdade 

entre Sexos e contra a 

Violencia de 

Xénero 

Crear unha Comisión de igualdade entre homes 

e mulleres: proposta de medidas 

(campañas sensibilización,  enquisas, vision de 

documentais, gravación dunha curtametraxe ….), 

seguimento, avaliación. 

Fomento das vocacións femininas nas áreas pouco 

representadas. 

Comis. Igual. 

Todos o do 

Centro. 

Medio/ 

Longo 

Informe da comisión de 

igualdade.  

Número e calidade das accións 

realizadas 

Porcentaxe colaboración 

2 

8 

1 
Incrementar a 

participación do 

alumnado 

Plan de Formación de Delegados e 

representantes no Consello Escolar. Reunións 1º 

trimestre: Funcións… 

Continuar coa Titorización entre alumnos: 

equipo de mediación… 

Equipo 

Directivo 

Dpto. Ori. 

Consello 

Escolar 

Titorías 

Curto/ 

Medio 

 

Número de propostas da Xunta de 

delegados e representantes do 

Consello. 

Informe do Observ Convivencia 

sobre a Titoriz, entre Alumnos 

2 

4 

1 Concienciar  ó 

alumnado e familias 

sobre as normas de 

convivencia. 

Elaboración dun Plan de acollida de novo 

alumnado, con accións específicas para alumnado 

inmigrante.(Plan Convivencia) 

Incrementar a colaboración cos Servizos Sociais 

do Concello. 

Envío dun cadro- resumo do NOF ás familias.  

Equipo 

Directivo 

Dpto. 

Orientación 

Titorias 

Curto 

Informe do Observ. Convivencia  

( integración do novo alumnado) 

Cuestionario ás familias. 

 10 
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LIÑA DE ACTUACIÓN:                                        DINAMIZACIÓN  INSTITUCIONAL E CULTURAL 

Obxectivos / Necesidades Actuacións 
Órgano 

Resp. 

Prazo/ 

Tempo. 
Avaliación 

2 

Potenciar a 

Educación en Valores 

Realizar proxectos educativos baseados no 

Aprendizaxe-Servizo(ApS) 

Traballar a Socialización mediante  convivencia: 

viaxes, excursións, clubs de alumnado, etc.  

Realizar accións reais de Voluntariado 

Intercambios con outros centros e institucións 

Celebración das conmemoracións institucionais 

relacionadas coa educación en valores. 

Dirección 

Innov. 

Dpto. 

Extraescol 

Todos os do 

Centro 

Medio/ 

Longo 

Nº de proxectos de ApS 

Informe do Dpto Extraescolares 

co número de accións levadas a 

cabo (convivencia, intercambios, 

conmemoracións, voluntariado, 

campañas, etc.)  

4 

8 

1 

Realizar a apertura 

do Centro  á 

Comunidade 

Educativa 

Impulsar a creación da AMPA 

Escolas de Pais: Talleres sobre Xestión das 

Emocións, Prevención de Condutas Adictivas, 

Utilización dos Dispositivos Móbiles, etc. 

Estreitar  colaboración co  Concello e con  centros  

da zona 

Continuar realizando as xornadas de acollida de pais. 

Difundir as actividades do centro nas RRSS. e na 

Web do centro 

Impulsar Radio Escolar: gravar podcast dos 

programas e difundilos na web do centro. 

Implicar o Antigo alumnado: antigos alumnos dan 

charlas sobre a su experiencia despois de pasar polo 

centro. 

Potenciar o evento de fin de curso de entrega de 

diplomas o alumnado de 4º da ESO. 

Sistematizar reunións cos centros adscritos 

Participar e/ou representar o Centro en tódolos actos 

organizados polo Concello, Deputación, … 

 

Del. Educ. 

Dirección 

Dpto. Ori. 

Innov. 

Secretaría 

Din. TAC 

Titores 

Medio/ 

Longo 

 

Acta de Constitución da AMPA 

Participación nos talleres. 

Enquisa os pais 

Impacto nas RRSS. e na Web 

Nº de programas da radio escolar. 

Nº charlas de antigos alumnos. 

Participación no evento de 

entrega de diplomas. 

Número de reunións realizadas 

cos centros adscritos 

4 

8 

10 
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LIÑA DE ACTUACIÓN:                                        DINAMIZACIÓN  INSTITUCIONAL E CULTURAL 

Obxectivos / Necesidades Actuacións 
Órgano 

Resp. 

Prazo/ 

Tempo. 
Avaliación 

2 

Educar na Xestión 

das Emocións e 

Estilos de Vida 

Saudables 

 

Escolas de Pais: Talleres de xestión das Emocións 
para toda a comunidade Educativa.  

Estudar a súa inclusión como materia de Libre 

Configuración do Centro. 

Crear Plan Prevención de condutas Adictivas: 
Alcohol, Drogas, Dispositivos móbiles, etc. 

Incrementar a colaboración con Institucións 

especializadas no tema (Cruz Vermella, etc....) 

Impulsar Programa de Estilos de Vida Saudable 

para o centro. 

Impulsar as actividades Extraescolares no centro 

Dirección 

Dpto. Ori. 

Todos os do 

Centro. 

Institucións 

Colaborado. 

Medio/ 

Longo 

Participación nos Talleres de 

xestión das Emocións 

Presentación do Plan de 

Prevención de Condutas 

Adictivas. 

Enquisa de satisfacción por 

colectivos. 

Nivel de colaboración 

institucional. 

Presentación do Programa de 

Estilos de Vida saudables 

4 

8 

10 

3 

Mellorar os servizos 

da Biblioteca 

Elaboración e solicitude dun Plan de mellora de 

bibliotecas (PLAMBE). 

Disposición dos recursos técnicos necesarios para o 

servizo de préstamo electrónico. 

Estudar a xestión parcial do servizo de préstamo por 

parte do alumnado 

Impulsar actividades dende a biblioteca: Xadrez, 

Teatro…. 

Secretaría 

Din. Biblio 

CCP. 

Medio/ 

Longo 

Proxecto do PLAMBE 

Nivel de ocupación 

Número das actividades 

realizadas dende a Biblioteca. 

Número de operacións de 

consulta e préstamo realizadas 

4 

8 

10 
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5. Avaliación 

A avaliación é esencial na xestión de calquera organización para calibrar o grao 

de cumprimento dos obxectivos, verificar se as medidas adoptadas e  as actuacións 

propostas acadaron os resultados agardados, e detectar  áreas de mellora para establecer 

unha planificación que busca perfeccionar os procesos educativos que teñen lugar no 

centro e, polo tanto, os resultados que obtén o alumnado, así como a mellora da 

profesionalidade dos docentes. "Para ser eficaz, a acción educativa debe autocorrexirse 

de forma continua, regularse a si mesma en función das diferenzas observadas entre o  

propósito que a guía e os puntos sucesivos acadados nos itinerarios que se  achegan ou 

alonxan dese propósito" (M. E. C.: 1989,241). 

Loxicamente este proxecto é un documento flexible, aberto e  sometido a 

continua avaliación e revisión. Débese entender como algo dinámico, inacabado e 

inacabable, suxeito a modificacións.  

No referente os responsables do proceso avaliador, se ben en última instancia, a 

avaliación corresponde, dende unha perspectiva interna, ao Equipo Directivo do Centro 

e dende unha perspectiva externa, á Inspección e Administración Educativa, o ideal é 

adoptar unha fórmula descentralizada e delegada, tomando en consideración o reparto 

de funcións entre as distintas áreas  

 

Realizaremos unha  avaliación inicial, ao inicio do curso con toda a información 

sobre a estrutura organizativa, instalacións, horarios, grupos de alumnos/as, titorías, etc., 

unha vez cumprimentado o Documento de Organización do Centro. 

De todos os xeitos, a avaliación da xestión, e deste proxecto que a pretende 

encouzar, debe ser continúa e para iso debemos avaliar o proceso. Nesta tarefa serán 

fundamentais as táboas do punto anterior deste documento,  onde se desgranan as liñas 

de actuación deste proxecto, e nas que engadimos unha columna de avaliación que nos 

permitirá coñecer en cada intre en que punto do proceso nos atopamos e se estamos 

cumprindo os prazos estimados. Os instrumentos para levar a cabo esta avaliación son, 

como se pode ver nas táboas, diversos, dende presentación de proxectos, informes de 

proxectos e comisións de traballo, enquisas,actas de reunións, enquisas, participación, 

etc. Todos eles permitirán recoller os aspectos que deben ser modificados e mellorados, 

así coma os que funcionan correctamente e inciden de modo positivo na vida do centro 

e, polo tanto, convén reforzar. 
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Finalmente, para levar a cabo a avaliación Final utilizaremos  a Memoria de 

final de curso, na que se recollen tanto os resultados obtidos polo alumnado como o 

grao de consecución dos obxectivos que o centro se tiña proposto, como a  Memoria 

Anual do equipo directivo  que forma parte da documentación inicial para a revisión do 

PEC e da Programación Xeral Anual. 
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Este proxecto elaborouse baixo o marco da Orde do 8 de Marzo de 2017 pola que se 

convoca concurso de méritos para a selección e nomeamento da dirección dos centros 

docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de 

maio, de educación. 
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