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1.- PRESENTACIÓN 

     Estamos ante un proxecto educativo dun centro que vén de celebrar os 50 anos de ensino medio na 
Terra de Melide 

     Ao longo destes 50 anos fomos quen de arrimar o noso ombreiro para adornar números con letras que 
marcaron as idas e benvidas das avenidas de moitas vidas.  

     Viaxamos 50 anos polas curvas das vidas de moitas persoas, que atoparon no noso instituto fortes raíces éticas 
para superárense a si mesmos, e loitar polas súas ideas para mellorar as súas vidas e as dos demais. 

     Nestes 50 anos plantamos árbores, para que as súas pólas (bailando nos brazos do tempo) foran testemuñas 
vivas  e nos animasen cada día a vibrar con alegría na procura de soños que se apoderasen da súa propia 
realidade. 

     Foron 50 anos de pasos cruzados compartidos, (dos que se asomaron ó balcón) e de historias ao vento, que, 
respectuosas coas novas xeracións, queren ceder o seu protagonismo ás letras que non están escritas. 

     A inercia destes 50 anos debe ser un estímulo importante para o IES de Melide para, tomando como referencia 
o liderado compartido, sermos quen de seguir enfrontando con ilusión os retos do ensino do século XXI: unha 
aposta pola ensinanza plural, sostible, integradora e atenta coa realidade que nos toca vivir para interpretar e 
construír un mundo bo, xusto e bonito. 

     GRAZAS a todas aquelas persoas que se moveron sen que houbera que apuxalos para loitar por un soño. A 
todos aqueles que souberon que había que facelo e que o fixeron, contaxiando a súa enerxía e as súas ansias por 
mellorar e medrar a outros. 

     GRAZAS a todos aqueles que apostaron polo traballo en equipo para mellorar a vida dos nenos e nenas do 
pobo de Melide e da contorna para convertelos en xente creativa e con iniciativa, que pregunta, que cuestiona, 
que quere saber. 

     GRAZAS a aqueles que xa polo 1964 non se cansaron de buscar, nin no 1967 sentaron a descansar crendo que 
xa estaba todo feito, senón que, celebrando os pequenos logros no 1969, seguiron camiñando xuntos por acadar 
algo mellor no 1973 e en anos sucesivos. 

     Como ben di un coñecido proverbio chinés: “Se camiñas só, irás máis rápido, pero se camiñas acompañado 
chegarás máis lonxe”. 

     Así que grazas a todos e todas por pertencer á comunidade educativa do IES de Melide, grazas por seguir a 
camiñar con nós. 

     Despois de abordar a nosa concepción do que debe ser este proxecto, fixaremos os piares que deben sustentar 
as aprendizaxes que queremos que se produzan no IES de Melide. En segundo lugar, expóñense  a 
contextualización do IES de MELIDE e unha serie de fundamentos que suman para orientar e xustificar o noso 
proxecto. En terceiro lugar, con atención a unha agrupación en catro grandes bloques, formulamos  os obxectivos 
e as prioridades de actuación que deben presidir as aprendizaxes do noso alumnado, a razón de ser do IES de 
Melide. Finalmente, presentamos os condicionantes a ter en conta para a difusión, seguimento e actualización 
do documento.  
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1.1.- Finalidade do proxecto 

     Estamos ante o documento máis importante do centro, que debe manterse vivo, realista e coherente, isto é, 
escrito para poder ser explicado e modificado. 

Que tipo de aprendizaxes queremos que reciba o alumnado do IES de Melide? 

     Segundo a  maneira na que respondamos á diversidade do alumnado, ás metodoloxías empregadas, ás 
relacións entre os integrantes da comunidade educativa, ás normas de organización e funcionamento, ó tipo de 
uso das novas tecnoloxías, ó uso das diferentes linguas nas que se desenvolven as clases e as actividades, ás 
relacións coa contorna..., estaremos a falar dun determinado modelo de centro. 

     O noso reto é o de emocionar a toda a comunidade educativa nas aprendizaxes, o que é importante saber 
e como saber facelo, pero tamén o saber ser e o saber estar. Por iso nos comprometemos como comunidade 
educativa a seguir avanzando con referencia a evidencias científicas pedagóxicas na procura do saber, e iso pasa 
sempre pola implicación de todas e todos nós. 

     Queremos unha educación de calidade que atenda á equidade e á excelencia,  cunha oferta de estudos 
axeitada ás necesidades do alumnado de Melide e da bisbarra  e  que se sosteña baixo os seguintes piares 
fundamentais: 

ü Aplicación de pedagoxías activas, vivenciais, dinámicas, que marquen unha viaxe de experimentación 
e vida con atención á  singularidade do alumnado e da contorna onde vive.  

ü Aprendizaxe desde o esforzo e o  interese, desde a emoción e a ilusión por aprender; aprendizaxe onde 
primen os procedementos colectivos e individuais de avaliacións sistemáticas, máis alá do simple 
exame, e apostando en todo momento pola capacidade de responder ás esixencias da sociedade. 

ü Educación para a comprensión con ensinanzas por proxectos, tomando a documentación e investigación 
como proceso da acción educativa, referencia desde a cal o traballo competencial en equipo mobilice 
coñecementos, destrezas, valores e actitudes, en definitiva, tódalas dimensións da competencia. 

ü Nivel de competencia plurilingüe acorde cos obxectivos finais establecidos para as etapas impartidas no 
centro, a partir da análise e do coñecemento da realidade lingüística da contorna e do alumnado 
mesmo. Desde esta óptica, será obxectivo prioritario conseguir a formación de individuos realmente 
bilingües, e para iso terase en conta a realidade diglósica de Galicia e da comarca, poñendo en acción 
os medios necesarios para corrixila. Como estratexia, o centro aposta polos emprendementos didácticos 
que enfatizan a integración dos coñecementos xurdidos da experiencia lingüística persoal do individuo, 
na que as linguas se relacionan e interactúan, pero asegurando que isto poida suceder realmente. 

ü Aposta firme pola diversidade de ensinanzas, incidindo nas materias STEM (Ciencia, Tecnoloxía, 
Enxeñería e Matemáticas), humanidades, ciencias sociais e materias artísticas. 

ü Promoción de Estilos de Vida Saudable desde unha aplicación transversal e multidisciplinar que implica 
a toda a comunidade educativa e permite compartir actuacións no ámbito da política local e do 
asociacionismo da contorna. 

ü Educación para a sustentabilidade, atinxida en base á nosa implicación en procesos de reciclaxe e/ou 
uso de todo tipo de materiais. 
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ü Uso responsable das tecnoloxías da información, educando en creatividade e liberdade e estudando e 
analizando as posibilidades que teñen como ferramenta colaborativa e integradora do alumnado con 
NEE. Así mesmo, emrprego das TIC nas aulas para que a través do seu uso se transformen en TAC 
(tecnoloxías do Aprendizaxe e coñecemento) e en último termo en TEP (tecnoloxías de Empoderamento 
e participación). 

ü Estimulación para o desenvolvemento da creatividade e do pensamento crítico, cara a fortalecer unha 
ética de convivencia e colaborar na resolución de problemas sociais baixo a óptica dos valores 
democráticos, solidarios e participativos. Á vez, desenvolvemento de proxectos solidarios xunto a 
asociacións e institucións colaboradoras. 

ü Aposta por un centro onde toda a comunidade educativa sexa parte activa do seu proxecto no seo dunha 
contorna inclusiva e con altas expectativas de participación; aposta por xerar empatías para tomar 
iniciativas compartidas e avanzar en máis e mellores aprendizaxes; aposta por que todas as persoas se 
sintan pezas importantes para a consecución dos obxectivos e do bo funcionamento do centro nun 
marco de ensino e aprendizaxe dialóxica  no que os obxectivos sexan acadados a través dun proceso de 
enriquecedora interacción continua entre todos os membros da comunidade e aposta, como mecanismo 
de retroalimentación, por deixar constancia do que imos facendo, dos resultados obtidos, a través de  
protocolos operativos estandarizados para que, cunha documentación sinxela e concisa, poidamos 
actuar todos e todas baixo unha coherencia colectiva.  

ü Enfoque de todo este traballo non só, en e para o noso propio centro e as súas redes internas, senón 
tamén en conexión co municipio, coas poboacións limítrofes e coas redes virtuais. 

ü  Respecto ó marco lexislativo vixente, todas as accións que se acometan no centro atenderán ó 
pluralismo en valores democráticos, sen imposición de ningún principio dogmático nin concepción 
política, potenciando a solidariedade e o respecto aos demais cunha permanente actitude de diálogo.  

     Coa implicación de toda a comunidade educativa seremos quen de facer do IES de MELIDE un centro  onde o 
proceso de ensino-aprendizaxe combine ledicia e reto, ideas estimulantes con resultados e produtividade,  baixo 
un contexto “amigable” e cun nivel alto de esixencia e expectativas, caracterizado por un traballo honesto que 
promova o esforzo e que se centre nunha conduta ética que busque a dignidade e o respecto para todos, con 
especial atención a desterrar as condutas relacionadas coa a discriminación de xénero, fomentando unha 
educación en valores democráticos identitarios, na que ninguén se poida sentir  superior ao seu semellante, que 
sume potenciais singulares e que aposte pola igualdade entre sexos, tanto no presente como cara ós labores da 
vida diaria no futuro. A educación en valores será garante dunha sociedade libre, democrática e igualitaria.  

   

 

1.2.- Normativa básica 

      Este Proxecto Educativo de Centro (PEC)  ten o seu fundamento no decreto da Xunta de Galicia DECRETO 
324/1996, do 26 de xullo, Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e na orde do 1 de 
agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o seu desenvolvemento. 
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     O proxecto relaciónase directamente e respecta a Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito 
á educación, e a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (coas modificacións introducidas pola Lei 
Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa).  

2.- ANÁLISE DIAGNÓSTICA DO CENTRO 

2.1.- Descrición do contexto 

     A comarca da Terra de Melide (Melide, Santiso, Sobrado e Toques) conta cun número total de habitantes que 
oscila ó redor das 12.500 persoas (7.500 habitan no concello de Melide). 

     Trátase dunha poboación que, dende a primeira metade do século XX e, en maior medida, na segunda, sufriu 
unha evolución negativa por mor das correntes migratorias, cara a América, Europa e, a nivel nacional, cara ás 
comunidades autónomas do nordeste peninsular,  País Vasco e Cataluña  principalmente.  

     Froito desta evolución demográfica, conta cunha estrutura por idades bastante avellentada, seguindo a 
tendencia actual de toda a comunidade galega, se ben dentro da comarca,  Melide presenta unha evolución 
menos acusada que o resto dos concellos. 

     A comarca da Terra de Melide, na cal se insire o centro, é, polas súas especiais características xeográficas e 
económicas, sen dúbida, un dos territorios naturais galegos que máis e mellor conserva os elementos definitorios 
da cultura tradicional. E desde un punto de vista lingüístico, igualmente, a comarca ofrece uns rexistros en 
aceptable estado de conservación do idioma galego, sendo o idioma de referencia que adoita utilizar a maior 
parte da poboación. 

     A economía xira arredor de dous piares fundamentais, as actividades relacionadas co agro, que teñen unha 
notable forza nas amplas áreas rurais, e os servizos, potenciados pola funcionalidade terciaria da vila de Melide. 
Trátase dunha comarca que posúe un elevado número de cabezas de vacún leiteiro e un importante movemento 
asociacionista que trata de contribuír a fixar poboación, malia o desequilibrio entre os nacementos e as 
defuncións e as altas cotas de desemprego. Estes dous piares, sobre todo nos últimos anos, e o pulo do sector 
terciario na vila de Melide por mor do trazado do Camiño de Santiago, favoreceron a permanencia dun número 
notable de mozos e de mozas, que xunto coas correntes migratorias dos últimos anos, chegadas do centro de 
Europa, do norte de África e dos países do centro e sur de América, ou a China, están a manter o nivel de 
poboación. 

     Neste senso, e relacionándoo xa co eido educativo que nos ocupa, este fluxo de inmigración consolidou en 
Melide comunidades relevantes de familias romanesas, marroquís, dominicanas, cubanas, colombianas ou 
uruguaias que, aparentemente, conviven en harmonía no estrato social galego e achegan unha contribución 
importante e necesaria de alumnado ós centros educativos do concello.  

     Así, Melide conta cunha oferta educativa aceptable nun concello da súa categoría: dúas Escolas de Educación 
Infantil (0-3 anos),  tres Centros de Educación Infantil e Primaria e o IES de Melide, que se nutre do alumnado 
dos ditos centros xunto co que provén dos concellos limítrofes de Boimorto, Toques e Santiso.  
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     Nesta liña de servizos, Melide, nun ambiente de pobo tranquilo e dinámico, ofrece tamén unha ampla oferta 
cultural e de lecer (Conservatorio, piscina climatizada, escolas deportivas, “Casa da Cultura”, biblioteca municipal 
ou numerosas asociacións culturais).  
     A historia do IES de Melide remítese ao  Decreto 2248/1967, do 19 de agosto (B.O.E. do 19 de setembro de 1967) que dicía 
textualmente: “Queda adoptado el Colegio Libre de Enseñanza Media grado elemental, mixto del Ayuntamiento de Mellid, La Coruña, 
bajo dependencia académica del Instituto Nacional de Enseñanza Media Masculino de Santiago y en cuanto a efectos académicos de las 
alumnas al femenino, siendo ministro Manuel Lora Tamayo”. No curso 1973-74 o centro pasa a ser Instituto Nacional de Bacharelato, e 
durante o curso 1998-99, xa como Instituto de Ensino Secundario de Melide, trasládase ás novas instalacións no lugar coñecido como “O 
Marquiño” (centro urbano de Melide), a pouco máis de trescentos metros da súa localización inicial.  

      A propia escola 

      Facendo unha análise rápida da dimensión estrutural, podemos dicir que o centro conta cun edificio de tres 
plantas con forma de “U irregular” con dobre escaleira e cun pequeno ascensor para facilitar a accesibilidade ás 
persoas con dificultades motrices. Todas as aulas de grupo, aulas-materia (Tecnoloxía, Música, Debuxo, 
específicas de apoio), laboratorios, departamentos didácticos, aulas informáticas, biblioteca, ximnasio, taller de 
carpintería, conserxería, secretaría, despachos de dirección, sala de profesorado e cafetería están no edificio 
principal. O número total de espazos hábiles é de 56 (incluído o pavillón). Separado está a aula prefabricada de 
FP Básica e o pavillón deportivo que inclúe tamén no seu interior un escenario para facilitar un uso  polivalente. 
A zona exterior inclúe dúas pistas polideportivas, un patio  pavimentado e zonas verdes. 

     A rede de centros da Consellería de Cultura, Educación e O.U. defíneo como un centro de liña tres para a ESO 
(incluíndo os programas para a mellora do aprendizaxe) e con dúas modalidades de Bacharelato.  O resto da 
oferta educativa complétase actualmente cun Ciclo de Formación Profesional de grao medio de  Carpintaría e 
Moble, oferta de Formación Profesional Básica no perfil de Carpintaría e Moble, un grupo de EBI (Ensinanzas 
Básicas Iniciais), un grupo de Educación Secundaria para as Persoas adultas (ESA), ademais dunha ampla oferta 
na aprendizaxe da lingua inglesa. Actualmente, esta oferta componse de catro grupos de potenciación de Linguas 
estranxeiras: dous grupos de CUALE-alumnos/as, un grupo de CUALE-profesores/as e dous grupos do programa 
THAT´S ENGLISH, no nivel B1 e B2 do MECR (Marco Europeo Común de Referencia para as Linguas).  

     O horario xeral do centro distribúese da seguinte maneira:  
    Os períodos lectivos teñen, de regra, unha duración de 50 minutos. Entre cada dous períodos lectivos só existe 
o tempo mínimo necesario para permitir o desprazamento do profesorado e/ou do alumnado á aula respectiva. 
     As actividades estritamente académicas desenvólvense da seguinte maneira: 
a) O alumnado de ESO e Bacharelato  asiste a clase desde as 08:40 h. ata as 14:15 h. todos os días da semana. O 
alumnado de 3º e 4º niveis de ESO e de Bacharelato acode tamén en horario de tarde, os luns, desde as 16:20 h. 
ata as 18:00 h., e os cursos do 1º e 2º de ESO os mércores desde as 16:20 h. ata as 18:00 h.  
b) O alumnado do Ciclo Formativo de Grao Medio de Carpintaría e Moble e FP Básica, acode ó Centro desde as 
08:40 h. ata as 14:15 h. todos os días. Os luns e mércores o alumnado do Ciclo acode tamén en horario de tarde 
entre as 15:30 e 18:00 h. para completar un total de seis períodos lectivos, mentres que o alumnado de FP Básica 
ten clase so o mércores pola tarde en horario de 16:20 a 18:00. 
Respecto ó alumnado de segundo curso do Ciclo Formativo de Grao Medio, sinalar que o seu calendario para o 
curso 2018- 2019 axustarase ó calendario escolar vixente e dedicará o terceiro trimestre á realización do módulo 
de Formación en Centros de Traballo.   
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c) O alumnado que segue os estudos da ESA (Módulos 3 e 4) asiste a clase pola tarde  de luns a xoves en horario 
de 15.30 a 20:00 horas. 
d) O alumnado de EBI Nivel I asiste ao centro en horario de 11:45 a 13.25h os luns e martes; e en horario de 
10:20 a 12.35h os xoves e venres. 
e) As actividades lectivas do programa CUALE-Inglés , desenvólvense os martes, mércores e xoves entre as 16.20 
e 19.10. 
f) O horario das actividades do programa That´s English sitúase os luns en horario de 18.00 a 20.45h.   
g) O alumnado  de ESO,  Bacharelato e Ciclo Formativo conta  cun período de lecer de 35 min. O alumnado de 
ESA, e CUALE dispoñen dun recreo de 20’ entre as 18.00 e 18.20 horas. 
h) As actividades lectivas da sección da EOI de Melide para as ensinanzas de Básico A2, intermedio B1 e 
intermedio B2.1 desenvólvense os luns, martes, mércores e xoves en horario de 16.00 a 20.00 horas. 

Con atención a criterios educativos aprobados polo Claustro e tendo en conta a normativa vixente, o alumnado 
que cursa estudos post-obrigatorios pode abandonar o recinto escolar no recreo, sempre e cando sexa maior de 
idade ou ben aínda sendo menor de idade os seu proxenitores autoricen por escrito a súa saída. Este 
procedemento deberá estar aprobado en Consello Escolar e incluído NOF. 

Os luns e mércores, días nos que o alumnado de 3º e 4º de ESO e Bacharelato e de 1º e 2º de ESO respectivamente 
teñen clase pola tarde, as portas do centro permanecerán pechadas desde as 15:30 h. ás 16:10 h.. O motivo de 
estes peches non é outro que “ forzar “, en certa medida, a puntualidade do transporte.            

CADRO DE HORARIOS 
 

 ESO - BAC – FP Básica 
CFMad - EBI  ESA  

CUALE -That's English 
 LUNS a VENRES  LUNS a  XOVES 
 1ª h. 08:40 

09:30  7ª h. 15:30 
16:20 

 2ª h. 09:30 
10:20  8ª h. 16:20 

17:10 
 3ª h. 10:20 

11:10  9ª h. 17:10 
18:00 

 RECREO 11:10-11:45  RECREO 18:00-18:20 
 4ª h. 11:45 

12:35  10ª h. 18:20 
19:10 

 5ª h. 12:35 
13:25  11ª h. 19:10 

20:00 
 6ª h. 13:25 

14:15  12ª h. 20:00 
20:50 

TARDE  TARDE 
1ºESO – 2ºESO 

CFMad   3ºESO - 4ºESO           
BAC - CFMad 
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MÉRCORES  LUNS    

7ª h.1 15:30 
16:20  7ª h.1 15:30 

16:20    

8ª h. 16:20 
17:10  8ª h. 16:20 

17:10    

9ª h. 17:10 
18:00  9ª h. 17:10 

18:00    
                           1 Só o Ciclo Formativo.                   
       

 

     O transporte escolar se organiza da maneira seguinte. 

     Transporte escolar gratuíto para o alumnado de ESO, organizado pola Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria, con 15 rutas diferentes. Desde o centro infórmase ao alumnado Bacharelato e do Ciclos Formativos 
de FP sobre o procedemento a seguir para que poidan utilizar de forma gratuíta as prazas sobrantes do transporte 
escolar.  

     O servizo ordinario abrangue tódalas mañás da semana lectiva e de acordo co horario do centro.  Complétase 
co servizo de mediodía nas tardes do luns e mércores, nas que se mantén a totalidade dos itinerarios, e se reserva 
o uso das prazas dos autocares para o mesmo número de alumnos que no servizo ordinario.  Asegúrase así o 
servizo para todo o alumnado da ESO, incluídos aqueles que participan  de xeito activo na vida do centro mediante 
as actividades complementarias e extraescolares. 

     O alumnado 
      O número de alumnos e alumnas actualmente matriculados/as na totalidade da oferta educativa neste curso 
2018/19 e de 442, e por ensinanzas, atopamos:  

• Tres grupos de 1º de ESO, cun total de 71 alumnos/as. 
• Catro grupos de 2º de ESO, cun total de 80 alumnos/as. 
• Tres grupos de 3º de ESO, cun total de 66 alumnos/as. 
• Tres grupos 4º de ESO, cun total de 68 alumnos/as. 
• Dous grupos de 1º de Bacharelato, cun total de 47 alumnos/as. 
• Tres grupos de 2º de Bacharelato, cun total de 61 alumnos/as. 
• Ciclo Formativo de Grao Medio de Carpintaría e Moble: 8 alumnos no primeiro curso e 8 alumnos no 

segundo.  
• FP Básica de Carpintaría e Moble: 13 alumnos/as en primeiro curso e 15 alumnos (7 alumnos FCT do 

curso 17-18). 
• Un grupo de Ensinanzas Básicas Iniciais  para Adultos (Nivel 1). 
• Un grupo de ESA.. 
• Catro grupos de Potenciación de Linguas estranxeiras (catro grupos de CUALE (A1,B2,B1,B2) e dous 

grupos do programa THAT´S ENGLISH. 
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     Respecto á nacionalidade, como xa se expuxo, ao centro acode alumnado de diversas nacionalidades, sendo a 
comunidade máis representativa a procedente de Marrocos, seguida de alumnado con nacionalidades  do sur e 
do centro de América. 

Os recursos humanos 
     Respecto dos recursos humanos cos que conta na actualidade o IES de Melide, o equipo docente está composto 
por 48 profesores/as definitivos e 11 profesores/as con praza provisional. Respecto do grupo de persoal de 
Administración e servizos, este está composto de catro limpadoras, dúas conserxes, un administrativo, unha 
intérprete de linguaxe de signos e unha auxiliar de conversa. 

2.2.- Fundamentos do plan de actuación (Matriz DAFO) 

     O proxecto educativo que presentamos susténtase na análise da situación na que se atopa o centro na 
actualidade. Esta análise das súas variables internas e externas que presentamos agora de xeito esquemático 
permítenos xustificar os obxectivos e prioridades de actuación que citaremos a continuación: 

 Análise interna   → 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análise externa  ↓ 

FORTALEZAS: 
(elementos internos +) 

• Alumnado participativo e de boa 
convivencia.  

• Persoal con alto grao de compromiso 
coas actividades docentes e de 
administración e servizos.  

• Certas experiencias en programar por 
proxectos e competencias. 

• Desenvolvemento de actividades 
complementarias e extraescolares. 

• Comunidade escolar aberta para novas 
propostas de innovación educativa. 

• Centro con bos recursos económicos e 
de equipamento. 

• Amplo horario de apertura. 

DEBILIDADES: 
(elementos internos -) 

o Desconfianza para actualizar 
documentos ante o continuo cambio de 
normativa por parte da Administración 
educativa. 

o Dificultade para a coordinación e 
organización das actividades 
complementarias e extraescolares. 

o A existencia de desigualdades socio-
económicas e culturais de partida entre 
o alumnado. 

o O escaso protagonismo que o saber e a 
cultura rurais teñen nos procesos 
educativos, xusto nunha comarca ata o 
de agora eminentemente rural. 

o Aulas orientadas ó norte e corredores 
estreitos. 

OPORTUNIDADES:  
(elementos externos +) 

F.O (POTENCIALIDADES): D.O (DESAFÍOS): 

Þ Autonomía dos centros 
educativos. 

Þ Apoio por parte da 
Administración. 

Þ Colaboración con outros 
centros educativos, 
institucións, organismos 
locais, e empresas privadas. 
 

• Os centros poden adoptar 
experimentación, plans de traballo, 
formas de organización..., dentro das 
posibilidades que determine a 
normativa aplicable. 

• Posibilidade de formación e de apoio 
económico por participar nas 
actividades de organismos como o 
CAFI, e en programas de innovación 
educativa e de mellora do éxito 
escolar. 

• Alta disposición do Concello de Melide 
a participar nos proxectos do centro. 

o Educación de calidade que atenda á 
equidade e á excelencia cunha oferta de 
estudos axeitada ás necesidades do 
alumnado de Melide e da bisbarra que 
se sosteña baixo os piares fundamentais 
do comentados no punto 1.1. 

o Dispoñer dunha liña pedagóxica 
atractiva para a comunidade escolar. 

o Seguir a avanzar no traballo en equipo 
con novas ferramentas pedagóxicas: 
traballo por competencias en proxectos 
colaborativos en base ás intelixencias 
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 múltiples, traballo curricular en equipo e 
aplicación das TICs. 

o Aprobar os documentos do centro e 
realizar as actuacións precisas baixo 
protocolos estandarizados.  

o Procurar a idoneidade curricular das 
actividades complementarias e 
extraescolares, e acadar o equilibrio 
entre estas e o desenvolvemento do 
currículo. 

o Compartir as nosas actuacións con outros 
centros que apostan por esta liña de 
traballo. 

o Procurar que as, cando menos aparentes, 
desigualdades de partida do alumnado 
procedente de medios socioculturais 
desfavorecidos, vexan minimizadas as 
súas consecuencias de cara ao éxito 
escolar dese alumnado. 

o Poñer en valor a cultura rural e dotala do 
protagonismo preciso no ámbito 
educativo para convertela, antes nunha 
oportunidade que nunha rémora de cara 
ao éxito escolar. 

o Estudo da viabilidade das ensinanzas 
que ofertamos e a conveniencia de 
solicitar á administración educativa a 
implantación de máis oferta de ciclos de 
FP e da modalidade de artes no 
bacharelato. 

AMEAZAS: 
(elementos externos -) 

F.A 
(RISCOS): 

D.A 
(LIMITACIÓNS): 

Þ Falta de recursos humanos 
e materiais.  

Þ Actualización na formación 
do profesorado. 

Þ Posible  exceso de 
burocracia administrativa. 
 

• Non poder contar co número de 
persoal docente e de Administración e 
servizos óptimo. 

• Necesidade de estabilidade 
profesional para o persoal docente na 
procura dun equipo formado e 
comprometido. 

• Posibilidade de non acertar coa 
redacción dalgúns documentos e 
protocolos de actuación do centro.  

• Perda de alumnado. 

o Non acadar un esforzo colectivo óptimo 
para programar e traballar en equipo de 
maneira coordinada por proxectos e 
aprender” baixo  metodoxías 
innovadoras contrastadas por evidencias 
científicas. 

o Diminución das partidas do orzamento 
do centro. 
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3.- OBXECTIVOS E PRIORIDADES DE ACTUACIÓN  
A)  ASPECTOS CURRICULARES E DIDÁCTICOS 

Obxectivo xeral: mellorar as aprendizaxes do alumnado incidindo especialmente na consecución das 
competencias clave. 

3.1.- Potenciar a  inclusión como guía na procura de eficacia e eficiencia das medidas de atención 
á diversidade do alumnado (agrupamentos pedagóxicos) con atención as singularidades 
curriculares e de organización. O Plan Xeral de Atención á Diversidade (ANEXO-1). 

     A diversidade é para nós un alicerce fundamental para a procura da equidade no ensino e un dos grandes retos 
a alcanzar no noso centro escolar. A Unesco destaca dúas formas de contemplar a diversidade: a primeira 
(perspectiva individual), centrada nos déficits persoais e destinada a adoptar unha serie de medidas para que o 
alumno participe nun contexto de aprendizaxe e a segunda (perspectiva curricular), na que a forma de responder 
ás dificultades experimentadas polos/as alumnos/as ou grupos de alumnos/as pasa por levar a cabo 
modificacións a nivel contextual para potenciar a singularidade de cada quen. 
     O Plan Xeral de Atención á diversidade do centro debe ser o instrumento que guíe a planificación anual das 
medidas educativas de atención á diversidade e o noso, sen dúbida, participa máis desta segunda perspectiva 
comentada, traballando na liña do principio de igualdade de diferenzas, tratando de superar perspectivas tanto 
etnocentristas como relativistas, tratando de ser iguais para ser diferentes e garantir así unha igualdade de 
dereitos e oportunidades que nos permita ser diferentes. A igualdade nas diferenzas debe consistir en promover 
o dereito a ser diferentes nun marco de igualdade en dignidade e dereitos. Supón que todo o mundo, sen 
distinción de clase social, xénero, cultura ou idade teña dereito a unha educación igualitaria. Supón, en definitiva, 
querer para os demais as mesmas oportunidades que para os nosos fillos e fillas. Garda, así mesmo, relación coa 
aprendizaxe de máximos e as altas expectativas, ao preocuparse pola igualdade de resultados. 

     Impulsaremos conxuntamente co departamento de Orientación diferentes estratexias para que o profesorado 
entenda o valor das diferenzas que se dan entre o alumnado como un estímulo para a reflexión e a aprendizaxe 
profesional. 

a) No marco da Programación Xeral Anual, despois de identificar no alumnado as aptitudes, intereses, 
motivacións, capacidades, ritmos de maduración, estilos de aprendizaxe, experiencias e coñecementos 
previos, contornas sociais e culturais…, e tendo en conta diferentes experiencias pedagóxicas, cremos 
importante poñer a disposición de todo o profesorado os recursos necesarios que estimulen unha 
aprendizaxe innovadora, colaborativa e que atenda ás intelixencias múltiples a partir das diferenzas. 

b) Reflexionaremos sobre como construír e ir adaptando as respostas educativas desde as programacións xerais 
e as programacións da aula, ata aquelas outras propostas que modifiquen máis ou menos significativamente 
o currículo, podendo chegar, se é o caso, a requirir propostas organizativas diferenciadas como as que se 
levan a cabo nunha aula específica,con recursos persoais de apoio máis ou menos especializados, sempre 
desde os principios de máxima normalización e inclusión.  

c) Somos conscientes de que, ademais da implicación do profesorado na mellora da calidade educativa e da 
aposta da comunidade educativa do IES de Melide polo estímulo dun ensino que se adapte á realidade do 
noso alumnado e ás necesidades da sociedade actual, é necesario contar cun número de docentes óptimo e 
coa axuda formativa necesaria que atenda á idiosincrasia do noso centro. 
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d) As nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado que presente necesidade específica de apoio educativo 
recibirán, de forma individualizada, a información necesaria e o oportuno asesoramento das características e 
necesidades do alumnado, así como das medidas que se deberán adoptar para dar unha resposta axeitada 
ás mesmas. En todo caso, promoverase a implicación das familias ou dos titores legais no proceso educativo 
dos seus fillos ou titorandos.  

3.2.- Deseñar unha oferta de optativas e itinerarios coherente coa necesidade de formación 
académico-profesional do noso alumnado. Oferta de materias de libre configuración autonómica 
e de centro (ANEXO-2). 

     Atendendo á lexislación vixente e á autonomía dos centros educativos, procuraremos arbitrar os 
procedementos necesarios que guíen ó alumnado nunha elección máis acertada da optatividade curricular en 
función das expectativas académico-profesionais de cada quen; neste caso, a figura do/da orientador/a e o PAT 
(Plan de Acción Titorial) serán claves. 

    Organizaremos a oferta de educativa da optatividade respectando ó máximo posible a elección aberta por parte 
do alumnado, facendo pre-matrículas en cada un dos diferentes cursos para establecer as posibles combinacións 
de materias tendo en conta as posibilidades reais de confeccións de horarios. 

     A oferta de materias de libre configuración autonómica e de centro a ofertar aprobarase en sesión de claustro 
do profesorado co fin de completar unha oferta educativa singular cara ós intereses do alumnado. As materias de 
libre configuración de centro ofertaranse sempre e cando se xustifique a súa inclusión na oferta do centro, en 
atención a este proxecto educativo, e precisan da autorización do Servizo Territorial correspondente, logo do 
informe da Inspección Educativa. 

     O procedemento para a asignación de prazas nas materias optativas e bilingües no proceso de matrícula, cando 
a demanda de alumnado sexa superior ó da oferta de número de prazas, farase con atención ás letras de 
prioridade para resolver empates no procedemento de admisión de alumnado que realiza anualmente a 
Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. Outorgaranse as prazas tendo en conta o primeiro e o segundo 
apelido unha vez finalizada a matrícula de setembro.  

3.3.- Impulsar un traballo curricular baseado en proxectos transversais cos que se traballen as 
competencias clave baixo liderados compartidos co alumnado a partir de metodoloxías 
colaborativas e dialóxicas facilitadas por un uso creativo, pedagóxico e interactivo das TIC.  

     O novo enfoque metodolóxico, baseado a nivel programático en estándares de aprendizaxe e nas 
competencias clave, conleva importantes cambios na concepción do ensino, pois caracterízase á vez pola súa 
transversalidade, o seu dinamismo e o seu carácter integral e colaborativo. Isto é polo que o proceso de 
aprendizaxe competencial debe ser abordado desde todas as áreas de coñecemento, requirindo a estreita 
colaboración entre os docentes no desenvolvemento curricular e na transmisión de información sobre a 
aprendizaxe dos alumnos e alumnas, o mesmo que supón cambios nas prácticas de traballo e nos métodos de 
ensino.  

     A selección e uso de materiais e recursos didácticos constitúe un aspecto esencial da metodoloxía. O 
profesorado debe implicarse na elaboración e deseño de diferentes tipos de materiais, adaptados aos distintos 
niveis e aos diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos e alumnas, co obxecto de atender á 
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diversidade na aula e personalizar os procesos de construción das aprendizaxes. Débese potenciar o uso de 
materiais e recursos variados, considerando especialmente a integración das Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación que permiten o acceso a recursos virtuais no proceso de ensinoaprendizaxe. 

     Como é lóxico, e con respecto á lexislación vixente, todas estas dinámicas terán que ser consensuadas nas 
correspondentes reunións da Comisión de Coordinación Pedagóxica do Centro e aprobadas así mesmo polo 
profesorado reunido en claustro.  

3.4.- Concretar os currículos respectando os criterios establecidos polo claustro con atención ós 
aspectos xerais aprobados pola inspección e facilitados pola dirección do centro. 

     Os currículos de cada materia serán concretados por cada departamento nas diferentes programacións 
didácticas con atención ó sentir deste documento e ó establecido polo claustro de profesorado. 
     As programacións didácticas respectarán unha serie de puntos a tratar que terán en conta o establecido polo 
claustro de profesores e que serán facilitados pola dirección do IES de Melide a principios de setembro, unha vez 
que o/a inspector/a do centro os avalíe positivamente. 

3.5.- Dar a coñecer a toda a comunidade educativa as programacións docentes e facilitar a 
comprensión dos criterios de cualificación e das probas de valoración. 

     Os departamentos didácticos, a través do profesorado, informarán a cada grupo de alumnos/as dos elementos 
curriculares máis salientables da súa programación didáctica así como dos criterios de cualificación e dos 
instrumentos de avaliación da aprendizaxe que se utilizarán, incluídas as materias ou módulos pendentes de 
cursos anteriores, así como das medidas de reforzo e recuperación previstas. Así mesmo, a persoa titora de cada 
grupo informará ó seu alumnado dos requisitos que determinarán a promoción ó curso seguinte e, no caso do 
cuarto curso, a titulación. Toda esta información estará á disposición da comunidade educativa na páxina web do 
centro. 

3.6.- Acordar e poñer en práctica cada departamento didáctico de forma consensuada as estratexias 
para alcanzar os estándares de aprendizaxe.  

    Para poder avaliar as competencias é necesario establecer as relacións cos estándares de aprendizaxe 
avaliables, e elixiremos, sempre que sexa posible, estratexias e instrumentos para avaliar ao alumnado de acordo 
cos seus desempeños na resolución de problemas que simulen contextos reais, mobilizando os seus 
coñecementos, destrezas, valores e actitudes. 

     A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada coa avaliación dos contidos, na 
medida en que ser competente supón mobilizar coñecementos, destrezas, actitudes e valores para dar resposta 
ás situacións expostas, dotar de funcionalidade ás aprendizaxes e aplicar o que se aprende desde unha 
formulación integradora. 

     Os niveis de desempeño das competencias poderanse medir a través de indicadores de logro, tales como 
rúbricas ou escalas de avaliación. Estes indicadores de logro deben incluír rangos dirixidos á avaliación de 
desempeños, que teñan en conta o principio de atención á diversidade. 

     O profesorado establecerá as medidas que sexan necesarias para garantir que a avaliación do grao de dominio 
das competencias do alumnado con discapacidade se realice de acordo cos principios de non discriminación e 
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accesibilidade e deseño universal. 

     O profesorado manexará procedementos de avaliación variados para facilitar a avaliación do alumnado como 
parte dun proceso integral de ensino e aprendizaxe, e como unha ferramenta esencial para mellorar a calidade 
da educación. 

     Así mesmo, é necesario incorporar estratexias que permitan a participación do alumnado na avaliación dos 
seus logros, como a autoevaluación, a avaliación entre iguais ou a coevaluación. Estes modelos de avaliación 
favorecen a aprendizaxe desde a reflexión e valoración do alumnado sobre as súas propias dificultades e 
fortalezas ou sobre a participación dos compañeiros nas actividades de tipo colaborativo e propicia, do mesmo 
xeito, a colaboración co profesorado na regulación do proceso de ensinoaprendizaxe. 

     En todo caso, os distintos procedementos de avaliación utilizables, como a observación sistemática do traballo 
do alumnado, as probas orais e escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro, ou os traballos de clase, permitirán 
a integración de todas as competencias nun marco de avaliación coherente. 

3.7.- Elaborar o perfil competencial de nivel (conxunto de estándares de aprendizaxe avaliables 
desde as diferentes materias de cada curso con atención a un determinado peso) co fin de valorar 
as competencias clave do alumnado (ANEXO-3). 

     Os estándares de aprendizaxe agrupados por competencias clave para cada un dos cursos recolleranse nun 
documento para formar parte do PEC do IES de Melide.  

     Tamén, e co fin de avaliar cada unha das competencias clave de cada alumno/a, e servir como antesala as 
xuntas de avaliación, introduciranse nunha folla de cálculo os resultados da valoración dos estándares de 
aprendizaxe elixidos para cada materia en función do peso asignado para a valoración conxunta. Esta folla de 
cálculo ou documentos alternativos elaborarase en reunión de CCP e terá que ser aprobada en reunión de claustro 
do profesorado.  

3.8.- Traballar de forma coordinada o tratamento transversal nas áreas, materias e módulos da 
educación en valores e outros ensinos. 

     Formando parte do currículo aparecen un conxunto de contidos de ensino esencialmente actitudinais que 
deben integrarse nas actividades expostas en todas as materias. No IES de Melide apostamos para que a súa 
incorporación supoña formalizar unha educación en valores e actitudes, non de forma esporádica, senón 
constante ao longo de cada curso.  

     O profesorado dos distintos departamentos traballará de forma coordinada e de maneira interdisciplinar en 
diferentes proxectos curriculares. 

     No IES de Melide fomentaremos, entre outros obxectivos, 

a) Estimular o desenvolvemento da creatividade e o pensamento crítico, cara a fortalecer unha ética de 
convivencia e colaborar na resolución de problemas sociais baixo a óptica de valores democráticos, solidarios 
e participativos. Igualmente fomentaranse actitudes de respecto polas normas construídas 
democraticamente, actitudes de aceptación de diferenzas, de solidariedade, de cooperación, de tolerancia, 
de comprensión, de participación activa ... 
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     Teremos moi en conta os artigos 9 e 10 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres 
e homes. Nos documentos do centro, farase mención explícita e arbitraranse estratexias para que poidamos 
erradicar todo tipo de prexuízos relacionados coa desigualdade de xénero no alumnado do centro e en xeral 
no comportamento de toda a comunidade educativa. O tratamento debe ser bidireccional e integrado. 

b) Crear actividades que estimulen o diálogo como vía privilexiada na resolución de conflitos, aprendendo 
actitudes básicas de convivencia: solidariedade, tolerancia, respecto á diversidade e capacidade de diálogo e 
de participación social. 

c) Desenvolver a educación afectivo-sexual coa finalidade de coñecer non só os aspectos biolóxicos das 
relacións, senón tamén de informar, orientar e educar en aspectos afectivos, emocionais e sociais, pois todos 
eles son parte imprescindible na comunicación afectiva e íntima entre as persoas. 

d) Dotar ó alumnado dos instrumentos de análise que lles cumpran para ter unha visión crítica sobre o consumo 
excesivo de produtos innecesarios.  

e) Concienciar ó alumnado e promover a súa participación solidaria persoal cara ós problemas ambientais que 
están degradando o noso planeta. 

f) Fomentar (e, se se dese o caso, crear) hábitos de hixiene física, mental e social que favorezan a autoestima e 
melloren a calidade de vida. 

g) Formar para a adquisición de comportamentos que garantan a seguridade vial. Promoveranse accións para 
que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en calidade de peóns, 
viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, e respecten as normas e os sinais, e se 
favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións 
adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas.  

h) Fomentar as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan avanzar no espírito 
emprendedor e na iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, 
o traballo en equipo, e o sentido crítico. 

3.9- Concretar de maneira consensuada os criterios xerais  de avaliación e promoción do alumnado 
(ANEXO-4). A inasistencia ás probas de valoración. Concesión das matrículas de honra. 

     A avaliación das aprendizaxes do alumnado será continua, polo que implicará un seguimento do proceso e 
dos resultados das aprendizaxes ao longo de todo o curso. Permitirá a adecuación, se fose preciso, de calquera 
dos elementos que constitúen o currículo. O profesorado de cada materia decidirá, ao remate do curso, se o 
alumno/a superou a materia. 

     Os departamentos didácticos establecerán os criterios de avaliación e cualificación para aplicar ao alumnado 
que teña que superar materias con avaliación negativa en niveis inferiores. No caso do alumnado que curse 
Programas para a Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento, aplicarase a lexislación específica; neste sentido, 
para as materias que non se cursan dentro dos ámbitos, os departamentos didácticos establecerán medidas de 
reforzo educativo para a súa superación. 
     A Xunta de Avaliación de cada grupo será quen xestione a excepcionalidade que recolle a normativa e 
respectara a seguinte consideración: o abandono ou non dunha materia será determinante á hora de tomar 
decisións. 
     Sempre que o profesorado aluda a un situación de abandono dun alumno/a terá que notificalo en xefatura de 
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estudos para incluír o seu nome nun rexistro.  

Procedemento: 

1. A primeira vez que se detecte: aviso ó alumno e ás familias a través do titor. 
2. De seguir esta situación, faríase un apercibimento formal escrito con información ás familias sobre as 

consecuencias que ten o abandono dunha ou varias materias. O departamento de orientación  faría un 
seguimento do alumno. 

3. De non cambiar a súa actitude quedará constatada en rexistro a situación de abandono. 

Consideracións a ter en conta:  

a) Presenta continuas faltas de asistencia. 
b) Non realiza as actividades que se encomenda. 
c) Non estuda, non dedica tempo ao estudo, non se esforza. 
d) Non se presenta ós exames (ordinarios ou extraordinarios), sen xustificación. 
e) Presenta en branco as probas escritas de avaliación. 
f) Non cumpre as normas de convivencia. 

A inasistencia ás probas de valoración 

     Tendo en conta a especial situación que significa a inasistencia a un exame ou a non presentación dos traballos 
obrigatorios nas datas previamente sinaladas, actuarase da seguinte maneira: cando o alumnado non asista a 
unha proba (exame tradicional, entrega de traballos ou realización de actividades obrigatorias) nas datas fixadas 
con anterioridade, o profesorado aceptará a xustificación da falta de asistencia por escrito asinada pola familia 
(pai, nai, titor legal) e poderá facer a proba nunha nova data fixada polo profesorado; de repetirse a non asistencia, 
a xustificación deberá ter carácter oficial (centro de saúde, xulgado...) para ter dereito a facer a proba.  

Concesión de matrículas de honra 

A lexislación vixente establece (Orde do 5 de maio de 2011 (DOG 1-6-2011) que o alumnado de 2º de Bacharelato 
que obteña nese curso nota media igual ou superior a nove puntos, poderá recibir a mención de matrícula de 
honra. Dita mención concederase a un número de alumnos/as non superior ao 5% do total do alumnado dese 
curso. En previsión de que se poidan producir empates, aplicarase o seguinte criterio: conceder a matrícula de 
honra á maior nota media obtida no curso de 1º de Bacharelato e, no caso de continuar o empate, seguir buscando 
a mellor nota media nos cursos da ESO, comezando por 4º e rematando en 1º. Se aínda persistise o empate, 
outorgaríase a matrícula de honra á alumna ou alumno de menor renda familiar.  

3.10.- Poñer en valor ao profesorado titor como figura clave no desenvolvemento do proceso 
ensino-aprendizaxe. 

     O profesorado titor en colaboración co departamento de Orientación e o equipo de profesores do seu grupo 
realizará o seguimento académico do alumnado, encargarase da relación da familia co centro educativo, de 
contribuír a mellorar a convivencia do grupo, de asesorar ós seus titorandos sobre as súas dificultades e as súas 
necesidades nos estudos e  procurará en todo momento favorecer a súa intelixencia emocional.  

a) Dende a xefatura de estudos e o departamento de Orientación, velarase para que a titoría co alumnado sexa 
unha hora de traballo coordinado e coherente co PAT (Plan de acción titorial). 
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b) Entendemos como moi proveitosa a existencia no horario do profesorado titor, ademais da hora de titoría de 
grupo e a de atención as familias, dunha hora de reunión semanal co orientador ou orientadora. 

c) Na medida das posibilidades do cadro de persoal docente, contaremos no centro coa figura do cotitor ou 
cotitora, e das titorías individualizadas como apoio á función titorial. 

3.11.- Promover actividades complementarias e extraescolares baixo criterios de idoneidade 
curricular. 

     A programación e o desenvolvemento das ACeE integraranse adecuadamente no conxunto das actividades 
educativas que se realizan no centro e van dirixidas a potenciar a adquisición das distintas competencias clave do 
alumnado, en consonancia coa nova formulación educativa que focaliza a atención na actuación do alumnado, e, 
en consecuencia, prima a importancia do que este é quen de facer e resolver en situacións prácticas, reais ou 
simuladas, e non se centra tanto no que sabe, incluíndo ademais o saber ser ou estar. 

     As ACeE deberán ter un carácter totalmente formativo e, na medida do posible, interdisciplinar. Procurarase 
que cada actividade estea ben planificada con antelación e tenderase a racionalizar a súa temporalización de 
acordo co calendario de exames e avaliacións dos grupos aos que van dirixidas. Para atinxir este obxectivo, 
realizarase un reparto equitativo trimestral atendendo á diminución da carga horaria que se vai producindo en 
cada unha das materias. 

     A Vicedirección incluirá na súa proposta de programa de actividades anual, as presentadas polos 
Departamentos Didácticos, a Biblioteca, o Equipo de Dinamización da Lingua Galega, o Club de Lectura, o Club 
de ciencias, a Aula de Teatro “Teatro Teiroa”, a Asociación de Alumnado, as promovidas desde a ANPA e desde os 
diferentes plans e proxectos que se devolvan anualmente no centro (Plan de promoción de hábitos saudables, 
Plans Proxecta e  Contratos Programa ...). 

     Na medida en que o permita a dispoñibilidade orzamentaria do centro, buscaranse estratexias para que a 
achega económica solicitada ó alumnado non sexa un factor limitador, pois este tipo de actividades, témolas que 
entender tamén como accións alternativas para superar o illamento sociocultural ó que se enfrenta o alumnado 
do rural. 

3.12.- A biblioteca como elemento importante na dinamización cultural do centro e como apoio ós 
departamentos didácticos.  

     Consideramos que a biblioteca debe ser un motor de progreso e innovación cultural no centro e un axente 
facilitador do tratamento transversal dos contidos e dun enfoque interdisciplinar en proxectos e actividades.  
     A evolución da Biblioteca do IES de Melide nos últimos cursos foi plenamente positiva: incremento dos seus 
fondos, e melloras no espazo e do mobiliario...  

     A biblioteca e o seu equipo de xestión contarán cos recursos necesarios e poñerá en práctica as accións precisas 
para unha frutífera coordinación con Vicedirección, Xefatura de Estudos, departamentos de didácticos, Equipo de 
Dinamización da Lingua Galega e co profesor ou profesora TICs. 

     Arbitraranse os medios humanos e materiais necesarios para respectar as instrucións que anualmente nos 
achega a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e o funcionamento das 
bibliotecas escolares. 
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3.13.- Acadar a competencia plurilingüe que satisfaga as expectativas das familias baixo 
estratexias respectuosas e tratando de acadar unha situación de bilingüismo, tentando favorecer, 
neste caso, ó idioma galego, lingua minorizada”. O proxecto lingüístico de centro (ANEXO-7). O 
plan lector (ANEXO-8). 

     En primeiro lugar, hai que entender que a competencia plurilingüe é una rede complexa constituída polos 
coñecementos e as experiencias lingüísticas que unha persoa vai adquirindo progresivamente. Isto significa que 
eses coñecementos non se incorporan á súa mente en compartimentos estancos e separados, senón que van 
establecendo relacións e consolidando una competencia plural. Tamén é una competencia parcial (que non 
reducida). E utópico pensar que se pode aprender un número ilimitado de linguas en relación con todas as 
situacións comunicativas. Isto supón un cambio respecto á visión tradicional da adquisición de idiomas, que 
poñía a énfase na idea de lograr un dominio absoluto nas distintas destrezas lingüísticas da lingua estranxeira 
para acadar a competencia propia do falante nativo. É unha competencia heteroxénea, na que a variabilidade e o 
desequilibrio son perfectamente normais, e transitoria, pois o dominio das linguas evoluciona e enriquécese coa 
traxectoria persoal do individuo.  

     A adquisición dunha lingua nova  será máis exitosa canta máis experiencia plurilingüe teña o aprendiz. Se 
aprender un idioma implica un proceso de formación e comprobación de hipóteses sobre o seu funcionamento, 
no caso dunha segunda, terceira ou cuarta lingua, o aprendente xa posúe un ou varios sistemas dos que parte 
para realizar hipóteses. A experiencia de aprendizaxe e uso de segundas linguas producen una reorganización 
do sistema lingüístico, non só en cantidade de coñecemento, senón de calidade do novo sistema, que se reafirma 
e se fai máis complexo. 

     Estas consideracións sobre a competencia plurilingüe lévannos a dúas conclusións a ter en conta na 
elaboración do proxecto lingüístico: 

1. A competencia lingüística ou plurilingüe mellora se se parte das linguas que xa se coñecen, polo que as 
aprendizaxes en linguas estranxeiras mellorarán se parten dunha boa competencia na lingua ou linguas 
propias. 

2. A realidade lingüística de Galicia, con dúas linguas ambientais, debería ter como consecuencia un 
alumnado bilingüe nativo, e polo tanto máis competente lingüisticamente. Habería que deseñar 
estratexias para combater a situación de diglosia e fomentar o trasvase de coñecementos dunha lingua 
a outra.  

3. Será importante tamén facer as actuacións precisas para prestixiar a lingua minorizada (o idioma galego) 
seguindo o camiño da normalización e non o da substitución. 

     Todo isto viría a confirmar os puntos anteriores, en canto ao fomento da lingua galega e á garantía da 
competencia plena nas dúas linguas oficiais,  e engadiría un quinto aspecto sobre o que traballar: o tratamento 
integrado de linguas. Esta metodoloxía está incluída na introdución a todos os currículos de linguas da LOMCE: 
“Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa oferta educativa, co fin 
de favorecer que todos os coñecementos e as experiencias lingüísticas do alumnado contribúan ao 
desenvolvemento da súa competencia comunicativa plurilingüe”. 
     Á súa vez, desde o Equipo de Dinamización da Lingua Galega, elaboraranse estratexias en coordinación coa 
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biblioteca, os departamentos didácticos e a vicedirección do centro na realización de actividades 
complementarias e extraescolares para que o alumnado e o resto da comunidade educativa adopten o galego 
como idioma vehicular principal tanto nos ámbitos e contextos formais como informais.   

B) ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E XESTIÓN ECONÓMICA  

Obxectivo xeral: estimular o liderado compartido na revisión, actualización, e redacción dos 
documentos organizativos e pedagóxicos como base da mellora da xestión do centro. 

3.14.- Fomentar e incentivar a participación dos órganos de goberno nas decisións que afectan a 
todo o centro. 

     A escola como organización de coñecemento debe buscar un equilibrio entre as achegas individuais e a eficacia 
do traballo en equipo. A liña pedagóxica aberta que defendemos no IES de Melide necesita actuacións 
compartidas onde a eficacia das decisións adoptadas dependa en gran medida do bo funcionamento dos 
diferentes órganos de goberno: equipo directivo, consello escolar, claustro do profesorado, xunta de delegados 
e delegadas, coordinacións e comisións necesarias. A idea de que todos traballamos xuntos perseguindo os 
mesmos obxectivos e contando con tódalas opinións é vital de cara ó aproveitamento óptimo de todo o potencial 
humano do instituto. 

     Apostaremos por novas fórmulas de traballo en rede física e virtual para, conxuntamente coas reunións 
presenciais, gañar en efectividade e operatividade.  

3.15.- Establecer protocolos de actuación para o desenvolvemento das actuacións derivadas dos 
diferentes documentos. 

     Unha redacción concisa e clara en base a protocolos de actuación estandarizados froito de decisións por 
consenso e traballo compartido, evitarán malentendidos e aumentarán a eficacia no “quefacer diario” . 

3.16.- Coñecer e promover os valores fundamentais que rexen as relacións entre todos os 
membros da comunidade educativa, propios dunha sociedade democrática.  O Plan de convivencia 
(ANEXO-5). 

     O Plan de Convivencia tratará de conseguir os seguintes obxectivos, que serán flexibles con atención ás 
diferentes análises diagnósticas que realizaremos anualmente no centro: 

a) Facilitar a toda a comunidade educativa instrumentos e recursos en relación coa promoción da cultura da paz 
e coa detección e resolución de conflitos no centro. 

b) Sensibilizar a todos os sectores da comunidade escolar da necesidade de formarse en habilidades sociais 
como forma de contribuír á prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos. 

c) Concienciar ós membros da comunidade educativa da necesidade de coñecer e respectar os dereitos e 
deberes do alumnado, profesorado, persoal de administración e servizos e das familias. 

d) Fomentar no centro os valores, as actitudes e as prácticas que permitan mellorar o grao de aceptación e 
cumprimento das normas e avanzar no respecto á diversidade e no fomento da igualdade entre homes e 
mulleres. 



PRoXeCTo eDuCaTiVo De CeNTRo 
                                                               ieS De MeLiDe 
 

 

e) Facer ver a importancia que ten unha axeitada convivencia escolar para a mellora dos resultados académicos. 
f) Facilitar a prevención, detección, tratamento, seguimento e resolución dos conflitos que puidesen xurdir no 

centro, e considerar o conflito como algo inherente á vida cotiá e susceptible de ser utilizado como medio de 
aprendizaxe na busca de solucións baseadas en actitudes democráticas e dialogadas.  

g) Procurar a mellora do clima escolar mediante cambios físicos, materiais e organizativos do centro que 
faciliten a convivencia e a consecución dos obxectivos educativos marcados. 

h) Favorecer a integración dos membros da comunidade educativa na vida do centro mediante a mellora do 
Plan de Acollida.   

i) Establecer, incrementar e consolidar as relacións con entidades e institucións do contorno para que 
contribúan, como comunidades educadoras, a unha convivencia de calidade que potencie os dereitos e 
liberdades fundamentais. 

3.17.- Regular a ordenación da práctica docente, a concreción do funcionamento das diferentes 
estruturas, os recursos humanos e materiais, os procedementos para fomentar a participación das 
familias, alumnado e profesorado na  vida do centro e as relacións de convivencia entre todos eles  
e as do centro co seu contorno.  As normas de organización e funcionamento (ANEXO-6). 

     As normas de organización e convivencia do IES de Melide redactaranse buscando a máxima participación 
posible de toda a comunidade educativa e atenderán ós seguintes obxectivos:  

a) Desenvolver a capacidade crítica e participativa dos seus protagonistas, como suxeitos activos dunha 
comunidade implicada na cultura dos valores propios e universais. 

b) Respectar os dereitos e deberes baseados na convivencia e nas liberdades. 
c) Participar activa e criticamente na vida social e educativa. 
d) Educar para a paz, a cooperación e a solidariedade. 
e) Respectar e conservar o medio. 

3.18.- Velar por unha oferta de estudos acorde coas necesidades da poboación da nosa área de 
influencia.  

     A oferta educativa dun centro debe ser revisada periodicamente para poder adaptarse ás demandas do seu 
contorno social, por iso consideramos necesario: 

a) Adaptar a oferta actual na ESO e BAC á nova normativa e procurar unha estabilidade nas opcións dos estudos 
atendendo ós itinerarios ofertados, dado que ás veces prodúcense unhas variacións anuais que non permiten 
asegurar unha xusta elección ao noso alumnado.  

b) Adaptar a oferta modular da Educación Secundaria para Persoas Adultas (ESA), Ensinanzas Básicas Iniciais 
(EBI) as necesidades actuais da poboación de referencia  e continuar a ofertar a potenciación de Linguas 
estranxeiras (CUALE-alumnos/as, CUALE-profesores/as e do programa THAT´S ENGLISH, no Marco Europeo 
Común de Referencia para as Linguas).  

c) Manter a oferta da Formación Profesional Básica no perfil de Carpintaría e Moble para que aquel alumnado 
con dificultades de aprendizaxe ou en risco de abandono escolar continúe a súa formación nun ámbito 
profesionalizador.  
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d) Seguir a traballar para manter a calidade de ensino no Ciclo de Formación Profesional de grao medio de  
Carpintaría e Moble, de maneira que se siga producindo unha inserción laboral alta como está sucedendo 
ata o momento. 

e) Impulsar regularmente estudos sobre a viabilidade das ensinanzas que ofertamos e a conveniencia de 
solicitar á administración educativa a implantación de máis oferta de ciclos de FP e da modalidade de artes 
no bacharelato. 

3.19.- Desenvolver un Plan para a promoción de estilos de vida saudable (ANEXO-9). 

     A promoción da saúde diríxese á mellora as competencias en saúde das persoas, pero tamén a mellorar o 
contorno e a sociedade na que vivimos. 

     Aínda que moitas persoas entenden por estilo de vida saudable o “non fumar”, comer san, non beber alcohol, 
facer exercicio, etc., tamén debemos concibir a maneira xeral de vivir das persoas e dos grupos sociais, onde se 
deben incluír formas de pensar e de comportarse, nomeadamente as relativas á educación emocional e social. 

     Debemos inculcar no alumnado e en calquera persoa en xeral que a saúde é un recurso para a vida, non un 
obxectivo. A idea que subxace sempre é a de “formar ó discente nunha mellora das súas competencias en relación 
ás súas capacidades  para adoptar un comportamento adaptativo e positivo que permita aos individuos abordar 
con eficacia as esixencias e desafíos da vida cotiá” (Educación en Habilidades de vida nas Escolas, OMS 1993). 

     O alumnado con competencia social e emocional dispón da capacidade para entender, manexar e expresar os 
aspectos emocionais da vida, de modo que realizará de maneira máis eficaz tarefas ordinarias como aprender a 
iniciar relacións persoais, resolver os problemas da vida práctica e adaptarse ás demandas do crecemento e do 
propio desenvolvemento. 

     Todo o profesorado debe ser consciente de que non pode permanecer á marxe do labor de fomentar modos 
de vida saudables. O profesorado especialista de Educación Física ten nas súas mans o compromiso de promover 
hábitos de actividade física nunha sociedade que estimula por todas as partes os hábitos sedentarios.  

     Ademais, o papel das familias na promoción de hábitos saudables é esencial, xa que son elas as que de verdade 
poden exercer unha acción de control efectiva. As familias deben estar ben informadas e concienciadas dos 
beneficios sociosanitarios que poden ter os seus fillos no futuro se levan un estilo de vida saudable. Importante 
será, xa que logo,  a implicación das familias no Plan. 

3.20.- Mellorar e manter as instalacións e o equipamento do centro en condicións óptimas. 

     As instalacións e o equipamento do centro precisan, co paso dos anos, maiores labores de mantemento, polo 
que no orzamento anual deixaremos reflectidas as partidas económicas necesarias  que xunto as colaboracións 
puntuais da Unidade Técnica da Xefatura Territorial deben cubrir as melloras técnicas  necesarias. 

     As liñas a seguir no IES de Melide tenderán a: 

a) Seguir a facer pequenas obras en de docencia e outros susceptibles de ser utilizados para a docencia, e 
dotalos de mobilario e material adecuados para facilitar as dinámicas e metodoloxías de ensinanza 
comentadas con anterioridade.  
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b) Deseñar conxuntamente co profesorado e alumnado do Ciclo de Formación Profesional de grao medio de  
Carpintaría e Moble un plan anual de mellora do equipamento do centro, respectando e favorecendo a 
aprendizaxe do currículo dos módulos profesionais.  

c) Seguir creando as condicións idóneas de traballo en relación á temperatura e iluminación nos espazos. 
d) Organizar un servizo de resposta rápida para o mantemento continuo da operatividade da rede e dos equipos 

informáticos capitaneado polo profesor coordinador das TICs e dun servizo de profesionais externos 
contratado como respaldo a tal efecto. 

e) Implicar directamente ao alumnado e ó profesorado nas tarefas de limpeza e bo mantemento das 
instalacións para que poidan comprender que todos formamos parte da comunidade educativa, que o noso 
ámbito de actuación é o propio centro e que, por isto, é preciso que estea en boas condicións de salubridade 
e conservación.  

f) Seguir a revitalizar os espazo verdes que temos para facilitar proxectos de experimentación vinculados as 
actividades científicas, culturais e deportivas.  

g) Poñer en valor plan de protección do centro en caso de riscos e accidentes, actualizado no curso 2017-18, 
baixo o asesoramento técnico dos axentes competentes e incidir nas medidas de autoprotección. Para iso, 
propoñemos optimizar a organización dos recursos materiais e humanos dispoñibles, ampliar a formación 
do persoal docente e non docente, fomentar actividades de aula e promover a difusión do Plan entre todos 
os membros da comunidade. 

h) Acometer melloras de acceso e localización das dependencias no centro para atender ó alumnado con 
discapacidade motriz . 

3.21.- Practicar unha xestión administrativa, de servizos e económica con eficacia e eficiencia. 

     Esta xestión debe ser clara, transparente, solidaria e democrática e toda a comunidade será oída e informada 
a través dos seus órganos de xestión correspondentes. 

a) Educaremos para avanzar con confianza e responsabilidade na autoxestión administrativa da comunidade 
educativa a título individual ou grupal para axilizar determinados servizos como o de acceso ó material 
audiovisual, préstamo dalgún material bibliográfico, utilización de material deportivo, etc., polo que 
estableceremos protocolos en colaboración co profesorado e persoal de administración e servizos. 

b) Potenciaremos a busca de orzamentos extraordinarios ademais dos oficiais co fin de  mellorar parte do 
equipamento do centro e poder realizar determinadas actividades complementarias e extraescolares. 

c) Acordaremos coa CCP, atendendo á autonomía e responsabilidade dos departamentos, un modelo mixto de 
reparto orzamentario baseado nas necesidades detectadas e nas asignacións a ciclos e departamentos, en 
base a aspectos obxectivos como número de alumnos e horas,  gasto en material funxible e un índice 
corrector cunha cantidade mínima inicial. 

C) FORMACIÓN, INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

     Obxectivo xeral: promover e xestionar iniciativas para unha actualización permanente e 
traballar en proxectos de innovación baixo criterios de participación colaborativa. 

3.22.- Apostar polo traballo en equipo e as redes humanas na formación do profesorado. 

     Non podemos ser alleos aos movementos de innovación pedagóxica, e, polo tanto, queremos desenvolver 
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aprendizaxes nas que despreguemos o conxunto integrado de contidos, destrezas e actitudes (dimensións da 
competencia), poñéndoas ó servizo da resolución eficaz dunha situación "problemática". Faise imprescindible o 
traballo en equipo e as redes humanas buscando unha coordinación a nivel transversal e interdepartamental. 
Desde a nova dirección estamos a traballar para que o profesorado teña unha formación de calidade cara a un 
traballo por competencias e interdisciplinar, incluído un uso colaborativo das TICs. Para todo isto, e tendo en 
conta a dispersión da residencia do profesorado, é obrigado pensar no centro como eixe central da formación. 

     O programa de formación do profesorado será elaborado pola xefatura  de estudos tendo en conta as propostas 
dos distintos departamentos e estruturarase en base ás ofertas que respecto diso faga o centro de formación do 
profesorado do que dependa o instituto. Cando menos recollerá o horario, a secuenciación e a temporalización 
das accións específicas nas que participe o instituto (proxectos pedagóxicos, seminarios permanentes, grupos de 
traballo e calquera outra acción de formación que teña como lugar de realización o centro) así como a relación de 
participantes en cada unha delas. 

3.23.- Entender as TICs como catalizador dos proxectos educativos. Proxecto de educación dixital 
(ANEXO-10). 

       Debemos ser conscientes de que estamos inmersos nunha sociedade dixital orientada á utilización das 
tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) e cremos imprescindible, polo tanto,  unha boa orientación da 
súa incorporación á nosa acción educativa.  

    Desde o noso punto de vista, a integración das TICs non implica simplemente a dotación tecnolóxica das aulas, 
coa que xa contamos en gran medida, senón que esixe a alfabetización dixital de todos os membros da 
comunidade educativa para que a educación escolar poida conseguir os seus obxectivos: crear, acceder, utilizar e 
compartir información e coñecemento, e, dese xeito, superar as desigualdades e garantir o éxito escolar. 

     É de suma importancia coñecer súas posibilidades pedagóxicas, interactivas e creativas dentro e fóra da aula 
das TICs. Estudar e analizar as posibilidades que teñen como ferramenta colaborativa e integradora do alumnado 
con NEE e o uso das TIC nas aulas para que a través do seu uso se transformen en TAC (tecnoloxías do Aprendizaxe 
e coñecemento) e en último termo en TEP (tecnoloxías de Empoderamento e participación). 

     Traballaremos no IES para que toda a comunidade educativa en xeral, e o noso alumnado en particular, 
sexamos competentes na utilización crítica e racional de múltiples e variadas fontes de información dispoñibles 
no ciberespacio; en producir e difundir, a través das redes dixitais, calquera mensaxe, produto ou obxecto cultural 
(textos, audiovisuais, datos, gráficos…);  en interaccionar en contornas dixitais con outros suxeitos para 
comunicarse e desenvolver tarefas cunha determinada finalidade ou interese compartido, etc. 

3.24.- Promover no centro a participación en programas e actuacións de innovación pedagóxica e 
en programas internacionais.  

     Por unha banda, a necesidade de enriquecemento curricular, e por outra, o contorno eminentemente rural no 
que se atopa gran parte do noso alumnado, o  que claramente condiciona o acceso a una gran cantidade de 
recursos culturais, formativos, e de apertura ao mundo, fan que o instituto funcione en moitos casos como axente 
dinamizador a través do que poder acceder a experiencias como viaxes formativas, a programas de innovación, a 
intercambios, e, en xeral, a dinámicas de traballo habitualmente afastadas do seu ambiente vital. 
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     O IES Melide precisa de accións alternativas, diversas, que reforcen e enriquezan as accións educativas, tanto 
as ordinarias como extraordinarias. Para conseguir atender a estas necesidades,  

a) Seguiremos aproveitando as iniciativas da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que, 
en colaboración con diferentes organismos, buscan fomentar a innovación educativa nos centros a través de 
programas que desenvolvan de xeito paralelo as competencias clave e a educación en valores, como o Plan 
de Bibliotecas Escolares, o “Plan Proxecta”, Clubs de Ciencias, convocatorias relacionadas coas materias 
STEMS ... 

b) Tamén solicitaremos da Administración educativa a firma dun contrato programa que se traduza en achegas 
orzamentarias coas que poder conseguir a mellora das competencias clave, a mellora da convivencia escolar 
e extraescolar e a mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia, entre outras posibilidades que 
se oferten anualmente desde a Consellería. 

c) Promoveremos a participación de profesorado e alumnado en intercambios con outros centros educativos e 
en programas europeos. 

d) Impulsaremos as viaxes culturais ó estranxeiro para mellorar a aprendizaxe das linguas que se estan a 
impartir no centro. 

D) RELACIÓNS COA CONTORNA 

     Obxectivo xeral: crear dinámicas encamiñadas a compartir proxectos. 

3.25.- Ter unha relación fluída coa Administración educativa. 

     Como non podería ser doutra maneira, buscaremos ter unha comunicación constante e fluída coa Xefatura 
Territorial e outros servizos da Consellería. Así mesmo, seguiremos colaborando activamente coa Inspección 
Educativa naqueles aspectos que fixa a normativa en canto a supervisións, valoracións ou achega de datos. 

3.26.- Fomentar a comunicación e implicación das familias. A Escola de Nais e Pais. 

     A escola pode traballar con todas as familias na construción dun bo vínculo que beneficie ó alumnado, pero 
tamén ó profesorado e ó resto da comunidade educativa. Os docentes  debemos comprender ás familias nos seus 
diferentes contextos, circunstancias e desigualdades e consideralos como unha peza clave nunha educación e 
escolarización inclusivas, equitativas e de éxito para todos os discentes. Neste sentido: 

a) Traballaremos para a redacción de protocolos de actuación a través dos cales os/as  titores/as e o profesorado 
de aula sexan as figuras máis importantes no establecemento dunha relación de confianza e colaboración, 
facilitando espazos, canles e mecanismos que motiven a participación das familias. 

b) Reforzaremos a comunicación coa xunta directiva da ANPA, mantendo polo menos unha reunión trimestral 
e facilitarémoslles ás familias, a través da mesma, información e contactos para a organización e 
financiamento das súas iniciativas (banco de libros, actividades escolares, complementarias e extraescolares, 
captación de fondos …). 

c) Traballaremos para que as  familias accedan á alfabetización dixital, creando un programa de actividades e 
usando ferramentas de comunicación.  

     A Escola de Nais e Pais do IES de Melide procurará:  

a) Promover a participación consciente dos proxenitores no proceso de ensino - aprendizaxe dos seus fillos e 
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fillas, recoñecendo o seu papel fundamental como axentes educativos dentro dunha comunidade. 
b) Favorecer o coñecemento das características e das necesidades dun/ha adolescente para entender o proceso 

de desenvolvemento polo que está a pasar seu fillo ou filla e facilitar que este se produza de xeito integral. 
c) Coñecer as situacións de risco nas que se poden atopar os seus fillos ou fillas. 
d) Dotar aos pais e nais de ferramentas e estratexias que lles permitan afrontar as dificultades e problemas que 

poidan xurdir dentro do ámbito familiar. 
 

3.27.- Incrementar as accións de coordinación cos centros adscritos. 

     Debemos realizar as actuacións necesarias para asegurar unha transición e adaptación fluída do alumnado 
desde a etapa de educación primaria á educación secundaria, a coordinación cos diversos centros implicados e 
adscritos ó IES, a adaptación organizativa dos cursos 5º e 6º de educación primaria e  1º e 2º de ESO e a atención 
especial ás familias deste alumnado. 

     Para iso actuaremos na seguinte liña: 

a) Facilitaremos a continuidade na progresión da acción educativa a través de diferentes mecanismos para 
establecer criterios comúns en aspectos relacionados coa atención á diversidade e con outros que requiren 
de continuidade para seren eficaces (organización de tarefas académicas como os de ter unha axenda en 
común, criterios de organización dos cadernos  e de presentación de traballos, etc.). 

b) Deseñaremos e coordinaremos a información ás familias, promovendo a súa implicación no proceso 
educativo, e compartiremos o seguimento dos casos máis problemáticos cos Servizos Sociais do Concello.  

c) Coordinaremos así mesmo os protocolos e informes de transición do alumnado con accións de acollida, así 
como os de cohesión do novo alumnado, fomentando a pertenza ó centro e ó grupo. 

d)  Orientaremos ás familias sobre a educación secundaria, a organización do IES e sobre formas eficaces de 
apoio ao alumnado e de relación co centro. 

e) Responderemos do mellor xeito posible como centro de ensino secundario ás necesidades e expectativas do 
alumnado, dispoñendo de toda a información existente e utilizable sobre os grupos que acceden á ESO e 
deseñando a organización e distribución dos/as alumnos/as dende a análise e o estudo das súas necesidades 
educativas (tendo en conta, obviamente, a traxectoria na etapa anterior), sempre coa finalidade de acadar 
unha axeitada atención á diversidade. 

3.28.- Consolidar e ampliar as relacións coas institucións e organismos locais, incluíndo a 
entidades e empresas privadas. 

     Será obxectivo prioritario aproveitar os recursos materiais e humanos dispoñibles da nosa contorna física e 
virtual, de xeito que poidamos colaborar en iniciativas de interese para a comunidade educativa e ampliar a 
proxección externa do IES de Melide. Para acadalo: 

a) Seguiremos promovendo acordos de colaboración co concello de Melide e comunidades limítrofes a través 
das diferentes concellerías para mellorar a atención ós/ás discentes en aspectos relacionados coa atención 
sociosanitaria, cultural e deportiva.  
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b) Abriremos as instalacións do centro, na medida do posible, a toda a comunidade educativa e a calquera outra 
institución cultural, social ou docente sen ánimo de lucro da nosa comarca para que, a través do goberno 
local poidan facer usos puntuais das mesmas con fins culturais ou deportivos. 

c) Empregaremos diferentes vías de información sobre a oferta educativa ou as actividades do centro e 
comunicarémonos coa comunidade educativa e co entorno do IES a fin establecer relacións estables coas 
empresas colaboradoras en xeral, e, particularmente, coas relacionadas coa formación en centros de traballo.  

d) Daremos conta das nosas actividades a medios de comunicación escritos e audiovisuais, atendendo 
especialmente a programas de colaboración con Radio Melide e cos xornais da comarca. 

e) Seguiremos promovendo acordos de colaboración con outros centros educativos cos que intercambiar 
servizos, formación ou proxectos específicos. 

4.- DIFUSIÓN DO PEC 
     Os aspectos máis relevantes do Proxecto Educativo do Centro serán difundido entre toda a comunidade do 
seguinte xeito: 

a) Depositaranse copias dilixenciadas en dependencias do IES e entregaranse exemplares a representantes dos 
sectores educativos.  

b) Entregaráselle unha copia ao profesorado no claustro de inicio de curso. 
c) Estudaranse nas titorías baixo o Plan de acción titorial (PAT). 
d) Informarase sobre os aspectos máis salientables dos mesmos ás familias na reunión inicial de curso. O 

profesorado titor entregará unha copia. 
e) O Secretario do centro fará entrega dunha copia das normas ao persoal non docente. 
f) Publicarase na páxina web e daranse a coñecer a través dun programa en base a diferentes proxeccións na 

pantalla do corredor da planta baixa á hora de entrada e nos recreos.  
g) Publicarase un resumo en formato tríptico para achegar a toda a comunidade educativa. 

 

5.- SEGUIMENTO, AVALICIACIÓN E ACTUALIZACIÓN DO PEC 
     O proxecto aquí redactado terá un carácter aberto e flexible, con atención á filosofía de traballo baseada no 
liderado compartido que se bocexa no primeiro capítulo. A partir de aí, cos recursos axeitados, poderase detectar, 
controlar e reaxustar aqueles aspectos que fosen necesarios para a boa marcha da xestión do IES de Melide. 

     O Consello escolar do IES de Melide será coherente co proceso de ensino de calidade que se desexa 
desenvolver no centro e valorará o grao de cumprimento do PEC e dos plans que o integran en relación ós 
obxectivos  e liñas de actuación comentados, dando conta de logros e fracasos e das accións realizadas para 
mellorar o grao de satisfacción da comunidade escolar.   

     Empregaremos para a súa avaliación procedementos baseados nunha observación  planificada, sistemática e 
rexistrada, e recorreremos así mesmo a sistemas de valoración obxectivos que quedarán reflectidos en informes 
e estatísticas.  
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     Serán todos os sectores da Comunidade Educativa, a través de enquisas de satisfacción, os que avalíen e fagan 
un seguimento deste proxecto, e corresponderá a todos os membros da comunidade educativa axudar a 
consolidar os acertos e a corrixir os eventuais problemas de organización e funcionamento.  

     A información recollida das distintas fontes e documentos será procesada e reflectirase na memoria final para 
dirixir as accións formuladas na PXA do curso seguinte e facer os cambios  necesarios no PEC en pro dun proceso 
de continua mellora.  

     Contaremos con indicadores de logro que analizarán, entre outros aspectos:  

a) A coordinación de procesos didácticos encamiñados a unha aprendizaxe que garanta a equidade e a 
excelencia, así como o grao de desenvolvemento do traballo curricular por proxectos e as estratexias 
metodolóxicas postas en práctica para a adquisición das competencias clave. 

b) A organización de actividades complementarias e extraescolares en base a criterios de idoneidade curricular.  
c) A dinamización dos órganos colexiados de goberno e de coordinación docente do centro e o impulso da 

participación nestes dos diversos colectivos da comunidade educativa.  
d) O nivel de consenso acadado na revisión dos documentos organizativos e pedagóxicos do centro, así como 

nos relativos á convivencia. 
e) A xestión dos recursos humanos e de equipamento para proporcionar unha oferta educativa atractiva.  
f) O impulso de programas e iniciativas de innovación e formación que melloren o funcionamento do centro.  
g) Os datos aportados pola Consellería sobre a diagnose e o seguimento da convivencia escolar a través da 

información recollida, vía cuestionario, entre os distintos sectores da comunidade educativa (dirección, 
alumnado, profesorado, familias e persoal non docente). 

h) O compromiso da comunidade escolar coa nova formulación da aplicación das TICs. 
i) A dispoñibilidade para atender ó alumnado e ás súas familias, ofrecendo información e respondendo ás súas 

demandas. 
 
 
 
 
 
Aprobación do PEC 

     Este Proxecto Educativo de Centro foi avaliado positivamente e aprobado en Consello Escolar o día 27 de 
novembro de 2018. Correspóndelle ao Claustro de profesorado avaliar e aprobar a concreción do currículo e todos 
os aspectos educativos deste proxecto. 

     Calquera reforma do establecido neste Proxecto Educativo de centro seguirá este mesmo procedemento, 
nos termos legais establecidos.  
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