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Capítulo I 
 

Plan anual 
 

Obxectivos específicos para o curso académico 

Medidas a desenvolver para a súa consecución 

Recursos previstos para o efecto 
 

1.1 Introdución: 
 

 

• Alumnado matriculado: 

Ensinanza Cursos Matrícula 
15-10-2020 Total 

ESO 

1.º ESO 58 

197 
2.º ESO 43 

3.º ESO 45 

4.º ESO 51 

Bacharelato 

1.º bacharelato Ciencias 34 
57 

106 
1.º bacharelato Humanidades e ciencias sociais 23 

2.º bacharelato Ciencias 20 
49 

 2.º bacharelato Humanidades e ciencias sociais 29 

Ciclo formativo de grao superior 1.º CSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade 
O ciclo formativo é de oferta bienal (en 2020-2021 impártese 1.º curso) 19 19 

  Total 322 
 

 

• Plantilla docente: 

Especialidade docente Profesorado total Destino definitivo 
Destino provisional 

Praza con titular Praza provisional 

590001 Filosofía 1  1  

590002 Latín 1   1 

590004 Lingua castelá e literatura 4 3 1  

590005 Xeografía e historia 3 3   

590006 Matemáticas 5 5   

590007 Física e química 2 1  1 

590008 Bioloxía e xeoloxía 3 3   

590009 Debuxo 2 1  1 

590010 Francés 2 2   

590011 Inglés 4 4   

590016 Música 1  1  

590017 Educación física 3 2  1 

590018 Orientación educativa 1   1 

590019 Tecnoloxía 3 2  1 

590053 Lingua galega e literatura 3 1 2  

590061 Economía 2 1  1 

590102 Análise e química industrial 2 1  1 

591208 Laboratorio 2   2 

597060 Pedagoxía terapéutica 2 1  
1 

Compartida co CEIP Plurilingüe 
Santa María 

702400 Relixión católica 1 1  + 1 do IES P. Castro da Uz 

Total 47 31 5 11 
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• Persoal de administración e servizos: 
 

Auxiliar administrativo 1  

Persoal subalterno (conserxes) 2  

Persoal de limpeza 4  

Coidadora (auxiliar técnica educativa) 1  

Auxiliar de conversa (Inglés) 1 Compartida co IES de Ortigueira. O centro base é o IES Moncho Valcarce. 

 

 

 

1.2 Obxectivos xerais do curso. 
a. Traballar na mellora da convivencia de todos os membros da comunidade educativa. 

b. Contribuír á mellora do nivel académico do alumnado. 

c. Potenciar e organizar as actividades e servizos do centro. 

d. Realizar melloras nas instalacións do centro. 

e. Mellorar a comunicación interna do centro e deste co seu entorno (social, educativo, económico, 

institucional, profesional, cultural, deportivo, etc.). 

 

1.3 Obxectivos específicos do curso. 

 Obxectivos Medidas a desenvolver 
Recursos dispoñibles 

Colaboración de persoas e entidades 

1 

Mellorar a comprensión lectora e a 

expresión escrita do alumnado, para 

facilitar a asimilación dos contidos das 

diversas áreas. 

- Actividades que reforcen o nivel de 

comprensión lectora do alumnado. 

- Máis actividades de expresión oral e 

escrita. 

- Programas educativos e formativos. 
- Materiais didácticos. 

- Fondo bibliográfico. 

- Internet. 

- Club de lectura (se o hai). 

2 

Aprobar e poner en marcha o Plan de 

Igualdade 

Analizar a situación do alumnado do 

centro. 

Determinar as medidas a implantar. 

- Seminario de traballo (10 profesoras e 

profesores), organizados nun PFPP 

(plan de formación permanente do 

profesorado), coordinado polo CFR 

(Centro de Formación e Recursos) de 

Ferrol. 

- Colaboración de todo o profesorado. 

- Traballo do Departamento de 

Orientación. 

- Aportacións do resto de membros da 

comunidade educativa. 

- Colaboración da Administración 

educativa con competencias na materia. 

- Colaboración de expertos na materia 

alleos ao centro. 

3 

Dinamizar o funcionamento da xunta de 

delegadas e delegados de alumnado. 

Establecer as reunións periódicas 

correspondentes para tratar de 

convertila nunha vía de información e 

comunicación eficiente. 

- Colaboración do alumnado elexido 

delegado e subdelegado de clase. 

- Traballo de xefatura de estudos e do 

resto do equipo directivo. 

4 

Promocionar a utilización da biblioteca 

mediante a planificación de actividades 

de animación á lectura e continuar coa 

mellora tanto de infraestructuras como 

de fondos; tal e como se establece no 

Proxecto de Biblioteca do centro 

acollido dentro do Plan Anual de Mellora 

de Bibliotecas Escolares da Consellería 

de Educación. 

As actuacións previstas aparecerán 

recollidas nun documento adxunto ao 

capítulo III desta programación xeral 

anual. 

- Profesorado do equipo de biblioteca. 

- Resto do profesorado. 

- Alumnado. 
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 Obxectivos Medidas a desenvolver 
Recursos dispoñibles 

Colaboración de persoas e entidades 

5 

Continuar a colaborar co Concello no 

programa de apertura de centros 

educativos públicos fóra do horario 

lectivo e abrir o centro ao seu entorno 

para determinadas actividades, 

contribuíndo así a mellorar a imaxe 

externa do mesmo. 

Colaborar coas iniciativas que poidan 

xurdir. 

Colaboración do Concello e de 

entidades deportivas e culturais da 

localidade. 

6 

Colaborar cos Servizos sociais do 

Concello na organización de distintos 

programas de educación. 

Intervención na aula por parte de 

persoal especializado baixo a 

coordinación do Departamento de 

Orientación. 

Colaboración do Concello e do 

Departamento de Orientación. 

7 

Colaboración coa Concellería de 

Xuventude do Concello para difundir 

información ao alumnado. 

Favorecer a difusión de dita información. Colaboración do Concello. 

8 

Promover a colaboración cos outros 

centros da localidade para a realización 

de actividades conxuntas. 

Actividades deportivas, visitas 

didácticas, actos culturais, promoción 

das ensinanzas do CS de Laboratorio, 

etc. 

Colaboración dos outros centros 

educativos da localidade e de 

localidades próximas. 

9 

Continuar a colaborar coa ANPA na 

organización de distintas actividades 

que sexa posible realizar dada a 

situación actual poñendo á súa 

disposición os recursos do centro. 

Organización conxunta de distintas 

conmemoracións e cesión de 

instalacións. 

Colaboración da ANPA e das familias do 

alumnado. 

10 

Mellora no acondicionamento das aulas, 

en función dos recursos económicos 

dispoñibles. 

Mellora no sistema de son do salón de 

actos. 

 

Mellorar o acondicionamento informático 

das aulas. 

 

Reparación integral do pavillón e das 

goteiras. 

Recursos propios do centro. 

Recursos da Administración educativa. 

11 

Continuar a mellorar  a páxina web do 
centro como canle de comunicación 
directa e rápida coas familias e co 
entorno. 

- Utilizar a web para dar toda a 
información posible á sociedade. 
- Promocionar o centro e a súa oferta 
educativa. 

- Traballo do equipo directivo. 

- Colaboración de todos os sectores da 

comunidade educativa. 

12 

Promover a colaboración, dentro do 
Consello Escolar Municipal, con todos 
os axentes da comunidade educativa 
local, para a análise, debate e, de ser o 
caso, propostas para a mellora da rede 
de centros e da oferta educativa da 
localidade. 

- Analizar a rede de centros educativos 
de As Pontes. 
- Realizar propostas para a súa mellora. 

Todos os axentes da comunidade 

educativa local. 

13 

Contemplar a atención á diversidade 
nos casos de alumnado con dificultades 
de aprendizaxe e dun xeito 
individualizado, e con especial atención, 
aos casos de maior grao de dificultade. 

- Plan de atención á diversidade. Departamento de Orientación. 

14 

Avaliar os itinerarios de materias de 
ESO e bacharelato e actualizalos, se é 
o caso. 

Dedicarlle as sesión de CCP e claustro 
necesarios. 

Toda a comunidade educativa. 

15 

Fomentar a formación do profesorado e 
o traballo en equipo. 

Organización de actividades formativas 
para realizar en equipo. 

Profesorado. 

16 

Promover e impulsar a solicitude de 
formación para o profesorado en 
igualdade de oportunidades para homes 
e mulleres. 

- Solicitude de proxectos e programas 
internos de formación. 
- Plan Proxecta. 

- Comunidade educativa. 

- Concello de As Pontes. 

17 

Analizar os resultados académicos das 
últimas ABAU e propoñer  medidas. 

Reunións periódicas para analizar as 
causas dos resultados. 

Todo o profesorado. 
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Horario xeral do IES 
 

Horario lectivo: 
 
1.º CS Laboratorio: 1.º curso do ciclo formativo de grao superior CSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade (oferta bienal). 

 

Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres 

1 
08.30 
09.20 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

2 
09.20 
10.10 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

10.10-10.30 Primeiro recreo 

3 
10.30 
11.20 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

4 
11.20 
12.10 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

12.10-12.30 Segundo recreo 

5 
12.30 
13.20 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

6 
13.20 
14.10 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

7 
14.10 
15.00 

 - 1.º CS Laboratorio - 1.º CS Laboratorio - 1.º CS Laboratorio - 1.º CS Laboratorio 

 

8 
16.20 
17.10 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

    

9 
17.10 
18.00 

- ESO 
- Bacharelato 
- 1.º CS Laboratorio 

    

 
 

 

Horas e condicións da dispoñibilidade de uso das instalación para o alumnado: 
 

 Fóra do horario lectivo as instalacións deportivas do centro (pavillón deportivo) son utilizadas por 

entidades privadas que o solicitan de acordo co protocolo existente ao efecto e que contan coa autorización 

do Consello Escolar. 
 

 

Horas e condicións en que o centro permanecerá aberto para a comunidade escolar fóra do horario 

lectivo: 
 

 Previa solicitude, o Consello Escolar concede autorización para o uso das instalacións deportivas 

fóra de horario lectivo. Actualmente hai dúas entidades que realizan actividades: 

 

- Club de Atletismo Olympo e membros do Club de Rugby Fendetestas 

- Club de Baloncesto As Pontes 

- Club Patín As Pontes 

- Hockey Club As Pontes 

 

 Condicións dos concesionarios da autorización: 

-Comprometerse a facer un axeitado uso das instalacións. 

-Responder dos danos causados nas instalacións imputables ao seu mal proceder. 
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-Garantizar que todas as persoas participantes nas actividades para as que se solicita autorización están 

cubertas polos correspondentes seguros, eximindo ao centro educativo de calquera responsabilidade ante 

lesións ou accidentes. 
 

 

Horario de verán: de 09.00 a 14.00 h. 
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Organización dos servizos complementarios 

(transporte escolar; comedor) 
 

Número de alumnado transportado 

Total: 213 
 
IES Moncho Valcarce: 152 
 

IES Plurilingüe Castro da Uz: 61 (usuarios/as extraordinarios/as) 

Número de rutas 9 

Itinerarios 
Achégase documento en pdf coa relación de itinerarios, paradas e 
alumnado transportado. 

Comedor escolar 
CEIP Plurilingüe A Magdalena 
Día da semana: luns 
Comensais: 22 
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Capítulo II 
 

Documento de organización do centro (DOC). 
 

 Está composto por arquivos xerados desde a aplicación XADE: enviaranse por correo electrónico á 

Inspección Educativa de Ferrol. 

Inspector de Educación actual: Santiago Sobrino Josenje. 

 O DOC impreso, asinado e selado enviarase por correo postal ao Servizo Territorial de Inspección 

Educativa de Ferrol. 
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Capítulo III 
 

Programa anual de actividades complementarias e extraescolares 

 

 Achégase un arquivo coa relación de actividades complementarias e extraescolares propostas polos 

departamentos didácticos e por Vicedirección, aprobadas polo Consello Escolar na sesión do 15 de outubro 

de 2020. 
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Organización, funcionamento e horario da biblioteca 

2020-2021 
 
Equipo da biblioteca: 
 

 Xaquín  Manuel López Campo (Relixión). Coordinador xeral. 

 Rosario Rodríguez Fernández (Lingua Castelá e Literatura). 

 Diana Aradas Blanco (Lingua Castelá e Literatura): coordinadora do Club de lectura. 

 

Horario: 
Hora Luns Martes Mércores Xoves Venres 

1 
08.30 
09.20 

     

2 
09.20 
10.10 

    
Xaquín López Campo 

(Coordinación) 

1.º recreo 
10.10-10.30 

Rosario Rodríguez 
Fernández 

Diana Aradas Blanco 
 

Xaquín López Campo Xaquín López Campo 
Rosario Rodríguez 

Fernández 

3 
10.30 
11.20 

  
Xaquín López Campo 

(Coordinación) 
 ) 

4 
11.20 
12.10 

     

2.º recreo 
12.10-12.30 

Diana Aradas Blanco Xaquín López Campo Xaquín López Campo Diana Aradas Blanco Diana Aradas Blanco 

5 
12.30 
13.20 

     

6 
13.20 
14.10 

     

 
Por mor da situación sanitaria da Covid-19 non se estipula no horario xeral reunión presencial 

do equipo da biblioteca. A actividade propia da biblioteca queda remitida á espera da evolución da 
pandemia sanitaria ó empréstimo de fondos baixo cita previa no horario de recreos e baixo o protocolo 
sanitario establecido. 
 

Liñas prioritarias de actuación en relación coa organización e a xestión. 

• Continuarase coa catalogación no MEIGA dos novos fondos e co expurgo e/ou 
reordenación dos fondos existentes. 

•  Seguiremos a darlle visibilidade nun espazo específico as lecturas obrigatorias dos 
distintos departamentos, co fin de facilitarlle ao alumnado a súa localización. 

• Continuaremos coa mellora, na medida do posible, do espazo e o mobiliario da 
biblioteca. 

• Seguiremos a renovar e completar os fondos existentes en función das necesidades e 
actividades dos departamentos, as novidades e preferencias dos lectores. Evidentemente, 
serán relevantes todas as suxestións que os usuarios, tamén a título individual, nos fagan 
chegar, ben a través do enderezo electrónico (biblio.moncho.valcarce@gmail.com),  da 

mailto:biblio.moncho.valcarce@gmail.com
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Caixa de Suxestións, ou no propio posto de atención da Biblioteca. Á hora de decidir as 
novas adquisicións, contarán con prioridade os títulos que os diferentes departamentos 
establezan como lecturas obrigatorias. 

• Solicitaremos dos departamentos as súas suxestións na catalogación do campo 
“materias”, pola importancia para a consulta da OPAC e a información e a formación de 
usuarios. 

• Procuraremos a implicación dos departamentos na localización e coñecemento dos 
fondos para a súa incorporación ao rexistro centralizado, segundo a CDU. 

• Afondaremos na mellora e actualización do noso blogue 
(http://bibliomoncho.blogspot.com) e potenciaremos a visita e consulta de blogues das 
distintas bibliotecas escolares dos centros galegos. 

• Na medida da dispoñibilidade horaria do persoal, aspiramos a manter a biblioteca aberta 
un maior número de horas do que estivo este curso académico. 

• Continuará a ser función do profesor responsable da biblioteca coordinar e distribuír as 
diferentes tarefas nunha hora semanal de reunión do equipo. 

• As normas de funcionamento da biblioteca fundaméntanse no respecto básico ás 
persoas e ao material. Queremos que a biblioteca sexa un ámbito que promova actitudes 
responsables e autonomía no uso dos bens comúns que acolle a Biblioteca. As facilidades 
para o préstamo haberán de seguir a ser totais. 

• Atenderemos todas aquelas análises, iniciativas e propostas que se nos fagan chegar. 

• Fomentaremos a expresión e a creatividade a través das distintas actividades que se 
vaian desenvolvendo ao longo do curso. 
 
 

Propostas de dinamización e promoción dos recursos da biblioteca. 

•  Seguiremos a dar visibilidade tanto os recursos dispoñibles na biblioteca como os novos 
fondos. 

• Procuraremos que a participación do alumnado prosiga sendo activa nas diferentes 
actividades  promovidas desde a Biblioteca (Club de Lectura, Mercado Solidario, 
concursos, exposicións, obradoiros...). 

• Darémoslle continuidade aos certames de creación literaria e de ilustración que veñen 
desenvolvéndose desde hai varios anos, para promover a lectura de textos elaborados 
polo propio alumnado así como a reflexión sobre o proceso da escrita. 

• Continuaremos a colaborar cos distintos departamentos na adquisición de materiais e na 
realización das distintas actividades. 

• Continuaremos a dar a coñecer as normas de funcionamento da Biblioteca, subliñando a 
conveniencia do seu cumprimento para lograrmos unha mellor convivencia e eficiencia. 
Farase especial relevancia no uso didáctico dos ordenadores da biblioteca durante os 
períodos de recreo do alumnado. 

• Fomentaremos que o profesorado empregue os recursos dispoñibles na biblioteca para 
o desenvolvemento curricular  da súa materia.   

• Apoiaremos e colaboraremos nos proxectos e actividades que se desenvolvan no 
centro. 

• Seguiremos a contribuir á adquisición das competencias básicas do alumnado e á súa 
alfabetización múltiple a través das distintas actividades organizadas así como desde a 
materia de libre configuración Investigación e tratamento da información  impartida en 2º 
de ESO. 
 
 
 

http://bibliomoncho.blogspot.com/
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Formación de usuarios e adquisición da competencia informacional 

• Daremos a coñecer a Biblioteca ao alumnado novo no centro. Seguiremos propoñendo 
aos profesores de primeiro curso da ESO que nas primeiras semanas do curso 
académico visiten, segundo o protocolo establecido, cos seus alumnos a biblioteca para 
un mellor coñecemento da mesma: presentación de espazos e recursos, información 
sobre os horarios, o servizo de préstamo, as normas de uso e sobre os fondos (sistema 
de clasificación e localización). Aproveitaranse estas visitas para facer o carné de lector. 

• Continuaremos a ofrecer información, buscando a coordinación co EDLG, sobre 
concursos de creación literaria dirixidos á comunidade escolar. 

• Seguiremos a divulgar e a favorecer o acceso a publicacións electrónicas a través dos 
nosos blogues, renovando e ampliando os contidos de maneira regular. 

• Promoveremos actividades que fomenten o desenvolvemento das TIC (realización de 
traballos en distintos soportes, busca e selección de información...) e que favorezan a 
expresión e a comprensión escrita e audiovisual. 

• Manteremos os paneis informativos con noticias literarias, recensión de libros, 
novidades, efemérides e procuraremos trasladar esta información tamén aos nosos 
blogues. 

• Animaremos os usuarios/as para que nos trasladen as súas recomendacións e 
suxestións. 

• Continuaranse a traballar as competencias no uso, tratamento e produción de 
información a través  da materia de libre configuración “Investigación e tratamento da 
información” que se oferta en 2º da ESO así como no fomento de actividades que incidan 
nas estratexias de investigación. 
 
 

Propostas de fomento da lectura e desenvolvemento do proxecto lector 

de centro 

• Proseguiremos cos clubes de lectura como estratexia que permite presentar a lectura 
como fonte de coñecemento e disfrute, de maneira voluntaria, ao tempo que axudan á 
socialización arredor da literatura. 

• Procuraremos a dinamización da lectura a través de dispositivos dixitais (a biblioteca do 
noso centro forma parte do proxecto piloto Lectura dixital ELBE.2). 

• Continuaremos coa promoción da afección á lectura na nosa comunidade educativa a 
través da suxestión de lecturas e a información de novidades, ben a través dos nosos 
blogues, ben en espazos especialmente habilitados dentro e fóra da nosa Biblioteca. 

• Contribuiremos á divulgación e promoveremos a participación, como nos anos 
anteriores, nas diferentes actividades relacionadas coa lectura e a creación literaria (e 
artística, nun sentido amplo) que se organicen nos concellos de onde procede o noso 
alumnado. 

• Realizaremos actividades relacionadas coa lectura e, en xeral, coa creación literaria e 
artística para promover o desenvolvemento das competencias básicas. 

• Continuaremos a facer recomendacións de lecturas para todos os niveis, sempre tendo 
como referencia ás programacións didácticas e o Proxecto Lector. 

• En colaboración cos departamentos didácticos e/ou co Equipo de Dinamización 
Lingüística organizaremos exposicións temáticas e realizaremos actividades que 
fomenten a lectura. 

• Conmemoraremos datas e feitos relevantes relacionados de maneira xeral coa lectura. 

• Publicaremos as mellores creacións dos certames que convoquemos no noso blogue 
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e/ou na revista do Club de Lectura El Buk de Monchín. 
 
 

Propostas cara a unha biblioteca inclusiva. 

• Continuaremos a ofertar recursos variados  (acceso ás novas tecnoloxías,  e-readers, 
exemplares suficientes dos libros obrigatorios,...) para que a comunidade educativa poida 
acceder  a eles independentemente das posibilidades de cada un e contribuir así a paliar 
as desigualdades. 

• Colaboraremos co Departamento de Orientación para atender o alumnado con 
necesidades  específicas de apoio educativo, adquirindo o material axeitado e adecuando 
as instalacións para que poida facer uso delas en igualdade de condicións que os seus 
compañeiros e compañeiras.   

• Fomentaremos o respeto á multiculturalidade. 

• Continuaremos a promover actividades que fomenten a convivencia, o respeto, a 
integración, o traballo en equipo, a non discriminación  e a valoración da diversidade. 
 
 

Outras actuacións 

• Se a situación sanitaria derivada do Covid-19 o permite e dentro do marco das 
actividades organizadas polo Club de Lectura, intentaremos de novo organizar para o 
alumnado participante unha viaxe literaria a lugares vinculados cos textos manexados ou 
cos seus autores. 

• Procuraremos colaborar con outras bibliotecas escolares, bibliotecas públicas da 
comarca,  institucións e asociacións (ANPA) para a realización de actividades, ou para 
contarmos coa súa participación e/ou apoio nas organizadas desde a nosa Biblioteca. 

• Colaboraremos co Club de Lectura na elaboración da revista literaria El Buk de 
Monchín. 

• Intentaremos realizar un obradoiro de podcasts e continuar co de creación de guións de 
curtametraxe. 
 

 Procedementos de avaliación 
 

• Atenderemos e estudaremos todas as suxestións que nos cheguen. 

• Seguiremos a elaborar estatísticas sobre o número de lectores e préstamos, o uso dos 
fondos da Biblioteca, as suxestións recibidas e a valoración das propostas feitas polo 
equipo da Biblioteca, para contrastármolas cos de anos anteriores e así poder comprobar 
cal é a tendencia que seguimos durante este período. 

• Continuaremos a valorar o uso da Biblioteca por parte do profesorado como recurso 
pedagóxico (inclusión no horario escolar; uso dos materiais para a práctica educativa...) 

• Mediante unha enquisa programada para o mes de xuño coñeceremos a valoración dos 
usuarios da biblioteca sobre o seu funcionamento. 

• Ao finalizar o curso académico, recolleremos nun informe as conclusións derivadas. 
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Programa de formación do profesorado no centro: 
 

 

PFPP 2020-2021 
Plan de formación permanente do profesorado 

 

1. Título: Seminario IGUÁLA-T 

Coordinadora: Virginia Alonso San Eloy 

Obxectivos: 

• Desenvolver accións que fomenten a coeducación, a promoción do respecto pola diversidade afectivo-

sexual, a prevención da LGTBIfobia e outras medidas semellantes relacionadas coa convivencia. 

• Formar no coñecemento e valoración da diversidade afectivo-sexual para acadar unha convivencia 

democrática e respectuosa coas diferencias. 

Profesorado participante: 12. 

Datas e duración: outubro de 2020 ao 31 de maio de 2021. 
 

 

 

 

Plan Proxecta 2020-2021 
 

1. Título: Protexe o teu medio 

Coordinadora: Bibiana Pacios Penelas 

Número: 20802 

Obxectivo pedagóxico: Formar unha comunidade global de profesorado, alumnado e científicos/as 

traballando na tarefa común de coñecer mellor a calidade do aire e das augas, mellorar o currículum do 

alumnado en temas medio ambientais e das ciencias da Terra e promover a investigación na escola. 

Profesorado: 4 profesoras do ciclo formativo de grqao superior Laboratorio de análise e de control de 

calidade. 

Datas e duración: todo o curso 2020-2021. 
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Programa de formación en centros de traballo (FCT) 

Relación de alumnado indicando a empresa á que van 

Fases nas que se vai desenvolver a acción 

Calendario 
 

1.º curso do ciclo formativo de grao superior CSQUI01 

Laboratorio de análise e de control de calidade 

 

 En 2020-2021 só se imparte 1.º curso do ciclo. O módulo de FCT realízase en 2.º 

curso. 

 
 

2.º CSQUI01 

Laboratorio de análise e de control de calidade 

2018-2020 

Empresa na que realizará o módulo de FCT 
Formación en centros de traballo: 1-10-2020 / 18-12-2020 

 

Asignación de centros de traballo 

1 Laura Pereira Couso Noresga, S. L. Vigo 

 

 

Calendario 
Período de Formación en centros de traballo (FCT; 384 h; 48 xornadas) e Proxecto 

Empeza o módulo de FCT 1-10-2020 

Acaba o módulo de FCT 18-12-2020 

Entrega do Proxecto ao titor do ciclo formativo Semana do 7 ao 11-decembro-2020 

Exposición do Proxecto ante o equipo docente Semana do 14 ao 18-decembro-2020 

Sesión de avaliación Xoves 17-decembro-2020 
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Capítulo IV 
 

Orzamento do centro 

 

Achégase un arquivo en formato pdf que recolle o orzamento do centro para o exercicio económico 

2020. 
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Anexo I e anexo II 
 

 

 

PE/modificacións/observación de que segue vixente 
 

 Continúa vixente o Proxecto Educativo de Centro. Non foi modificado no último ano. 
 

 

 

 

 

PC/modificacións/observacións de que segue vixente 
 

 Non houbo modificacións desde a realizada en maio de 2018 nas NOF (Normas de organización e 

funcionamento), referente á utilización do teléfono móbil polo alumnado dentro do recinto escolar. 
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Programas ou plans anuais de lectura (anexo V) 
 

 

 

 En 2020-2021 non hai convocatoria para organizar os clubes de lectura. 
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Plan de integración das TIC (anexo VI) 
 

Achégase o arquivo correspondente (Plan de integración das TIC). 
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Decreto 79/2010 

 

Addenda do proxecto lingüístico (artigo 14.4) 

Actividades que se van a desenvolver para o fomento e dinamización da lingua 

galega 

 

 Documento anexo: Programación do EDLG 2020-2021. 
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Orde do 12 de maio de 2011 (centros plurilingües / auxiliares de conversa) 
 

Mecanismos de seguimento e avaliación do programa (só centros plurilingües) 
 

 O IES Moncho Valcarce non é centro plurilingüe. 
 

 

 

 

 

 

 

Mecanismos de seguimento e avaliación (só centros con auxiliares de conversa) 
 

 

 Hai unha auxiliar de conversa: Gwen Cross Daid, de nacionalidade británica. 

 

A avaliación de todos os aspectos relativos á experiencia da persoa auxiliar en Galicia, quedará 

reflectida nos seguintes documentos: 
 

1. Informe do centro, redactado polo profesorado que traballou co auxiliar, a coordinadora da sección 

bilingüe, co visto e prace da persoa directora. Este informe emitirase ao final do curso escolar. 
 

2. Informe final do auxiliar sobre a súa experiencia que se remitirá á Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa. 

 

 

 

 

 

 Hai concedida unha sección bilingüe: 

Curso: 3.º ESO 

Materia: Tecnoloxía 

Idioma: Inglés 

 

 En 2020-2021 non hai alumnado para a sección bilingüe. 


