
    
Empezamos logo!!!             12:01

Si, pero non para todos e deberase pagar 5 euros de 
fianza que devolverán no final do curso se están nas  

mesmas condicións que cando empezou o curso.          
                                             12:02

En cada materia temos que ir as aulas ou veñen os 
profesores á nosa aula?                            12:03

Na maioría dos casos permaneceredes nas aulas, agás 
nalgunhas como relixión ou bioloxía. 12:03

Cantos recreos teremos e canto duran?
                                                          12:04

Teredes dous recreos de 20 minutos. 12:04

BENVIDOS AO IES MONCHO VALCARCE
6º de Primaria/1º de ESO

Ola!!!... queda moi pouquiño para que empecemos a 
etapa  de secundaria e temos unhas preguntas que 

facervos...                                             12:00

ok... Preguntádenos o que queirades. Aínda que só 
levamos  aquí un ano,  xa sabemos como  funciona o 

instituto.                                         12:01

                                            12:04

Teremos consignas para gardar as 
nosas pertenzas?                                        
12:01

As veces, as pechaduras dan problemas.     12:02

Debe permanecerse dentro da aula coa porta aberta 
mentres se agarda polo seguinte profesor. 12:03



Como están organizados os horarios?...                   
                                                                        12:07

Hai seis clases de 50 minutos, de cada dúas un recreo e 
os luns, dúas clases pola tarde despois de comer. 

                                                     12:08

Organízanse dependendo do número de 
alumnos. Será en varias clases entre 20-22 alumnos .

                                                    12:09

A metodoloxía empregada será a través 
do libro de texto, apuntes ou a través das TIC?

                                            12:10

Depende do profesor. En todas hai libro de 
texto ademais, algúns dan apuntamentos e fichas.     

                                                         12:10 

Estaredes todos xuntos e podedes xogar ao futbol, 
ao futbolín, ir a cafetería, etc.  12:06

                                        12:08

Estamos todos os cursos xuntos no mesmo patio?     
                                                                          12:05

...e que se pode facer?                                12:05

O que non se pode facer é sair do  centro nin correr 
dentro do edificio.                                     12:06

...de canto tempo son as sesións?...                12:07

...e cantos profesores imparten clase?     12:07

Nalgunhas clases usaredes ordenador.    12:11

                                             12:05

Como se organizan os grupos de 1º 
de ESO para A, B ou C?               12:09



Sí: conversa ou reforzo de inglés e francés e tamén 
reforzo de mates, bioloxía e lingua castelá, iniciación á 

educación musical, investigación e tratamento da 
información e oratoria.                      12:12

Hai un protocolo para os casos de acoso pero ao 
longo deste curso non houbo que utilizalo.

                                            12:13

Non cambia moito o nivel . Se estudades e vos 
esforzades, aprobaredes sen problemas.

                                 12:14

Podemos levar o teléfono móvil ao 
Instituto e utilizalo?            12:15

Durante as clases non e, ademais,  terán que estar 
apagados e gardados; agás dalgunhas clases nas 

que , baixo o permiso do profesor o poidades usar 
como calculadora.        12:17

Influirá a nosa actitude e asistencia nas 
cualificacións finais?                    12:18

Moito. Estar atento as explicacións falicitará
o voso estudo e se traballades ben na aula 
poderedes levar menos traballo para casa.

                                          12:19

Cales son os motivos de execución dun  
parte de incidencias?            12:20

Vamos a ter materias novas das cales 
tiñamos que elixir?                            12:11

O nivel de dificultade das materias é moi 
elevado?                                               12:14

 
 

Durante o recreo si poderedes usalos.   12.17

Non poderedes nin sacar fotos nin gravar.  12:18

Que prevención  existe ou que medidas existe 
para o acoso escolar?                12:13



Hay dous tipos de medidas ante o mal comportamento: 
incidencias e as amoestacións.         12:21 

Se vos portades mal, non tedes ningunha saída 
extraescolar.                           12:26

Como se organizan as aulas e de que recursos
 educativos dispoñen?...                              12:27

Este ano hai tres clases duns vinte alumnos. 
                                                                  12:27

Mediante citas concertadas polos pais ou polo titor. Pero 
tamén poden comunicarse mediante chamadas de 

teléfono ou notas.                               12:29

Grazas por axudarnos!!!                 12:30

                 12:30

As incidencias son máis leves e aplícanse por mal 
comportamento, non atender na clase, non querer traballar, 
contestar de forma inapropiada...              12:22

...Ou por situacións máis graves: agresión física, 
maltrato do material escolar, usar o móbil na aula ou 
faltar ao respecto ós profesores.        12:24

Hai ordenadores (aínda que van bastante lentos), unha 
pizarra dixital e outra tradicional, consignas e algúns 
dicionarios.                                                              12:28

                                 12:23

As amoestacións aplícanse cando se acumulan
  Incidencias.                                           12:23               

Que tipo de saídas extraescolares se realizarán
 e quen as organizará?                                  12:25

Como funcionan as titorías para  trasladar 
 a información aos pais?                                   12:28       
                                                                                             


