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CAPÍTULO I 

DOCUMENTO 1: PLAN ANUAL   

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 2020-2021 

1. Crear contornas escolares saudables e seguras, promocionar estilos de vida saudable e 

hábitos de protección e hixiene 

2. Avanzar na educación dixital do alumnado e na implantación das TICS na dinámica do centro 

para poder garantir a continuidade do proceso de ensino-aprendizaxe a través de medios 

telemáticos ante a posibilidade dun confinamento total ou parcial.  

3. Velar pola convivencia e o fomento de actitudes democráticas, tendo en conta o Plan de 

Convivencia e os protocolos publicados pola Consellería de Educación. 

4. Concienciar ao alumnado e a toda a comunidade educativa sobre a importancia  de respectar, 

manter e desfrutar o medio natural. 

5. Velar por que toda a comunidade educativa traballe e se relacione dende unha perspectiva 

coeducativa  para superar estereotipos sexistas, potenciar relacións igualitarias e previr a 

violencia de xénero. 

6. Avanzar na educación dixital do alumnado e na implantación das TICS na dinámica do centro.  

7. Avanzar no impulso da aprendizaxe das linguas estranxeiras,  habendo seccións bilingües en 

lingua inglesa na materia de Bioloxía e Xeoloxía en 1º , 3º e 4º e  auxiliar de conversa en lingua 

inglesa. 

8. Continuar no desenvolvemento do Proxecto Lector, concretándoo no Plan Anual de Lectura, 

no que se inclúe o proxecto de mellora de Biblioteca Escolar, o Club de Lectura e o uso da 

“Hora de ler”. 

9. Favorecer o desenvolvemento científico-tecnolóxico do alumnado. 

10. Promover a formación do profesorado de cara á mellora do noso traballo. Continuar coa 

formación do persoal docente no centro para que se faga un uso optimizado das ferramentas 

Edixgal, e da formación necesaria para os diferentes plans e proxectos a desenvolver no 

centro no presente curso 2018-2019. 
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11. Fomentar a coordinación do profesorado. 

12. Mellorar a participación do alumnado na vida do centro. 

13. Mellorar a participación das familias na vida do centro.  

14. Afondar na coordinación co noso centro adscrito CEIP “San Roque” e coordinar as nosas 

actuacións con outros centros educativos do contorno; así, como con institucións e 

organismos. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA CADA OBXECTIVO 

Crear contornas escolares saudables e seguras, promocionar estilos de vida saudable e hábitos de 

protección e hixiene.  

1.a) Priorizaremos a seguridade, prevención e hixiene fronte a todas as actividades e obxectivos do 

centro. 

1.b) Nomearemos ao Equipo COVID do Centro que desenvolverán a pertinente formación. 

1.c) Elaboraremos e desenvolveremos o Plan de Adaptación a situación COVID durante o curso 2020-

2021 que regulará todas as medidas de prevención, seguridade e hixiene en todos os espazos e 

actividades do centro. 

1.d) Elaboraremos e desenvolvemento un protocolo de limpeza e desinfección dentro do Plan de 

Adaptación á situación COVID do centro, que establecerá dúas quendas de limpeza: quenda de maña, 

durante o horario lectivo, e quenda de tarde.  

1.e) Durante o presente curso escolar, debido a situación de pandemia e ao tamaño das aulas, 

desdobrarase 1º, 2º e 3º da ESO en tres grupos, para poder manter a distancia de seguridade. Para as 

clases de 4º de ESO usaranse como aulas ordinarias a Aula de Música e a Aula de Usos Múltiples, por 

ter un tamaño maior que as aulas habituais. O uso da Biblioteca e da Aula de plástica adaptarase 

tamén para as clases de Música e os desdobres que sexan necesarios.  

1.f) Instalaranse dúas manparas na Aula de Informática para poder garantir quince postos de 

alumnado coas medidas de prevención e hixiene requiridas.  

1.g) Durante as xornadas de presentación de todos os cursos, organizarase un obradoiro de 

prevención e hixiene a cargo de unha técnica do Hospital Álvaro Cunqueiro. 
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1.h) Dende as sesións de titoría deseñaranse actividades de educación para a saúde que inclúan as 

medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19 e se reforzarán a 

implantación de medidas de hixiene respiratoria.  

1.i) Solicitamos a participación no plan ofrecido dende a Consellería de reparto de froita fresca en 

dous períodos de 10 días. O primeiro en Febreiro e o segundo o en xuño. É o cuarto ano que 

participamos no programa. 

 

Avanzar na educación dixital do alumnado e na implantación das TICS na dinámica do centro para 

poder garantir a continuidade do proceso de ensino-aprendizaxe a través de medios telemáticos 

ante a posibilidade dun confinamento total ou parcial.  

2.a) Proxecto Edixgal en 1º e 2º ESO para avanzar na mellora da educación dixital do alumnado.  

2.b) Crearemos cursos virtuais para cada materia e nivel en Edixgal para 1º e 2º e na Aula Virtual para 

3º e 4º ESO. Tal como reflicte o Plan de Continxencia do Centro e o acordo TICs de claustro do día 9 

de setembro de 2020, os cursos creados terán unha arquitectura básica común e unha estrutura 

unificada para todo o centro, así como un plan normalizado de presentación de temas e  entrega de 

tarefas. O profesorado elaborará os seus cursos dentro do PFPP do centro con un grupo de traballo 

que comezará o 24 de setembro. 

2.c) Fomentaremos a utilización das novas tecnoloxías para facilitar a dinámica xeral do centro: Uso 

de Abalar Móbil  para as comunicación coa familia e para o profesorado. 

2.d) Segundo o estudo dos nosos orzamentos, daremos prioridade a mellorar o equipamento 

informático de cara a que tanto o alumnado coma o profesorado poidan facer uso das ferramentas 

TIC en tódolos espazos do centro. 

 

Velar pola convivencia e o fomento de actitudes democráticas, tendo en conta o Plan de 

Convivencia e os protocolos publicados pola Consellería de Educación. 

3.a) Revisaremos e reelaboraremos o Plan de Convivencia do centro para adaptalo a lexislación 

vixente. 

3.b) Revisaremos e reelaboraremos o Plan de Atención a Diversidade do centro para adaptalo a 

lexislación vixente. 
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3.c) Seguimos a contemplar a Aula de Convivencia como un recurso máis do centro para a abordaxe 

dos conflitos. O Plan de Adaptación ao contexto COVID  inclúe medidas concretas para esa aula. 

3.d) Control de asistencia, retrasos e incidencias de xeito diario, para previr tanto abandonos 

escolares prematuros como a escalada dos conflitos. Uso da ferramenta Abalar Móbil para a 

comunicación das faltas de asistencia as familias. 

3.e) Continuar na aplicación do Programa de Prevención e Control do Absentismo Escolar. 

3.f) Colaboraremos coa  Comisión Técnica Socioeducativa do Concello de Cangas.  

3.g) O PFPP do presente curso terá unha liña de Convivencia con un seminario de Prácticas 

Restaurativas.  

 

Concienciar ao alumnado e a toda a comunidade educativa sobre a importancia  de respectar, 

manter e desfrutar o medio natural. 

4.a) Posta en marcha de accións para promover o respecto e o desfrute do medio natural. 

4.b) Renovar a Comisión Medioambiental do Consello Escolar.  

 

Velar por que toda a comunidade educativa traballe e se relacione dende unha perspectiva 

coeducativa  para superar estereotipos sexistas, potenciar relacións igualitarias e previr a violencia 

de xénero. 

5.a) Desenvolver o Plan de Igualdade.  

5.b) Participaremos en actividades e/ou programas conmemorativos do 25 de novembro e do 8 de 

marzo. 

5.c)  Renovar a Comisión de Igualdade do Consello Escolar. 

5.d) Obradoiro de Igualdade e Novas Masculinidades para o alumnado de 4º de ESO. 

5.e) Charla da asociación Nos Mesmas sobre diversidade sexual para 3º de ESO. 

 

Avanzar na educación dixital do alumnado e na implantación das TICS na dinámica do centro.  

6.a) Proxecto Edixgal en 1º e 2º ESO para avanzar na mellora da educación dixital do alumnado.  

6.b) Crear cursos virtuais de cada materia e nivel en Edixgal para 1º e 2º e en Aula Virtual para 3º e 4º 

de ESO. Os cursos virtuais forman parte do Plan de Continxencia do Centro. 
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6.c) Fomentar a utilización das novas tecnoloxías para facilitar a dinámica xeral do centro: Uso de 

Abalar Móbil  para as comunicación coa familia e para o profesorado. 

6.d) Crearemos unha comunidade virtual en Agueiro. 

6.e) Segundo o estudo dos nosos orzamentos, daremos prioridade a mellorar o equipamento 

informático de cara a que tanto o alumnado coma o profesorado poidan facer uso das ferramentas 

TIC en tódolos espazos do centro. 

 

Avanzar no impulso da aprendizaxe das linguas estranxeiras,  habendo seccións bilingües en lingua 

inglesa na materia de Bioloxía e Xeoloxía en 1º , 3º e 4º e  auxiliar de conversa en lingua inglesa. 

7.a) Seguimos apostando polas Seccións Bilingües en lingua estranxeira Inglés:  Impartimos Seccións 

Bilingües en inglés na materia de Bioloxía en 1º, 3º e 4º ESO para o alumnado que así o decide. 

7.b) Facilitouse na organización do horario que as profesoras do departamento de lingua inglesa 

puidesen desdobrar os grupos. 

7.c) Contaremos cun auxiliar de conversa , concedido pola Consellería de Educación, como apoio ás 

Seccións Bilingües. Este ano o auxiliar será compartida co CEIP Espiñeira de Aldán. 

7.d) Facilitamos a coordinación das Seccións Bilingües, cunha xuntanza semanal entre os profesores 

de inglés e o profesorado que imparte a Bioloxía en inglés, asiste tamén o auxiliar de conversa. 

 

Continuar no desenvolvemento do Proxecto Lector, concretándoo no Plan Anual de Lectura, no que 

se inclúe o proxecto de mellora de Biblioteca Escolar, o Club de Lectura e o uso da “Hora de ler”. 

8.a) Revisar o Plan Lector do centro. 

8.b) Revisar os itinerarios lectores de cada departamento. 

8.c) Continuaremos a desenvolver o Proxecto Lector de Centro, recollendo as accións pertinentes nas 

programacións didácticas e levando a cabo actuacións de Centro tendentes ao seu desenvolvemento  

(participación no Plan de Biblioteca).  

8.d) Desenvolveremos o proxecto presentado para o Programa de Mellora de Bibliotecas Escolares. 

8.e) A través do proxecto mencionado, continuaremos a actualizar os fondos documentais da 

Biblioteca Escolar e a mellorar o seu mobiliario. 
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8.f) Continuaremos coa dinamización da Biblioteca có obxectivo de fomentar a lectura mediante 

actividades como a participación en actividades de fomento da lectura en centros públicos de 

titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: Clubs de Lectura 

2019/2020, concursos literarios, certames, e toda proposta que xurda dos membros da comunidade 

e sexa valorada positivamente para dito fin. 

8.g) Continuaremos a clasificación dos fondos da biblioteca segundo a CDU, utilizando para xestión da 

biblioteca o programa MEIGA. 

6.h) Continuaremos o programa a “HORA DE LER”, como unha iniciativa destinada ao fomento da 

lectura, a todos os grupos do centro. 

 

Favorecer o desenvolvemento científico-tecnolóxico. 

7.a) Estimularase a participación do profesorado nas accións formativas organizadas pola Consellería 

de Educación para a do material STEM.  

 

Promover a formación do profesorado de cara á mellora do noso traballo. Continuar coa formación 

do persoal docente no centro para que se faga un uso optimizado das ferramentas Edixgal, e da 

formación necesaria para os diferentes plans e proxectos a desenvolver no centro no presente 

curso 2018-2019. 

9.a) O profesorado participará en un PFPP con dúas liñas. A primeira liña respecto as TICs terá tres 

actividades: un grupo de traballo sobre Aula Virtual e Edixgal e dous seminarios. A segunda liña sobre 

Convivencia consistirá nunha actividade sobre Prácticas Restaurativas.  

9.b) Fomentarase a participación do profesorado en cursos e xornadas de formación. 

9.c) O profesorado participante en Plans e Proxectos no centro participará en formacións específicas 

e en xornadas: Biblioteca Escolar; Club de Lectura; coordinador TIC; coordinadora e profesorado 

participante de programas que requiren formación do Plan Proxecta. 
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Fomentar a coordinación do profesorado. 

10.a) Impulsamos a coordinación das Medidas de Atención á Diversidade, facilitando unha xuntanza 

de coordinación do profesorado dos departamentos implicados. A esta xuntanza tamén asisten o 

profesor de Pedagoxía Terapéutica, a xefa do departamento de Orientación e a xefa de Estudos. Se 

convocará en función das necesidades 

10.b) Impulsamos o funcionamento dos órganos de coordinación docente, realizando as 

convocatorias con antelación suficiente (vía correo electrónico) e poñendo a disposición do 

profesorado (como arquivo adxunto na convocatoria) a documentación que se vai tratar. 

10.c) Fomentamos a coordinación dos titores co departamento de orientación e con xefatura de 

estudos con xuntanzas quincenais. 

 

Mellorar a participación do alumnado na vida do centro. 

11.a) Potenciación da figura do Delegado, apoiando a súa labor, a través da titoría. 

11.b) Continuaremos coa celebración de Asembleas de Aula, unha vez ao mes, na que o grupo-clase, 

poida debater as súas preocupacións e elevar suxestións, queixas, etc., á titoría, á dirección… 

11.c) Continuaremos co apoio aos representantes do alumnado no Consello Escolar, facéndolle 

chegar información, facilitándolle xuntanzas,... 

11.d) Impulsaremos a participación do alumnado nos Equipos de Normalización e Dinamización 

Lingüística, na Biblioteca e na Radio escolar. 

 

Mellorar a participación das familias na vida do centro.  

13.a) Desenvolvemento do Plan de acollida do alumnado, que inclúe as xornadas de presentación dos 

titores coas familias ao inicio de cada curso escolar: A xuntanza de 1º de ESO será presencial en 

horario de tarde coas debidas precaucións derivadas da situación sanitaria. A poucas semanas de 

inicio de curso, os titores de 2º, 3º e 4º poñerase en contacto coas familias do seu grupo para 

facilitarlles o horario de atención telefónica e a información inicial. 

programaranse as sesión para as familias de  2º, 3º e 4º que poderán realizarse de maneira virtual.  

13.b) Facilitamos o seguimento do alumnado polas súas familias, a través da titoría, o departamento 

do orientación, a dirección do centro, así como do profesorado en xeral. As reunións coas familias 
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serán de xeito telemático. De ser necesarias reunións presenciais tomaranse as pertinentes medidas 

de seguridade e hixiene. 

13.d) Se fomenta a colaboración coa ANPA do centro “Piñeiral do Rei”. 

13.e) Na páxina web do centro se fomentará a inserción de apartados orientados a pais/nais ou 

titores legais. Destacamos a posta en funcionamento da web O carrasco nun Clic con información 

para as familias sobre os entornas de aprendizaxe virtual usados no centro.  

 

Afondar na coordinación co noso centro adscrito CEIP “San Roque” e coordinar as nosas actuacións 

con outros centros educativos do contorno; así, como con institucións e organismos. 

14.a) O departamento de orientación, coordinará todo o relativo á transición de primaria a 

secundaria. 

14.b) A coordinación co centro adscrito, CEIP “San Roque”, iniciada hai varios anos, supuxo tanto a 

coordinación do currículo, como a facilitación do tránsito do alumnado de Primaria á Secundaria. 

14.c) Continuaremos a coordinación iniciada cos outros centros educativos do concello, co Plan de 

Prevención e Control do Absentismo Escolar e a Comisión Técnica Socioeducativa do Concello de 

Cangas. 

 

RECURSOS 

Materiais: 

Recursos materiais: 

- Contamos con catro aulas Edixgal, dúas en 1º ESO e dúas en 2º ESO, co seu equipamento 

correspondente. 

- As dúas aulas a maiores de 1º, 2º contan con conexión adecuada, pizarra dixital, canón 

proxector e ordenador.   

- Todas as aulas de 3º e 4º ESO contan con ordenador, pizarra dixital e con canón proxector, o 

resto das aulas, incluídas as específicas, contan cun ordenador de sobremesa conectado  a un 

vídeo proxector e equipamento de audio. 

- Un aula de informática. Debido ás medidas de adaptación ao contexto COVID só se usaran 15 

equipos. Ten instaladas dúas manparas. 
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- Un aula de Plástica. Debido ás medidas de adaptación ao contexto COVID usarase tamén 

como aula de desdobres.  

- Un aula de Música. Debido ás medidas de adaptación ao contexto COVID usarase como aula 

ordinaria de 4º B. 

- Unha aula de Usos Múltiples: Debido ás medidas de adaptación ao contexto COVID usarase 

como aula ordinaria de 4º A. 

- Un laboratorio de Física e Química. 

- Unha Biblioteca. Debido ás medidas de adaptación ao contexto COVID usarase tamén como 

aula de Música.  

- Un espazo (pequena aula) para a Aula de Convivencia.  

- O protocolo de adaptación ao contexto COVID do centro concreta as medidas específicas de 

prevención, seguridade e hixiene de todos os espazos do centro. 

 

Humanos 

O centro conta cun cadro de persoal de 27 profesores, dous compartidos co IES María Soliño e unha 

compartida co IES María Soliño e co IES Álvaro Cunqueiro en Vigo . Contamos ademais cun Auxiliar de 

Conversa compartido co CEIP de Espiñeira en Aldán.  

 

O persoal, os cargos, as titorías e as coordinacións están xestionadas na aplicación informática 

Persoalcentros nos prazos establecidos pola Consellería. 

Seila Acuña Ferradanes 
Directora  
Xefa do Dpto. de Artes Plásticas  

DEFINITIVO 

Inés Rodo Montes Xefa do Dpto. de Lingua Galega  
 
DEFINITIVO 

Carmen Amado Fuentes 
Coordinadora das SSBB  
Coordinadora de auxiliar conversa 

 
DEFINITIVO 

David Fernández Otero  
 
PROVISIONAL 

Carlos Camaño Rial 

Xefe do Dpto. de Inglés 
Coordinador das SSBB 
Dinamizador da Biblioteca 

DEFINITIVO 
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Begoña Cebrián Acuña Xefa do Dpto. de Relixión 
DEFINITIVO 
COMPARTIDO 

Carmen Mª de las Casas 
Henríquez 

Xefa de estudos  
 

DEFINITIVO 
 

Cristina Fernández Rivera   
DEFINITIVO 
 

Gema Gandón Bernárdez Xefa do Dpto. de Educación Física 
DEFINITIVO 
 

 
Daniel Blanco Chapela Xefe do Dpto. de Matemáticas 

DEFINITIVO 
 

Mª del Carmen González 
Rodríguez Secretaria 

DEFINITIVO 
 

Montserrat López Fariña Xefa do Dpto. De Lengua Castelá 
DEFINITIVO 
 

Elena López Vara 
Xefa do Dpto. de Tecnoloxía 
Coordinadora de Aulas virtuais 

DEFINITIVO 
 

Sonia Martínez Dios  
DEFINITIVO 
 

Begoña Otero Riobó Xefa do Dpto. de Orientación 
DEFINITIVO 
 

Rita Estévez Estévez Xefe do Dpto. de Xeografía e Historia 
DEFINITIVO 
 

Xosé Pumar Armada Xefe do Dpto. de Música 
DEFINITIVO 
 

María Elena Oliveira Souto  
PROVISIONAL 
 

Raquel González Seoane 
Xefe do Dpto. de Física e Química 
Coordinadora Edixgal 

DEFINITIVO 
 

Ana Mª Soliño Pérez Xefa do Dpto. de Bioloxía e Xeoloxía 
DEFINITIVO 
 

Mónica Tocci González Xefa do Dpto. de Francés 
DEFINITIVO 
 

Lucía Docampo Martínez  
PROVISIONAL 
 

María Paz Díaz Urbieta   
PROVISIONAL 
 

Xesús Xabier Rico Verea  
PROVISIONAL 
 

Modesto Augusto Sanjuan  PROVISIONAL 
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Titores  

GRUPO TITOR/A 

1º A Sonia Martínez Dios 

1º B María Elena Oliveira Souto 

1º C Cristina Fernández Rivera 

2º A Carmen Amado Fuentes 

2º B Daniel Blanco Chapela  

2º C David Ferradas Otero 

3º A Elena López Vara 

3º B Xosé Pumar Armada  

3º C Montserrat López Fariña 

4º A Gema Gandón Bernán 

4º B Lucía Docampo Martínez 

 

Xefes de Departamento 

DEPARTAMENTO PROFESOR/A 

Artes plásticas Seila Acuña Ferradanes 

Bioloxía e Xeoloxía Ana María Soliño Pérez 

Educación física e deportiva Gema Gandón Bernárdez 

COMPARTIDO 

Lucía Maroño Varela  
PROVISIONAL 
COMPARTIDO 

Adriana Solla García  
PROVISIONAL 
COMPARTIDO 

      Auxiliar de Conversa 
AUX. CONVERSA 
COMPARTIDO 
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Física e química Raquel González Seoane 

Francés Mónica Tocci González 

Inglés Carlos Camaño Rial 

Lingua castelá e literatura Montserrat López Fariña 

Lingua galega e literatura Inés Rodo Montes 

Matemáticas Daniel Blanco Chapela 

Música Xosé Pumar Armada 

Orientación Begoña Otero Riobó 

Relixión Begoña Cebrián Acuña 

Tecnoloxía Elena López Vara 

Xeografía e historia Rita Estévez Estévez 

 

Equipo de Dinamización Lingüística 

COORDINADORA: Xosé Pumar Armada (Dep. de Música) 

Membros: 

Persoal docente: 

Carmen de las Casas (Dep. Matemáticas) 

Seila Ferradanes (Dep. Artes Plásticas) 

Carlos Camaño Rial (Dep. Inglés) 

Montserrat López Fariña ( Dep. Lengua Castellana) 

Daniel Blanco Chapela (Dep. Matemáticas) 

Begoña Otero Riobó (Dep. Orientación) 

Ana Soliño Pérez (Dep. Bioloxía e Xeoloxía) 

Persoal non docente: 

Silveria Álvarez Martínez (Auxiliar Administrativo) 

Representante de Nais / Pais: 

Pilar Rial Barreiro  
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Dinamizador da Biblioteca: Carlos Caamaño Rial 

Cordinador Edixgal : Raquel González Seoane 

Coordinador do Plan de Seccións Bilingües:  Carmen Amado Fuentes e Carlos Camaño Rial 

Coordinador Auxiliar de Conversa: Carmen Amado Fuentes 

Coordinadora da Formación do Profesorado:  Carmen de las Casas Henríquez 

Coordinadora das Actividades Extraescolares e Complementarias:  Seila Acuña Ferradanes 

Coordinadora da Aula de Convivencia: Carmen de las Casas Henríquez.  

Coordinadora do PFPP liña TICs: Elena López Vara 

Coordinadora do PFPP liña Convivencia: Begoña Otero Riobó  

 

Composición do Consello Escolar  

Equipo directivo 

Seila Ferradanes Acuña. Directora. 

Carmen de las Casas Henríquez. Xefa de Estudos. 

Carmen González  Rodíguez. Secretaria. 

Representantes do profesorado 

Carmen Amado Fuentes  

Carlos Camaño Rial 

Montserrat López Fariña 

Xosé Pumar Armada 

Representantes dos pais/nais 

Marta Gutiérrez Alonso  

Ana Belén Santervás Otero Designada pola ANPA: 

José Carlos Vilariño Meira  

Representantes do alumnado 

Andrés Rial Bernárdez 

Representantes do Persoal Non Docente 

Silveria Álvarez Martínez 

Representante do Concello 
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A  Renovación parcial do Consello Escolar farase nas datas e seguindo as instrución que determine a 

Consellería de Educación.  

 

DOCUMENTO 2: HORARIO XERAL DO INSTITUTO 

 

Horario xeral 

Tal e como se recolle no NOF do Centro, o instituto abre as súas portas ás 8 da mañá. Os autobuses 

encargados dos transporte escolar chegan entre as 8:10 e 8:20h, o alumnado transportado entra no 

recinto escolar nada máis baixar do autobús, habendo tres profesores de garda (de 8:00 – 8:20h) 

supervisando que isto se cumpra. 

O horario lectivo semanal do I.E.S. “Monte Carrasco” distribúese da seguinte maneira: 

 

LUNS-MÉRCORES-VENRES   Entrada: 08:20h. - Saída: 13:45h. 

      Recreo: 10:50h. – 11:15h. 

 

MARTES-XOVES    Entrada: 08:20h. - Saída: 14:50h. 

      1º Recreo: 10:50h. – 11:15h. 

      2º Recreo: 12:55h. – 13:10h. 

 

O Plan de Adaptación á situación COVID do IES Monte Carrasco establece as medidas de prevención e 

seguridade concretas para regular as entradas e saídas así como as gardas de transporte.  

 

Horario de Persoal non docente 

 

PERSOAL LABORAL DE LIMPEZA 

 

Quenda de tarde:  14h ata 21:30 

Quenda de mañá: 8:45 ata 14:15 

Alternancia semanal das quendas 

 Luns / Mércores / Venres: 7.45 a 14.15 
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PERSOAL FUNCIONARIO NON DOCENTE 

- 1 Auxiliar Administrativo. 

- 2 Conserxes. 

Martes / Xoves: 7.45 a 15.15 

O persoal funcionario subalterno 

completará as 3 horas semanais restantes 

pola tarde segundo as necesidades do 

centro. 

 

Horario de Verán: 

Durante os meses de Xullo e Agosto, que non hai actividade lectiva establécese o seguinte horario 

que pode sufrir modificacións de ampliación dependendo das necesidades que poidan xurdir por 

obras ou arranxos das instalacións: Xullo de 9:00h-14:00h / Agosto de 10:00h – 13.00h 

 

Calendario de avaliacións: 

CALENDARIO AVALIACIÓN INICIAL 

Luns 19 de outubro de 16:00h a 20:30h. 

Mércores 21 de outubro de 16:00h a 20:00h. 

 

CALENDARIO 1ª AVALIACIÓN 

Mércores 16 de decembro de 16:00 a 20:30. (1º e 4º ESO) 

Xoves 17 de decembro de 16:30 a 20:30. (2º e 3º ESO) 

Entrega de notas polos titores: martes 22 de decembro. 

 

CALENDARIO 2ª AVALIACIÓN 

Luns 22 de marzo de 16:00 a 20:30. (1º e 4º ESO) 

Martes 23 de marzo de 16:30 a 20:30. (3º e 1º ESO) 

Entrega de notas polos titores: xoves 25 de marzo. 
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CALENDARIO AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE PENDENTES:  

Semana do 3 ao 7 de maio. 

 

CALENDARIO AVALIACIÓN ORDINARIA (pendente aprobación do Claustro) 

Mércores 23 de xuño de 9:30 a 14:00. (4º e 1º ESO) 

Xoves 24 de xuño de 10:00 a 14:00. (3º e 2º ESO) 

Entrega de notas polos titores: mércores 25 de xuño. 

 

Proposta de día non lectivo: 

No Concello de Cangas é festividade local o venres 26 de marzo. 

O Centro proporá á Xefatura Territorial de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria como día 

non lectivo o 2 de novembro de 2020, data tamén proposta polos outros centros educativos  de 

primaria e secundaria do Concello de Cangas. 

 

DOCUMENTO 3: SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE ESCOLAR 

Este servicio esta xestionado na aplicación informática Transporteescolar nos prazos establecidos 

pola Consellería. 

 

DOCUMENTO 4: RECOLLIDA DE DATOS 

Xestionada na aplicación informática DRD nos prazos establecidos pola Consellería. 
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CAPÍTULO II 

DOCUMENTO 5: DOC 

Xestionada a través da aplicación informática XADE e enviada a Inspección Educativa nos prazos 

establecidos pola Consellería. 

 

 

CAPÍTULO III 

DOCUMENTO 6: RECOLLIDA DE DATOS (2ª PARTE)  

Xestionada na aplicación informática DRD nos prazos establecidos pola Consellería. 

 

 

DOCUMENTO 7 

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 2020-2021 

 

Segundo a Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para desenvolver o Decreto 

324/1996, Seila Acuña Ferradanes, directora do centro e coordinadora das actividades extraescolares 

e complementarias elabora o seguinte programa que recolle: 

 

 A previsión de Actividades Complementarias e Extraescolares de cada Departamento 

Didáctico do centro tal como a teñen recollida na súas Programacións do curso 2020-2021 e 

que foron presentadas na Comisión de Coordinación Pedagóxica do día 5 de outubro de 2020.  

 O anteproxecto económico elaborado en colaboración con Carmen González Rodríguez, 

Secretaria do Centro, que consta de dúas partes, as referidas o orzamento do 2019 e a 

estimación para os dous trimestres do 2020 en base a previsión económica do orzamento de 

2020. 

 A organización, funcionamento e horario da Biblioteca do Centro, coordinada polo profesor 

Carlos Camaño Rial. 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

1º ESO 

 1º Trimestre  

Obradoiro de habilidades socioemocionais, tres sesións consecutivas, a cargo do técnico en 

prevención de drogodependencias do Concello de Cangas. 

 3º Trimestre 

 Xornadas Interculturais, organizadas polo Concello de Cangas. 

2º ESO 

 1º Trimestre  

Obradoiro de prevención de adiccións, tres sesións consecutivas, a cargo do técnico en 

prevención de drogodependencias do Concello de Cangas. 

Obradoiro de Mellora da competencia socioemocional do alumnado. 

3º Trimestre  

Xornadas Interculturais, organizadas polo Concello de Cangas. 

3º ESO 

 1º Trimestre 

Obradoiro de prevención de adiccións, tres sesións consecutivas a cargo do técnico en 

prevención de drogodependencias do Concello de Cangas. 

 2º trimestre 

Obradoiro diversidade afectivo-sexual  (Asociación Nós Mesmas), dúas sesións por grupo. 

 3º trimestre 

Obradoiro de pedagoxía do porno, tres sesións consecutivas. A cargo do técnico en 

prevención de drogodependencias do Concello de Cangas. 

Xornadas Interculturais, organizadas polo Concello de Cangas. 

4º ESO 

 1º Trimestre 

Obradoiro de pedagoxía do porno, tres sesións consecutivas a cargo do técnico en prevención 

de drogodependencias do Concello de Cangas. 
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 3º trimestre.  

Xornadas Interculturais, organizadas polo Concello de Cangas 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 Programaranse saídas co alumnado por parte do Departamento para acudir a exposicións, 

talleres ou outras actividades con contidos relacionados coa materia e que interesen e 

eduquen aos alumnos no seu gusto polas matemáticas. 

 Neste sentido, temos prevista a asistencia ao Imatxina co alumnado de 1º ESO, no caso de 

celebrarse. 

 No caso de xurdir calquera outra actividade que consideremos interesante e apropiada para o 

alumnado e que requira a saída do centro habería que consultar co Equipo directivo a súa 

viabilidade. 

 Organizarase a celebración do Día das Matemáticas, o doce de maio, con actividades lúdicas 

encamiñadas a mostrar a importancia das matemáticas na sociedade. 

 Departamento de Matemáticas está disposto a colaborar con calquera outro departamento 

na realización de actividades, no centro ou fóra del, que estean dirixidas ao alumnado ou ao 

propio centro. De feito, o Departamento xa está colaborando coa Biblioteca neste ámbito e 

farao ó longo de todo o curso. 

 Tamén se organizará un concurso de fotografía matemática no 3º trimestre onde participa 

todo alumnado do centro, como ven sendo habitual nos últimos anos. 

 

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 

 As actividades complementarias centraranse na realización de traballos creativos especiais 

que permitirán ó alumno poñer en practica os coñecementos e habilidades adquiridas. 

Podería tratarse da elaboración de propostas artísticas ou presentarse a concursos sobre 

temas relacionados ca arte, co centro educativo, a vila, ou calquera outro contexto de 

interese que puidera presentarse.  
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 Departamento de Artes Plásticas colaborará co EDLG, coa Biblioteca e con outros 

departamentos na dinamización da vida do centro:  

 Concursos de Samaín. En colaboración co Equipo de Dinamización de Lingua Galega se 

prepararán decoracións para o concurso de portas das aulas do centro.  

 Día dos Maios. Como nos cursos anteriores o departamento colaborará nas actividades 

organizadas polo EDLG conmemorativas das Letras Galegas. A elaboración tradicional 

dos maios dependerá da evolución da situación sanitaria.  

 Visita a un museo de Arte Contemporánea. Se programará a visita, para o alumnado de 3º e 

4º de ESO, dun museo ou centro de arte contemporánea. A programación desta actividade 

está supeditada a evolución da situación sanitaria e aos criterios de seguridade establecidos 

no Plan de adaptación á situación COVID. 

 

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 Visita ao Museo de Pontevedra para visitar as salas de Prehistoria e arqueoloxía. Esta 

actividade está programada para 1º de ESO durante o 2º  trimestre.  

 Visita á cidade de Pontevedra. Percorrido polo casco histórico. Esta actividade esta 

programada para 2º de ESO durante o 2º trimestre. 

 Visita ao MUNCYT de A Coruña. Esta actividade esta programada para 3º de ESO durante o 3º 

trimestre. 

 Visita ao Parlamento de Galicia en Santiago. Esta actividade esta programada para 4º de ESO 

durante o 3º trimestre.  

 Visita ao santuario de O Facho (Donón). Esta actividade esta programada para o alumnado de 

Cultura clásica durante o 3º trimestre.  

 Visita á Confraría de Pescadores de Cangas. Esta actividade está programada para o alumnado 

de Economía e IAAE durante o 2º e o 3º trimestre.  
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DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  

 Tendo en conta as limitacións que impón a pandemia, estudarase a posibilidade de realizar, 

en colaboración co Departamento de Lingua e Literatura Galega, como xa se fixo en cursos 

pasados, un taller de escritura creativa e expresiva coa profesora Marisé Barreiro. Tamén, no 

caso de recibir unha oferta teatral ou cinematográfica axustada aos intereses da materia e á 

que se poida acudir en condicións de seguridade valorarase a posibilidade de asistir co 

alumnado. 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS 

Materia de Bioloxía e Xeoloxía 

 No presente curso escolar, a causa da COVID 19 non se poderá utilizar o laboratorio como 

recurso complementario, polo que todas aquelas actividades prácticas que se poidan realizar 

con seguridade desenvolveranse na aula onde se imparta a docencia ao grupo; se non é 

posible, buscaranse alternativas telemáticas.  

 En primeiro de ESO centrarémonos no coñecemento e uso do material de laboratorio, que 

precisarán para outros cursos e materias, e deseñaranse actividades orientadas a espertar o 

interese pola ciencia e o desfrute da mesma.  

 En 3º e 4º tentaremos que deseñen pequenas experiencias, aínda que tendo en conta a carga 

horaria semanal tan reducida e a extensión do temario, serán moito menos habituais ca no 

primeiro curso da ESO. 

 Ao final de curso, na Memoria de Departamento reflectirase unha avaliación das actividades 

complementarias e extraescolares valorando o grado de cumprimento dos obxectivos 

propostos. 

 No presente curso escolar, a causa da COVID 19 non temos previsto no momento da redacción 

desta programación, ningunha saída extraescolar; pero non descartamos que puidese ser 

posible facer pequenas saídas con grupos moi reducidos pola contorna se a situación sanitaria 

o permite. 

 Buscarase a relación de ditas saídas cos contidos propios de cada curso e terase en conta, 

entre outros aspectos, os intereses e motivacións do alumnado, co obxectivo de que estas 
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saídas axuden a fomentar a curiosidade, o interese pola ciencia e o desfrute da natureza da 

contorna.  

 

Materia: Cultura Científica 

 Ao tratarse dun grupo reducido de alumnos (10) poderemos realizar pequenas saídas pola 

contorna, onde se poidan desenvolver de xeito seguro observacións e pequenos estudos e 

experimentos atractivos relacionados coa materia.  

 Ao final de curso, na Memoria de Departamento reflectirase unha avaliación das actividades 

complementarias e extraescolares valorando o grado de cumprimento dos obxectivos 

propostos. 

 

Materia: Valores Éticos 

 Proporemos actividades concretas para os días de celebración propostos pola comunidade 

educativa que están relacionados cos valores éticos; promovendo a participación do 

alumnado de xeito activo co traballo previo realizado na sesión semanal. Este curso, pola 

Covid 19 as actividades están bastante restrinxidas, pero tentaremos incentivar que dende o 

traballo individual ou en gran grupo na aula se sintan partícipes desas datas conmemorativas 

que tamén deben ser obxectivo da materia. 

 Con respecto ás actividades complementarias que se poden propoñer ao alumnado; pola 

COVID, sería impensable realizar actividades que implicaran a todos os alumnos de valores 

éticos, incluso dentro do mesmo nivel, polo que o único que poderiamos ofrecerlles son 

pequenas saídas pola contorna ou actividades en grupos reducidos respectando as unidades 

aula e a distancia de seguridade para evitar riscos innecesarios. No caso de ter que renunciar 

ás clases presenciais, as actividades realizaranse de xeito telemático ou serán anuladas.  

 Ao final de curso, na Memoria de Departamento reflectirase unha avaliación das actividades 

complementarias e extraescolares valorando o grado de cumprimento dos obxectivos 

propostos. 
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DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

 Este ano, a realización de actividades complementarias vai estar condicionada aos protocolos 

derivados da pandemia. Neste sentido, deberemos seleccionar actividades que impliquen a 

separación dos grupos-aula. Propoñemos unha lista de posibilidades, coa pretensión de levar 

a cabo o algunhas delas en función das circunstancias que se produzan ao longo do curso e, 

sobre todo, da dispoñibilidade económica do noso Departamento: 

 Asistencia a aquelas representacións teatrais de interese, sobre todo se se tratase de obras 

relevantes da nosa literatura ou que fagan alusión a obras, autores ou feitos literarios. 

 Organización de conferencias ou calquera outro tipo de relatorios sobre temas 

relacionados co noso currículo, especialmente no entorno da Semana das Letras Galegas. 

 Organización de actividades de contacontos e, en xeral, calquera tipo de actividades de 

animación á lectura. 

 Actividades de libro-fórum, coa presenza, se fose posible, dalgunha escritora ou dalgún 

escritor dos incluídos nas nosas listas de lectura (mediante a colaboración dalgunha 

editorial). 

 Celebración das festas tradicionais (Magosto, Nadal, Entroido, Maios, etc.) e actividades 

relacionadas con elas. 

 Colaboración na edición dun xornal ou revista escolar a partir do traballo na aula sobre a 

linguaxe e os xéneros periodísticos. 

 Organización dun obradoiro de Escritura Creativa en colaboración co Departamento de 

Lingua Castelá e Literatura. 

 Obradoiro de Rap, como técnica lingüística e ferramenta comunicativa, impartido por 

Serxio Regos “García”.  

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 As actividades complementarias e extraescolares aínda non están decididas de todo pero 

posiblemente se faga un intercambio epistolar co instituto francés Collège du Renon, de 

Vonnas (Rhône-Alpes). Os nosos alumnos escribirían algunha vez en francés para traballar a 

expresión escrita, pero tamén algunha vez en castelán para que os franceses, grazas a eles, 
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poidan traballar a comprensión escrita. Do mesmo xeito, recibirían cartas tanto en español 

coma en francés. O contido das cartas depende do curso pero estaría sempre relacionado co 

que estamos dando e polo tanto xiraría en torno a presentarse, falar os gustos, da comida, do 

instituto, dos horarios, das actividades cotiás e das tarefas domésticas, dos proxectos cara ao 

futuro…  

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA 

 Debido a situación sanitaria actual, o Departamento de Tecnoloxía non programará actividades 

complementarias nin extraescolares. 

De acadar unha melloría substancial na situación sanitaria, o Departamento poderá 

reprogramar esta parte do presente documento, quedando constancia deste cambio na 

Memoria de Departamento en Xuño de 2021. 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Departamento de Educación Física, coa situación sanitaria actual, non programa ningunha 

actividade complementaria nin extraescolar durante o presente curso. 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA 

 Debido a situación sanitaria actual, o Departamento de Física e Química non programará 

actividades complementarias nin extraescolares. De acadar unha melloría substancial na 

situación sanitaria, o Departamento poderá reprogramar esta parte do documento, quedando 

constancia destecambio na memoria de Departamento en xuño de 2021. 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS  

 Consideramos que este tipo de actividades son un medio complementario para a educación 

do alumnado, non só a nivel de adquisición de coñecementos académicos senón tamén como 

formación integral dos mesmos ó poñerse en xogo valores actitudinais, de comportamento e 

saber estar en distintos contextos que non se poderían experimentar no propio centro. 
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Actividades extraescolares 

 O alumnado, atendendo a dispoñibilidade de tempo e medios suficientes para súa realización, 

as cales valoraremos posteriormente para que quede reflectido na memoria o seu 

aproveitamento ou a falta deste e así poder telo en conta en cursos vindeiros. 

 Na actual situación e atendendo aos requirimentos dos protocolos vixentes para asistir a 

este tipo de eventos, vémonos na obriga de suspender todas as propostas que viñan tendo 

lugar regularmente, ata que as condicións de realización, organización e participación 

garantan a ausencia absoluta de riscos para a saúde de profesorado e alumnado. 

 De reverter esta situación durante o presente curso escolar poderiamos retomar estas 

actividades e incluiríamos a súa tipoloxía, temporalización e xustificación nas actas de 

departamento correspondentes ás datas de celebración destas propostas. 

 

Actividades Complementarias 

 Como datas especiais a celebrar nas aulas acordamos: 

 26 de setembro: Día Europeo das Linguas. 

Halloween, véspera de tódolos Santos. É a noite dos fantasmas e as meigas e de gran auxe 

no mundo anglosaxón. Estudaremos a posibilidade de coordinarnos con outros 

departamentos para celebralo ao igual que o curso pasado, pero atendendo aos novos 

requirimentos dos protocolos sanitarios vixentes. 

 10 de decembro: Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

 Seguimos considerando celebrar nos grupos, dependendo do nivel, os patróns de Irlanda 

(St. Patrick, 17 marzo), Inglaterra (St. George, 23 abril), Escocia (St. Andrew, 30 novembro) 

e Gales (St. David, 1 marzo). 

 Outras celebracións tradicionais do mundo anglosaxón que poidan ter semellanzas con 

celebracións galegas, Bonfire Night-Guy Fawkes, por exemplo, o 5 de novembro. 

Thanksgiving, Christmas e St. Valentine’s Day. 

 

ANTEPROXECTO ECONÓMICO 

A estimación do custe para o centro é a seguinte:  
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Primeiro trimestre  

A estimación do custe para o centro do primeiro trimestre estableceuse tendo en conta o orzamento 

do ano 2020. 

Transporte: 500,00€ 

Material funxible: 70€ 

Outros (entradas, obradoiros... ): 350,00€ 

Segundo e terceiro trimestre  

A estimación económica para o centro para o segundo e terceiro trimestre establecerase e en base a 

previsión económica do orzamento do 2020. A estimación pode cambiar en función da evolución da 

situación sanitaria:  

Transporte: 1.000,00€ 

Material funxible: 200,00€ 

Outros (entradas, obradoiros... ): 500,00€ 

 

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E HORARIO DA BILBIOTECA DO CENTRO 

Coordinador da Biblioteca: Carlos Caamaño Rial 

Comisión da biblioteca do Consello Escolar:  

Pendiente da renovación parcial do Consello Escolar. 

 Seila Acuña Ferradanes 

 Carlos Camaño Rial 

 José Carlos Vilariño Meira (pai) 

Horario de empréstito:  

Debido a excepcional situación sanitaria o funcionamento da Biblioteca esta supeditado ao Plan de 

adaptación á situación da COVID-19 do IES Monte Carrasco. O servizo de préstamo está operativo por 

medios telemáticos. Os libros son entregados durante os períodos de lecer:  

Luns, mércores e venres: 10:50 -11:15 

Martes e xoves: 10:50 -11:15 e de 13:00-13:15 
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Horario de dinamización: 

Mércores 9:00 - 10:00 

Mércores 10:00-10:50 

Xoves 11:15- 12:05 

 

Funcionamento da Biblioteca 

A Biblioteca escolar debe seguir sendo, na medida do posible, o espazo de referencia para a lectura, a 

información e as aprendizaxes, beneficiando así a toda a comunidade educativa e ofrecendo 

oportunidades diversas de acceso a información relevante.  

 

O seu funcionamento supeditarase, en todo caso, ás pautas ditadas pola Consellería para o conxunto 

do centro educativo e a aplicación do Plan de adaptación ao contexto COVID-19 do noso Centro.  

Dito plan establece no seu punto 48 as seguintes indicacións:  

 

 O equipo directivo fomentará o uso da Biblioteca e a implicación do profesorado, na medida 

da posible, a tenor da evolución da situación sanitaria. 

 O orzamento do centro contempla unha partida para o mantemento da Biblioteca superior o 

5% dos seus gastos de funcionamento, tal como establece a normativa.  

 Habilitarase un máximo de 23 postos de lectura e traballo atendendo as recomendacións de 

distanciamento, isto implica a retirada do mobiliario habitual e a súa substitución por postos 

individuais.  

 Os postos de lectura/traballo están orientados na mesma dirección e separados 1,5 metros. 

 Todos os recursos da Biblioteca están a disposición da comunidade educativa no espazo da 

Biblioteca. 

 Séguese a traballar na inclusión e na resposta ás necesidades de todo o alumnado no que 

atinxe a accesibilidade, recursos, colección, equipamento... 

 O profesorado dispón da Biblioteca como recurso para facilitar o tratamento transversal dos 

contidos, así como o enfoque interdisciplinario en proxectos e actividades, ofrecendo unha 

colaboración continua a todos os departamentos interesados.  
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 A Biblioteca ofertará servizos que dean resposta as necesidades informativas da comunidade 

educativa con relación ao Desenvolvemento Sustentable que propón a ONU dentro dos 

Obxectivos 2030. 

 A Biblioteca deseñará, asesorará e apoiará as actividades para o fomento da lectura que se 

desenvolvan no centro procurando a colaboración de todos os sectores implicados.  

 A Biblioteca servirá como ferramenta para fomentar o desenvolvemento da competencia 

informacional e mediática, como requisito para a construción do pensamento crítico.  

 Dentro do Proxecto Educativo do noso centro contemplase o uso da Biblioteca non só para a 

lectura, información e aprendizaxe, senón tamén como Centro creativo das aprendizaxes para 

o que intentamos involucrar a todo o profesorado do centro. A participación da Biblioteca 

seguirá sendo activa dentro dos programas que o centro desenvolve como Edixgal e Contratos 

programa e os que poidan xurdir no futuro.  

 A Biblioteca desenvolverá o Proxecto Lector do centro, que se renovará este ano, contando 

coa colaboración de todos os departamentos.  

 No presente curso escolar é moi difícil implicar ás familias na Biblioteca escolar, de todos os 

xeitos traballarase por ofrecer a posibilidade de obter a súa participación. En función do 

desenvolvemento da situación sanitaria as propostas serán máis activas ou non. O espazo web 

da Biblioteca actualizarase para facilitar a comunicación co alumnado e coas familias, 

intentando minimizar as deficiencias que a non presencialidade poda entrañar.  

 O Proxecto lector, que se renovará este ano, estará integrado no Proxecto Educativo do 

centro.  

 O Plan Anual de Lectura recolle as liñas prioritarias de actuación e o programa específico para 

a Biblioteca. Durante o presente curso modificarase debido a situación sanitaria nos seguintes 

puntos:  

 Redúcese a dispoñibilidade do espazo por razóns organizativas, que obrigan a utilizala 

como aula de música durante 11 horas á semana. 

 Nos usos puntuais, fóra do horario fixo do centro, avisarase ao persoal de limpeza que 

realiza a quenda de maña para a súa hixienización despois de ser usada por un grupo-

clase.  
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 O servicio de empréstamo permanecerá activo, modificándose as formas de solicitude 

e de entrega dos libros, atendendo as necesidades sanitarias impostas polo COVID-19.  

 Redúcese o número de profesorado colaborador por necesidades organizativas. 

 A formación a usuarios modificarase para que accedan dixitalmente aos fondos 

bibliográficos da Biblioteca e fagan a solicitude de empréstamo de xeito telemático.  

 Manterase a “Hora de ler”. 

 Mantéñense os itinerarios lectores. 

 Para as actividades puntuais, os proxectos integrados ou as campañas de lectura 

reservarase previamente a Biblioteca e evitarase a mestura de alumnado de diferentes 

niveis.  

 Fomentarase a lectura familiar con recomendación e invitacións á participación activa.  

 

Revista A gaivota 

En colaboración co EDLG e outros departamentos do centro, se elabora e edita unha revista anual. Se 

realizan  varias reunións ao ano na biblioteca do centro, fóra de horario lectivo. Este curso as 

reunións poderán ser de xeito telemático.   

https://drive.google.com/file/d/1KguADdSlOQu57eROohcTEr2DSSFcggxs/view 

 

Radio escolar 

No presente curso 2019-2020 solicitamos entrar no programa Radio Biblio dentro do PLAMBE e nos 

foi denegado por terceiro ano consecutivo. A biblioteca ten, non obstante, unha radio en 

funcionamento en coordinación do Departamento de Música. É utilizado polo alumnado en 

diferentes materias dentro do horario lectivo.  

https://www.ivoox.com/escuchar-radio-labirinto_nq_516837_1.html 

 

DOCUMENTO 8: Plan Anual de Potenciación do Uso da Lingua Galega 

A proposta de actividades a desenvolver no curso 2020-2021 especifícase na ADDENDA anual ao 

proxecto lingüístico que se presenta ANEXO I a este documento. A programación e concreción se 

mailto:ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es
https://drive.google.com/file/d/1KguADdSlOQu57eROohcTEr2DSSFcggxs/view
https://www.ivoox.com/escuchar-radio-labirinto_nq_516837_1.html


 

 

 

  

 

32 

 

Instituto de Ensino Secundario Obrigatorio 
MONTE CARRASCO 

Monte Carrasco, 2, Darbo - Apdo. 185 – 36940, Cangas (Pontevedra) 
Tfno.: 886110160 / Fax: 886110166 / e-mail: ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ 

presentará ás Axudas para os equipos de dinamización da lingua galega segundo a convocatoria e os 

prazos establecidos pola Consellería. 

 

DOCUMENTO 9: Programa de Formación do Profesorado 

O Centro desenvolve un PFPP con dúas liñas.  

- A liña TICs con tres actividades: Un grupo de traballo de 40 horas sobre Edixgal e Aula Virtual, 

e dous seminarios organizados polo CEFORE de iniciación e perfeccionamento en Ferramentas 

TICs 

A coordinadora da liña TIC é a profesora Elena López Vara. 

- A liña de Convivencia con unha actividade: Un seminario de Prácticas Restaurativas.  

A coordinadora da liña de Convivencia é a profesora Begoña Otero Riobó. 

 

Xestionada na aplicación informática FPROFE nos prazos establecidos pola Consellería. 

 

 

 

Cangas, 15 de novembro de 2020 

A directora 

 

 

 

Seila Acuña Ferradanes 
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ANEXO I 

ADDENDA ANUAL AO PROXECTO  LINGÜISTICO 2020 – 2021 

 

Segundo o Decreto 79/2010, de 20 de maio, para o plurilingüísmo na ensinanza non universitaria de 

Galicia, elabórase a seguinte addenda anual ao Proxecto Lingüístico do Centro.  

Non habendo ningunha modificación nas materias impartidas en lingua estranxeira, este documento  

recolle a valoración dos programas e das actividades para o fomento e dinamización da lingua galega 

realizados no curso 2019-2020 e a proposta de actividades a desenvolver no curso 2020-2021. 

 

Valoración dos programas e das actividades para o fomento e dinamización da lingua galega 

realizados no curso anterior. 

A situación de emerxencia sanitaria, a suspensión das actividades lectivas presenciais e a posterior 

declaración do estado de alarma impediu o normal desenvolvemento das programas e actividades 

que o centro tiña comprometido para o curso escolar.  

Das numerosas actividades programadas dentro das Axudas para os equipos de dinamización da 

lingua galega convocadas anualmente, e detalladas polo miúdo no Proxecto elaborado polo EDLG, só 

se realizaron as anteriores ao 13 de marzo e aquelas, como a revista e a radio, que puido continuarse 

de maneira telemática.  

Cómpre destacar as seguintes: 

 

Actividades plurianuais que puideron manterse de maneira telemática:  

- Publicación da revista “A Gaivota” na páxina web do centro.     

https://drive.google.com/file/d/1KguADdSlOQu57eROohcTEr2DSSFcggxs/view 

 

- Radio escolar: En colaboración co departamento de Música, publicáronse varios podcast na 

Radio Carrasco nos programas: 

- Carrasco móvese  

- Resistimos nas ondas 
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- Os contos do labirinto 

https://www.ivoox.com/escuchar-radio-labirinto_nq_516837_1.html 

Actividades para conmemorar datas significativas. 

- Celebración do Samaín. Concurso de Tuneado de cabazas e exposición das mesmas no centro. 

Creacións literarias de medo do alumnado do centro e narradas no programa Os contos do 

labirinto da radio escolar.  

- Celebración do Magosto. En colaboración co Departamento de Educación Física. 

- Día contra a Violencia de Xénero: Apúntate ao bo trato. Actividade proposta pola Concellería 

de Servizos Sociais, Sanidade e Muller co Concello de Cangas para conmemorar o 25 de 

Novembro, Día da violencia contra a muller.  O Centro participou con un Sound painting 

contra a violencia.  

- Celebración do Día da Paz. Interpretación dunha peza musical, lectura dun manifesto e 

construción e derribo dun muro simbólico na entrada do centro.  

- Día do amor. Todo o alumnado do centro participou escribindo “Cartas de amor”, que logo 

foron entregadas aos seus destinatarios. Esta actividade ten unha longa tradición no centro e 

contou con moi boa acollida entre toda a comunidade educativa. 

- Entroido: O EDLG organizou tres concursos para o Entroido: o mellor disfrace individual, o 

mellor disfrace colectivo e a mellor murga. O equipo tamén colaborou activamente na 

composición das murgas das comparsas en galego.  

 

Ás axudas para os proxectos do EDLG foron anuladas na ORDE do 2 de xuño de 2020 pola que se 

deixan sen efecto as bases e as convocatorias das axudas para a presentación de proxectos de 

fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública e privada de Galicia. Este feito foi 

valorado moi negativamente polo Claustro e o Consello Escolar do Centro e así quedou reflectido na 

Memoria do Centro 2019-2020. A pesar da vontade de que os custos das actividades non foran 

asumidas polos centros, algunha das actividades do centro tiña facturas con data posterior ao 13 de 

marzo, por exemplo a revista, e non foron asumidas pola Secretaría Xeral de Política Lingüística.  
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A realidade lingüística, de contorno castelán falante do centro esta abundantemente analizada no 

noso Proxecto lingüístico. A análise e os obxectivos de dito proxecto son totalmente vixentes hoxe en 

día. Todo o equipo docente é consciente de que para acadalos non só é necesario aprender galego e 

en galego, senón que debemos garantirlle ao alumnado ámbitos, actividades e espazos de uso en que 

poidan utilizar activamente a lingua galega. Ao tempo, debemos contribuír a desfacer prexuízos e 

actitudes lingüísticas negativas. Para tal fin o centro continuará coa serie de medidas de apoio e 

reforzo enumeradas no Proxecto lingüístico e tamén coa aposta clara polo EDLG.  

 

Actividades que se van desenvolver no curso 2019-2020 

O presente curso 2020 2021 segue marcado pola excepcional situación sanitaria que impide o 

desenvolvemento normal de todas as actividades do centro. As medidas de protección e seguridade 

do Plan de adaptación ao contexto da COVID-19 do centro (Non mesturar niveis, non facer actos de 

gran afluencia, manter todo o tempo distancia de seguridade, non compartir material, a non 

presencialidade das familias no centro… ) dificultan a organización das actividades e eventos 

tradicionais do centro e obriga ao Equipo de dinamización a reinventarse nunha entorna case 

descoñecida. Neste contexto o Equipo de Dinamización Lingüística debe deseñar actividades que 

cumprindo coas condicións de prevención e seguridade busquen acadar os obxectivos descritos no 

Proxecto e minimice as deficiencias que as medidas de prevención poda entrañar. En función do 

desenvolvemento da situación sanitaria as propostas poden modificarse e ser mais activas e 

inclusivas coas familias.  

- Referidas aos obxectivos da Contorna 

 Manter a publicidade de novidades en relación coa lingua galega e a súa expresión, en 

literatura, música, cómic, cine, deporte, etc tanto no taboleiro físico no centro como 

na páxina web. 

 Publicar os podcasts e demais producións da radio escolar do centro a través da canle 

de radio Labirinto en Ivoox. 

 Continuar a subscrición, revisión e actualización a aqueles medios de comunicación 

periódica máis axeitados. 

 Axudar e colaborar na galeguización de todos aqueles servizos relacionados co centro. 

 

- Referidas aos obxectivos do Profesorado 
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 Conferencias e encontros con autores. 

 Fornecer información sobre aspectos lingüísticos de interese, manexo de novas 

tecnoloxías en galego, nomeadamente blogs, etc. 

 Orientar e colaborar na compra de material de axuda ou apoio, relacionado con 

lecturas, cómic, música, cinema, etc. 

 Exposicións con aplicación didáctica que amplíen as posibilidades do profesorado de 

realizar o seu traballo. 

 Fomentar a implicación do profesorado nas diferentes actividades dinamizadoras do 

centro: EDLG, club de lectura, biblioteca, radio escolar, revista escolar. 

 

- Referidas aos obxectivos do Alumnado 

 Conferencias e encontros con autores, sempre no camiño de interesar ao alumnado na 

lectura. 

 Actuacións poético-musicais, contacontos, etc., que provoquen o interese por estes 

campos e fagan ver o valor da oralidade. 

 Certames literarios que fomenten a creación e expresión orais e escritas en galego por 

parte do alumnado. 

 Obradoiros específicos, en horario lectivo ou fóra del, para chegar a todo o alumnado 

con algún aspecto particular relacionado coa dinamización lingüística. 

 Participación nas distintas festividades anuais, nomeadamente o Samaín, o Magosto, o 

25 de novembro-Día contra a violencia de xénero, o Día da Paz,  o Entroido, o 8 de 

marzo-Día da muller, Semana das Letras, Os maios e Gala musical do centro. 

 Participación en maio nas actividades do Correlingua 2020, que permite combinar 

deporte, defensa da lingua, compañeirismo, convivencia, etc.  

 Celebración das Letras Galegas, seguindo ao autor homenaxeado este ano pola RAG. 

 Fomentar a implicación do alumnado nas diferentes actividades dinamizadoras do 

centro: EDLG, club de lectura, biblioteca, radio escolar, revista escolar. 
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ANEXO II 

PLAN  DE REFORZO E RECUPERACIÓN 2020-2021 

 

Segundo as Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa, para un correcto inicio e desenvolvemento do curso 2020/2021, os Equipos 

Docentes e os Departamentos Didácticos elaboraran plans de reforzo e recuperación coa finalidade 

de que o alumnado recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridos no curso 2019/2020.  

 

No presente plan, cada Departamento Didáctico establece as medidas metodolóxicas e organizativas 

que favorezan o pleno desenvolvemento do alumnado, reforzando os elementos curriculares 

esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso anterior, as cales deben ser 

previamente determinadas. A partir dos informes individualizados, elaborados a finalización do curso 

2019- 2020, e da avaliación inicial, este plan de reforzo e recuperación se poderá desenvolver 

mediante axustes curriculares, segundo as necesidades individuais de cada alumno/a.  

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

Debido a situación actual e a vivida o ano pasado unha parte do alumnado non acadou os estándares 

de aprendizaxe mínimos requiridos, polo que este curso se estableceu un plan de reforzo. O plan está 

enfocado baixo dous eidos básicos. Adquirir os coñecementos básicos do curso pasado e que poidan 

o mesmo tempo adaptarse a este novo curso que comeza. Para iso imos seguir dous eixes. O primeiro 

empeza xa nesta programación adaptando os currículos de cada curso, introducindo os estándares 

básicos que non se puideron dar o ano pasado. O outro eixo abrangue o alumnado que a pesares de 

que se deu o contido non acadaron eses estándares básicos, máis pasaron de curso. Nestes casos 

excepcionais, o profesor de aula xunto co xefe de departamento, elaborarán un material que se lle 

proporcionará ao alumnado correspondente. Este material didáctico composto de exercicios, ben por 

medios dixitais ou ben en papel, entregarase ao alumnado durante o 1º e o 2º trimestre. Este 

material será corrixido e devolto o mesmo, e poderá preguntar dúbidas sobre el durante as clases 

ordinarias. 
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DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA 

Durante a terceira avaliación do curso 2019/2020 non se avanzaron novos contidos co fin de reforzar 

e ampliar os xa estudados durante a ensinanza presencial.  

Os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles non adquiridas no curso foron:  

 

En 2º ESO: 

B4.1. Recoñecer o papel das forzas como causa dos cambios no estado de movemento e das 

deformacións. 

B4.2. Establecer a velocidade dun corpo como a relación entre o espazo percorrido e o tempo 

investido en percorrerlo. 

B4.3. Diferenciar entre velocidade media e instantánea a partir de gráficas espazo/tempo e 

velocidade/tempo, e deducir o valor da aceleración utilizando estas últimas. 

 

En 3º ESO: 

B2.6. Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC. 

B3.1. Describir a nivel molecular o proceso polo que os reactivos se transforman en produtos, en 

termos da teoría de colisións. 

B3.2. Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer reactivos e produtos a través de 

experiencias sinxelas no laboratorio ou de simulacións dixitais. 

B3.3. Comprobar mediante experiencias sinxelas de laboratorio a influencia de determinados 

factores na velocidade das reaccións químicas. 

 

Durante todo o curso levarase a cabo un plan de reforzo e recuperación dos estándares anteriores a 

través de recursos elaborados pola profesora ao comezo dos temas que traballen contidos que 

precisen a adquisición destes mínimos. Todo o alumnado levará a cabo, por tanto, o plan de reforzo e 

recuperación. 
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DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Coa finalidade de que o alumnado recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

2019/2020, en primeiro lugar, revisaranse os informes individualizados elaborados na finalización do 

curso 2019/2020 e realizarase unha avaliación inicial, tanto no comezo do curso como ao inicio de 

cada tema. Reforzaranse os elementos curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes 

imprescindibles do curso anterior, co fin de garantir a continuidade do proceso de ensinanza-

aprendizaxe. 

 

O plan de reforzo desenvolverase mediante axustes curriculares, segundo as necesidades individuais 

do alumnado derivadas dos resultados da avaliación inicial, e estenderase, polo menos, durante o 

primeiro trimestre do curso 2020/2021. 

 

Adoptaranse as medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno desenvolvemento de 

todo o alumnado. Entre estas medidas estarán a proposta de tarefas globalizadas que requiran da 

posta en practica de todas as competencias do alumnado, a aprendizaxe cooperativa, o uso das TIC 

como recurso didáctico, actividades que favorezan a auto-aprendizaxe, o pensamento crítico e 

creativo, a investigación mediante proxectos de  traballo, entre outras. 

 

Consideraranse os seguintes criterios: 

● Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non se 

impartiron no curso 2019/2020. En vermello, na programación didáctica, aparecen os 

criterios de avaliación e os estándares que non se puideron traballar no curso anterior. 

Incorporaranse de maneira globalizada neste curso. 

● Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial coa finalidade de detectar as 

carencias e necesidades do alumnado. 

● Incorporación das aprendizaxes non adquiridas á programación do novo curso escolar 

dende un enfoque competencial e a través de propostas metodolóxicas activas e 

axustadas ás necesidades concretas do alumnado e grupo e que fomenten a colaboración 

e a participación do alumnado no seu proceso de aprendizaxe. 
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● Revisión dos obxectivos en cada nivel, así como das competencias clave que o alumnado 

poderá lograr como consecuencia das adaptacións necesarias da programación. 

 

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ 

Seguindo as “Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 

e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 

2020/2021...”, recóllense unhas consideracións sobre as decisións adoptadas no ensino non 

presencial durante curso pasado e sobre os efectos que o confinamento produciu no 

desenvolvemento da materia. 

 

Ante a imposibilidade de desenvolver unha docencia a distancia que permitira a interacción efectiva 

e directa entre as profesoras e o seu alumnado (incidencias diversas nas sesións por 

videoconferencia, problemas de conectividade, de alfabetización dixital...), tendo en conta ademais 

as súas limitacións no manexo das ferramentas dixitais, ao que se sumou a inexperiencia das 

docentes no deseño e fixación de tarefas que se axustaran ás posibilidades dos estudantes (grao de 

dificultade, disposición temporal, medios informáticos, apoio familiar...) nun contexto tan difícil e 

excepcional como o vivido, optouse por reforzar e asentar os contidos impartidos nos meses previos 

ao confinamento e ofrecer, só de xeito voluntario, tarefas de ampliación para aqueles estudantes que 

tiñan aprobadas a 1ª e 2ª avaliación.  

 

Estimouse máis beneficiosa para o alumnado esta opción de non ampliar contidos porque, en termos 

xerais, nos puramente lingüísticos e gramaticais, non así no bloque de “Educación Literaria” en 3º e 

4º, o deseño curricular da materia nos catro cursos da ESO está baseado no que se pode denominar 

aprendizaxe en espiral. Así, na análise e no estudo dos diferentes niveis lingüísticos (morfoloxía, 

sintaxe, tipoloxía textual e análise discursivo ou mesmo pragmático), a maioría dos contidos 

retómanse curso a curso con lixeiras variacións e, mesmo dentro de cada ámbito de estudo, as 

conexións cos distintos niveis da lingua son constantes. En cada un dos cursos da etapa analízanse 

palabras, oracións, perfeccionase o manexo das normas ortográficas e da puntuación, exercítase o 

desempeño oral, escríbense e coméntanse textos de diferentes tipoloxías (argumentativos, 
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persuasivos, expositivos, dialogados, narrativos, descritivos e instrutivos), circunstancia que permite, 

sen dubida, a aplicación, con relativa facilidade, dun reforzo constante dos contidos. 

 

Esta relación en espiral, que afecta tanto á programación intrínseca de cada curso como ao conxunto 

da etapa educativa, será xa que logo aproveitada para recuperar e reforzar, ao longo do presente 

curso escolar, parte dos contidos que non puideron ser impartidos ou consolidados no pasado. Deste 

xeito, posto os bloques 1, 2 e 3 presentan uns eixos básicos que son ampliados, curso a curso, para 

descender a unha análise do feito comunicativo ou gramatical de maior detalle, ou ben para requirir 

unha execución máis precisa e complexa por parte do estudante, tomando o currículo de cada curso 

como referente de partida, este curso os contidos de cada nivel empregaranse para reforzar ou 

mesmo presentar aqueles outros que non foron acadados suficientemente no 2019-2020, dado que 

non todo o alumnado respondeu coa mesma constancia e intensidade. 

 

Por último, no que atinxe ao bloque de “Educación literaria” as circunstancias son semellantes. En 1º 

e 2º reforzaranse aquelas nocións que definen o feito literario fronte a outros discursos, mentres 

que, en 3º e 4º, onde xa se enfronta o estudo diacrónico da literatura, nos coñecementos xerais do 

discurso literario e na introdución ás diferentes etapas estableceranse pontes constantes con aqueles 

contidos que non puideron ser impartidos o curso pasado. Esta compensación é relativamente 

sinxela xa que todas as etapas literarias están interrelacionadas e o movemento pendular da 

literatura, especialmente en 3º e 4º,  permite conectar as diferentes etapas entre si, xa que unhas 

implican ás outras na súa evolución e contraste. 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Alumnado que ten que recuperar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 19-20: 

Ao non ter avanzado na programación do curso 2019-20 despois do decreto de 

confinamento pola pandemia do Covid-19 que comezou no pasado mes de marzo, as tarefas 

deseñadas para o terceiro trimestre foron especialmente pensadas para recuperar e afondar nos 

estándares que naquel momento se determinaron como imprescindibles. É por iso que todo o 

alumnado foi quen de chegar a un nivel competencial suficiente na adquisición desas aprendizaxes. 
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Ademais, o método que utilizamos en todos os niveis da ESO no noso centro ten a peculiaridade 

de adicar o primeiro bloque de unidades, practicamente o primeiro trimestre do curso, a 

actividades de repaso exhaustivo de gramática, vocabulario, uso da lingua e tódalas destrezas 

lingüísticas que corresponden ao curso anterior, o que inclúe un novo e intenso achegamento ás 

mencionadas aprendizaxes imprescindibles. 

 

A coidada revisión por parte do profesorado de cada unha destas unidades iniciais do 

libro permitirá acadar con garantías os obxectivos de reforzar, e recuperar se fóra o caso, esas 

aprendizaxes que poidan necesitar un refresco puntual. De detectárense, nalgún intre deste 

proceso, carencias que permanecían escondidas ata o de agora, faremos deseños puntuais e 

persoais de materiais e recursos que permitan ao alumnado unha rápida posta ao día. De requirir 

diferente tratamento, iríamos a tarefas de atención personalizada, entrega de material 

complementario, seguimento máis cercano, adaptación da metodoloxía ou o que consideremos 

necesario para corrixir esta situación. 

 

Para este fin valerémonos de recursos de elaboración propia e outro material que poida 

ser interesante, e prestaremos atención a que estea a disposición do alumnado nos cursos 

pertinentes da aula virtual ou da plataforma edixgal, utilizando preferiblemente estas dúas vías 

para a entrega e recollida de tarefas, materiais e comunicación que permita tamén un 

adestramento relevante no uso das TIC, de tal xeito que as ferramentas telemáticas non xeneren 

fenda ou limitación algunha ante a nova realidade que estamos experimentando no proceso de 

ensino-aprendizaxe, e na vida mesma. 

 

Alumnado coa materia pendente de cursos anteriores: 

Este alumnado terá un seguimento por parte do profesor que lle dea clase no presente 

curso. Dito profesor iralle subministrando material que o alumno ten que ir entregando nos 

prazos establecidos ao longo do curso para superar a materia. Alén diso, para aprobar a materia 

o alumno ten que obter nas dúas primeiras avaliacións do curso no que está, un mínimo de 3 

puntos sobre 10. En caso contrario, terá a obriga de se presentar ao exame extraordinario que, 
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a tal fin, se convocará no mes de maio. 

 

Os alumnos coa materia pendente para setembro farán só o exame de setembro asignado. 

Por outra banda, as reunións de departamento servirán para avaliar o funcionamento da 

programación en todos os seus aspectos. Temos realizado unha secuenciación axeitada? son os 

contidos dunha dificultade superable?, etc. Servirannos de guía os resultados obtidos polo alumnado, 

así como as súas reaccións ás actividades prantexadas. 

 

Somos conscientes de que no fracaso escolar inciden moitas variables alleas ó profesor e á 

programación, e sobre as que temos pouca influencia (entorno socio-cultural, familiar, problemas 

psicolóxicos ou de aprendizaxe propios de cada alumno, masificación nas aulas, escaseza de horas 

lectivas, etc., aos que temos que engadir os que xorden da situación sanitaria na que estamos 

inmersos neste momento causada pola Covid-19). Non se trata, polo tanto, de fixar porcentaxes 

de aprobados como indicadores do éxito ou o fracaso dunha programación concreta, trátase de 

manter unha actitude aberta que en calquera caso, e a pesar de todos os inconvintes, sempre 

podemos mellorar a nosa práctica docente. 

 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS AVALIABLES DE 1º E.S.O. 

GRAMMAR: 

Present Simple of the verb TO BE, TO HAVE. 

There is and There are. A / an, some, any, the. 

This, that, these, those. 

Countable and uncountable nouns. Use of: How much? or How many? 

Personal Subject Pronouns. Possession and Possessive adjectives. Saxon Genitive. 

Present Simple. Adverbs of frequency. Habitual actions 

The “question words”: What, When, Where, Why, Who, How. 

Present Continuous. Contrast between Present Simple and Present Continuous. 

Modal verbs: can, can’t; must; mustn’t, should, shouldn’t. 

Comparison of adjectives: comparatives and superlatives. 
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Irregular verbs: infinitive, past, past participle and meaning (Os seleccionados na clase). 

 

VOCABULARY: 

Specific vocabulary from all the units. 

- The body. Adjectives of personality and adjectives of description. 

- The house, household items. 

- Cardinal, ordinal numbers. 

- Plurals. Including irregular plurals: fish, sheep, man, woman, tooth, foot, child, person. 

- Food, countries, nationalities and languages. 

- Animals. Routines. Activities. 

- Geographical features. Clothing. 

- Sports. Equipment. 

- Places around town. Maps. Directions. 

- Action verbs, school items, numbers, colours, days and months, family. 

- What’s the time? 

- Prepositions of time: on, in, at, from…to. Prepositions of place 

 

READING COMPREHENSION TEXT 

Read a text and answer the questions. 

 

WRITING: 

Write a short composition (50-60 words) about a topic studied in class: 

A description of a person, a room, an e-mail introducing yourself, a photo description, a 

description of a sport, a report about an animal. 

Pay special attention to: 

- The words in a sentence: Order: Adjective + noun. Capital letters, punctuation, word order, 

linking words (and, but, because) and the structure inside a paragraph (opening sentence, body, 

closing sentence). 
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LISTENING AND SPEAKING skills will be practised in class. 

 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS AVALIABLES DE 2º E.S.O. 

GRAMMAR: 

Verbs “to be” and “ have got”. 

“Present Simple”. Frequency adverbs. 

“Present Continuous”. Time expressions 

“Contrast of Present Simple and Present Continuous”. 

“Simple past” of regular verbs, irregular verbs and “to be”. Used to. 

Irregular verbs: infinitive, past, past participle and meaning (Os seleccionados na clase). 

“Past Continuous vs. Past Simple” 

Use of “will” for predictions. 

Use of “-Be going to” to express plans and predictions. 

Countable and Uncountable nouns: Use of: “how much/how many”, “there is/there are”, 

“some, a/an, any, much, many, a lot of”. 

Personal Pronouns. Possessive Adjectives and Pronouns. Saxon Genitive. 

Comparison of adjectives. 

Subject/object questions. Adverbs of manner 

 

VOCABULARY: 

Specific vocabulary from all the units. 

The house, animals, sport. 

Free-time activities. School subjects and items. 

Places around town. Things we do. Family and life events. 

Travel items. Transport. The weather. Competitions. 

Appliances. Musical instruments. Types of music. 

Emotions. Adjectives, Geography. Transport. 

Crime, people and crime. 
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READING COMPREHENSION TEXT 

Read a text and answer the questions. 

 

WRITING: 

Write a short composition (60-70 words) about a topic studied in class: 

a photo description, a biography, a report about a travel destination, a personal profile, a 

narrative, make predictions about the future. 

Pay special attention to: 

Capital letters, punctuation, word order, connectors of sequence (“First”, next, “then”, “after 

that”, finally), linking words (and, but, because, or) and paragraphs (opening sentence, body, 

closing sentence). 

 

LISTENING AND SPEAKING skills will be practised in class. 

 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS AVALIABLES DE 3º E.S.O. 

GRAMMAR: 

Verbs TO BE and HAVE GOT. There is, there are, there was, there were. 

Contrast of Present Simple and Present Continuous. 

Quantifiers and determiners: A/AN, SOME, ANY, A LOT OF, 

MUCH/MANY, HOW MUCH / HOW MANY. 

Contrast of Past Simple and Past Continuous. Used to. 

Irregular verbs: infinitive, past, past participle and meaning. (Os 

seleccionados na clase). 

Present Perfect Simple (just, for, since, ever, already, yet). 

Contrast of Present Perfect Simple and Past Simple. 

Past Perfect Simple. Contrast of Past Perfect Simple and Past Simple. 

Comparison: Comparatives and superlatives, (not) as....as, less....than, the least. 

TOO + adjective; (not) + adjective + ENOUGH. 

mailto:ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es


 

 

 

  

 

47 

 

Instituto de Ensino Secundario Obrigatorio 
MONTE CARRASCO 

Monte Carrasco, 2, Darbo - Apdo. 185 – 36940, Cangas (Pontevedra) 
Tfno.: 886110160 / Fax: 886110166 / e-mail: ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ 

Future tenses: WILL, - BE GOING TO and Present Continuous for future 

plans. 

First and Second Conditionals. 

Modal verbs: CAN, Can’t, COULD, Be able to, SHOULD, MUST, HAVE TO, 

DON’T HAVE TO, MUSTN’T, May, might. 

Relative pronouns and Defining sentences. 

 

VOCABULARY: 

Specific vocabulary from all the units. 

Places in town. Vehicles. Journeys. Feelings. The house. The weather. 

Geographical features. Jobs. 

Achievements. Travel. Travel items. 

Inventions. Appliances. 

Adjectives-food. 

Relationships. 

Adjectives of personality. 

 

READING COMPREHENSION TEXT 

Read a text and answer the questions. 

 

WRITING: 

Write a short composition (70-80 words) about a topic studied in class: a 

narrative: something that happened to you, a news article describing an 

event, an e-mail about plans, description of a place, a restaurant review, an 

e-mail/letter asking for-giving advice. 

Pay special attention to: 

- Capital letters, punctuation, word order, connectors of sequence 

(“First”, “then”, “after that”...), linking words (and, but, because, or, since, 

so, because of, therefore) and paragraphs (opening sentence, body, closing 
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sentence). 

 

LISTENING AND SPEAKING skills will be practised in class. 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Aqueles alumnos que promocionen de curso sen alcanzar os obxectivos nin superar os contidos de 

cursos anteriores, na materia de Educación Física, se lles fará un seguimento por parte deste 

departamento, sendo o encargado directo deste seguimento o profesor que lle imparta clase no 

presente curso. Dado o carácter continuo que ten a materia, para recuperala terá gran valor o nivel e 

desenvolvemento que o alumno mostre no curso presente. Ademais poderá verse reforzado coa 

realización doutras tarefas compensatorias, como traballos ou probas escritas e prácticas daqueles 

contidos que non se impartan no seu curso actual. Os alumnos que superen as tres avaliacións no 

presente curso superarán a materia do curso pasado, sendo a cualificación da materia do curso 

anterior a mesma que a que obteñan no presente curso. Os alumnos avaliados negativamente ao 

finalizar o presente curso non superarán a materia do curso pasado. Sen embargo, gozarán da 

convocatoria que lles ofrece a lexislación vixente, por medio da cal poderán superar a 

materia na proba extraordinaria de recuperación de pendentes que se realizará en maio segundo o 

calendario que deberá fixar a xefatura de estudios do centro. Esta proba extraordinaria constará de 

dúas partes: unha parte teórica e unha parte práctica. A parte teórica, que supón o 40% da nota final, 

consistirá nun exame de preguntas cortas sobre contidos conceptuais e sobre descricións de 

elementos técnicos e progresións de habilidades técnicas, tácticas, etc. desenvolvidas no curso que o 

alumno non superou segundo se recolle na programación correspondente. A parte práctica, que 

supón o 60% da nota final, consistirá na realización práctica dun conxunto de probas para a 

avaliación dos contidos mínimos procedimentais desenvolvidos no curso que o alumno non superou 

segundo se recolle na programación correspondente. Para a realización da parte práctica da proba o 

alumno deberá asistir coa roupa e o calzado axeitados. Cando un alumno non poida realizar a parte 

práctica da proba, deberá xustificar obrigatoriamente o motivo mediante un certificado médico 

oficial no que se especifique as actividades físicas que non pode desenvolver e terá que presentar 

obrigatoriamente os traballos teórico-prácticos propostos polo profesor sobre o contidos 

mailto:ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es


 

 

 

  

 

49 

 

Instituto de Ensino Secundario Obrigatorio 
MONTE CARRASCO 

Monte Carrasco, 2, Darbo - Apdo. 185 – 36940, Cangas (Pontevedra) 
Tfno.: 886110160 / Fax: 886110166 / e-mail: ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ 

procedimentais desenvolvidos ao longo do curso. Estes traballos se avaliarán dentro da parte práctica 

da proba. Se non presenta dito certificado non poderá superar a materia ao non acadar os 

contidos mínimos da mesma. Para superar positivamente a proba extraordinaria de recuperación de 

pendentes o alumno terá que obter, ao menos, unha cualificación de “cinco” puntos. A nota final da 

proba extraordinaria de recuperación de pendentes será a suma das notas ponderadas da parte 

teórica e da parte práctica sen ter en conta os decimais. 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles non adquiridas no curso 2º ESO 

MÁQUINAS E SISTEMAS: ESTRUTURAS, MECANISMOS E CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Identificar operadores mecánicos de transformación e 

transmisión 

de movementos en máquinas e sistemas e empregalos 

para 

deseñar e montar sistemas mecánicos. 

1. Describe, mediante información escrita e gráfica, como 

transforman e 

transmiten o movemento distintos mecanismos. 

2. Deseñar circuítos eléctricos con simboloxía adecuada 

 

2. Calcula a relación de transmisión de elementos 

mecánicos como as poleas e 

as engrenaxes. 

 

 3. Explica a función dos elementos que configuran unha 

máquina ou un 

sistema desde o punto de vista estrutural e mecánico. 

 Deseña circuítos eléctricos básicos empregando lámpadas, 

zumbadores, 

motores, baterías e conectores 

 

Plan de reforzo e recuperación: 

Ao longo da primeira avaliación, para o alumnado que non adquirira os aprendizaxes imprescindibles 

no curso 2º ESO 2019-2020, se establece un plan de reforzo e recuperación no curso Tecnología 3º 

ESO da Aula Virtual do centro. Este plan deberá ser completado polo alumnado durante o primeiro 

trimestre. Para acadar os mínimos imprescindibles arriba citados, a profesora entregará ao alumnado 
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correspondente, recursos de elaboración propia no curso Tecnología 3º ESO da Aula Virtual do centro 

e establecerá as tarefas necesarias (principalmente cuestionarios) para acadar ditos estándares. 

 
Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles non adquiridas no curso 3º ESO 

MÁQUINAS E SISTEMAS: ELECTRICIDADE ELECTRÓNICA E CONTROL 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.Deseñar e simular circuítos con simboloxía adecuada e 
montar circuítos con operadores elementais. 
 

2.Deseña circuítos eléctricos e electrónicos básicos 
empregando lámpadas, zumbadores, díodos LED, 
transistores, motores, baterías, 
conectores, condensadores e resistencias 

 3.Deseña circuítos eléctricos básicos, utilizando software 
específico e 
simboloxía adecuada, e experimenta cos elementos que o 
configuran. 
 

 
 
Plan de reforzo e recuperación: 

Ao longo da primeira avaliación, para o alumnado que non adquirira os aprendizaxes imprescindibles 

no curso 3º ESO 2019-2020, se establece un plan de reforzo e recuperación no curso Tecnología 4º 

ESO da Aula Virtual do centro. Este plan deberá ser completado polo alumnado durante o primeiro 

trimestre. Para acadar os mínimos imprescindibles arriba citados, a profesora entregará ao alumnado 

correspondente, recursos de elaboración propia no curso Tecnología 4º ESO da Aula Virtual do centro 

e establecerá as tarefas necesarias (principalmente cuestionarios) para acadar ditos estándares. 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

A programación do pasado curso 2019-2020 foi feita seguindo un criterio de transversalidade 

respecto aos bloques de contidos do currículo. Tanto debido ás características do currículo de música 

para a ESO como ao deseño da programación en base a tarefas globalizadas, aprendizaxe por 

proxectos, aprendizaxe cooperativa, uso das TIC, fomento do pensamento crítico e creatividade 

artística, etc, a maioría dos estándares foron tratados de maneira global en todos os trimestres 

profundando neles mediante diferentes actividades e enfoques metodolóxicos. De tódolos xeitos, se 

ben foron poucas as aprendizaxes que non se traballaron presencialmente, foron moitas aquelas que 

ficaron sen o tratamento e profundidade desexables nunha situación normal.  

mailto:ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es


 

 

 

  

 

51 

 

Instituto de Ensino Secundario Obrigatorio 
MONTE CARRASCO 

Monte Carrasco, 2, Darbo - Apdo. 185 – 36940, Cangas (Pontevedra) 
Tfno.: 886110160 / Fax: 886110166 / e-mail: ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ 

Por este mesmo motivo arriba exposto, distinguir entre imprescindibles e prescindibles nas 

aprendizaxes do currículo de música resulta complexo xa que a grande maioría dos estándares se 

combinan para poñer en práctica as competencias do alumnado. Si podemos reflectir aquí aqueles 

que ficaron prexudicados pola non presencialidade e merecen ser tidos en conta na programación do 

curso 2020-2021 así como aqueles que teñen maior peso propedéutico na ensinanza musical na ESO. 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 2º ESO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

BLOQUE “INTERPRETACIÓN E CREACIÓN” 

B1.3. Improvisar e interpretar estruturas musicais 
elementais construídas sobre os modos e as escalas máis 
sinxelas e os ritmos máis comúns. 

MUB1.3.1. Improvisa e interpreta estruturas musicais 
elementais construídas sobre os modos e as escalas máis 
sinxelas e os ritmos máis comúns. 

B1.4. Amosar interese polo desenvolvemento das 
capacidades e as habilidades técnicas como medio para 
as actividades de interpretación, aceptando e cumprindo 
as normas que rexen a interpretación en grupo e 
achegando ideas musicais que contribúan ao 
perfeccionamento da tarefa común. 

MUB1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación 
de técnicas e as normas do coidado da voz, o corpo e os 
instrumentos. 

MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias nas actividades de 
interpretación adecuadas ao nivel. 

MUB1.4.5. Coñece e pon en práctica as técnicas de control 
de emocións á hora de mellorar os seus resultados na 
exposición ante un público. 

 MUB1.5.2. Amosa unha actitude de superación e mellora 
das súas posibilidades, e respecta as capacidades e as 
formas de expresión dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

B1.6. Participar activamente e con iniciativa persoal nas 
actividades de interpretación, asumindo diferentes 
papeis, intentando concertar a súa acción coa do resto do 
conxunto, achegando ideas musicais e contribuíndo ao 
perfeccionamento da tarefa en común. 

MUB1.6.1. Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, 
instrumentais e danzas de diferentes xéneros, estilos e 
culturas, aprendidas por imitación e a través da lectura de 
partituras con diversas formas de notación, adecuadas ao 
nivel. 

MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás propostas do 
profesorado e dos compañeiros e as compañeiras. 

BLOQUE “ESCOITA” 

B2.3. Valorar o silencio como condición previa para 
participar nas audicións. 

MUB2.3.1. Valora e aplica o silencio como elemento 
indispensable para a interpretación e a audición. 

B2.4. Identificar e describir, mediante o uso de distintas 
linguaxes (gráfica, corporal ou verbal), elementos e 
formas de organización e estruturación musical (ritmo, 
melodía, textura, timbre, repetición, imitación, variación) 

MUB2.4.1. Describe os elementos das obras musicais 
propostas. 

MUB2.4.2. Utiliza de xeito guiado recursos como apoio á 
análise musical. 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 2º ESO 

dunha obra musical interpretada en vivo ou gravada. MUB2.4.3. Emprega conceptos musicais para comunicar 
coñecementos, xuízos e opinións musicais de forma oral e 
escrita, con rigor e claridade. 

B2.5. Identificar situacións do ámbito cotián nas que se 
produce un uso indiscriminado do son, analizar as súas 
causas e propor solucións. 

MUB2.5.1. Toma conciencia da contribución da música á 
calidade da experiencia humana, amosando unha 
actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música. 

BLOQUE “CONTEXTOS MUSICAIS” 

B3.1. Realizar exercicios que reflictan a relación da música 
con outras disciplinas. 

MUB3.1.1. Recoñece, crea e interpreta distintas 
manifestacións da danza. 

MUB3.1.2. Distingue as diversas funcións que cumpre a 
música na nosa sociedade. 

B3.2. Demostrar interese polas músicas de distintas 
características, épocas e culturas, e por ampliar e 
diversificar as propias preferencias musicais, adoptando 
unha actitude aberta e respectuosa. 

MUB3.2.1. Amosa interese por coñecer os xéneros musicais 
e as súas funcións expresivas, gozando deles como oínte 
con capacidade selectiva. 

B3.3. Apreciar a importancia do patrimonio cultural musical 
español e galego, e comprender o valor de conservalo e 
transmitilo. 

MUB3.3.1. Valora e respecta a importancia do patrimonio 
musical español e galego 

MUB3.3.4. Contribúe á conservación, a recuperación e a 
transmisión do patrimonio musical galego, colaborando 
na recollida, na gravación e na transcrición de pezas. 

B3.4. Valorar a asimilación e o emprego dalgúns conceptos 
musicais básicos necesarios á hora de emitir xuízos de 
valor ou "falar de música". 

MUB3.4.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir 
percepcións e coñecementos musicais 

MUB3.4.2. Comunica coñecementos, xuízos e opinións 
musicais de xeito oral e escrito, con rigor e claridade. 

B3.5. Amosar interese e actitude crítica pola música actual, 
os musicais, os concertos en vivo e as novas propostas 
musicais, valorando os seus elementos creativos e 
innovadores. 

MUB3.5.1. Utiliza diversas fontes de información de xeito 
guiado para indagar sobre novas tendencias, 
representantes, grupos de música popular, etc., e realiza 
unha revisión crítica desas producións. 

MUB3.5.2. Interésase por ampliar e diversificar as 
preferencias musicais propias. 

BLOQUE “MÚSICA E TECNOLOXÍAS” 

B4.1. Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar 
e reproducir música. 

MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen 
as tecnoloxías e utilízaas como ferramentas para a 
actividade musical. 

MUB4.1.2. Participa na produción musical demostrando o 
uso adecuado dos materiais relacionados, os métodos e 
as tecnoloxías. 

B4.2. Utilizar de xeito funcional os recursos informáticos 
dispoñibles para a aprendizaxe e a indagación do feito 
musical. 

MUB4.2.1. Utiliza de xeito guiado as fontes e os 
procedementos apropiados para elaborar traballos sobre 
temas relacionados co feito musical. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 3º ESO 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

BLOQUE “INTERPRETACIÓN E CREACIÓN” 

B1.1. Distinguir e utilizar os elementos da representación 
gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; 
notas adicionais, clave de sol e de fa en cuarta; duración 
das figuras; signos que afectan a intensidade e matices; 
indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

MUB1.1.1. Distingue e emprega os elementos que se 
utilizan na representación gráfica da música (colocación 
das notas no pentagrama; notas adicionais, clave de fa en 
cuarta; duración das figuras; signos que afectan a 
intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, 
etc.). 

B1.3. Coñecer os principios básicos dos procedementos 
compositivos e as formas de organización musical. 

B1.4. Amosar interese polo desenvolvemento das 
capacidades e as habilidades técnicas como medio para as 
actividades de interpretación, aceptando e cumprindo as 
normas que rexen a interpretación en grupo, e achegando 
ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da 
tarefa común. 

MUB1.3.1. Comprende e identifica os conceptos e os 
termos básicos relacionados cos procedementos 
compositivos e os tipos formais. 

MUB1.4.1. Amosa interese polo coñecemento e a aplicación 
de técnicas e normas do coidado da voz, o corpo e os 
instrumentos. 

MUB1.4.2. Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas 
que permitan unha correcta emisión da voz. 

MUB1.4.3. Practica a relaxación, a respiración, a 
articulación, a resonancia e a entoación. 

MUB1.4.4. Adquire e aplica as habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias nas actividades de 
interpretación adecuadas ao nivel. 

MUB1.4.5. Coñece e pon en práctica as técnicas de control 
de emocións á hora de mellorar os seus resultados na 
exposición ante un público. 

B1.5. Amosar interese polas actividades de composición, e 
improvisación e amosar respecto polas creacións dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

MUB1.5.1. Realiza improvisacións e composicións partindo 
de pautas previamente establecidas. 

MUB1.5.2. Amosa unha actitude de superación e mellora 
das súas posibilidades e respecta as capacidades e as 
formas de expresión dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

B1.6. Participar activamente e con iniciativa persoal nas 
actividades de interpretación, asumindo diferentes papeis, 
intentando concertar a súa acción coa do resto do conxunto, 
achegando ideas musicais e contribuíndo ao 
perfeccionamento da tarefa en común. 

MUB1.6.1. Practica, crea, interpreta e memoriza pezas 
vocais, instrumentais e danzas de diferentes xéneros, 
estilos, épocas históricas e culturas, aprendidas por 
imitación e a través da lectura de partituras con diversas 
formas de notación, adecuadas ao nivel. 

MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás propostas do 
profesor/a e dos compañeiros/as. 

MUB1.6.4. Practica as pautas básicas da interpretación: 
silencio, atención ao/á director/a e a outros/as 
intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao 
conxunto, amosando espírito crítico ante a súa propia 
interpretación e a do seu grupo. 

MUB1.6.5. Participa activamente en agrupacións vocais e 
instrumentais, colaborando con actitudes de mellora e 
compromiso e amosando unha actitude aberta e 
respectuosa. 
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BLOQUE “CONTEXTOS MUSICAIS” 

 
B3.2. Demostrar interese por coñecer músicas de distintas 

características, épocas e culturas, e por ampliar e 
diversificar as propias preferencias musicais, adoptando 
unha actitude aberta e respectuosa. 

MUB3.1.3. Distingue e explica as diversas funcións que 
cumpre a música na sociedade ao longo da historia. 

MUB3.2.1. Amosa interese por coñecer música de 
diferentes épocas e culturas como fonte de 
enriquecemento cultural e satisfacción persoal, 
elaborando algún proxecto de investigación e exposición 

B3.5. Valorar a asimilación e empregar algúns conceptos 
musicais básicos necesarios á hora de emitir xuízos de 
valor ou falar de música. 

MUB3.5.1. Emprega un vocabulario adecuado para describir 
percepcións e coñecementos musicais. 

MUB3.5.2. Comunica coñecementos, xuízos e opinións 
musicais de xeito oral e escrito, con rigor e claridade. 

B3.6. Amosar interese e actitude crítica pola música, os 
concertos en vivo e as propostas musicais, valorando os 
seus elementos creativos e innovadores ao longo da 
historia. 

MUB3.6.1. Utiliza diversas fontes de información para 
indagar sobre as novas tendencias, representantes, 
grupos de música popular, etc., e realiza unha revisión 
crítica desas producións. 

MUB3.6.2. Interésase por ampliar e diversificar as 
preferencias musicais propias. 

BLOQUE “MÚSICA E TECNOLOXÍAS” 

B4.1. Utilizar con autonomía os recursos tecnolóxicos 
dispoñibles, demostrando un coñecemento básico das 
técnicas e dos procedementos necesarios para gravar, 
reproducir, crear, interpretar música e realizar sinxelas 
producións audiovisuais. 

MUB4.1.1. Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen 
as tecnoloxías e utilízaas como ferramentas para a 
actividade musical. 

MUB4.1.2. Participa en todos os aspectos da produción 
musical demostrando o uso adecuado dos materiais 
relacionados, os métodos e as tecnoloxías. 

B4.2.Utilizar de maneira funcional os recursos informáticos 
dispoñibles para a aprendizaxe e a indagación do feito 
musical. 

MUB4.2.1. Utiliza con autonomía as fontes e os 
procedementos apropiados para elaborar traballos sobre 
temas relacionados co feito musical. 

 

Axustes curriculares para o curso 2020-2021 

A programación didáctica 2020-21 respecta os estándares do currículo oficial da materia para cada 

nivel educativo e engade aquelas competencias imprescindibles do curso anterior. A maioría destes 

estándares son coincidentes ou moi similares, especialmente entre 2º e 3º de ESO e, por tanto, 

poderán ser abordados na clase presencial mediante actividades de reforzo. Especialmente os que 

pertencen ao bloque de “interpretación e creación” así como os de “música e tecnoloxías”. Atopamos 

máis diferenzas nos estándares correspondentes ao bloque “Contextos musicais” para os que se 

deseñarán actividades de recuperación. 
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Actividades e temporalización 

Este plan de reforzo e recuperación pretende que o alumnado, especialmente aquel que non seguiu 

con normalidade o ensino non presencial, realice unha serie de actividades de reforzo que lle 

permitan acadar os obxectivos desexados do nivel correspondente. Para isto, baseándonos nos 

informes individualizados e na avaliación inicial, proporáselle a aquel alumnado que o precise as 

tarefas extra que serán necesarias en cada caso.  

 

No caso de 3º de ESO, nas unidades didácticas 2 (novembro), 5 (febreiro) e 8 (maio), o alumnado que 

o precise realizará tarefas de reforzo sobre realización e produción de podcasts, facendo fincapé nas 

técnicas de gravación e no manexo da aplicación Audacity. Na unidade 7 (abril), o alumnado que o 

precise realizará unha actividade de recuperación relacionada coa música galega que consistirá nun 

traballo de investigación sobre un grupo ou artista de música tradicional ou folk. Na unidade 9 (xuño), 

aquel alumnado que non teña construído o seu instrumento caseiro deberá facelo antes de rematar o 

curso. 

 

No caso de 4º de ESO, nas unidades 1 e 2 (outubro e novembro) o alumnado que o precise realizará 

tarefas para reforzar a habilidade para o manexo de aplicacións de produción e edición musical 

(Audacity e Soundtrap) así como edición de partituras (musescore). Na unidade 6 (marzo) realizará un 

traballo de investigación sobre algún grupo de música galego.  

 

Medidas metodolóxicas e organizativas 

Os estándares imprescindibles non superados do curso anterior pertencentes ao bloque “Contextos 

musicais” non poderán ser abordados na clase presencial e, por tanto, traballaranse por cada 

alumno/a de xeito individual fóra do horario lectivo co seguimento do profesor a través de Edixgal ou 

a Aula Virtual do centro. Así mesmo, poderá adicar un tempo das sesións presenciais á súa 

supervisión. Para os estándares do bloque “Música e tecnoloxías” pediráselle que realicen tarefas de 

reforzo que deberán ser entregadas a través da Aula Virtual aínda que poderá utilizarse a clase 

presencial para a súa realización. O resto das competencias imprescindibles son perfectamente 

abordables unicamente desde as clases presenciais do curso ordinario.  
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A maior parte das actividades do plan de reforzo e recuperación insírense nalgunha das tarefas 

globais da materia de música así como proxectos de centro nos que tamén entran outras materias. O 

proxecto de radio escolar e a tarefa interdisciplinar sobre as aves do Morrazo serán os eixos 

principais que vertebren e contextualicen o traballo do alumnado. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

A avaliación do plan de reforzo e recuperación farase no final do primeiro trimestre coincidindo coa 

primeira avaliación ordinaria. Os resultados quedarán reflectidos na cualificación dese trimestre.  

Procedementos:  

1. Produción de ficheiros de audio coas diferentes actividades realizadas: podcasts sobre 

contidos da materia, gravacións de práctica vocal, instrumental ou danza, creacións 

musicais, etc. 

2. Elaboración de actividades escritas sobre material facilitado previamente a través da 

Aula Virtual. 

3. Participación en foros de debate e resolución de problemas e dúbidas. 

Instrumentos: 

1. Arquivos de audio e vídeo entregados no entorno da Aula Virtual ou correo 

electrónico. 

2. Traballos escritos entregados en formato dixital na Aula Virtual ou correo electrónico. 

3. Rexistro de participación en foros da Aula Virtual. 

 

Criterios de cualificación 

O alumnado que, segundo o informe individualizado do curso anterior, teña superado todos os 

estándares imprescindibles do 3º trimestre, non terá que realizar actividades de recuperación xa que 

se entende que non as precisa e, polo tanto, será cualificado conforme aos estándares do curso 

ordinario.  

Atendendo ao informe individualizado de cada alumno ou alumna con algún estándar imprescindible 

non acadado, así como aos resultados da avaliación inicial, este deberá realizar as tarefas de reforzo e 

recuperación que serán avaliadas polos procedementos arriba indicados. A cualificación obterase 
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polo procedemento ordinario tal e como figura na programación e non se terá en conta a realización 

ou non das actividades de recuperación. 

 

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 

O 11 de marzo de 2020 Organización Mundial da Saúde declarou a categoría de pandemia 

internacional ocasionada polo COVID-19. Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, 

publicado no BOE número 67, do 14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da 

situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, situación que foi prorrogada por diferentes 

períodos por outros Reais decretos. 

 

Sen embargo, e tendo en conta a evolución da pandemia e a situación epidemiolóxica,  adoptouse o 

acordo do Consello da Xunta do 12 de xuño de 2020 (modificado por un do 25), sobre medidas de 

prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez 

superada a fase III do Plan para a transición cara unha nova normalidade indicando o retorno á 

actividade lectiva presencial dos centros docentes de Galicia. Este acordo foi actualizado  con novas 

instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde 

pública aprobadas polo consejo interterritorial do sistema nacional de salud pública (d.o.g nº 174 bis 

do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do comité clínico ao protocolo do 22 

de xullo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia 

para o curso 2020-2021. 

 

O protocolo ten por obxecto crear contornas escolares saudables  e seguras mediante o 

establecemento das medidas preventivas, colectivas e individuais, que deben adoptarse dende o 

inicio do desenvolvemento do curso escolar 2020/2021, tanto polo persoal docente e non docente 

como polo alumnado e as súas familias, co obxectivo de protexer e previr no máximo posible o risco 

de contaxio por COVID-19. Inclúe as medidas de detección precoz dos casos e a súa xestión axeitada 
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APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES DA TERCEIRA AVALIACIÓN DO CURSO 2029-2020 

As aprendizaxes imprescindibles para o curso 2029-2020 son as que aparecen recollidas nos modelos 

de adaptación da programación para o terceiro trimestre de dito curso (consultar modelos 

adaotados). 

- No Departamento de Xeografía e Historia non é necesario recuperar aprendizaxes 

imprescindibles: 

- No caso de primeiro da ESO: non se contempla a posibilidade de recuperar contidos de 

primaria. Realizarase un estudo dos alumnos para coñecelos e traballar con eles segundo as 

súas necesidades. 

- No caso de segundo da ESO: en primeiro traballáronse os contido mínimos imprescindibles  no 

curso 2019-2020 e repasaranse no bloque de Xeografía na primeira avaliación   e de Historia 

na segunda avaliación do curso 2020-2021. 

- No caso de terceiro da ESO: en segundo traballáronse os contido mínimos imprescindibles no 

curso 2019-2020 e repasaranse no bloque 3 a Historia da terceira avaliación do curso 2020-

2021. 

- No caso de cuarto da ESO: traballáronse os contidos mínimos imprescindibles no curso 2019-

2020 e repasaranse no tema do Antigo Réxime da primeira avaliación do curso 2020-2021. 

- No caso de Economía e IAAE: son materias de 4º da ESO. 

- No caso de cultura Clásica: traballáronse os contidos mínimos imprescindibles no curso 2019-

20. 

- No caso de valores éticos: traballáronse os contidos mínimos imprescindibles no curso 2019-

20. 

 

PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN INDIVIDUAL 

Tras os acordos tomados na CCP do centro IES Monte Carrasco celebrada o luns día 5 de outubro de 

2020 considérase necesario realizar plans de reforzo como axuda para que alumno acade os 
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estándares fixados para curso 2020-2021 e elimine deste xeito posibles carencias. Dende o 

departamento proponse: 

1. Realizar actividades de reforzo para segundo, terceiro e cuarto da ESO que se subirán a aula 

virtual e se traballarán de forma xeral, servindo de contexto e punto de partida contidos do curso 

anterior para traballar destrezas e contidos do curso actual. 

2. Identificación de alumnos que presentan maiores dificultades e preparar un boletín de 

actividades que incidan en aspectos concretos que se queira reforzar como vocabulario, lectura de 

textos, traballo de investigación... 

 

TRANSICIÓN POSIBLE AO ENSINO NON PRESENCIAL 

En principio no haberá ningunha transición como tal posto que o centro ten decidido que desde o 

primeiro momento se traballará en dúas plataformas, presencial e telemática co que o cambio á  

modalidade de ensinanza non presencial pode realizarse de xeito inmediato.  

En 1º e  2º da ESO será a través da plataforma E-dixgal e en 3º e 4º da ESO será en Aula virtual. Isto 

realizarase en tódalas materias, independentemente da súa carga horaria, afectando polo tanto, 

dentro do Departamento de Xeografía e Historia as materias de Xeografía e Historia, Economía, IAAE, 

Cultura Clásica e Valores Éticos. 

ESCENARIOS EN FUNCIÓN DA SITUACIÓN SANITARIA: ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL, 

SEMIPRESENCIAL E/OU NON PRESENCIAL 

Tal e como se explicou no punto anterior, aínda que a proposta inicial sexa de clase presencial, 

estarase traballando co alumnado de xeito telemático. O centro realizou de forma xeral e urxente  

unha enquisa ao alumnado ao principio de curso para coñecer os medios informáticos (ordena-dores, 

tablets,  conexión a internet...) cos que conta dito alumno/a en caso dun posible confinamento. Esta 

información é esencial no caso de ter que proveer medios a un alumno/a para a formación non 

presencial. 
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ENSINANZA PRESENCIAL 

-En 1º e 2º da ESO o traballo é con ordenadores e mediante a plataforma Edixgal co que os 

alumnos están traballando coas TIC de xeito habitual. Este circunstancia dáse  tanto para a materia 

de Xeografía e Historia como para a materia de Valores Éticos. 

-En 3º e 4º da ESO:  este curso 2020-2021 decidiuse elaborar os contidos por parte do profesorado 

e subilos a aula virtual para facilitar un posible confinamento tanto do centro como da clase ou dun 

alumno ou profesor/a. Os contidos traballaranse en soporte papel  na modalidade presencial pero 

subiranse de xeito simultáneo a aula virtual e proporanse tarefas para realizar nesta plataforma. 

-En Cultura Clásica de 3º: a materia desenvólvese na aula de informática e os contidos teóricos se 

comparten na aula virtual. O desenvolvemento da materia é mediante a realización de tarefas de 

investigación individual e un proxecto en grupo. Ambas cuestións poden realizarse de forma 

presencial no centro ou non presencial. No caso do proxecto en grupo, de non poder realizarse, 

converteríase non proxecto individual. 

-En Economía e IAAE:  os contidos son elaborados por parte do profesorado. Este ano decidiuse 

subilos a aula virtual para facilitar un posible confinamento tanto do centro como da clase ou dun 

alumno ou profesor/a. Os contidos traballaranse en soporte papel na modalidade presencial pero 

subiranse de xeito simultáneo a aula virtual e proporanse tarefas para realizar nesta plataforma. Os 

traballos de investigación individual e os proxectos deben realizarse de xeito non presencial. 

Os criterios para a avaliación na ensinanza presencial son os que aparecen recollidos no apartado 

de criterios de avaliación da programación do curso 2020-2021. 

 

ENSINANZA SEMIPRESENCIAL 

Este é un punto complicado porque é necesario saber que implica a semipresencialidade. 

Podemos atoparnos con distintas casuísticas: 

-Semipresencialidade dunha clase completa 

Seguirase os mesmos principios que nun confinamento xeral: 
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-Contidos subidos a aula virtual 

-Clases semanais respectando a carga horaria para explicación de contidos e resolución de 

dúbidas. Clases on-line empregado a plataforma Cisco-Webex. 

-Semipresencialidade dun alumno/a: 

-Contidos subidos a aula virtual 

-Clases personalizadas –horario a planificar- para a explicación de contidos e resolución de 

dúbidas. Clases on-line empregado a plataforma Cisco-Webex. 

-Semipresencialidade do profesor/a: 

-Contidos subidos a aula virtual 

-Clases semanais respectando a carga horaria para explicación de contidos e dúbidas pero 

buscando un horario/espazo que facilite que se poida impartir a clase. Clases on-line empregado a 

plataforma Cisco-Webex. 

Os criterios para a avaliación na ensinanza semipresencial son os que aparecen recollidos no 

apartado de criterios de avaliación da programación do curso 2020-2021. No caso do que o alumno/a 

ou clase non poida realizar as probas ao meso tempo que os compañeiros, realizarase a proba máis 

tarde respectando sempre o período de confinamento. 

 

ENSINANZA NON PRESENCIAL 

Neste caso, é importante ter unha actuación coordinada co centro, profesorado, alumnado e familias. 

En principio seguiríanse os seguintes pasos: 

-Deseño dunha aula virtual uniforme para todos os cursos. 

-Información na páxina web do centro para as familias. 

-Contidos  teóricos e actividades subidos a Edixgal ou Aula Virtual segundo o nivel. 

-Reparto horario de clases virtuais  mediante a plataforma Cisco Webex. 
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Os criterios para a avaliación na ensinanza NON presencial son os que aparecen recollidos no 

apartado de criterios de avaliación da programación do curso 2020-2021. Neste caso varía a forma de 

realización das probas que non poderá ser presencial cambiándose a un modelo de proba on-line que 

poderá ser: 

-Proba con preguntas aleatorias na aula virtual. 

-Proba con comentarios de texto. 

-Proba oral vía Cisco Webex. 

-Calquera outra proba que se considere pertinente. 

 

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 

Os alumnos e alumnas que cursaron 1º de ESO durante o pasado curso escolar non terán a materia 

de Educación Plástica, Visual e Audiovisual ata o curso 2021-2022, polo que a incorporación da 

aprendizaxes non adquiridas en 1º ESO á programación didáctica será efectiva o vindeiro curso. En 

todo caso, dado a natureza da materia, incorporaranse con un enfoque competencial e a través de 

propostas metodolóxicas activas e axustadas as necesidades concretas do alumnado e grupo, 

detectadas na  pertinente avaliación inicial. 

Os alumnos de 3º de ESO teñen adquiridos os aprendizaxes imprescindibles xa que impartiron a 

EPVeA de 1º de ESO no curso 2018-2019.  

Son os alumnos e alumnas que escolleron a materia optativa de Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual de 4º de ESO os que poden ter carencias derivadas da suspensión da actividade lectiva 

presencial durante o terceiro trimestre do curso pasado.    

Tal como recolle a Adaptación da Programación presentada o 11 de maio antes citada os contidos 

imprescindibles foron abordados durante o curso escolar, se ben quedaron pendentes prácticas 

deseñadas para reforzar as competencias e as habilidades artísticas e manuais do alumnado. 

Para o reforzo da materia terase en conta:  
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- Análise dos informes individualizados do curso anterior, con especial atención a alumnos e 

alumnas que veñan de outros centros.  

- Valoración dos resultados da avaliación inicial para detectar as carencias e as necesidades do 

alumnado 

As prácticas artísticas propostas para o presente curso  reforzan os elementos competencias 

esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso anterior, co fin de garantir a 

continuidade do proceso de ensinanza-aprendizaxe.  Aqueles contidos e estándares que é necesario 

reforzar están marcados en vermello na táboa da programación didáctica do 4º curso.   

Son os seguintes contidos:   

- Bloque 1. Expresión artística 

- B1.2. Leis da composición. 

- B1.3. Leis da composición: movemento, ritmo e liñas de forza. 

- Bloque 2. Debuxo técnico. 

- B2.6. Trazado, medidas e posición correctas das vistas de pezas sinxelas. Liñas vistas e 

ocultas. Esbozo á man alzada e con utensilios de debuxo técnico. 

- B2.7. Perspectiva cabaleira. Posición dos eixes e coeficiente de redución. Liñas vistas e 

ocultas. Rotulaxe. Escalas. 

- B2.8. Sistema axonométrico: isometría. Posición dos eixes. Liñas vistas e ocultas. 

Rotulaxe. Escalas. 

En función das necesidades individuais detectadas durante a avaliación inicial desenvolveranse 

axustes curriculares que se estenderan polo menos durante o primeiro trimestre do curso. As 

medidas metodolóxicas que se adopten quedaran reflectidas nas actas do departamento. 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN ÁS DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS DERIVADAS DA PANDEMIA 

Tal como recolle o Plan de Continxencia do centro, o ensino non presencial será impartido polo 

profesorado ordinario de cada grupo a través de cursos creados nas plataformas Aula Virtual e 
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Edixgal. Os cursos virtuais estarán configurados desde principio de curso e serán empregados polo 

alumnado nas súas tarefas diarias, co obxectivo de que poidan familiarizarse co seu uso e afiancen as 

súas destrezas no uso da plataforma. En caso de confinamento total ou parcial o  profesorado 

realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a través 

dos contidos dispoñibles ben achegados polo profesorado o ben os que poña a disposición a 

Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen o contido da 

materia ou a avaliación continua da mesma.  

En función do contexto derivado da pandemia e das medidas sanitarias e sociais que se deriven dela, 

realizaranse as adaptacións necesarias que a docencia non presencial puidese requirir, identificando 

aquelas aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das competencias clave, así como 

deseñando tarefas globais e estratexias e instrumentos de avaliación máis adecuados para a 

consecución deste obxectivo. 

Prestarase especial atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e ao 

alumnado que tivese dificultades derivadas da fenda dixital, sen prexuízo do desenvolvemento 

doutras medidas de atención a diversidade que se poidan establecer. 

Os procedementos e instrumentos de avaliación deseñaranse de forma que permitan determinar o 

nivel competencial acadado polo alumnado, sempre adecuándose as modalidades xa citadas de 

ensino presencial e non presencial. 

Cando sexa imposible que o alumno/a siga a actividade telemática, artellaranse modos de prover o 

seu dereito á educación a través de entrega de material en papel e seguimento telefónico ou outras 

medidas que se determinen: 

Tal como determina o Plan de continxencia do centro antes citado, o titor ou titora do alumno/a 

convocará ao Equipo docente do mesmo, xunto con orientación e xefatura de estudos para analizar a 

situación e determinar as medidas concretas axustadas á situación determinada.  
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DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN 

No curso pasado acadáronse os principais obxectivos da materia, que son os de promover valores de 

solidariedade e apertura ante as experiencias que lles van xurdindo e neste caso pasaron unha proba 

excepcional que foron encarando na súa medida mais ou menos ben, moitos con boa actitude. 

Nos tres cursos os estándares imprescindibles quedaron cubertos e quedou pendente o cuarto 

bloque do currículo. Dado que o currículo da materia é circular e ten a mesma estrutura 

retomándose os contidos ampliándoos ou abordándoos desde distintas perspectivas este cuarto 

bloque tocarase no mesmo bloque deste curso.  

 

Metodoloxía didáctica 

Utilizarase a plataforma Edixgal en 1º e 2º curso como base de traballo, elaborando un curso no que 

iranse colgando todas as aprendizaxes realizadas e as tarefas, que se farán dixitalmente, para ir 

familiarizando ó alumnado co entorno e non haxa unha ruptura no caso de ter que realizar docencia 

non presencial nalgún momento. 

 

En 3º e 4º usarase a Aula Virtual como referencia para o traballo, colgándose o material e as tarefas a 

realizar e así ter un punto claro de encontro no caso de ter que realizar docencia non presencial 

nalgún momento. 

  

En caso de docencia non presencial realizaranse videoconferencias coa ferramenta que dispoña a 

consellería e traballarase vía Edixgal e Aula Virtual. 

 

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

A hora de avaliar ó alumnado valorarase os seguintes aspectos por igual: 

1. Traballo autónomo: Valoración do traballo individual na clase e na casa 

Presentación clara e ordenada e arquivo correcto do mesmo 

2. Probas orais e escritas: valorando a orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 

3. Actividades TIC 

Uso adecuado do ordenador e algunha ferramenta telemática. 
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Utilización de Internet, de forma responsable para buscar información sinxela ou para resolver 

unha actividade. 

Destrezas no uso das ferramentas dixitais. 

4. Participación e seguimento das clases 

Nivel e adecuación das intervencións. 

Comportamento en clase.  

Interese e esforzo. 

5. Traballo cooperativo. 

Capacidade de traballar de forma colaborativa. 

Comunicación adecuada cos compañeiros. 

Resolución de conflitos. 

Interese e motivación. 
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ANEXO III 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIRIXIDAS AOS PAIS, NAIS E ALUMNOS/AS DE 6º PRIMARIA DO 
C.E.I.P SAN ROQUE.  CURSO 2021-22 
 

Documento aprobado en reunión do Departamento de Orientación o día 4 de novembro de 2020, e que pasará 

a formar parte da Programación do Dpto para o curso 2020-21 

 

No contexto actual de crise sanitaria pola pandemia da COVID-19, compre prever escenarios 

diversos para o Programa de Transición Primaria-Secundaria, en función das restricións que 

estean en vigor nas datas previstas para o programa; incluso prevendo, datas diferentes 

para as mesmas accións. 

 

DATA ACTIVIDADE 

 Martes, 9 
de Febreiro.  
 

Acollida ao alumnado 

A orientadora e a xefa de estudios acudirán ao CEIP San Roque, a 

cada unha das aulas de 6º, a presentar a nova etapa e o centro. 

10:00-11:00  6ºA 

11:30-12:30 6ºB 

Mércores, 
10 
Febreiro 
 

Acollida ás familias 

Convocarase ás familias de cada grupo de 6º, por separado, a unha 

reunión virtual, usando a plataforma webex, para presentarlle a 

nova etapa e o centro; así como para darlle instrucións sobre como 

realizar a reserva de praza no instituto. 

Final de 
curso 

Se a situación sanitaria o permite, no mes de xuño, organizaríase 
unha visita dos grupos de alumnado e de familias, para unha visita 
ao centro.  Unha mañá viría o alumnado, en quendas por grupo-
clase.  Outra mañá, virían as familias, en quendas por grupo-clase, 
para unha visita ao centro. 
 

 

Esta planificación está suxeita a modificacións en función da situación sanitaria.  En caso de 

confinamento no mes de febreiro, que afecta directamente ás datas de reserva de praza, 

podería suceder que: 
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1. Os prazos de reserva do proceso de admisión no varíen, polo que faríamos as reunións 

virtuais coas familias e deixaríamos para máis adiante os encontros co alumnado. 

2. Si os prazos de reserva variasen, estaríamos o que se determine pola Consellería de 

Educación, e desenvolveríamos as reunións previstas na planificación en función dos 

novos prazos que marquen as autoridades educativa e sanitaria. 
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