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1. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA O CURSO ACADÉMICO 
Describiranse  os  obxectivos  para  o  presente  curso  académico  indicando  medidas  a
desenvolver  para  a  súa  consecución,  recursos  previstos  para  o  efecto,  responsables  e
temporalización.  Estes  obxectivos  deberanse  desenvolver  a  partir  dos  obxectivos  do
proxecto de dirección.

Obxectivo 1: Actualización dos documentos do centro
Actuación 1 Actualización do PEC
Indicador/es Remate da actualización
Criterio de aceptación Aprobación no claustro e presentación no Consello Escolar
Temporalización Inicio de curso ata xaneiro
Responsable Dirección
Recursos/materiais -

 Actuación 2 Actualización do NOFC
 Indicador/es Remate da actualización
 Criterio de aceptación Aprobación no claustro e presentación no Consello Escolar
 Temporalización Inicio de curso ata xaneiro
Responsable Dirección
Recursos/materiais -

2. HORARIO XERAL DO IES
2.1. HORARIO  LECTIVO

De Luns a  venres  de 09:00 a  14:35 e  ademais  os  martes  de 16:30 a 18:10 horas.

2.2. HORARIO  DE  ATENCIÓN  AO  PÚBLICO
A atención ao públ ico  real ízase  no mesmo horar io  lecti vo.
En ofi cina o horar io  de atención é  de 10:00 a  14:00 horas.

2.3. HORARIO  DE  VERÁN
No mes de xu l lo  o  centro  permanece aberto  de 08:00 a  15:30 horas

3. ORGANIZACIÓN DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS
3.1. TRANSPORTE  ESCOLAR

Ruta nº 1: 
Entidade que presta o servizo Empresa Pereira

Nº alumnos usuarios
1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º BACH

21 26 12 23 5 8

Horarios Entrada ás 09:00 horas e saídas ás 14:35 horas. Ademais, Martes entrada
16:30 e saída 18:10 horas. 

Transporte integrado Si Non 

3.2. COMEDOR   

O centro non dispón de Comedor.
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3.3. CAFETERÍA
 Horario: 08:30 – 13:30
 Persoa responsable: Marta Ibarrondo

4. PLAN DE COORDINACIÓN DAS TAREFAS DO PERSOAL NON DOCENTE 

Nome Función Horario
Ana Fernádez Calvo Administrativo 07:45 – 15:15

Sofía Lijó López Conserxe

L, Me, X, V: 
07:45 – 15:15

Martes:
08:00 – 12:30
16:00 – 19:00

Manuel Ángel Calvo Rodríguez Conserxe 08:15 – 13:45
Teresa  Otero Barreiro Limpeza 14:00 – 21:30

Elena  Piñón Piquenque Limpeza 14:00 – 21:30
Carmen Pombo Quintáns Limpeza 14:00 – 21:30
Maria José Cores Alcalde Limpeza 14:00 – 21:30

5. PROGRAMA  ANUAL  DE  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  E
EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS POLO CENTRO

 O equipo está formado pola vicedirectora e o profesorado responsable da actividade correspondente.

 Despois do paro destes últimos cursos debido á situación sanitaria con motivo da pandemia, 
intentarase neste curso recuperar a actividade extraescolar da  viaxe de 4º ESO, como remate de etapa, cunha 
duración de arredor de 5   días. 

 En 1º de bacharelato o departamento de Educación Física organiza unha viaxe á neve (Andorra) no 
mes de xaneiro.

 Ao longo do curso poderanse programar mais saídas dependendo das propostas dos diferentes 
departamentos.

 Ante as diversas situacións de conflito que se xeran entre o alumnado, realizarase unha formación 
para a creación dun Equipo de Alumnado Axudante (10 sesións) para a convivencia nos cursos 1º, 2º e 3º ESO, 
e unha formación en Convivencia para todo o alumnado de 4º ESO (7 sesións).

 Anexo: Programa anual das actividades complementarias.

6. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
Realizarase o simulacro no 1º ou 2º trimestre.

7. ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E HORARIO DA BIBLIOTECA 
 Constitución do equipo.

Nome Coordinador/a
Horas

redución Nivel/Especialidade

Inmaculada Concepción Pérez Álvarez 5 Latín
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Nome equipo apoio/dinamización Nivel/Especialidade

Matilde Fenández Calvo Francés
M.ª Carmen Fernández López Debuxo
Águeda Lojo Costa Debuxo
Marta Bande Buján XH
Manuela Iglesias Sanmarco colaboradora do club de lectura LC
Begoña Barcala Somoza como coordinadora do proxecto Radio Malveiras Música
David Pérez Fidalgo como coordinador do Club de lectura “Tira da Páxina” XH

 Horario:

Horarios funcionamento biblioteca

Horario de apertura con atención do equipo de biblioteca 
en horario lectivo

Luns 10:40 -10:55 / 12:55 – 13:45
Martes 10:40 – 10:55/ 12:35-12:55 / 16:30 – 
17:20
Mércores 10:40 – 12:55
Xoves 11:45 – 12:55
Venres 09:50 -10:55 / 12:35-12:55

Horario de apertura en horario non lectivo.
-

Horario para a coordinación de biblioteca.
Non é posible a coordinación en horario 
lectivo

 O centro forma parte do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares desde o ano 2003.

 Concreción anual dos obxectivos marcados no mesmo e actuacións que se van desenvolver ao longo 
do curso:

En relación coa organización e xestión; a configuración da biblioteca como «laboratorio creativo
de aprendizaxes. 
1. Completaremos a instalación de todo o mobiliario da biblioteca dispoñendo tamén o rincón de
lectura  informal  con  colchonetas  e  reubicando  os  sofás  biplazas  retirados  polo  protocolo  de
adaptación ao COVID.
2. Continuaremos atendendo as suxestións da comunidade educativa, en especial as achegadas
polo alumnado á hora de adquirir novos recursos, aplicando a discriminación positiva cara aos
recursos en galego e ás obras de mulleres, mantendo o equilibrio entre os fondos de ficción e os
recursos informativos.
3. Continuaremos distribuíndo lotes de libros nas aulas de ESO implicando ao propio alumnado
nos criterios de selección do seu contido.
4.  Instalaremos  unhas  baldas  colgadas  na  parede  da  sala  situada  diante  do  despacho  de
Orientación para ubicar nelas algúns recursos vencellados coa necesidades e problemáticas que
preocupan ao alumnado que recorre a este servizo, como os que tratan da xestión e control de
emocións, por exemplo .
5. Proveeremos de fondos os puntos de lectura non formais que sen instalarán nalgúns espazos
comúns do edificio como, por exemplo, no vestíbulo da entrada principal.
6. Insistiremos nas labores de expurgo e/ou reubicación dalgúns fondos pouco ou nada requiridos.
7. Elaboraremos unha guía de usuari@s da biblioteca e manteremos as actividades dirixidas ao
alumnado de 1º ESO co obxecto de afacerse á organización da biblioteca nos primeiros meses do
curso.
8.  Procuraremos  adquirir  recursos  técnicos  (micrófonos,  gravadoras,  equipos  de  edición,
tabletas...),  encargar  camisetas  identificativas  e  mercar  mobiliario  axeitado  para  o  espazo
acondicionado da radio, RADIO MALVEIRAS, dentro da biblio que botou a andar hai tres cursos.

Programación xeral anual PÁXINA 7 DE 37 IES O CARRIL



9. E insistiremos na participación na convocatoria de Radio na biblio.
10. Seguiremos promovendo a colaboración de alumnado colaborador (bibliotecari@s solidari@s,
equipo da radio,...).
11. E insistiremos na participación na convocatoria de Bibliotecas solidarias.
12.  Perseveraremos  no  mantemento  e  mellora  do  blog  da  biblioteca  na  medida  das  nosas
posibilidades, procurando enriquecer os contidos, coordinándoos coa web do centro e co dedicado
a RADIO MALVEIRAS.
13.  Intentaremos  rematar  os  cubos  sinalizadores  das  materias  da  CDU  con  imaxes  e  cores
distintivas dos fondos dispostos nos módulos de baldas.
14. Actualizaremos o equipamento electrónico da biblioteca.
15.  Impulsaremos  o  recurso  da  biblioteca  escolar  dixital  da  Consellería  entre  a  comunidade
educativa do noso centro.
II. En relación coa dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, a súa integración no
tratamento do currículo e a súa contribución á alfabetización múltiple e ao desenvolvemento
das competencias básicas do alumnado.
1. Coordinaremos cos diferentes departamentos didácticos, grupos de traballo do profesorado e
co club de lectura a adquisición de recursos que deben estar catalogados na biblioteca.
2. Estimularemos ao profesorado para que teña en conta os recursos da biblioteca co obxecto de
realizar algunhas tarefas de investigación.
3. Organizaremos actividades ad hoc segundo as sucesivas efemérides do calendario escolar e
sempre  en colaboración  co EDL e  mais  os  departamentos  didácticos  e  grupos  de  traballo  de
docentes, así como cos proxectos que se implementen no instituto.
4. Nesa liña, abordarase a organización da semana das ciencias.
5. Apoiaremos as necesidades do alumnado solidario,  ao que colabora no proxecto da radio e
mais ao do club de lectura.
6.  Colaboraremos  cos  departamentos  didácticos  na  organización  de  exposicións  temáticas  e
proxectos de diversa natureza.
7.  Ampliaremos,  catalogaremos  e  ofreceremos  ao  profesorado  os  recursos  adaptados  ás
necesidades educativas do noso alumnado.
8. Promocionaremos o coñecemento e o uso dos servizos prestados polas bibliotecas dixitais.
III.  En  relación  coa  formación  de  usuarios  e  adquisición  da  competencia  informacional
(competencia para o tratamento da información incluída na actual competencia dixital).
1.  Contribuiremos  á  dinamización  do  centro  actuando  desde  a  biblioteca  como  elemento
aglutinador de sinerxías para organizar, coordinar e colaborar con diferentes proxectos.
2.  Traballaremos  a educación  informacional  do alumnado  tamén a  través  da  Aula  Virtual  en
colaboración co profesor encargado das TIC.
3. Efectuaremos enquisas para valorar os servizos da biblioteca sobre todo a través da Aula Virtual
para valorar o coñecemento da biblioteca, dos seus servizos, da propia sala, do mobiliario e dos
seus recursos tanto pola parte do alumnado como pola do profesorado.
4.  Colaboraremos  cos  proxectos  que  se  desenvolvan  no  centro  no  eido  da  educación  para  a
competencia en información. Por exemplo: Catalogación das obras artísticas do centro e máis a
súa identificación con etiquetas individualizadas.
5. Organizaremos unha nova edición do concurso ao estilo do Pasapalabra con preguntas  por
materia  para  fomentar  a  educación  en  competencia  informacional,  ademais  doutro  tipo  de
convocatorias similares.
6. Colaboraremos no posible con outras bibliotecas escolares ou públicas da nosa contorna máis
próxima.
7. Promocionaremos o coñecemento e o uso dos servizos prestados polas bibliotecas dixitais.
IV. En relación co fomento da lectura e co desenvolvemento do proxecto lector de centro (en
materia de lectura, escritura e habilidades no uso, tratamento e produción de información).
1. Manteremos en coordinación coa Xefatura de estudos a organización da HORA DE LER semanal
cando menos nos grupos de 1º ESO e mais distribuiremos lotes de libros polo menos para os
grupos de 1º e 2º ESO.
2. Colaboraremos co club de lectura TIRA DA PÁXINA co proxecto de radio na biblioteca RADIO
MALVEIRAS apoiando todas as súas actividades.
3. Elaboraremos o Plan anual de lectura e actualizaremos o Proxecto lector.
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4. Elaboraremos na medida das nosas posibilidades reais boletíns, folletos de recomendacións de
lecturas e películas e outros recursos.
5. Organizaremos coleccións temáticas ou de novas adquisicións nos expositores.
6.  Difundiremos  a  través  do  blog  recomendacións  de  lecturas  e  películas  e  doutros  recursos
interesantes relacionados coas exposicións temáticas.
7.  Editaremos  recomendación  temáticas  en  colaboración  co  profesorado  de  diversos
departamentos.
8. Retomaremos a organización de actividades de lecturas públicas, de lecturas compartidas, de
lecturas  inclusivas,  roteiros  literarios...  atendendo  tamén  propostas  desde  dentro  ou  fóra  do
centro.
9. Instalaremos puntos de lectura non formal fóra do espazo propio da biblioteca.
10.  Ampliaremos,  catalogaremos  e  ofreceremos  ao  profesorado  os  recursos  adaptados  ás
necesidades educativas do noso alumnado editados tanto en galego como en castelán.
11.  Acometeremos  a catalogación  e etiquetación  das  obras  artísticas  do centro,  a  edición  de
cadernos con fragmentos de textos seleccionados polo club de lectura ou algunha obra sinxela,
etc.
V. En relación cos avances cara a unha biblioteca inclusiva.
1. Retomaremos a organización e colaboración en actividades de lectura inclusiva coa residencia
de maiores  Divina Pastora de Vilagarcía de Arousa ou con outras  entidades,  especialmente  a
través do apoio da biblioteca ás actividades do club de lectura, pero tamén doutros xeitos e con
outras institucións.
2. Insistiremos en formar un equipo de bibliotecari@s solidari@s para que actúen como axentes
transmisores ao recadar valiosa información entre iguais.
3. Fomentaremos especialmente entre o alumnado de etnia xitana e as persoas máis vulnerables o
uso dos recursos e servicios da nosa biblioteca, da municipal e os das bibliotecas dixitais.
4.  Renovaremos  a  implicación  no  enfoque  coeducativo,  colaborando  co  grupo  de  traballo  de
Igualdade de Xénero e con cantas iniciativas se nos ofrezan neste aspecto.
5. En colaboración co Departamento de Orientación intentarase preparar unha guía de recursos
específicos (material especializado e lecturas que se poidan adaptar ben a cada tipo de alumnado
segundo  ás  súas  necesidades  e  intereses)  destinada  ao  profesorado  que  debe  atender  ao
alumnado con necesidades educativas especiais.
6. Interactuaremos co profesorado para que conte cos recursos da biblioteca oportunos para o
traballo co alumnado que precisa medidas de atención á diversidade, especialmente nos primeiros
niveis da ESO.
7. Se a dotación de profesorado para o centro o permitira, ampliarase o horario da biblioteca, en
principio dentro do horario lectivo, coa presenza da profesora responsable da súa dinamización
(ou doutra  profesora  do  equipo)  para  ofrecer  unha  oportunidade  de mellorar  a  competencia
informacional ao alumnado, para facilitar un espazo de traballo, de estudio e de encontro dotado
dos recursos necesarios para preparar tarefas didácticas.
8.  Manteremos  as  sesións  dos  martes  durante  o  descanso  para  o  xantar  para  realizar  as  ?
quedadas? do club de lectura e do equipo da radio.
9.  Traballaremos  para  conseguir  a  colaboración  coas  familias  na  planificación  e  realización
dalgunhas actividades así como na provisión de recursos educativos como lecturas obrigatorias,
recomendadas, fontes de referencia e recursos informativos...
10. Ofreceremos ao profesorado recursos adaptados ás necesidades educativas do noso alumnado
editados tanto en galego como en castelán.
VI. Outras actuacións.
1. Impulsaremos en todo o posible o proxecto RADIO MALVEIRAS.
2. Poñeremos en práctica proxectos  sinxelos  nos que se poida ir  integrando o profesorado de
diferentes  materias  co  seu  respectivo  alumnado  arredor  dun  centro  de  interese  como  o  das
semanas  das  ciencias,  algunha  exposición  temática,  a  catalogación  e  etiquetación  das  obras
artísticas  do  centro,  a  evolución  socioeconómica  da  nosa  contorna,  a  edición  dalgunha  obra
sinxela...
3.  Planificaremos  e  potenciaremos  actividades  extraescolares  e  complementarias  (visitas,
reunións,  roteiros  literarios  ou  non  literarios,  excursións,  participación  en  actos  de  diversa
natureza...) que contribúan á consolidación dos obxectivos curriculares do noso alumnado.
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4.  Estimularemos  e  coidaremos  a  relación  entre  o  alumnado  colaborador  da  biblioteca
(bibliotecari@s solidari@s, equipo da radio, grupo de xadrez e xogos de mesa...) entre si e co resto
da comunidade educativa...
5. O equipo da biblioteca traballará da man do Consello Escolar, do Equipo Directivo e do Claustro
naquelas  tarefas da súa competencia,  en particular  en todo o relativo á adquisición de novos
recursos, na coordinación das actividades que se nos encargue, na redacción do Plan Anual de
Lectura e na revisión do Proxecto lector.

8. PROGRAMA DE FORMACIÓN DO PROFESORADO NO CENTRO 

Actividade formativa/programa: Grupo de xestión

Descrición do 
programa

Avaliar a competencia dixital do centro para emprender un proceso de transformación. Formar e
sensibilizar na importancia do plan dixital de centro para aproveitar os recursos dispoñibles. 
Deseñar accións específicas encamiñadas á mellora da competencia dixital do centro e da 
comunidade educativa. Realizar o seguimento e avaliación das accións propostas no Plan Dixital.

Tipo  Curso  Grupo Traballo  Seminario  Xornada  Ponencia  Taller
Horas Temporalización

1º T 2º T 3º T 
Responsables CFR

Participantes 5 profesores (12%)
Houbo novas incorporacións respecto ao ano 
anterior: Sí   Non 

Nome 
coordinador

Luís García Sanz

Nome asesor 
externo

Manuel Abelleira

Actividade formativa/programa: Grupo de Igualdade

Descrición do 
programa

Establecer dinámicas no centro educativo para a mellora da convivencia. Adquirir habilidades de 
relación e pertenencia a un grupo. Favorecer valores entre o alumnado tales como a igualdade, a
cooperación, a identidade de xénero, etc. Propiciar dinámicas para a detección de situacións de 
abuso, marxinación e discriminación.

Tipo  Curso  Grupo Traballo  Seminario  Xornada  Ponencia  Taller
Horas Temporalización

1º T 2º T 3º T 
Responsables CFR

Participantes 14 profesores (33%)
Houbo novas incorporacións respecto ao ano 
anterior: Sí   Non 

Nome 
coordinador

Ana Pillado Vega

Nome asesor 
externo

Manuel Abelleira
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9. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO
Como centro de ESO e Bacharelato non corresponde dito programa.

10. PROXECTO EDUCATIVO

Os novos itinerarios para o curso 2022/23 que se modifican,  nos cursos impares,  en aplicación á nova lei
LOMLOE están publicados na páxina do centro.

• En ESO, neste curso o alumnado distribúese en 3 unidades en 2º e 4º ESO, e 2 unidades en 1º e 3º ESO. 

• Neste curso, en 1º ESO, e en aplicación á nova lei LOMLOE, as dúas sesións de libre disposición distribúense

entre as materias de Lingua Galega e Literatura e Educación Física que disporán dunha sesión lectiva mais

cada unha.  

• A  partir  do  curso  2023/24,  en  2º  ESO,  e  en  aplicación  á  nova  lei  LOMLOE,  as  dúas  sesións  de  libre

disposición distribuiranse entre as materias de Lingua Castelá e Literatura e Música que disporán dunha

sesión lectiva mais cada unha. 

• Sección Bilingües: ofértase en Bioloxía e Xeoloxía de 1º ESO, Tecnoloxía de 2º ESO, TIC en 4º ESO, TIC II en

2º de bacharelato, Retoque fotográfico e Dixital en 2º de bacharelato.

• En 4º ESO impartiranse os 3 itinerarios. 

• En bacharelato hai 4 unidades por cada un dos niveis.

• En 1º de bacharelato, e en aplicación á nova lei LOMLOE, establecéronse os novos itinerarios, nas catro

modalidades que o centro oferta: Científica- Tecnolóxica, Humanidades e Ciencias Sociais, Artes Vía Música

e Artes Escénicas e Artes Vía Artes Plásticas, Imaxe e Deseño

11. CONCRECIÓN CURRICULAR 
As modificacións propias do cambio de lei nos cursos impares coa aplicación de :

 En 1º ESO as dúas sesións lectivas de libre disposición distribúense do seguinte xeito: 1 sesión en
Lingua Galega e 1 sesión en Educación Física.

 Neste curso amplíase a oferta de sección bilingüe en 2º de bacharelato nas materias de TIC e Retoque
fotográfico. 

 En 2º ESO, realízase un apoio a 6 alumnas/os con necesidades específicas especiais durante 12 sesións
semanais por parte da profesora de pedagoxía terapeuta. Un destes alumnos está escolarizado no
centro en combinada co Centro de Educación Especial de Vilagarcía de Arousa.

 En 1º ESO ao alumnado con necesidades específicas realízase un apoio durante 7 sesións lectivas

semanais coa profesora de pedagoxiá terapeuta. 

 A

 En 1º e 2º  ESO, o alumnado exento do 2º idioma estranxeiro,  con necesidades no ámbito  socio-

lingüístico e no científico-tecnolóxico, recibirá 1 sesión de reforzo en cada ámbito. En 2º ESO, hai un

grupo de 3 alumnas/os que reciben apoio só no ámbito socio-lingüístico nas dúas sesións:

● En 1º ESO hai 7 alumnas/os.

● En 2º ESO hai 10 alumnas/os.

 As materias de libre configuración que se impartirán son: 
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● 2º ESO – Programación, Educación Financeira e Obradoiro de Arte e Expresión

● 2º BACHARELATO – Desafíos Éticos para o Mungo Globalizado, Ética e Filosofía do Dereito,

Métodos Estatísticos e Numéricos, Obradoiro de sistemas robotizados, Retoque fotográfico e 

12. LIBROS DE TEXTO E DEMAIS MATERIAIS CURRICULARES ESTABLECIDOS NO
CENTRO

Publicado na páxina web

13. PLAN ANUAL DE LECTURA

O centro acorda poñer en marcha a HORA DE LER en 1º Educación Secundaria Obrigatoria. Aínda que pódese
estender a proposta ao alumnado de 2º ESO se o profesorado así o considera. Inscríbese esta actividade no
marco do Plan Lector e ven sendo aplicada con éxito en moitos centros educativos de Galicia de Primaria e
Secundaria. O noso alumnado tamén aprecia estes momentos semanais de lectura nas enquisas realizadas polo
equipo de biblioteca cando remata o curso. A HORA DE LER trata de potenciar e mellorar as actitudes fronte á
lectura,  posibilitando  tempos  reais  para  adquisición  das  habilidades  lectoras,  pero  sen  o  sometemento  á
presión dunha avaliación.  Garántese a través dela que o alumnado teña a oportunidade de desfrutar dun
tempo específico de lectura nun ambiente propicio de calma e silencio. Esta proposta consiste en dedicar á
lectura  unha sesión  lectiva  semanal  que irá  variando no horario  de xeito  rotatorio.  De tal  forma,  todo  o
alumnado e todo o profesorado que incide en cada grupo dedicará eses 50 minutos á lectura libre e persoal.
Estas sesións de lectura poden levarse a cabo na propia aula do grupo, pero tamén noutras estancias do centro
(pavillóns deportivos, aula de ordenadores, aula de música...), segundo corresponda no horario. Neste curso,
leváranse cadanseu lote de libros  variados da biblioteca tanto ás aulas de 1º como as de 2º ESO, que se
colocarán a criterio das respectivas titorías nas estanteirías instaladas para tal fin. Pero o alumnado tamén
poderá dispoñer dos seus propios recursos ou de libros que previamente e a título individual poden pedir
prestados na biblioteca. Só haberá que indicar ao alumnado que todos os materiais han ser axeitados á súa
idade  e  que  non  se  trate  de  revistas  ou  libros  que  nunca  se  permitirían  nas  aulas  polos  seus  contidos
inapropiados. 
En principio, convén potenciar a lectura silenciosa e recreativa porque permite: 
• Adaptar a lectura ao ritmo de cadaquén e aos propios intereses; 
• Centrarse na comprensión,  sen ter que “dar conta” do que se le,  sen a tensión interna de saber
avaliada a súa habilidade ou comprensión lectora como cando se le en alto nas clases; 
• poñer en práctica de forma individual e particular as técnicas lectoras aprendidas previamente. 
• Realízase  en  coordinación  co  equipo  da  biblioteca  o  proxecto  lector.  As  lecturas  dunha sesión  á
semana na aula con material preparado e situado nas aulas de 1º ESO.

Como dinámica para o fomento da lectura se oferta ao alumnado un listado de lecturas recomendadas polos
diferentes departamentos dispoñibles na biblioteca do centro.

Ademais,  as  actividades  que organiza  o  grupo  de  traballo  de Igualdade,  e  en  colaboración  co  equipo  de
Biblioteca, se promove a lectura de textos que axuden ao alumnado a formarse na igualdade e no respecto,
aprendendo  a  identificar  situacións  de  abuso,  marxinación  e  discriminación,  os  micromachismos  e  as
microviolencias, dotándoo de ferramentas para ter unha boa xestión das súas emocións, aprendendo afectiva e
sexualmente en igualdade, coñecemento e respecto cara á diversidade sexual e na loita contra a diversifobia...

14. CONCRECIÓN ANUAL DO PLAN DIXITAL
 Constitución do equipo.
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Nome Coordinador/a Horas
redución Nivel/Especialidade

Luís García Sanz Tecnoloxía

Nome equipo apoio/dinamización Nivel/Especialidade

Pablo Alonso Suárez EF
F. Javier Castroagudín Melón Tecnoloxía
Matilde Fernández Calvo Francés
Rosa Gómez Cerdeira Matemáticas

 Concreción anual dos obxectivos marcados no mesmo e actuacións que se van desenvolver ao longo 
do curso.
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15. PLAN DE FOMENTO DE HÁBITOS DE ESTILO DE VIDA SAUDABLE

Actividade
Data

prevista
Curso

implicado
Profesorado
responsable

Recreos dinámicos con actitvidades físicas Todo o curso ESO e 1º de 
bacharelato

Juan Fernández Balado

16. ADDENDA DO PROXECTO LINGÜÍSTICO

1.1. CONSTITUCIÓN  DO  EQUIPO  DE  D INAMIZACIÓN  DE  L INGUA  GALEGA

Nome Coordinador/a
Horas

redución
Nivel/Especialidade

Lucía López Lamas 2 Matemáticas

Nome equipo apoio/dinamización (profesorado) Nivel/Especialidade

Marta Bande Buján XH

Rosa López Villar Francés

Iria Mariño Pérez LG

María Domínguez Oroña LG

Eva Mouriño López Filosofía

Eva Abal Otero LE: Inglés

Representantes do alumnado Curso

Laila Fernández Otero 2ºESO B

Xiyaho Hu Zhu 3ºESO A

Mar Ameneiro Franco 3ºESO B
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Lara Diz Vilas 4ºESO B

Javier Castro Soto 4ºESO B

Aroa Castro Duro 1ºBAC A 

Irene Álvarez Rodríguez 1ºBAC C

Representantes do persoal non docente Profesión

Ana Fernández Calvo Administrativa

1.2. VALORACIÓN  DOS  PROGRAMAS  E  ACTIVIDADES  PARA  O  FOMENTO  DA

LINGUA  GALEGA  REALIZADOS  NO  CURSO  ANTERIOR  E  PROPOSTAS  DE

MELLORA  PARA  O  CURSO  SEGUINTE

O curso pasado non só se realizaron a maioría das actividades propostas, senón que ademais, houbo outras que
se desenvolveron á marxe do plan inicial e que contribuíron de igual maneira a acadar os obxectivos marcados.

Debido aos protocolos existentes pola situación sanitaria, sobre todo no primeiro e segundo trimestre, e á falta
de tempo, algunha das actividades que se viñan realizando nos últimos anos tiveron que ser canceladas e
outras que considerabamos que podían resultar de interese para o alumnado non puideron levarse a cabo. 

Polo tanto, marcamos como obxectivo retomar todas estas iniciativas que quedaron pendentes tanto polo
covid, como pola falta de tempo. Sería interesante recuperar a celebración dos maios, realizar algunha foliada
ou organizar saídas culturais. Ase mesmo, considerase prioritario ampliar o grupo de alumnado integrante no
EDLG. O ideal sería realizar con estes estudantes reunións mensuais para que fixeran propostas de actividades
que  resulten  atractivas  e  motivadoras,  non  só  para  eles,  senón  tamén  para  o  resto  de  compañeiros  e
compañeiras. Sería unha forma de outorgarlles máis protagonismo.

En  base  as  circunstancias  especiais  do  curso  pasado,  e  sendo  conscientes  de  que  hai  moitas  cousas  que
mellorar, consideramos satisfactorios os resultados e a participación conseguidos nas actividades realizadas.
Finalmente compre destacar que todo o organizado polo equipo de dinamización non tería sido posible sen a
axuda, colaboración, ilusión e esforzo de moitos outros membros da comunidade educativa.
Enuméranse a continuación as actividades realizadas e acompáñanse dunha breve descrición e valoración:

1) Presentando o EDLG.

A comezos de curso realizamos unha pequena presentación (empregando o programa genially) que se colgou
na páxina web do centro para dar a coñecer a toda a comunidade educativa o labor, funcións e obxectivos do
EDLG.  Nesta  sesión tamén se  aproveitou para regalarlle  ao alumnado algúns dos adhesivos  gañadores do
certame gráfico pola normalización lingüística realizado en edicións pasadas na comarca do Salnés.

Valoración: Consideramos esencial esta actividade para concienciar ao alumnado da importancia de defender e
potenciar  o  uso  do  galego  en  todos  os  ámbitos,  así  como  para  fomentar  a  participación  nas  diferentes
actividades dende o inicio de curso.

2) Celebrando o Samaín.

As actividades realizadas para celebrar o Samaín foron:
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 Concurso de deseño de cabazas. Para poder participar, o alumnado tiña que traer a súa cabaza e
deixala xunto cun papel co seu nome nunha mesa da planta baixa que empregamos para expoñer
todas as participantes.

 Concurso de contos de medo. Tiñan que deixar voar a súa imaxinación e presentar un relato de medo.

 Decoración do centro. Un grupiño de alumnos e alumnas axudou a decorar a zona onde se ían expoñer
as cabazas participantes no concurso anteriormente mencionado.

 Actuacións sorpresa.  Coa intención de crear un ambiente terrorífico no centro, realizáronse unhas
reunións na biblioteca co  alumnado interesado nesta  iniciativa.  Así  pois,  dividimos á  rapazada en
varios grupos para que apareceran disfrazados nas distintas aulas o día 29 de outubro, sen previo
aviso. Un dos grupos ía caracterizado da Santa Compaña, o que serviu para introducir as lendas que
xiran en torno a ela.

 Libros propios de Samaín. O equipo da biblioteca fixo unha exposición de libros cuxo argumento xiraba
en torno ao Samaín. Coa intención de fomentar a lectura, colgamos no instagram do EDLG fotos dos
mesmos.

 Música. A semana do 25 ao 29 de outubro proxectamos na planta baixa diversos vídeos musicais
relacionados co Samaín. Entre eles destacamos a “Danza Macabra” e algunhas cancións da banda
“Uxía Lambona e a Banda molona”.

 Coreografías. O  alumnado  do  ciclo  superior  de  AF  realizou  varias  coreografías  (coa  temática  do
Samaín) para o alumnado de secundaria no recreo do día 27 de outubro. 

Valoración. A realización de actividades conmemorando o Samaín permite dar a coñecer as nosas tradicións e
contribúe á transmisión interxeracional das mesmas. Ademais, este ano, subiu o número de estudantes que
participaron no deseño das cabazas, quedando unha exposición moi lucida.

3) Obradoiro de regueifas.

Os días  19  e  26  de  outubro  o  alumnado de  2ºESO participou  nun  obradoiro  de  regueifas  realizado  pola
Asociación O.R.A.L.  de Galicia e financiada pola Deputación de Pontevedra. Foi unha actividade coordinada
entre o EDLG e o Departamento de Música que se levou a cabo no noso instituto.

Valoración: Foi unha actividade que contribuíu a coñecer a regueifa galega e na que o alumnado desfrutou e
participou de forma activa.

4) Concurso de poemas 25N.

Xunto co Departamento de Lingua Galega e o Equipo de Igualdade, fixemos un pequeno concurso de poesía
entre o alumnado de 2ºESO con motivo do 25N. As tres rapazas gañadoras recibiron un agasallo e leron os seus
poemas no acto celebrado no recreo do día 25 de novembro.

Valoración: Esta actividade contribúe a que o alumnado tome conciencia dun tema tan importante como é a
violencia de xénero.

5) Calendario anual.

Xunto co Departamento de Debuxo, levouse a cabo a realización dun calendario para o ano 2022 cuxo tema foi
“Doce meses, doce loitas”.
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Os deseños para cada mes están relacionados cun motivo importante que o alumnado (maioritariamente o do
bacharelato artístico) considera que debe ser obxecto de loita. Así, os temas están relacionados coa loita polo
coidado do planeta, contra o maltrato animal, contra o bullying, contra a presión social, pola igualdade… 

Valoración: O resultado foi un calendario marabilloso e moi lucido. Para o alumnado tamén supuxo un reforzo
positivo  ver  o  seu  traballo  exposto  polas  aulas.  Por  outra  banda,  serviu  de  gran  axuda  para  coñecer  as
inquietudes (algunhas descoñecidas) do alumnado.

6) Ciencia en galego.

Con motivo do mes da Ciencia en Galego, leváronse a cabo as seguintes actividades.

Exposición do mes da Ciencia en Galego.

Na  primeira  planta  fíxose  unha  exposición  co  manifesto  do  ano  2021  e  coas  biografías  dos  científicos
homenaxeados: Tarsy Carballas e Alan Turing. Estas últimas estaban acompañadas de códigos QR que remitían
a páxinas web con máis información sobre as súas vidas.

Ademais, foron expostas varias biografías de mulleres que co seu traballo, esforzo e talento destacaron nas
distintas disciplinas.

Realizada en colaboración co Equipo de Biblioteca.

Concurso “Adiviña Quen inventou Que”.

No encerado que hai fóra da biblioteca colgáronse 24 láminas de diversos inventos e 24 láminas coas fotos das
persoas que os inventaron. O alumnado tiña que unir cada invento coa persoa que o materializou, tarefa para a
cal tiñan á súa disposición unhas follas para cubrir.

Esta actividade foi realizada en colaboración co Equipo da Biblioteca.

Recreos dinámicos.

Nos recreos do martes 14 e o xoves 16 de decembro propuxemos, xunto co Departamento de Matemáticas,
distintas actividades de enxeño e xogos para o alumnado. Estas tiveron lugar na biblioteca.

Entre elas destacamos: tangrams e pentaminós; adiviñas; cadrados máxicos; crebacabezas especiais; xogos de
criptografía; e dominós matemáticos con operacións combinadas, fraccións..

Pasapalabras multidisplinares.

O venres 17 de decembro realizamos uns pasapalabras multidisciplinares entre o alumnado de 1ºESO e 2ºESO.
Co propósito de ter preguntas variadas e acordes ao seu nivel, estas foron elaboradas polo profesorado das
distintas materias: lingua galega, lingua castelá, francés, inglés, bioloxía, física e química, matemáticas…

As dúas clases gañadoras foron premiadas.

Práctica co aparello de bioimpedancia para alumn@s de 2ºBAC.

O pasado 17 de decembro, o alumnado do ciclo TSAF da área do módulo de Valoración da Condición Física e
Intervención en accidentes realizou unhas medicións co aparello de bioimpedancia ao alumnado de 2º BAC.

Unha bioimpedancia é unha proba que analiza a composición corporal, indicando a cantidade de músculo, óso
e graxa. Esta verificación realízase mediante balanzas especiais, neste caso coa Tanita BC-602, que teñen placas
metálicas que conducen un tipo de corrente eléctrica débil que atravesa todo o corpo.
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Estes aparellos, ademais de mostrar o peso actual e o IMC (Índice de Masa Corporal), ofrecen valores relativos
á masa de graxa corporal, brazos e pernas, masa magra, masa muscular, hidratación, densidade ósea, graxa
visceral e taxa de metabolismo basal.

Esta práctica finalizou coas  probas de dinamometría manual co dinamómetro hidráulico manual Baseline LITE
200Ib e unha medición individual do contorno abdominal cunha cinta métrica antropométrica.

Valoración:  As actividades realizadas con motivo da mes da ciencia foron bastante variadas, o que permitiu
unha maior implicación do alumnado.

7) Concurso “Cartas de amor en cinco linguas”.

O día de San Valentín, “Día dos namorados”,  o EDLG e máis  os departamentos de Inglés,  Francés,  Lingua
castelá, Lingua galega e Latín convocaron, como todos os anos, o concurso “Cartas de amor en cinco linguas”,
de cartas e poemas dirixidas a un ser ou ben querido.

O concurso estivo aberto a todo o alumnado do centro e houbo tres premios para cada lingua, establecendo
unha categoría para 1º e 2º ESO, outra para 3º e 4º da ESO e outra para Bacharelato e Ciclo.

Valoración. Esta actividade foi moi positiva pola ampla participación e por permitir amosarlle ao alumnado o
seguinte:

 O plurilingüismo é enriquecedor.

 As linguas poden convivir sen ningún tipo de conflito.

 Todas as linguas teñen a mesma importancia.

 Os pensamentos e sentimentos poden ser expresados en calquera lingua.

8) Entroido.

Outro ano máis, debido á situación sanitaria, non puidemos facer a celebración do Entroido que se facía antes
da pandemia. Por este motivo, non houbo desfiles nin o concurso de sobremesas. Pese a iso levamos a cabo as
seguintes actividades: 

 Mandados do Meco. Motivamos ao alumnado a vir a semana do 21 ao 24 de febreiro seguindo uns
certos mandados. O obxectivo era poñer un pouquiño de alegría eses días, pero asegurando que se
cumpriran as medidas de seguridade establecidas.

 Concurso de disfraces. Realizamos un concurso de disfraces grupal, por aulas, o día 25 de febreiro,
que  substituíu  aos  desfiles  e  actuacións  dos  anos  anteriores.  Deste  xeito,  o  alumnado  puido  vir
caracterizado co seu grupo de referencia e facer algunha posta en escena ou algunha representación
teatral. Houbo un xurado, formado por profesores, encargado de decidir os grupos gañadores.

Valoración. Coa celebración do Entroido procuramos afondar nas seguintes ideas:

 Recuperar e salientar o entroido galego como parte da nosas tradicións máis ancestrais.

 Incidir, sobre todo, no aspecto cultural.

 Fomentar que a nosa lingua sexa un elemento fundamental na súa celebración e difusión.
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9) Participación no I Concurso de Poesía Lingua Galega Xaquina Trillo.

 A Asociación Cultural Mesa das Verbas de Vilagarcía de Arousa, en colaboración co concello de Vilagarcía de
Arousa e co Centro Comercial Arousa, convocou o concurso mencionado.

Xunto  co  Departamento  de  Lingua  Galega  motivamos  ao  alumnado de  2ºESO a  participar.  Fixemos  unha
selección dos poemas presentados para envialos ao concurso. Un deles foi premiado co terceiro premio.

Valoración:  Participou gran parte do alumnado de 2ºESO. Ademais, o feito de ser gañadora unha rapaza do
centro contribúe a fomentar máis a participación, á par de supoñer un reforzo positivo para a estudante.

10) Proxecto “Día da Paz”.

A actividade que levamos a cabo está relacionada cunha das cancións de Tanxugueiras: “Figa”. A selección da
mesma  foi  debida  aos  valores  que  vemos  reflexados  na  letra,  tales  como  o  respecto  cara  os  demais,  a
necesidade de acabar cos prexuízos e o feito de vivir sen xulgar nin meterse na vida de ninguén. 

Traballouse esta canción e os temas transversais a ela nalgún grupo da ESO e foi representada no instituto por
parte da rapazada nunha data próxima ao 30 de xaneiro (día da Paz). Ademais, escribimos a letra da canción na
entrada do centro en cinco linguas: galego, castelán, inglés, francés e latín.

Estivo coordinado polo EDLG e polo Departamento de Música, que foi o encargado de traballar as cuestións
musicais nas súas clases. Porén, foi un proxecto multidisciplinar no que participaron máis departamentos. 

Valoración:  Amosámoslle ao alumnado o poder que ten a linguaxe universal, que é independente do idioma
que se utilice, que se emprega para expresar e comunicar e que chega a tódalas persoas: a música. 

11) Celebración do Día de Rosalía.

As actividades realizadas para celebrar o día de Rosalía foron as seguintes:

Exposición sobre a vida e obra de Rosalía de Castro.

Realizouse unha liña  do tempo na que se  incluíron algúns dos poemas característicos.  Esta  actividade foi
realizada en colaboración co Departamento de Lingua Galega.

Actuación de Dani Barreiro.

Actividade financiada polo Concello de Vilagarcía de Arousa e dirixida ao alumnado de 2ºESO. O autor fixo unha
breve e apaixonante viaxe a través da vida de Rosalía de Castro a partir da combinación de música e poesía en
“Rosalía en 4 poemas e 4 cancións”.

Creación de chapas.

Realizouse un concurso de deseños relacionado coa figura de Rosalía.  Estes  foron empregados para crear
chapas que posteriormente foron distribuídas entre o alumnado e profesorado. Os estudantes que realizaron
os deseños seleccionados para as chapas recibiron un agasallo.

Concurso de Haikus.

Un haiku é un tipo de poesía xaponesa. Trátase dun poema formado por tres versos de cinco, sete e cinco
sílabas, respectivamente. 
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Este concurso foi realizado en colaboración co Departamento de Lingua Galega e estivo dirixido ao alumnado
de 2ºESO, 3ºESO e 4ºESO. O tema dos mesmos tiña que gardar relación co feito de pensar e reflexionar. Houbo
premios para os seis mellores haikus.

Esta actividade realizouse en base a unha das propostas da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua
Galega para a celebración do Día de Rosalía de Castro 2022 nos centros de ensino.

Valoración:  Boa aceptación do alumnado das actividades propostas, as cales foron necesarias para exaltar a
figura de Rosalía de Castro.

12) Día da Poesía.
O 21 de marzo celébrase o día da poesía. Por este motivo, realizamos un concurso de caligramas para todo o
alumnado do centro. Houbo tres categorías: unha para 1ºESO e 2ºESO, outra para 3ºESO e 4ºESO e outra para
Bacharelato e Ciclo.

Con  todos  os  caligramas  presentados  realizouse  unha  exposición,  de  xeito  que  cada  un  deles  levaba  un
número, en lugar do nome, que o identificaba. Isto permitiu levar a cabo unha votación entre alumnado e
profesorado para elixir os caligramas gañadores, os cales levaron agasallo.

Actividade realizada en colaboración co Departamento de Lingua Galega e o Departamento de Lingua Castelá.

Valoración: Participou un bo número de alumnado e a votación foi un éxito. O feito de ver os seus caligramas
expostos supuxo un reforzo positivo e unha aprendizaxe para mellorar os deseños de cara a próximos cursos. 

13) Celebración Día das Letras Galegas.

Con motivo do Día das Letras Galegas fíxose unha exposición con carteis informativos sobre a vida e obra de
Florencio Delgado Gurriarán. O alumnado de 3ºESO fixo unha actividade na que, empregando como axuda os
carteis anteriormente mencionados, tiñan que dar resposta a certas cuestións sobre dito autor.

Actividade realizada en colaboración co Departamento de Lingua Galega.

Valoración: O alumnado coñeceu a vida e obra do autor homenaxeado.

14) Xogos tradicionais.

A semana do 6 de xuño, o alumnado de 1ºESO a 4ºESO contou con dúas sesións (por clase) para desfrutar e
divertirse cos xogos tradicionais colocados nun dos pavillóns do noso centro. 

Valoración: Os estudantes xogaron, aprenderon e coñeceron os distintos xogos alí expostos.

15) Visita de Xabier Díaz.

O alumnado do IES O Carril recibiu o día 14 de xuño a visita do músico Xabier Díaz. O cantante e pandeireteiro,
que viña de publicar o disco “Levantarse e caer”, aproveitou o encontro para facer unha reflexión sobre o
paradigma do éxito, animando á nosa rapazada a optar por vías ilusionantes e a perseverar no que realmente
lles guste.

No patio, nun ambiente de total  intimidade e sen ningún tipo de amplificación, Xabier Díaz cantou para o
alumnado do Carril  e presentou os seus instrumentos de percusión tradicional predilectos: a pandeireta, a
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pandeira e o pandeiro cadrado; considerados moitas veces como instrumentos menores e que ofrecen un
amplo abano de recursos de timbres e ritmos a quen os domina. Entre copla e copla, o artista reivindicou o
valor do papel das mulleres como conservadores e transmisores da lírica tradicional galega. 

Un grupo de alumnas e alumnos quixo sorprender a Xabier Díaz cantando con el a “Muiñeira de Limiñoa” e,
deste xeito, animar ao resto a achegarse á música tradicional.

Actividade realizada en colaboración co Departamento de Lingua Galega.

Valoración: Actividade  necesaria  para  exaltar  a  nosa  música  tradicional  galega.  A  participación  activa  do
alumnado que preparou unhas pezas para o encontro con Xabier Díaz nos anima a recuperar as foliadas que se
fixeron algúns anos previos a pandemia.

16) Actuación “Aldaolado”.

O mércores 15 de xuño estiveron no noso centro María Lado e Lucía Aldao, máis coñecidas como “Aldaolado”,
presentando a súa función “O Benquerer (se)”. Mesturaron a música, a poesía, as historias propias e o humor
para reflexionar sobre o concepto de amor romántico e a importancia de quererse a un mesmo.

Esta actividade foi realizada en colaboración co Departamento de Lingua Galega e o Equipo de Igualdade do
centro.

Valoración: Foi unha actividade que, ademais de ser ben recibida polo alumnado, contribuíu a facer fincapé na
importancia de quererse a un mesmo.

17) Xincana. 

O equipo de dinamización, xunto co Departamento de Matemáticas e co de Educación Física organizou o día 22
de xuño unha xincana para o curso de 2ºESO.

As probas que resolveron combinaban exercicios físicos e problemas sinxeliños de matemáticas. O obxectivo
era conseguir os números que abrirían a caixa que gardaba o segredo pitagórico. 

Valoración: O  alumnado  participou  activamente  nesta  actividade.  Para  eles  foi  unha  forma  divertida  de
rematar o curso.

1.3. ACTIVIDADES  QUE  SE  VAN  A  DESENVOLVER  AO  LONGO  DO  CURSO  PARA  O

FOMENTO  E  DINAMIZACIÓN  DA  LINGUA  GALEGA

Actividade anual.

Foliadas.

Temporalización: Un martes de cada mes (de Outubro a Xuño).

Responsables: EDLG.

Descrición: Un  martes  de  cada  mes  xantaremos  xuntos  no  instituto  o  profesorado  e  máis  o  alumnado
participante, para logo comezar a bailar, cantar e tocar algún instrumento (pandeireta, tambor, bombo...) ata
que comecen as clases da tarde. Preténdese enxalzar a música e baile tradicionais galegos.

1ºTrimestre

Presentando o EDLG.
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Temporalización: Mes de Setembro.

Responsables: Membros do EDLG.

Descrición: Presentación a todo o alumnado do labor, funcións e obxectivos do EDLG. Ademais de ir polas
distintas aulas avisando da posta en marcha do equipo, colgouse na páxina web unha pequena presentación
cos aspectos anteriormente mencionados e máis cunhas fotos das actividades realizadas o curso pasado.

Samaín.

Temporalización: 28 de Outubro.

Responsables: EDLG e Club de Lectura.

Descrición: Realización de actividades que acheguen á comunidade educativa a celebración do Samaín. Farase
un concurso de cabazas para todo o alumnado e unha actividade co alumnado do Club de Lectura, que estará
relacionada con certos aspectos da tradición galega (enmarcados dentro do Samaín). Ademais, quen o desexe
poderá vir disfrazado. 

Calendario 2023.

Temporalización: 1º Trimestre.

Responsables: EDLG, Departamento de Debuxo.

Descrición: Realizarase un calendario anual con deseños feitos polo propio alumnado, que será posto en cada
unha das aulas para apuntar exames ou datas de entrega de traballos. O tema deste ano é Que bonito é vivir na
Ría de Arousa!

Obradoiro de regueifas.

Temporalización: 26 de Outubro e 11 de Novembro en horario de 9:30 a 11:00.

Responsables: EDLG, Departamento de Lingua Galega, Departamento de Música.

Descrición: Participación nun obradoiro didáctico de regueifas organizado pola Asociación O.R.A.L. de Galicia e
financiado pola Deputación de Pontevedra. Actividade dirixida a alumnado de 4ºESO.

Magosto.

Temporalización: 11 de Novembro de 12:35 a 14:35.

Responsables: Organiza o EDLG e participa todo o profesorado.

Descrición: Reparto de castañas e bolos preñados para todo o alumnado, profesorado e persoal non docente.
Un grupo de alumn@s (participantes nas foliadas anteriormente descritas) amenizará o Magosto tocando e
bailando música tradicional galega.

Mes da Ciencia en Galego.

Temporalización: Mes de Decembro.

Responsables: EDLG e profesorado de distintos Departamentos.
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Descrición: Realización  de  actividades  relacionadas  co  Mes  da  Ciencia  en  Galego.  Entre  eles  estarán:
pasapalabras multidisplinares para o alumnado de 1º e 2º ESO, recreos dinámicos e realización dunha pequena
exposición co manifesto do ano 2022 e coas biografías dos científicos homenaxeados.

Contacontos.

Temporalización: Mes de Decembro.

Responsables: EDLG, Departamento de Lingua Galega.

Descrición: O alumnado de 1ºESO deberá escribir un conto. Posteriormente, de entre todos eles, escolleranse
algúns para que os propios autores/autoras o conten ante o resto de alumn@s de 1ºESO na biblioteca do noso
centro. Se fose posible, invitaríamos a un contacontos profesional para pechar dita actividade.

2ºTrimestre

Celebración do Entroido.

Temporalización: Semana do 13 ao 17 de Febreiro.

Responsables: EDLG

Descrición: Mandados do Meco os días 13, 14, 15 e 16 de Febreiro. Concurso e desfile de disfraces para todo o
alumnado o día 17.

Día de Rosalía.

Temporalización: Mes de Febreiro (en torno ao día 24)

Responsables: EDLG, Departamento de Lingua Galega.

Descrición: Realización  de  actividades  para  enxalzar  a  figura  de  Rosalía  de  Castro.  Recitais  de  poemas  e
actuación (se fose posible) do artista Dani Barreiro, que xa nos visitou en cursos pasados con “Rosalía en catro
poemas e catro cancións”.

3ºTrimestre.

Día do Libro.

Temporalización: 23 de Abril.

Responsables: EDLG, Equipo da Biblioteca.

Descrición: Escritura, por parte do alumnado e do profesorado que queira participar, de pequenas reseñas en
galego sobre libros que foron lidos e que se poden atopar na biblioteca. 

Día das Letras Galegas.

Temporalización: Arredor do 17 de Maio.

Responsables: EDLG, Departamento de Lingua Galega.

Descrición: Realización de actividades que contribúan a achegar á comunidade educativa a vida e obra do autor
homenaxeado, Francisco Fernández del Riego.
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Celebración dos Maios.

Temporalización: Mes de Maio.

Responsables: EDLG, Departamento de Lingua Galega.

Descrición: Decoración das portas das aulas e concurso entre as participantes. Creación de coplas.

Visita dalgún/dalgunha cantante de música galega.

Temporalización: Mes de Xuño.

Responsables: EDLG, Departamento de Lingua Galega, Departamento de Música.

Descrición: Visita, se fose posible, dalgún/dalgunha cantante de música galega, como Susana Seivane, para
realizar unha actuación para o alumnado do centro. A idea sería programala para un martes, para que despois
puidese compartir un ratiño ao mediodía (dende que finalicen as clases da mañá ata que volvan comezar as da
tarde) co alumnado participante nas foliadas.

Xincana.

Temporalización: Mes de Xuño.

Responsables: EDLG, Departamento de Matemáticas, Departamento de Educación Física.

Descrición: Realización dunha xincana co alumnado de 2ºESO.

Nota: A estas actividades planificadas engadiranse aquelas que se poidan realizar en coordinación cos outros 
EDLG da vila e da comarca do Salnés, así como outras que poidan xurdir ao longo do curso.

1.4. MODIFICACIÓNS  NA  IMPARTICIÓN  DE  MATERIAS  EN  LINGUA(S)
ESTRANXEIRA(S),  INFORMACIÓN  SOBRE  OS  CAMBIOS  APROBADOS  POLO

CENTRO  E AUTORIZADOS  POLA  CONSELLERÍA  COMPETENTE  EN  MATERIA

DE  EDUCACIÓN
Neste  curso,  autor izouse ao centro  a  imparti r  na sección bi l ingüe en 3º ESO na mater ia  de
Educación Dix i ta l  (non se  imparte  por  fal ta  de a lumnado sufi ciente) ,  en  2º de bacharelato
nas materias de T IC I I  e  Retoque fotográfi co Dix i ta l .

17. PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. CONCRECIÓN ANUAL  
17.1. CONSTITUCIÓN  DO  DO

Seguindo as directrices establecidas no Decreto 120/98, 23 de abril (DOG 27 de abril) O 
Departamento de Orientación para o curso 2022/23 estará composto por: 

Nome Xefe/a
Ana Belén Souto Aragunde  

Nome membros Nivel/Especialidade
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Amparo Sobrado Janeiro Mestra PT

Marta Rosario Bande Buján, Titora do Ámbito Socio-Lingüístico XH

Rosa Caeiro Sánchez , Titora do Ámbito Científico-Técnico
Matemáticas

Realizaranse reunións mensuais de coordinacións cos membros do DO do propio centro.

O/A orientador/a do centro adscrito, neste caso o CEIP Rosalía de Castro e o O/ orientador/a do CPI O 
Progreso, Catoira, o alumnado deste centro ven a cursar ESO e/ou Bacharelato ao IES O Carril.

O Departamento de Orientación(DO) solicitará en caso necesario, o asesoramento dos especialistas do Equipo 
de Orientación Específico (EOE), así como outros servizos externos, CFR, CEE,….

As reunións co departamento de Orientación do centro adscrito será trimestral.

Mantéñense reunións de coordinación cos servizos sociais de forma trimestral, educadora familiar, para o 
seguimento do alumnado que acude a dito servizo.

17.2. ANÁLISE  DA  SITUACIÓN  DE  PARTIDA  E VALORACIÓN  DAS  NECESIDADES

CON  RELACIÓN  AO  TIPO  DE  ALUMNADO  E  Á  OFERTA  EDUCATIVA  DO

CENTRO .  
O noso alumnado procede principalmente da zona de Carril do que ten centro adscrito o CEIP Rosalía de 
Castro. Ademais en bacharelato o alumnado procede ademais en gran medida do CPI O Progreso de Catoira,  e 
en menor medida do resto do concello de Vilagarcía, e en menor porcentaxe de distintos concellos da Comarca 
para cursar o Bacharelato de Artes.

Neste curso contamos cun total de 420 alumnas e alumnos. Distribuídos por cursos tal como se recolle na 
seguinte táboa.

Alumnado ESO
Curso 2022/23

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

51 66 35 64

Alumnado 
Bacharelato

Curso 2022/23

1º Bacharelato 2º Bacharelato

108 96

O 22% do alumnado escolarizado no noso centro presenta NEAE (Necesidades Específicas de Apoio Educativo). 
Na seguinte táboa, amósase a relación deste alumnado distribuída por cursos.

CURSO NEAE Nº ALUMNADO

1º ESO

Condicións persoais e de Hª escolar. Contexto 
desfavorable. 3

TDAH
Con discapacidade 0
Sen discapacidade 3
TOTAL 3

Condicións persoais e de Hª escolar. Emocional 1
TDAH, conduta, retraso madurativo e Discapacidade 1
Trastorno de aprendizaxe 1
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Incorporación doutras comunidades autónomas 2

2º ESO

TEA, TDAH, Discapacidade 1

TDAH
Con discapacidade 0
Sen discapacidade 4
TOTAL 4

TDAH, dificultades específicas de aprendizaxe e 
Discapacidade 1
Condicións persoais e de Hª escolar. Contexto 
desfavorable. 1
Incorporación tardía (1Suíza) (2 Venezuela) 3
NEE Trastorno do desenvolvemento, Discapacidade 1
Condicións persoais e de Hª escolar. Emocional 2
Trastorno de comunicación. TOC 1
Dificultades de aprendizaxe. 2

3º ESO

DISCAP. Motórica 1
TDAH 2
Condicións persoais. Emocional 1
TDA 1
Incorporación tardía (República Dominicana) 1
Altas Capacidades 2
TEA+TDAH, Discapacidade 1

4º ESO

Condicións persoais, dificultades emocionais. TCA 3
TDAH 3
TDA, TEA 1
Trastorno de aprendizaxe con Discapacidade 1
TDAH, Hipoacusia bilateral, con Discapacidade 1
TDAH, Trastorno específico de aprendizaxe, con 
Discapacidade 1
Condicións persoais, emocionais. 3
Discapacidade motórica, dificultades emocionais con 
discapacidade. 1
Incorporación Tardía (Venezuela) 1

TOTAL 51
 

   CURSO NEAE Nº ALUMNADO

1º
Bacharelato

Condicións persoais, xestión emocional, TCA 2

TDAH
Con discapacidade 0
Sen discapacidade 3
TOTAL 3

Condicións persoais e de Hª escolar. Emocional 1
TDAH, Dislexia 1
Dislexia, dificultades lectoescritura 1
Historia persoal. Transxénero 1
Historia persoal, xestión emocional, incorporación este 
curso, procede de A Rioja 1
Dificultades xeneralizadas de aprendizaxe 1
Incorporación tardía (Alemania) 1

2º TEA, TDAH, Discapacidade 1
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Bacharelato

TDAH
Con discapacidade 0
Sen discapacidade 2
TOTAL 2

Mutismo selectivo 1
Condicións persoais, xestión emocional, TCA 2
Incorporación tardía. Historia persoal, dificultades 
emocionais 1
Historia persoal. Transxénero 2
Condicións persoais e de Hª escolar. Emocional 2

TOTAL 23

Alumnado  exento  da  2ª  lingua  estranxeira  e  que  polo  tanto  recibe  reforzo  no  ámbito

lingüístico/matemáticas: 

1º  de ESO:  9 alumnos/as 2º  da ESO: 13 alumnos/as

De seguido, tamén recollemos, datos sobre o  alumnado con materias pendentes por curso :

2º ESO: 15 alumnos/as. 3º ESO: 5 alumnos/as 4º ESO: 13 alumnos/as

En canto ó alumnado que permanece un ano máis no mesmo curso,  destacamos o alto índice de repetidores

en 1º e 4º ESO. En 4º da ESO, temos 2 alumnos que  neste ano 2022 fan 18 anos.

1º ESO: 7 2º ESO: 3 3º ESO: 1 4º ESO: 14

Alumnado con exención en Lingua Galega e Literatura:

1º ESO: 2 2º ESO: 4 3º ESO: 0 4º ESO: 1

Alumnado que permanece un ano máis no mesmo curso en Bacharelato:

1º Bacharelato: 5 alumnas/os. 2º Bacharelato:  9  alumnas/os.

17.3. PROPOSTA  DE  MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  Á  DIVERSIDADE  DO  ALUMNADO  
CONTANDO  COS  RECURSOS  EXISTENTES  NO  CENTRO

As medidas de atención á diversidade desenvoltas no centro son as seguintes:

• Reforzo educativo : Profesora Pedagoxía Terapéutica e/ou Profesor/a da materia

• Apoio PT dentro da aula en 1º e 2º ESO

• Apoio PT fóra da aula (excepcional)

• Exención da segunda lingua estranxeira: Profesorado das materias instrumentais

• Adaptacións curriculares

• Exención de lingua galega 

• Programas de recuperación de pendentes

• Adaptación dos tempos, instrumentos e procedementos de avaliación. Protocolos TDAH, TEA,

• Aula de convivencia. Formación en convivencia para 4º ESO

• Proxecto  Formación de mediadores. Equipos de axuda entre iguais.

• Programa de acollida e acompañamento emocional. Protocolo de prevención e actuación no ámbitos 

sanitario e educativo ante o risco suicida infanto-xuvenil.
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• Programas de Habilidades Sociais. Charlas SPAD de Vilagarcía.

• Contratos  programa

17.4. CONCRECIÓN  DO  CRONOGRAMA  DE  ACTUACIÓN  QUE  FIGURA  NO  ANEXO

DO  DOCUMENTO  PLAN  DE  ATENCIÓN  Á  DIVERSIDADE  E  CALENDARIO  DE

REUNIÓNS  MENSUAIS  DE  SEGUIMENTO  DE  ALUMNADO  
NECESIDADES / OBXECTIVOS MEDIDAS PROPOSTAS INDICADORES DE LOGRO 

PLAN XERAL ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

➢ Actualizar o PXATD tendo en 
conta a nova normativa.

➢ Revisión do PXAD e actualización de documentos e
procedementos tendo en conta a Orde do 8 de se-
tembro que desenvolve o Decreto 229/2011 e con-
siderando o establecido no Decreto 156/2022, do 
15 de setembro, que establece currículo ESO.

➢ Porcentaxe de documento 
actualizado.

PLANIFICACIÓN ANUAL _COMISIÓN_AT._DIVERSIDADE

➢ Elaborar a planificación anual 
e realizar un seguimento das 
actuacións da Comisión de 
Atención á Diversidade.

➢ Coordinar todos os  plans, pro-
gramas e proxectos que se le-
van a cabo dende a Comisión 
de Atención á Diversidade. 

➢ Difundir os plans, programas e 
proxectos levados a cabo entre
a comunidade educativa.

➢ Realizar a memoria das actua-
cións levadas a cabo.

➢ Elaboración e presentación da planificación anual 
para a súa aprobación.

➢ Reunións semanais de todos os membros da Comi-
sión.

➢ Elaboración de materiais que contribúan a facilitar 
a adecuación do ensino ás necesidades do alumna-
do e á consecuente  aplicación das medidas de 
atención á diversidade, contribuíndo a unha edu-
cación personalizada.

➢ Compartir ditos materiais (información sobre o 
alumnado, protocolos de atención á diversidade 
sintetizados, protocolos para aplicar outras medi-
das de atención á diversidade,....) co profesorado.

➢ Realización e difusión da memoria avaliativa entre 
os membros do Claustro.

➢  Realización da planificación
e entrega da mesma segun-
do o previsto.

➢ Necesidades  detectadas, 
seguimento das liñas de ac-
tuación e acordos tomados,
recollidos no libro de actas.

➢ Nº de reunións da comisión 
realizadas.

➢ Memoria

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

AGRUPAMENTO ALUMNADO ➢ Proposta de distribución de grupos segundo
criterios pedagóxicos e tendo en conta as directri-
ces da xefatura de estudos. 
➢ Elaboración de planos de aula  coa distribu-
ción inicial do alumnado.

➢ Creación de grupos 
heteroxéneos 
➢ Planos colocación 
alumnado
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NECESIDADES / OBXECTIVOS MEDIDAS PROPOSTAS INDICADORES DE LOGRO 

Adecuación das programacións 
didácticas ao alumnado…

➢ Elaboración dunha táboa con información re-
levante do alumnado.
➢ Envío  da información  ás  titoras  e  o  equipo
docente baixo compromiso de  confidencialidade.
➢ Asesoramento  ao  profesorado  sobre  aspec-
tos metodolóxicos que favorezan unha educación
inclusiva e personalizada, seguindo as pautas esta-
blecidas nos diferentes protocolos da Xunta.

➢ Táboas con informa-
ción do alumnado por gru-
pos e curso. 

Para realizar o seguimento do alumnado lévanse a cabo as seguintes estratexias organizativas:
 Reunións semanais da comisión de atención á diversidade.
 Reunións semanais das/os titoras/es e a orientadora (por niveis na ESO). Puntualmente asiste o Xefe
de estudos.
 Sesión de avaliación inicial do equipo docente de cada curso, a orientadora e o equipo directivo.
 Sesións de avaliación trimestral do equipo docente de cada curso, a orientadora e o equipo directivo.
 Reunións co DO dos centros adscritos. Unha vez ao trimestre.
 Emprego do correo corporativo de educación, para intercambio de información entre o profesorado. 
 Reunións coas familias. Sempre que se precisen ou soliciten as familias. Asistindo cando a titora ou
titor solicite a nosa presenza ou colaboración para certos asesoramentos.
 Coordinación e colaboración con Servizos Sociais e con outras institucións externas, en función das
necesidades que vaian xurdindo. 

PROFESORADO RESPONSABLE DO ALUMNADO CON NEAE
Como sinalamos anteriormente, na medida do posible, o profesor de materia prestará reforzo dentro da aula
aqueles alumnos que amosen máis dificultades. No centro contamos cunha mestra especialista en Pedagoxía
Terapéutica que intervén principalmente dentro da aula ordinaria. Prestando apoio nas materias instrumentais.
En canto ao profesorado que da apoio nas horas de exención da 2º Lingua Estranxeira, son profesores dos
departamentos de Matemáticas e de Lingua Castelá. 

(O horario da mestra especialista en PT, os plans de intervencións individualizados e a listaxe de alumnado con
NEAE inclúense nun documento independente para garantir a protección de datos persoais)

18. CONCRECIÓN PLAN DE CONVIVENCIA  
 Constitución do equipo da comisión de convivencia:

Nome Coordinador/a Nivel/Especialidade
Pablo Alonso Suárez Xefe de Estudos

Nome equipo dinamización de convivencia Nivel/Especialidade

Mª Carmen Fernández Debuxo
Seleccione
Seleccione
Seleccione

Neste curso renovarase a constitución dado que a representante do alumnado era unha 
alumna que rematou os estudos no centro.
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 Concreción anual dos obxectivos marcados no mesmo e actuacións que se van desenvolver ao longo
do curso.
Neste  curso,  ao  igual  que  no  curso  anterior,  estamos  a  detectar  situacións  de  conflito  entre  o
alumnado que consideramos que poderían  resolverse  a través da propia mediación do alumnado
asesorado por persoal especializado. De aí que se solicita a intervención de persoal formador deste
tipo de situacións para axudar a que o alumnado xestione as diferentes problemáticas sempre baixo a
supervisión do profesorado titor, a vicedirección, orientación e xefatura de estudos.

Obxectivo: Resolución de conflitos entre o alumnado

Acción 1

Crear un grupo de mediación de alumnado

Temporalización

1º T 2º T 3º T 
Indicador  Conseguir que se acuda cando haxa conflitos entre alumnado de bacharelato
Responsables Comisión de convivencia e orientación
Recursos e 
materiais

Acción 2

Creación dun Equipo de alumnado axudante nos cursos de 1º a 3º ESO

Temporalización

1º T 2º T 3º T 
Indicador Resolución dalgún conflito de convivencia entre o alumnado
Responsables Persoas titoras, Vivedirección, Orientación e Xefatura de Estudos
Recursos e 
materiais

Precísase de 10 sesións de formación do grupo de alumnado axudante

Acción 3 Formación en Convivencia de alumnado de 4º ESO

Temporalización

1º T 2º T 3º T 

Indicador Mellorar a convivencia entre o alumnado
Responsables Persoas titoras, Vivedirección, Orientación e Xefatura de Estudos
Recursos e 
materiais Precísase de 7 sesións de formación de cada  grupo de alumnado 

19.CONCRECIÓN PLAN DE IGUALDADE

No noso centro figuran obxectivos coeducativos no Plan de convivencia, no Plan de acción titorial, nas  normas 
de organización, funcionamento e convivencia, así coma no Proxecto educativo e no Plan de igualdade, que 
buscan intervir no fomento da coeducación, promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e 
homes, prevención e tratamento da violencia de xénero, promoción do respecto pola diversidade afectivo-
sexual, prevención e tratamento da LGBTIfobia e outras medidas semellantes.
Isto é o que nos leva a desenvolver estratexias e proxectos que colaboren na mellora educativa, para conseguir 
uns mellores alumnas/as e cidadáns e contribuír a crear dinámicas de relación baseadas no respecto.
No noso Centro existe unha  baixa incidencia de conflitos entre o alumnado, se ben percibimos  nunha minoría 
certas actitudes de intolerancia cara á diversidade.    Consideramos fundamental manter o ambiente de 
respecto que caracteriza ao noso instituto e  contribuír ao reforzo coeducativo para que o Centro sexa  un  
espazo libre de todo tipo de violencias, aberto á acollida e convivencia harmónica do crecente alumnado 
pertencente a colectivos diversos.
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O centro participará no contrato programa INCLUE-TE, alegando , entre outras prioridades, a de desenvolver 
dinámicas a prol de contribuír na co –creación do noso centro como un espazo de seguridade e benestar, libre 
de violencias de calquera índole, un entorno de convivencia propicio  á expresión das diversidades, onde poder 
tecer redes de afectos.
A maiores das actuacións dentro do contrato programa INCLUE-TE,  o grupo de traballo de igualdade 
centrarase, entre outras, en darse a coñecer na comunidade educativa e ampliar a participación nel dos 
membros da comunidade; establecer mecanismos de comunicación con calquera membro da comunidade 
educativa que acheguen a este grupo de traballo suxestións, necesidades ou petición;  continuarase a 
establecer contacto cos colectivos feministas da contorna con actuacións que nos acheguen experiencias do 
activismo; potenciar o contacto co concello e que na medida do posible, nos comuniquen as súas futuras 
actuacións con tempo para desenvolvelas; deconstruír estereotipos afectivos-sexuais promovidos pola 
industria pornográfica, publicidade, vídeo clips,...

20. PLURILINGÜISMO  
20.1. PROFESORADO  RESPONSABLE
O profesorado responsable das materias que se imparten nas seccións bilingües son:
Luís García Sanz, profesor do departamento de tecnoloxía. Materias que imparte:  Tecnoloxía de 2º ESO, TIC de 
4º ESO, TIC de 2º de bacharelato, Retoque fotográfico de 2º de bacharelato
Mª Francisca Barreira Díaz, profesora do departamento de Bioloxía de Xeoloxía que imparte a materias de 
Ciencias Naturais de 1º ESO.
O profesorado de inglés dos diferentes niveis son os coordinadores das seccións bilingües.
Ademais o centro dispón dunha persoa Británica Auxiliar de Conversa.

20.2. SECCIÓNS  B ILINGÜES/PLURIBACH/PLURIFP

Curso Nº
grupos

Nº
alumnado

total

Nº alumnado
nova

incorporación

Teñen
autorización por
escrito dos pais

Materias Lingua
estranxeira

1º ESO 1 15 15 Sí   Non Ciencias Naturais Inglés
2º ESO 1 21 1 Sí   Non Tecnoloxía Inglés
4º ESO 2 31 TIC
2º Bach 1 18 Sí   Non TIC Inglés

2º Bach 1 20 Sí   Non Retoque fotográfico
Dixital Inglés

20.3. CENTROS  PLURILINGÜES

Este centro non é centro plurilingüe.

20.4. MECANISMOS  DE  SEGUIMENTO  E  AVALIACIÓN  DO  PROGRAMA  
PLURILINGÜE  OU  SECCIÓNS  BILINGÜES

Neste curso o profesorado da materia da sección bilingüe e o profesorado da materia de inglés manterán a 
coordinación para adaptar o .
Avalíase ao longo do curso a progresión do idioma na materia específica.
Conseguir que o 50% da comunicación do alumnado sexa en inglés é o obxectivo a acadar.

DEPARTAMENTO DE LINGUA INGLESA
O departamento de Lingua Inglesa afronta o seguimento e avaliación do programa de Seccións Bilingües coa 
garantía de que cada ano que pasa demóstrase que é un acerto contar cunha persoa auxiliar de conversa. Para 
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acadar ese obxectivo o departamento, aplica unha medida que engloba todos os aspectos da aprendizaxe 
dunha lingua: ler, falar, escribir e escoitar. Cada profesor do departamento preocúpase de preparar xunto coa 
persoa auxiliar os contidos para cada semana de clase cun grupo determinado. Nesa preparación tense en 
conta unha gradación das “language skills”. Así, hai clases de conversa ou clases nas que se mestura conversa e 
audición, ou calquera das outras dúas habilidades lingüísticas. Deste xeito, acádanse os obxectivos lóxicos da 
aprendizaxe dunha lingua. As reunións de departamento serven como espazo no que se reflexiona sobre o 
desenvolvemento das clases e posibles cambios nas habilidades a traballar nun tempo determinado.

DEPARTAMENTOS DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA E TECNOLOXÍA
TECNOLOXÍA
Nas actividades (pre-reading) previas á lectura do texto o auxiliar axuda a preparar o vocabulario e as 
expresións que se van a usar no tema a tratar .
Nas actividades de lectura (while-reading) o auxiliar lee o texto en inglés para que serva de modelo de 
pronunciación para o alumnado . Despois o alumnado trata de imitar a pronunciación das palabras e entoación 
das frases do texto.
Nas actividades (post-reading) despois da lectura o auxiliar identifica o vocabulario e as expresións que 
necesitan algún reforzo e logo trabállase para superar a dificultade .
Tamén axuda ó alumnado no uso do inglés como lingua de comunicación nos traballos en grupo atendendo as 
dúbidas e propoñendo o vocabulario ou a expresión mais axeitada.
Ademais axuda a o profesor a preparar o vocabulario e expresión mais axeitadas para o tema a tratar na clase. 
Isto e sobre todo moi necesario cando se visualiza un vídeo e se trata de identificar o vocabulario e expresións 
utilizadas.

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
Avaliación do Proxecto:
O desenvolvemento do proxecto será revisado facendo as modificacións necesarias para avanzar na mellora do 
mesmo. O Proxecto Bilingüe é, polo tanto, un marco de traballo definido pero á súa vez flexible que permita o 
avance da aprendizaxe na lingua propia así como nunha segunda lingua. Esta revisión será trimestral y levada a 
cabo por todo el equipo implicado na sección bilingüe. Teranse en conta os seguintes criterios:
• Grao de consecución dos obxectivos a nivel lingüístico, cultural e cognitivo.
• Grao de satisfacción entre o profesorado involucrado no proxecto.
Haberá así mesmo unha reunión de coordinación entre o profesorado da materia da sección bilingüe e 
profesorado de Lingua Inglesa do curso correspondente.
O departamento de Tecnoloxía considera de gran valor a axuda do auxiliar de conversa xa que apoia o traballo 
do profesor na tarefa de usar o inglés nunha materia tecnolóxica . Isto demanda o uso dun vocabulario e 
expresións especificas que se ven facilitadas pola presenza do auxiliar de conversa.
Avaliación do proceso de ensino
O profesorado revisará os métodos empregados en cada sesión e en cada unidade didáctica para axustalos ás 
necesidades temporais ou permanentes do alumnado, gustos, preferencias e estilos de aprendizaxe de cada 
alumna/o.
Á súa vez, teranse en conta os resultados obtidos e o nivel de implicación que se consegue por parte do 
alumnado; un alto nivel de atención e implicación levará a reforzar as técnicas e materiais empregados; pola 
contra, si a atención e implicación é baixa implicará unha revisión das actuacións levadas a cabo.,
Procedementos indicadores
 Análise dos diferentes procedementos didácticos implicados no desenvolvemento de cada unidade didáctica.
 Grao de adaptación das actividades aos intereses e posibilidades dos alumnos.
 Grao de seguimento dos principios metodolóxicos.
Avaliación do proceso de aprendizaxe
A avaliación será globalizada e continua. Valoraranse fundamentalmente tres aspectos:
 Grado de implicación do alumno na execución das diferentes actividades.
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 A participación nos intercambios comunicativos na lingua inglesa en situacións de pequeno e gran grupo.
 Grao de precisión na execución das actividades. Os profesores levarán un rexistro individualizado dos 
elementos que configuran os distintos criterios de avaliación.
Revisión do proxecto de sección bilingüe
Revisarase anualmente e trataranse os apartados seguintes:
1.- Grao de consecución dos obxectivos propostos.
2.- Incidencia na mellora das competencias lingüísticas do alumnado.
3.- Desenvolvemento do programa.
4.- Emprego dos medios tecnolóxicos e outros recursos.
5.- Valoración das actividades de formación levadas a cabo polo profesorado.
6.- Actividades extraescolares realizadas en relación ao programa bilingüe.
7.- Conclusións e propostas de mellora
Proposta de mellora.
Coa avaliación final formularase unha proposta de mellora fundamentada en torno ao proxecto, baseada nos 
datos recollidos e nas conclusións ás que se chegou. Esta proposta poderá incluír, no seu caso:
A ratificación do proxecto, as modificacións de mellora (rectificando, suprimindo ou optimizando os aspectos 
pertinentes) e, en definitiva, a continuidade do proxecto, no seu caso, coas matizacións as que acabamos de 
referirnos. A proposta debe ser oportunamente fundamentada; iso supón que debe procurarse, no posible, 
poñer de manifesto as causas que determinaron os resultados satisfactorios, así como as razóns que motivaron
a aparición de fallos ou deficiencias. Algúns dos supostos reformulados na proposta poderían ser os seguintes: 
reconsideración da fundamentación, redefinición da adaptación ao contexto, reformulación da metodoloxía de 
actuación, reelaboración de actividades a levar a cabo, reformulación dos obxectivos, provisión de recursos e 
instrumentos máis convinte.

20.5. MECANISMOS  DE  SEGUIMENTO  E  AVALIACIÓN  DO  AUXILIAR  DE  CONVERSA

O Programa de Auxiliares de Conversa foi deseñado para estimular a aprendizaxe de linguas e fomentar o 
coñecemento doutras culturas, algo que resulta esencial para que o alumnado asimile outro idioma dun xeito 
natural e teña respecto por outras culturas. Deste xeito acádase un desenvolvemento máis eficaz das súas 
competencias comunicativas e lingüísticas. 
Máis o papel da persoa auxiliar de conversa debe ser avaliado , polo que dende o departamento propoñemos 
este documento cunha lista de preguntas que deben ser cubertas pola persoa coordinadora. Con este 
documento, que se pode realizar en cada avaliación, podemos anticiparnos a posibles problemas e corrixilos 
dun xeito apropiado e rápido.

SEGUEMENTO E AVALIACIÓN DA PERSOA AUXILIAR DE CONVERSA

Nome auxiliar Eleanor Kate Belton                              Número de horas lectivas semanais: 16

Departamento Inglés

Persoa coordinadora Juan Castaño López

Indique o grado de satisfacción coas seguintes proposicións, nunha escala del 1 al 5, sendo 1 a valoración máis baixa e 5 
a máis alta:

Falta á clase con asiduidade . 1 2 3 4 5

Ten faltas de puntualidade. 1 2 3 4 5
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Axuda a planificar as clases.Segue as indicacións do/a coordinador/a. 1 2 3 4 5

É activo e colabora na aula. Cambia de actividade con rapidez. 1 2 3 4 5

A relación co alumnado é boa e constante. 1 2 3 4 5

Fomenta o interese do alumnado pola língua e cultura do seu país. 1 2 3 4 5

Préstase a falar, ou calquera outra actividade, co alumnado. 1 2 3 4 5

Achega recursos didácticos e elabora materiais didácticos. 1 2 3 4 5

Medidas a tomar:

Data:……………………………….

A persoa coordinadora, O/A profesor/a,

21. PLAN PROXECTA  
Neste curso o centro non participa no Plan Proxecta

22. CONTRATOS-PROGRAMA: CPINCLÚE , CPINNOVA , PLAN  RECUPERA

Liña de actuación: especificar
Descrición do 
programa

CP INCLUE

Obxectivos

1. Desenvolver no centro os valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e 
mulleres, así como a prevención de todo tipo de violencia ou de actitudes e comportamentos 
discriminatorios pola orientación sexual, a identidade de xénero, a orixe, a lingua, etc.
2.- Propiciar dinámicas para identificar, analizar e rexeitar situacións de abuso, marxinación e
discriminación na vida cotiá do alumnado e noutras realidades, e participando, na medida das
posibilidades, en iniciativas que busquen cambiar estas situacións.
3.- Recoñecer ou identificar os micromachismos e as microviolencias na vida cotiá, para 
concienciar ao alumnado da necesidade de ir cambiando os comportamentos; incluso aqueles
dos que non son moi conscientes.
4.- Dotar ao alumnado de ferramentas para que poida chegar a ter unha boa xestión das súas 
emocións e animalo a participar activamente nos grupos de mediación e resolución de 
conflitos.
5.- Educar afectiva e sexualmente en igualdade, coñecemento e respecto cara á diversidade 
sexual e na loita contra a diversifobia.
6.- Promover deportes alternativos que fomenten a igualdade entre homes e mulleres, 
promovendo recreos deportivos igualitarios e inclusivos.

Cursos 
implicados

ESO e 1º Bacharelato

Temporalización 1º T 2º T 3º T 
Indicador IGUALA-T

01. N.º accións encamiñadas á prevención, detección e intervención en casos de LGBTIfobia -  
3
02. Nº actividades desenvolvidas para a prevención e abordaxe da violencia de xénero -  3
03. Nº actividades desenvolvidas para a promoción da igualdade de oportunidades entre 
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mulleres e homes  - 3
04. Nº actividades desenvolvidas para a promoción do respecto pola diversidade afectivo-
sexual  - 2
INCLUE-T
05. Nº actividades específicas de sensibilización de todo alumnado e profesorado coa 
inclusión  - 3

Responsables  Xefe de Estudos, as Titoras e Titores de ESO e 1º de bacharelato, 
Departamento de Orientación,  Equipo de Igualdade,  Equipo de Biblioteca.

Actividades

IGUALA-T
1. Obradoiros sobre diversidade afectivo-sexual. 
2. Actividade e Obradoiro: 'Muller tiñas que ser. Mulleres de mar e de barro'.  
3. Actividade: 'Dalle a volta ao Conto'. Novos modelos de masculinidade e de feminidade. 
4. Obradoiro: De medias laranxas (O mito do amor romántico).Educación afectivo-sexual 
fronte ao modelo da industria pornográfica.
5. Obradoiro: Descolonizar a mente liberándonos dos estereotipos.
INCLUE-T
1. Dinamización deportiva nos recreos con deportes alternativos: "Ultimate", "Colpbol", 
"Rugby tag", "Twincon", "Datchball".
2. Elaboración da cartelería explicativa dos deportes.
3. Xuntanzas co Departamento de Orientación para a xestión de emocións e posibles 
conflictos.
4. Taller de habilidades sociais e oralidade para informar dos distintos deportes, a través das 
titorías.
5. Taller para elaborar un caderno no que se recollan as distintas experiencias, expresando de 
forma escrita e/ou artística (debuxo).

23. OUTROS PLANS E PROXECTOS NOS QUE PARTICIPA O CENTRO   

ABALAR
Participación no Abalar, nos cursos de 1º ESO e 2º ESO.
Neste curso 2022/23 o uso de Abalar será minoritario dada a antigüidade dos ordenadores que xa non son 
reparados pola administración. Precísase por iso, a instalación dunha nova aula de informática necesaria para a
preparación ao alumnado para a realización de actividades na casa a través das diferentes redes corporativas. 

24. PLAN DE UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO CENTRO  
Seguimos en acordo co equipo de baloncesto CLB para o suo do pavillón para o entreno de rapazas e rapaces
de Vilagarcía de Arousa en horario non lectivo. Moito do alumnado do centro participa desta actividade.

Actualmente está cursada unha solicitude do Concello de Vilagarcía para a utilización deste pavillón en horario
non lectivo e estase a negociar as condicións.

25. PLAN XERAL DE AVALIACIÓN DO CENTRO  

Do seguimento e revisión dos seguintes documentos e proxectos pódense adoptar decisións de mellora do
funcionamento do centro. 

Avaliación dos Documentos de Planificación Docente: 

 PXA 

 PAT 
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 Plan de Convivencia  

 Plan TIC

 PEC – Supervisión dos criterios de promoción e titulación e a avaliación das competencias

 Proxecto Lingüístico

 Proxecto Lector 

 Plan de Igualdade

Avaliación dos proxectos: 

 CONTRATOS PROGRAMA

 PLAMBE 

 Proxecto ABALAR (obsoleto dadas as condicións dos ordenadores)

 Seccións Bilingües

 Programa de Formación Permanente do Profesorado 

Avaliación do rendemento escolar do alumnado: 

 Os resultados  da avaliación individual  do alumnado servirán  como referencia  para  a  adopción de
medidas correctoras da actividade docente.

 Informes de avaliación trimestral e extraordinaria , quedan así fixadas as seguintes datas de avaliación:

 Avaliación Inicial (ESO):  3, 4 e 6 de outubro

 1ª Avaliación entre o 14 e o 21 de decembro de 2022.

 2ª Avaliación: Última semana de marzo de 2023.

 3ª Avaliación: a partir do 8 de xuño . En 2º de bacharelato á espera da comunicación da CIUG.

 Avaliación Extraordinaria de Bacharelato e Final de ESO: 22 e 23 de xuño de 2023. 

A CCP, mensualmente, fará un seguimento das medidas aplicadas para a consecución dos obxectivos propostos
na P.X.A. cara a detectar as insuficiencias da mesma e o seu grao de realización. Trimestralmente, o claustro de 
profesores valorará o grao de cumprimento dos obxectivos e se farán propostas de mellora. Asemade poderá 
ser revisado cando o requira algún dos sectores do Consello Escolar. Por último, a Memoria Anual, ao remate 
do curso, recollerá os resultados da avaliación final: grao de cumprimentos dos obxectivos, suficiencia e 
idoneidade das medidas e dos recursos aportados.

En O Carril a  8 de Novembro de 2022
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	1. Completaremos a instalación de todo o mobiliario da biblioteca dispoñendo tamén o rincón de lectura informal con colchonetas e reubicando os sofás biplazas retirados polo protocolo de adaptación ao COVID.
	2. Continuaremos atendendo as suxestións da comunidade educativa, en especial as achegadas polo alumnado á hora de adquirir novos recursos, aplicando a discriminación positiva cara aos recursos en galego e ás obras de mulleres, mantendo o equilibrio entre os fondos de ficción e os recursos informativos.
	3. Continuaremos distribuíndo lotes de libros nas aulas de ESO implicando ao propio alumnado nos criterios de selección do seu contido.
	4. Instalaremos unhas baldas colgadas na parede da sala situada diante do despacho de Orientación para ubicar nelas algúns recursos vencellados coa necesidades e problemáticas que preocupan ao alumnado que recorre a este servizo, como os que tratan da xestión e control de emocións, por exemplo .
	5. Proveeremos de fondos os puntos de lectura non formais que sen instalarán nalgúns espazos comúns do edificio como, por exemplo, no vestíbulo da entrada principal.
	6. Insistiremos nas labores de expurgo e/ou reubicación dalgúns fondos pouco ou nada requiridos.
	7. Elaboraremos unha guía de usuari@s da biblioteca e manteremos as actividades dirixidas ao alumnado de 1º ESO co obxecto de afacerse á organización da biblioteca nos primeiros meses do curso.
	8. Procuraremos adquirir recursos técnicos (micrófonos, gravadoras, equipos de edición, tabletas...), encargar camisetas identificativas e mercar mobiliario axeitado para o espazo acondicionado da radio, RADIO MALVEIRAS, dentro da biblio que botou a andar hai tres cursos.
	9. E insistiremos na participación na convocatoria de Radio na biblio.
	10. Seguiremos promovendo a colaboración de alumnado colaborador (bibliotecari@s solidari@s, equipo da radio,...).
	11. E insistiremos na participación na convocatoria de Bibliotecas solidarias.
	12. Perseveraremos no mantemento e mellora do blog da biblioteca na medida das nosas posibilidades, procurando enriquecer os contidos, coordinándoos coa web do centro e co dedicado a RADIO MALVEIRAS.
	13. Intentaremos rematar os cubos sinalizadores das materias da CDU con imaxes e cores distintivas dos fondos dispostos nos módulos de baldas.
	14. Actualizaremos o equipamento electrónico da biblioteca.
	15. Impulsaremos o recurso da biblioteca escolar dixital da Consellería entre a comunidade educativa do noso centro.
	II. En relación coa dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, a súa integración no tratamento do currículo e a súa contribución á alfabetización múltiple e ao desenvolvemento das competencias básicas do alumnado.
	1. Coordinaremos cos diferentes departamentos didácticos, grupos de traballo do profesorado e co club de lectura a adquisición de recursos que deben estar catalogados na biblioteca.
	2. Estimularemos ao profesorado para que teña en conta os recursos da biblioteca co obxecto de realizar algunhas tarefas de investigación.
	3. Organizaremos actividades ad hoc segundo as sucesivas efemérides do calendario escolar e sempre en colaboración co EDL e mais os departamentos didácticos e grupos de traballo de docentes, así como cos proxectos que se implementen no instituto.
	4. Nesa liña, abordarase a organización da semana das ciencias.
	5. Apoiaremos as necesidades do alumnado solidario, ao que colabora no proxecto da radio e mais ao do club de lectura.
	6. Colaboraremos cos departamentos didácticos na organización de exposicións temáticas e proxectos de diversa natureza.
	7. Ampliaremos, catalogaremos e ofreceremos ao profesorado os recursos adaptados ás necesidades educativas do noso alumnado.
	8. Promocionaremos o coñecemento e o uso dos servizos prestados polas bibliotecas dixitais.
	III. En relación coa formación de usuarios e adquisición da competencia informacional (competencia para o tratamento da información incluída na actual competencia dixital).
	1. Contribuiremos á dinamización do centro actuando desde a biblioteca como elemento aglutinador de sinerxías para organizar, coordinar e colaborar con diferentes proxectos.
	2. Traballaremos a educación informacional do alumnado tamén a través da Aula Virtual en colaboración co profesor encargado das TIC.
	3. Efectuaremos enquisas para valorar os servizos da biblioteca sobre todo a través da Aula Virtual para valorar o coñecemento da biblioteca, dos seus servizos, da propia sala, do mobiliario e dos seus recursos tanto pola parte do alumnado como pola do profesorado.
	4. Colaboraremos cos proxectos que se desenvolvan no centro no eido da educación para a competencia en información. Por exemplo: Catalogación das obras artísticas do centro e máis a súa identificación con etiquetas individualizadas.
	5. Organizaremos unha nova edición do concurso ao estilo do Pasapalabra con preguntas por materia para fomentar a educación en competencia informacional, ademais doutro tipo de convocatorias similares.
	6. Colaboraremos no posible con outras bibliotecas escolares ou públicas da nosa contorna máis próxima.
	7. Promocionaremos o coñecemento e o uso dos servizos prestados polas bibliotecas dixitais.
	IV. En relación co fomento da lectura e co desenvolvemento do proxecto lector de centro (en materia de lectura, escritura e habilidades no uso, tratamento e produción de información).
	1. Manteremos en coordinación coa Xefatura de estudos a organización da HORA DE LER semanal cando menos nos grupos de 1º ESO e mais distribuiremos lotes de libros polo menos para os grupos de 1º e 2º ESO.
	2. Colaboraremos co club de lectura TIRA DA PÁXINA co proxecto de radio na biblioteca RADIO MALVEIRAS apoiando todas as súas actividades.
	3. Elaboraremos o Plan anual de lectura e actualizaremos o Proxecto lector.
	4. Elaboraremos na medida das nosas posibilidades reais boletíns, folletos de recomendacións de lecturas e películas e outros recursos.
	5. Organizaremos coleccións temáticas ou de novas adquisicións nos expositores.
	6. Difundiremos a través do blog recomendacións de lecturas e películas e doutros recursos interesantes relacionados coas exposicións temáticas.
	7. Editaremos recomendación temáticas en colaboración co profesorado de diversos departamentos.
	8. Retomaremos a organización de actividades de lecturas públicas, de lecturas compartidas, de lecturas inclusivas, roteiros literarios... atendendo tamén propostas desde dentro ou fóra do centro.
	9. Instalaremos puntos de lectura non formal fóra do espazo propio da biblioteca.
	10. Ampliaremos, catalogaremos e ofreceremos ao profesorado os recursos adaptados ás necesidades educativas do noso alumnado editados tanto en galego como en castelán.
	11. Acometeremos a catalogación e etiquetación das obras artísticas do centro, a edición de cadernos con fragmentos de textos seleccionados polo club de lectura ou algunha obra sinxela, etc.
	V. En relación cos avances cara a unha biblioteca inclusiva.
	1. Retomaremos a organización e colaboración en actividades de lectura inclusiva coa residencia de maiores Divina Pastora de Vilagarcía de Arousa ou con outras entidades, especialmente a través do apoio da biblioteca ás actividades do club de lectura, pero tamén doutros xeitos e con outras institucións.
	2. Insistiremos en formar un equipo de bibliotecari@s solidari@s para que actúen como axentes transmisores ao recadar valiosa información entre iguais.
	3. Fomentaremos especialmente entre o alumnado de etnia xitana e as persoas máis vulnerables o uso dos recursos e servicios da nosa biblioteca, da municipal e os das bibliotecas dixitais.
	4. Renovaremos a implicación no enfoque coeducativo, colaborando co grupo de traballo de Igualdade de Xénero e con cantas iniciativas se nos ofrezan neste aspecto.
	5. En colaboración co Departamento de Orientación intentarase preparar unha guía de recursos específicos (material especializado e lecturas que se poidan adaptar ben a cada tipo de alumnado segundo ás súas necesidades e intereses) destinada ao profesorado que debe atender ao alumnado con necesidades educativas especiais.
	6. Interactuaremos co profesorado para que conte cos recursos da biblioteca oportunos para o traballo co alumnado que precisa medidas de atención á diversidade, especialmente nos primeiros niveis da ESO.
	7. Se a dotación de profesorado para o centro o permitira, ampliarase o horario da biblioteca, en principio dentro do horario lectivo, coa presenza da profesora responsable da súa dinamización (ou doutra profesora do equipo) para ofrecer unha oportunidade de mellorar a competencia informacional ao alumnado, para facilitar un espazo de traballo, de estudio e de encontro dotado dos recursos necesarios para preparar tarefas didácticas.
	8. Manteremos as sesións dos martes durante o descanso para o xantar para realizar as ?quedadas? do club de lectura e do equipo da radio.
	9. Traballaremos para conseguir a colaboración coas familias na planificación e realización dalgunhas actividades así como na provisión de recursos educativos como lecturas obrigatorias, recomendadas, fontes de referencia e recursos informativos...
	10. Ofreceremos ao profesorado recursos adaptados ás necesidades educativas do noso alumnado editados tanto en galego como en castelán.
	VI. Outras actuacións.
	1. Impulsaremos en todo o posible o proxecto RADIO MALVEIRAS.
	2. Poñeremos en práctica proxectos sinxelos nos que se poida ir integrando o profesorado de diferentes materias co seu respectivo alumnado arredor dun centro de interese como o das semanas das ciencias, algunha exposición temática, a catalogación e etiquetación das obras artísticas do centro, a evolución socioeconómica da nosa contorna, a edición dalgunha obra sinxela...
	3. Planificaremos e potenciaremos actividades extraescolares e complementarias (visitas, reunións, roteiros literarios ou non literarios, excursións, participación en actos de diversa natureza...) que contribúan á consolidación dos obxectivos curriculares do noso alumnado.
	4. Estimularemos e coidaremos a relación entre o alumnado colaborador da biblioteca (bibliotecari@s solidari@s, equipo da radio, grupo de xadrez e xogos de mesa...) entre si e co resto da comunidade educativa...
	5. O equipo da biblioteca traballará da man do Consello Escolar, do Equipo Directivo e do Claustro naquelas tarefas da súa competencia, en particular en todo o relativo á adquisición de novos recursos, na coordinación das actividades que se nos encargue, na redacción do Plan Anual de Lectura e na revisión do Proxecto lector.
	8. PROGRAMA DE FORMACIÓN DO PROFESORADO NO CENTRO
	9. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO
	Como centro de ESO e Bacharelato non corresponde dito programa.
	10. PROXECTO EDUCATIVO
	11. CONCRECIÓN CURRICULAR
	12. LIBROS DE TEXTO E DEMAIS MATERIAIS CURRICULARES ESTABLECIDOS NO CENTRO
	Publicado na páxina web
	13. PLAN ANUAL DE LECTURA
	14. CONCRECIÓN ANUAL DO PLAN DIXITAL
	15. Plan de fomento de hábitos de estilo de vida saudable
	16. ADDENDA DO PROXECTO LINGÜÍSTICO
	1.1. Constitución do equipo de Dinamización de Lingua Galega
	1.2. Valoración dos programas e actividades para o fomento da lingua galega realizados no curso anterior e propostas de mellora para o curso seguinte
	1.3. Actividades que se van a desenvolver ao longo do curso para o fomento e dinamización da lingua galega
	1.4. Modificacións na impartición de materias en lingua(s) estranxeira(s), información sobre os cambios aprobados polo centro e autorizados pola consellería competente en materia de educación

	17. PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. CONCRECIÓN ANUAL
	17.1. Constitución do DO
	17.2. Análise da situación de partida e valoración das necesidades con relación ao tipo de alumnado e á oferta educativa do centro.
	17.3. Proposta de medidas de atención á diversidade do alumnado contando cos recursos existentes no centro
	17.4. Concreción do cronograma de actuación que figura no anexo do documento Plan de Atención á diversidade e calendario de reunións mensuais de seguimento de alumnado

	18. CONCRECIÓN PLAN DE CONVIVENCIA
	19. CONCRECIÓN PLAN DE IGUALDADE
	20. PLURILINGÜISMO
	20.1. Profesorado Responsable
	20.2. Seccións Bilingües/PluriBach/PluriFP
	20.3. Centros Plurilingües
	20.4. Mecanismos de seguimento e avaliación do programa plurilingüe ou seccións bilingües
	20.5. Mecanismos de seguimento e avaliación do auxiliar de conversa

	21. PLAN PROXECTA
	22. CONTRATOS-PROGRAMA: CPInclúe, CPInnova, Plan Recupera
	23. OUTROS PLANS E PROXECTOS NOS QUE PARTICIPA O CENTRO
	ABALAR
	24. PLAN DE UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO CENTRO
	25. PLAN XERAL DE AVALIACIÓN DO CENTRO
	Do seguimento e revisión dos seguintes documentos e proxectos pódense adoptar decisións de mellora do funcionamento do centro.
	Avaliación dos Documentos de Planificación Docente:
	PXA
	PAT
	Plan de Convivencia
	Plan TIC
	PEC – Supervisión dos criterios de promoción e titulación e a avaliación das competencias
	Proxecto Lingüístico
	Proxecto Lector
	Plan de Igualdade
	Avaliación dos proxectos:
	CONTRATOS PROGRAMA
	PLAMBE
	Proxecto ABALAR (obsoleto dadas as condicións dos ordenadores)
	Seccións Bilingües
	Programa de Formación Permanente do Profesorado
	Avaliación do rendemento escolar do alumnado:
	Os resultados da avaliación individual do alumnado servirán como referencia para a adopción de medidas correctoras da actividade docente.
	Informes de avaliación trimestral e extraordinaria , quedan así fixadas as seguintes datas de avaliación:

