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1. Análise do contexto

1.1. Resumo histórico

O Instituto de Ensino Secundario O Carril, está situado no Carril, Concello de Vilagarcía 

de Arousa, provincia de Pontevedra.

Comezou a súa andaina no ano académico 1987/88, como Instituto de Bacharelato, aínda

coas instalacións sen rematar, impartindo o bacharelato do plan 1975, o chamado 

Bacharelato Unificado Polivalente (BUP). Logo, xa coa LOMCE, a oferta educativa pasa a 

ser de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato en todas as modalidades 

(Científico-Tecnolóxico, Humanidades e Ciencias Sociais e Artes). No ano 1996 

incorporouse unha nova ensinanza, o ciclo formativo de grao superior “Animación de 

Actividades Físicas e Deportivas”. A demanda na comarca dun cambio na oferta laboral 

induciu a solicitar un cambio de ciclo e a partir do curso 2019/20 o ciclo superior que se 

imparte é o de “Acondicionamento Físico” en lugar do anterior. Por orde da Consellería, 

no curso 2022-23 o ciclo superior incorporase ao novo centro da vila, CIFP “Fermín Bouza

Brey”, e a oferta educativa do centro consolídase coa ESO e o Bacharelato en todas as 

modalidades (Ciencia e Tecnoloxía, Humanidades e Ciencias Sociais e Artes, Vía Música  

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

1.2. Situación xeográfica, socioeconómica e cultural da 

contorna

O centro está en O Carril, parroquia de Vilagarcía de Arousa, o noveno concello de Galicia

en número de habitantes: no ano 2014 contaba con 37.712 habitantes nun ámbito de 

47,90 Km² e 10 parroquias (división territorial e administrativa que funciona como entidade

colectiva, inferior ao concello) coa seguinte distribución:
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Vilagarcía de Arousa configúrase como o maior núcleo urbano da comarca de O Salnés, 

que conta coa maior densidade de poboación de Galicia e unha das que presentan un 

maior dinamismo económico e demográfico. O municipio costeiro é capital e cabeceira da 

comarca. Vilagarcía de Arousa atópase nun emprazamento privilexiado na marxe 

esquerda da ría de Arousa, á que se atopa intimamente ligada e da cal recibe como 

complemento o seu topónimo. Economicamente este municipio centra as súas fontes de 

riqueza nos produtos do mar: bateas de mexillón, peixe e parque de cultivo de mariscos 

da ría. A pesca é a actividade principal, circunscrita, sobre todo, aos portos de O Carril, 

Vilaxoán e Vilagarcía. En Vilagarcía de Arousa concéntrase unha gran parte das 

empresas comarcais. Atopámonos neste concello cun importante número de actividades 

industriais, actividades comerciais maioristas, actividades comerciais minoristas e unha 

gran cantidade de actividades de restauración, hostelería e oferta de vivendas turísticas. A

todo isto engádese o turismo, que cada ano atrae a miles de visitantes grazas ao seu 

clima favorable, ás súas praias e á gastronomía da Ría de Arousa.

A renda media bruta no concello en 2018 era de 21925 euros per cápita e contaba en 

2019 con 2583 empresas activas.

Na poboación de mais de 16 anos obsérvase no gráfico seguinte, un nivel de estudos 

medio-baixos, sendo algo inferior entre as mulleres do concello.
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Fonte o Instituto Galego de Estatística

1.3. Características do alumnado

Maioritariamente o alumnado de ESO procede de O Carril (a partir do curso 2023/24 

sumarase o alumnado adscrito do CEIP A Escardia) e no bacharelato amplíase a zona de 

influencia ao incorporarse a gran maioría do alumnado do concello de Catoira (a partir do 

curso 2023/24 será xa adscrito) que carece de oferta educativa postobrigatoria, ademais 

para toda a comarca é o único centro que ofrece a modalidade de Artes.

A lingua vehicular predominante do alumnado de O Carril e Vilagarcía de Arousa é o 

castelán no centro e no entorno das amizades. No ámbito familiar, aínda que tamén é 

predominante o castelán, hai un maior uso do galego.

No caso do  alumnado procedente de Catoira a lingua vehicular maioritaria é o galego, 

incluso no entorno das amizades.

O alumnado conta, en xeral, con condicións axeitadas para o estudo na casa e síntese 

respaldado para elo polas súas familias. Aínda así existe unha parte do alumnado, con 

escasos recursos, que precisa de axudas económicas para garantir a necesaria atención 

ás súas dificultades académicas.
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Apenas existe o asociacionismo do alumnado mais alá do específico do ámbito deportivo. 

2. Principios, valores e sinais de identidade

2.1. Principios

• Contibuír ao desenvolvemento do ensino público fomentando o traballo en equipo, 

apostando polas novas tecnoloxías e impulsando o recoñecemento social axeitado 

á  súa actividade de labor docente.

• Formar unha cidadanía libre e con firmes valores que se desenvolva na sociedade 

da que forman parte.

• Apostar pola integración dos colectivos máis desfavorecidos mesmo reclamando  

os recursos humanos necesarios para a súa atención.

2.2. Valores

• Respecto integral ás persoas da comunidade educativa e ás instalacións do centro.

• Fomento da cultura do esforzo, do traballo e da asunción de responsabilidades.

• Compromiso coa igualdade de oportunidades amosando coherencia, 

imparcialidade, obxectividade e confidencialidade no desempeño da actividade 

profesional.

• Respecto polo medio ambiente fomentando hábitos de conduta que desenvolvan o 

aforro enerxético, a optimización de recursos e o coidado do espazo natural do 

centro.

2.3. Sinais de identidade

• O Centro asume de xeito unánime os principios do respecto ao pluralismo e o 

rexeitamento do adoutrinamento e do dogmatismo. A educación é un proceso de 

transmisión entre  persoas, onde o punto de vista persoal pode determinar a forma 

de transmitir os valores, ademais de conceptos, sen renunciar a expoñer a forma 

de pensar de cada quen, sen impoñer os criterios propios nin descalificar os 
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opostos e inculcando a idea de que cada persoa debe coñecer e elixir libremente a 

súa forma de pensar observando o respecto aos dereitos universais.

• Todos os compoñentes da Comunidade Educativa, ben dende o seu posto e 

circunstancias, teñen ocasión de demostrar que respectan e comparten estes 

valores. Respectar as ideoloxías dos outros, aínda que non coincidan coa propia; 

fomentar a igualdade entre homes e mulleres, respectar a identidade sexual de 

cada persoa, non discriminar a ninguén pola súa idade, condición ou extracción 

social, nin por diferenzas de raza o de crenzas; respectar as liberdades, fomentar a

solidariedade e o compañeirismo; salientar a íntima relación entre a liberdade de 

cada persona e a súa responsabilidade, son as actitudes básicas que se fomentan 

e que caracterizan ao centro.

3. O centro

3.1. Instalacións

Na actualidade o centro consta de tres edificios: 

1. Edificio principal, formado por dúas plantas e baixo:

a. 24 aulas de uso xeral (2 na planta baixa, 11 na primeira e 11 na segunda).

b. 6 aulas específicas, unha totalmente informatizada e outra con portátiles.

c. 3 laboratorios.

d. 1 biblioteca.

e. Varios espazos diversos: sala de profesoreado, despachos de dirección e 

orientación, secretaría, departamentos. Ademais dos espazos de atención ás

familias, do club de lectura e para uso da ANPA.

f. Cafetería

2. Pavillón polideportivo “vello”: pista polideportiva, gradas, vestiarios e almacéns.

3. Pavillón polideportivo “novo”: pista polideportiva, gradas, vestiarios, unha aula e 

almacéns.

O solar dispón de dúas entradas: a porta principal con acceso para vehículos e unha 

entrada peonil, e outro portal na parte lateral, lindando coa vía férrea.

Os pavillóns polideportivos empréganse non só para o desenvolvemento das actividades 

do centro, senón que tamén son cedidos a outras institucións para numerosas 
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actividades, en especial as realizadas pola Agrupación Deportiva Cortegada, que xurdiu 

no centro e que na actualidade é completamente independente, mais da que forman parte

un gran número do noso alumnado.

3.2. Horarios xerais do centro

Luns, mércores, xoves e venres de 09:00 a 14:35 horas. 

Martes de 09:00 a 14:35 horas e de 16:30 a 18:10 horas.

Os recreos son de 10:40 a 10:55 e de 12:35 a 12:55 horas.

Horario de verán:

No mes de xullo o centro permanece aberto de 09:00 a 14:00 horas.

No mes de agosto pódese contactar co centro telefonicamente de 09:00 a 13:00 horas.

3.3. Oferta educativa, área de influencia e centros adscritos

Oferta educativa

A oferta educativa do centro é a seguinte:

• Educación Secundaria Obrigatoria: 3 grupos en primeiro, 3 en segundo, 3 en 

terceiro e 3 en cuarto.

• Bacharelato: 4 grupos en primeiro e 4 en segundo. No centro impártense todas as 

modalidades: Ciencias e Tecnoloxía, Humanidades e Ciencias Sociais e Artes (Vía 

Artes Plásticas, Imaxe e Deseño e  Vía Música e Artes Escénicas).

No curso 2022-2023 están autorizadas no centro as seguintes seccións bilingües:

• Bioloxía e Xeoloxía en 1º ESO

• Tecnoloxía en 2º ESO

• Educación Dixital en 3º ESO

• TIC en 4º ESO

• TIC I en 1º de bacharelato

• TIC II en 2º de bacharelato 

• Retoque fotográfico e Dixital en 2º de bacharelato

Área de influencia e centros adscritos
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Na actualidade o alumnado da ESO procede, maioritariamente, do CEIP Rosalía de 

Castro de O Carril, que é o único colexio adscrito ao centro (no curso 2023/24 tamén se 

incorpora  o CEIP A Escardia). O resto é de procedencia heteroxénea: CEIP A Escardia, 

CEIP A Lomba e CEIP Arealonga.  

O alumnado que consideramos propio procede da vila de O Carril, de Bamio e de 

parroquias lindantes, como Trabanca-Badiña, Guillán, A Torre que son núcleos 

fundamentalmente rurais aínda que periurbáns. Resulta salientable a  inclusión e a 

presencia do alumnado da colonia xitana que vive preto do centro no poboado de Berdón,

en Guillán.

No Bacharelato temos un 42% de alumnado “propio”, matriculado na ESO no centro, un 

22% procede do CPI O Progreso de Catoira e o 36% restante é un alumnado doutros 

centros de Vilagarcía e de concellos limítrofes como Cambados, Vilanova, A Illa ou Meis. 

A orixe do alumnado de bacharelato ten unha compoñente urbana, no caso dos centros 

de Vilagarcía, e de procedencia rural, no caso dos que residen nas parroquias 

periurbanas en O Carril e do alumnado do Concello de Catoira.

En xeral, o alumnado estranxeiro supón un 5% da totalidade do centro e maioritariamente 

provén de países de fala hispana polo que a súa integración é moi doada.
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3.4. Servizos complementarios

Transporte escolar

O transporte escolar que condiciona o horario do centro dispón dos seguintes itinerarios e 

paradas:

Tipo Código da liña Nome da parada

Integrada 69 IES O CARRIL

Rey

Nogueirido

Sordido

Pedroso

Integrada 72 IES O CARRIL

Guillan 3

Guillan 2

Guillan Plaza

Integrada 75 IES O CARRIL

San Xosé

As Pias

Caldihuela

Integrada 112*  IES O CARRIL  
*Fusión das rutas 72 e 75,

martes pola tarde. San Xosé

As Pias

Caldihuela

Guillan 3

Guillan 2

Guillan Plaza

Educación 10 IES O CARRIL

10 SALGUEIRAL

10 VILAR

10 SAN XOÁN

10 CAMPANARIO

Educación
CURSO 23/24

Falta a notificación da
empresa do nº de liña

IES O CARRIL

Praia Compostela

San Xosé

O Ramal

A Torre
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Cafetería

O horario da cafetería durante o curso escolar abrngue de 09:00 a 13:00 horas de luns a 

venres. A apertura tamén inclúe xornadas extraordinarias solicitadas pola dirección.

3.5. Actividades extraescolares

As actividades extraescolares que se realizan no curso organizadas pola Vicedirección 

son:

• A viaxe fin de etapa para o alumnado de 4º ESO

• Os programas ofertados pola Xunta de Galicia de inmersión lingüística

• Actividades propostas polo Concello de Vilagarcía de Arousa

• As actividades de fin de curso para o alumnado de ESO

As actividades extraescolares que se realizan no curso organizadas polos diferentes 

departamentos e polo grupo de traballo de igualdade:

• Os departamentos ofertan, en cada curso escolar, aquelas actividades 

extraescolares que consideren e que se aproben na PXA. Establécese que as 

actividades propostas non poden destinarse cara a un mesmo nivel, fomentando 

así a oportunidade de realizar un itinerario de saídas en diferentes niveis/grupos.

Os procedementos para a realización e organización das saídas está contemplado no 

Protocolo de Actividades Extraescolares e Complementarias aprobado no Claustro.

4. Obxectivos xerais

Tendo en conta as particularidades do centro e as circunstancias sociais, culturais e 

económicas do noso alumnado, fíxanse como obxectivos xerais:

• Propiciar unha convivencia respectuosa, democrática e participativa entre todos os 

membros da comunidade educativa.

• Potenciar un clima de cálida acollida ao alumnado de nova incorporación co fin de 

facilitarlle unha rápida integración no centro e na vida social exterior.

• Preservar o uso da lingua galega, en tanto que é ben cultural propio da nosa 

comunidade.
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• Acrecentar o desenvolvemento da personalidade e das capacidades individuais do 

alumnado. 

• Potenciar o traballo colectivo, colaboración entre o alumnado e a aprendizaxe 

cooperativa. 

• Fomentar hábitos de traballo, de esforzo e responsabilidade no alumnado. 

• Incrementar o uso de novas tecnoloxías da información e da comunicación que lle 

permitan ao alumnado progresar autonomamente e ir construíndo o seu 

coñecemento. 

• Desenvolver as capacidades creativas e o espírito crítico. 

• Fomentar o respecto e a igualdade de dereitos e deberes entre alumnas e 

alumnos.

• Fomentar o respecto ás diferentes identidades sexuais.

• Adoptar medidas formativas, xustas e equitativas, na corrección de faltas de 

comportamento. 

• Fomentar accións e hábitos de hixiene persoal e limpeza do centro como valor 

singular da educación medioambiental e do respecto do traballo alleo, en especial 

dos servizos de limpeza.

5. Estrutura organizativa

5.1. Órganos de goberno unipersoais

Os órganos de goberno unipersoais do IES O Carril son: 

• A persoa directora

• A persoa vicedirectora

• A persoa secretaria

• A persoa xefa de estudos

Estes constitúen o Equipo Directivo do IES, e actuarán de xeito coordinado dando conta 

da súa actuación ao resto da comunidade educativa conforme o establecido na normativa 

vixente, e de acordo cos principios de transparencia, eficacia e responsabilidade.
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5.2. Órganos colexiados

CONSELLO ESCOLAR

Órgano a través do cal participan na súa xestión os diferentes membros da Comunidade 

Educativa. Está constituído por representantes de toda a comunidade educativa:

Profesorado ……………………………………………………………. 7

Familias ………………………………………………………………… 2

Representante da ANPA ……………………………………... 1

Persoal non docente ………………………………………………….. 1

Representante do Concello……………………………. 1

Alumnado……………………………………………………………….. 4

CLAUSTRO

É o órgano propio de participación do profesorado no goberno do centro e está constituído

por todo o profesorado.

5.3. Órganos de coordinación docente

a. Comisión de Coordinación Pedagóxica

Constituida por:

• A persoa directora.

• A persoa xefa de estudos.

• As persoas xefas de Departamento.

• A persoa coordinadora do Equipo de Dinamización da Lingua Galega.

• Profesorado de Pedagoxía Terapéutica.

• Persoa responsable da biblioteca por pertencer ao PLAMBE.

• Correspóndelle actuar como secretaria/o a un membro que será elixido ao azar no 

caso de non houber voluntaria/o.

b. Departamento de orientación

Está constituído por:

• A/O Xefa/e de Departamento.
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• Un titor ou titora por cada un dos ámbitos lingüístico-social e científico-tecnolóxico, 

designados polo director ou directora, a proposta da Comisión de Coordinación 

Pedagóxica e, se é posible, por cada nivel educativo: ESO, Bacharelato e Ciclo 

formativo.

• Profesorado de Pedagoxía Terapéutica, que exerce a función de apoio ao 

alumnado do centro con necesidades específicas de apoio educativo.

• Se ben non forma parte directa do equipo, a xefatura de Estudos pode asistir ás 

reunións de dito departamento.

c. Equipo de Dinamización da Lingua Galega

Composición do equipo:

• Coordinador/a nomeado/a pola dirección.

• Mínimo 3 docentes, a proposta da Comisión de Coordinación Pedagóxica.

• Mínimo 3 alumnas/os, a proposta da Xunta de Delegados.

• Un membro do persoal non docente, a proposta do mesmo.

d. Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares

Composición do Departamento:

• Vicedirector/a, a quen corresponde a súa xefatura.

• Xefa/e de Estudos, quen coordina ao profesorado.

• Profesorado organizador e participante da actividade.

e. Equipo de biblioteca

Composición:

• A persoa Coordinadora da Biblioteca ………………. 1

• Persoa dinamizadora do club de lectura …...……… 1

• Profesorado ……………………………………………. 4

• Alumnado ………………………………………………. Depende do voluntariado

f. Equipo de Dinamización das TIC

Constituído por:

• Perosa coordinadora das TIC.

• Persoa dinamizadora da páxina web do centro.
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• Grupo de traballo do Plan Dixital.

5.4. Departamentos didácticos

Os 17 departamentos están formados por todo o profesorado que imparte o ensino propio 

das materias asignadas ao departamento. O número de integrantes con destino definitivo 

de cada departamento son:

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA ............................................................….............. 3

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA ........................................................................... 1 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA ............................................................. 2

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL ...................................... 3

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA ………………………………………………………. 2

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA ................................................................ 2

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS .............................................................................. 2 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS .................................................................................. 3

DEPARTAMENTO DE LATÍN E GREGO .................................................................... 1

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA ....................................... 3 

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA ......................................... 3

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN .....................................………………………..  2

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS .......................................................…............ 4

DEPARTAMENTO DE MÚSICA ...................................................................…............. 2

DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN ................................................................................ 1

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA .......................................................................... 2

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA ………………………………………. 3
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6. Documentos do Proxecto Educativo

PROXECTO EDUCATIVO
Responsables da

elaboración
Data

Aprobación
Próxima
revisión

Proxecto educativo (este 
documento)

Equipo directivo 2023 2027

Concreción curricular  
CCP
Claustro
Departamentos

2023 2027

Plan Xeral de Atención á 
Diversidade

Depto. Orientación
En proceso
Hai concreción
anual 2022

Plan de orientación (POAP-
Secundaria)

Depto. Orientación 2022 2026

Plan acción Titorial Depto. Orientación 
Titores 2020 2026

Normas Organización e 
Funcionamento do Centro

Equipo directivo 
Claustro 2021 2025

Plan de convivencia Comisión Convivencia 2021 2025

Proxecto Lingüístico Equipo dinam. Lingua 
galega 2022 2027

Plan de igualdade Dirección
Comisión Convivencia 2020 2024

Proxecto Lector CCP
Profesorado En proceso

Plan Biblioteca
Coordinador 
Biblioteca
Equipo de apoio

2022 2026

Plan Integración das TIC Equipo de dinam. TIC 2022 2026

Promoción de hábitos de estilo 
de vida saudable

Equipo Específico -

Plan innovación e formación 
permanente do profesorado.

CCP
Equipo directivo 2022 2026

Plan Autoprotección-Evacuación Equipo directivo 
Profesorado

2019
En proceso

Programa colaboración e 
participación familias

Equipo directivo 
ANPA -

Participación programas 
institucionais

Equipo directivo
Inicio de cada 
curso escolar
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7. Revisión, avaliación e propostas de mellora

O presente documento, así como todos os que figuran na táboa anterior, deben ser 

revisados cada 4 anos. En calquera caso, poderanse modificar sempre que as 

circunstancias o esixan. Así mesmo, todos os plans/programas anteriores deberanse 

concretar anualmente na PXA.

Para a avaliación do presente documento deberase elaborar unha temporalización a fin 

de introducir melloras no mesmo ao remate dos catro anos ou cando as circunstancias así

o esixan.

Sen embargo, este documento poderá ser revisado anualmente. No mes de abril, o 

profesorado, o alumnado e o resto da comunidade educativa, a título individual ou 

colectivo, poderá presentar emendas parciais perante a dirección do Centro, que as 

levará durante o mes de maio a un claustro extraordinario para a súa discusión. As 

que resulten aprobadas por maioría serán presentadas no último Consello Escolar do 

curso académico para a súa publicidade.

*As modificacións aprobadas entrarán en vigor ao comezo do curso académico seguinte.

NOTA*

Debido aos cambios lexislativos neste curso escolar 2022/23 e un documento anterior 

obsoleto, as modificacións aprobadas entran en vigor a partir do día seguinte á súa 

aprobación.

En O Carril a 13 de febreiro de 2023
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