
PROGRAMA PARA O ÉXITO ESCOLAR

I.- INTRODUCCIÓN.

O IES de Pastoriza está situado no Concello de Arteixo dentro da área de influencia 

metropolitana da Coruña. Esta circunstancia determina, entre outras cousas, que a pobaoación 

estea a medrar constantemente. Así neste momento o Concello sitúase nos 27.175 habitantes 

agrupados fundamentalmente nos núcleos de Arteixo, Vilarrodís, Galán, Pastoriza e Meicende. 

Froito das especiais características que Arteixo presenta a poboación está integrada na súa 

maioría por xente nova e de procedencias xeográficas moi variadas xa que o Concello ven de 

constituirse desde fai tempo nunha zoa de recepción de inmigración. No seu ámbito está instalado 

un dos parques industriais e empresariais máis grandes de Galicia que dá traballo a un gran 

número de pais e nais dos nosos alumnos e alumnas. Está circunstancia determina de xeito 

fundamental a actividade do Centro tanto no que respecta ao rendemento académico como 

conductual, social e convivencial dos rapaces. Situación que se ve agravada pola influencia que A 

Coruña ten no desenvolvemento económico e cultural e mesmo nos modelos sociais que 

determina.

 Unha parte da poboación de Arteixo procede dos concellos lindeiros, sobre todo das comarcas 

de Bergantiños e Soneira. En calquera caso o noso Centro ao igual que os outros existents no 

Concello, está formado por un alumnado de perfil moi variado como consecuencia das súa 

singulariedade poboacional: alumnos procedentes do mundo urbano, semiurbano e rural, e na 

derradeira época de Penamoa. A iso hai que engadir ademais un numeroso grupo de alumnos moi 

diverso procedente doutras nacionalidades: países sudamericanos, europeos, africanos, e doutras 

comunidades autónomas, e doutras etnias, como a xitana. Polo que respecta ás características 

sociais e económicas da zona non se pode falar dunha situación favorable para o estudo e mesmo 



a convivencia. Unha das consecuencias inmediatas que determina esta situación é a do fracaso 

escolar do noso alumnado, ao que hai que engadir ademais os numerosos problemas de orde 

social ou económica propios da sociedade actual: pouca motivación diante do estudo, 

perspectivas laborais pouco estables, familias desestructuradas e con escasos recursos 

económicos, etc.

Entre os cursos académicos 2006/10 os alumnos matriculados foron de 322 dos cales 

obtiveron o título de graduado en ESO 78. Perante este estado de cousas, o Claustro de 

Profesores e a CCP do Centro considerou de capital importancia a análise destes resultados coa 

intención de buscar estratexias que puidesen contribuír a mellorar os niveis de fracaso escolar de 

nosos alumnos e alumnas, e tentar correxir o abandono prematuro dos estudos. Nos dous últimos 

cursos académicos (2009-2010 e 2010-2011) estamos desenvolver programas e actividades que 

teñen como fin ultimo correxir e atallar os problemas que aqui sinalamos con un grao de éxito 

considerable. Se ben somos conscientes de que o camiño é longo e  de difícil recorrido, o certo é 

que os resultados acadados ate o de agora animan a seguir por esta linea de traballo que nos pode 

permitir poñer freo e solución a unha situación por outra parte común a maioría dos concellos 

deste país.

É ben sabido que a poboación escolar conforma de xeito natural a base sobre a que se terá que 

desenvolver un páis tanto desde o punto de vista económico como social. Este desenvolvemento 

futuro ven determinado polos niveis de formalización e mesmo adecuación que consigamos 

acadar no proceso de ensino-aprendizaxe dos rapaces de hoxe. Unha análise detallada das 

características dos nosos escolares pode servir tanto para a planificación de melloras nos 

programas educativos como para a previsión de futuros problemas de natureza diversa: 

rendemento escolar, desenvolvemento profesional, mellora da convivencia social, etc.

 O fracaso escolar, a violencia xuvenil, os trastornos de conducta, o consumo de substancias 

tóxicas e as adiccións a idades temperás son algúns dos temas de constantes preocupación para 

pais, educadores e responsables políticos. Para poder dar respostas satisfactorias a estes e outros 

problemas, é necesario avaliar a situación dos escolares desde unha perspectiva que teña en conta 

as determinantes psicolóxicas, familiares e sociais que concorren en cada individuo, familia ou 

grupo social. A actuación coordinada de todos os axentes implicados no proceso educativo, tan 

importante como necesaria, será máis fácil se se dispón dun estudo pormenorizado dos factores 



sinalados. Esa é a nosa pretensión e así queremos expoñela no presente documento.

II.- OBXECTIVOS DO PROGRAMA

a) Identificar as dificultades e problemas do alumnado en relación coa aprendizaxe.

b) Lograr un clima de aula e de centro que favoreza o proceso de ensinanza e aprendizaxe

c) Favorecer a atención educativa dos colectivos máis vulnerables para mellorar a súa 

foormación e previr os riscos de exclusión social.

d) Mellorar a competencia en comunicación lingüística e, en concreto, da lectura como medio 

para a aprendizaxe, promovendo o uso das bibliotecas e dos espazos comúns de aprendizaxe.

e) Mellorar o nivel de adquisición de competencias de todo o alumnado nas etapas de ensino 

obrigatorio.

f) Elevar os niveis de éxito escolar no ensino obrigatorio.

g) Apoiar a evolución e a integración do alumnado con maior capacidade e motivación para 

aprender, afondando nos coñecementos dalgún campo de actividade.

h) Implicar os pais, nais ou titores/as legais do alumnado na súa educación e nos procesos de 

ensinanza-aprendizaxe.

i) Lograr a colaboración da administración local, dos empregadores e doutras institucións 

naqueles ámbitos que favorecen a escolarización e a formación da poboación.

j) Mellorar a calidade da educación e os resultados escolares.

III.- ACTUACIÓNS DO PROGRAMA E DESTINATARIOS

a) .- Reforzo, orientación e apoio.

b).- Mellora das competencias lingüística e matemática: lectura, escritura, cálculo, etc.

c).- Mellora da convivencia.

d).- Reducción do abandono escolar.

Alumnado destinatario: Ensinanza secundaria obligatoria.

IV.- RAZÓNS QUE XUSTIFICAN A ACTUACIÓN, INDICADORES E DATOS.

No PEC do centro figuran como sinais de identidade as seguintes:

- A universalización das TIC desde a actuación e desenvolvemento do Proxecto Ponte dos 



Brozos de longa traxectoria xa no centro, ao que hai que engadir outros tres de recente 

implementación: ACER-EUN, Proxecto Combas, e PLAMBE.

- A multiculturalidade 

- A atención a diversidade

Estas sinais, como é loxico supoñer, marcan e determinan as liñas da actuación do presente 

programa. Engádense ademáis os datos e estatísticas elaboradas pola xefatura de estudios e polo 

departamento de orientación con respecto ao éxito e o fracaso escolar, abandono, etc., asi como 

os da avaliación diagnóstica.

Durante o curso 2010-11 o número de alumnos que remataron o curso no IES de Pastoriza:

1º ESO..................71 ALUMNOS

2º ESO..................87 ALUMNOS

3º ESO..................63 ALUMNOS

4º ESO.................56 ALUMNOS

PCPI.....................12 ALUMNOS

TOTAL...............  289 ALUMNOS

a).- Avaliación diagnóstica 2009-10

Resultados     da     avaliación     diagnóstica     no     IES     de     Pastoriza  

- Promedios     globais     do     centro   - 

 -

http://www.edu.xunta.es/centros/iespastoriza/node/210


-    Competencia     en     comunicación     lingüística   

 -   Competencia     matemática   

 b).- Estatísticas : Avaliacións, conduta, etc.

INFORME     DE     XEFATURA     DE     ESTUDIOS     XUÑO     2011  

     RESULTADOS ACADÉMICOS

CURSO 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO PCPI TOTAL

Nº 
ALUMNOS

71 87 63 56 12 289

PROMOCI
ON EN 
XUÑO

21+9=30

42,25%

20+29=49

56,32%

26+15=41

65,07%

27+13=40

72,41%

8

66,66%

102+66=16
8

58,13%

35,29%
+22,83%

      RENDEMENTO POR MATERIAS



1º ESO.< 50% CCSS, MAT

2º ESO. <50% CCSS, CCNN

3º ESO. <50% BX, FQ, OIE, LC

4º ESO. <50% en 4º b CCSS, LC, LG

     ALUMNOS CON ACIS: 25 (50%APROBADOS)

     ALUMNOS CON CONTRATO: 50 

      PROTOCOLOS DE ABSENTISMO

CURSO 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL

Nº 
ALUMNOS

11

2+3+6

6

2+1+2+1

4

3 (3ºc)1(3ºd)

0 21

(6,9%)

      CORRECCIÓN DE CONDUTAS

    EXPULSIÓNS

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL

Nº DE 
EXPULSIÓNS

15+25+36=76 15+8+12+8=43 2+12+8=17 8 144

Nº DE 
ALUMNOS

25 22 10 7 64

Nº DE 
REINCIDENT
ES

19 11 7 1 38

GRUPOS CON MÁIS EXPULSIÓNS: 1º C, 2º A, 3º B, 4º B

Nº DE ALUMNOS CON UNHA SOA EXPULSIÓN: 26 ALUMNOS (MAIOR 

EFECTIVIDADE EN 3º E 4º) 40,6%



Porcentaxes de alumnos expulsados 22,14%

Porcentaxes de alumnos con 2 ou máis expulsións 13,14%

     EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS

Nº TOTAL 12

EXPULSIÓNS TEMPORAIS 4

EXPULSIÓNS DEFINITIVAS 8

EXPEDIENTES POR CURSO:

1º ESO: 8 expedientes– 2º ESO: 3 expedientes

3º ESO: ningún-, 4º ESO: 1expediente

INFORME     DO     DEPARTAMENTO     DE     ORIENTACIÓN     XUÑO     2011  

 MEDIDAS ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

RE: Reforzo Educativo 29 ALUMNOS en 1º ESO e 13 en 2ºESO

PROA: Programa de Reforzo, Orientación e Apoio, na modalidade  de acompañamento escolar. 

28 ALUMNOS de 1º e 2º ESO

GAL: Grupo de Adquisición de Linguas (en lingua galega e/ou castelá) 6 ALUMNOS

Aval ps: Avaliación psicopedagóxica 9 ALUMNOS

  PCPI: Programa de Cualificación Profesional Inicial 12 ALUMNOS

Desdobramentos en LG, LC e M para todo o alumnado de 1º de ESO

EXFR: Exención en francés. 31 ALUMNOS en 1º ESO e 13 en 2º ESO

ACs: Adaptacións Curriculares Significativas 14 ALUMNOS EN 1º ESO e 11 en 2ºESO

PT: Atención fóra da aula polas especialistas en pedagoxía terapéutica 5 ALUMNOS

PDC: Programa de Diversificación Curricular: 15 ALUMNOS (10 de 4ºESO e 5 en 3º)



V.-  MEDIDAS QUE SE PRETENDEN DESENVOLVER.

En relación coas actuacións e as medidas que se pretenden poñer en funcionamento hai que 

aclarar que en ningún caso se deben considerar de maneira illada. Máis ben oa contrario, a nosa 

intención, así debe ser entendida, non é outra que a da interdisciplinariedade e a 

interdependencia. De maneira que lonxe de ser propostas descontextualizadas son en si mesmas 

actuacións que encontran a súa xustificación no desenvolvemento de conxunto de todas as que 

aquí se irán expoñendo e sobre as que vimos traballando, tal e como adiantamos, desde fai dous 

cursos.

1) Proxecto piloto de actuación socio-pedagóxica: PATP (Plan de Acción titorial 

personalizado)

Contidos que debe contemplar e mesmo ámbitos e medidas en torno ás que se desenvolve.

1.1.- Obxectivo xeral é ámbito no que se enmarca 

- Contribuir ao desenvolvemento integral dos alumnos en xeral e dos mais desfavorecidos en 

particular establecendo así unha linea de actuación socio-pedagóxica que permita solucionar 

os problemas que de xeito reiterado vimos encontrando no alumnado do Centro: falta de 

motivación, abandono, conflictividade, etc

- Contribuir a paliar o fracaso escolar.

1.2.- Bloques de contidos e temas

- Motivación ao estudio

- Técnicas de traballo individual

- Desenvolvemento de habilidades sociais e solución de conflictos.

- Intelixencia emocional

1.3.- Obxectivos didácticos que se pretender desenvolver e acadar

− Identificar as dificultades e problemas do alumnado en relación coas técnicas 

instrumentais básicas.

− Elevar os niveis de éxito escolar no ensino obrigatorio.



   −  Implicar aos pais, nais ou titores/as legais do alumnado na súa educación e nos procesos

de ensino e aprendizaxe.

- Mellorar a competencia social e cidadá do alumnado

     1.4. - Axentes participantes

- Concello de Arteixo

- UDC: Facultade de Ciencias da Educación

- Ex alumnos

- Profesores

-Persoal non docente

- Empresas da zona e outras institucións

1.5.- Suxetos aos que vai dirixido

Alumnado de 1º e 2º da ESO

1.6.- Recursos

- Medios tecnolóxicos dos que dispón o centro

- Transporte para o alumnado

- Materiales diversos proporcionados polo departamento de orientación

1.7.- Actividades

1.8.- Temporalización

Dous cursos académicos

1.9.- Indicadores de avaliación.

Este programa piloto estará prefectamente integrado no conxunto das medidas que como 

complemento se terán que desenvolver no centro dirixidas a intervir en outros aspectos que 

iremos expoñendo aquí; en calquera caso o que no podemos esquecer son os ámbitos que 

xustifican a implementación de este programa:

• Proceso de ensino-aprendizaxe



• Proceso educativo integral

• Orientación profesional

Consonte con este programa, e en paralelo a el, as outras medida que pretendemos establecer 

serían as que aquí sinalamos. Algunhas delas teñen xa unha traxectoria contrastada que podemos 

xustificar, outras son de nova incorporación. En calquera caso non conforman un conxunto illado, 

máis ben oa contrario, a súa xustificación está en relación directa coa interdependencia que 

consigamos establecer entre elas. Ese é o noso propósito e aspiración:

2) Apertura do centro polas tardes en colaboración co Concello de Arteixo:

2.1.- BIBLIOTECA:

A biblioteca permanecerá aberta, ademáis de toda a xornada escolar, en horario vespertino de 

martes a venres de 16.30 a 20.00 horas.

a)Obxectivos:

• Potenciar este espazo como lugar de traballo individual ou en grupo dos alumnos e as 

súas familias.

• Fomentar o hábito da lectura

• Impulsar o uso da rede como ferramenta de coñecemeto e bo uso da mesma.

• Contribuir ao ocio lúdico e creativo.

• Potenciar a implicación das familias nas tarefas escolares e o ocio dos fillos.

• Impulsar o traballo colaborativo entre alumnos.

b)Axentes:

Concello de Arteixo

CIM

ANPA

Profesorado

Equipo directivo



c)Recursos:

Todos aqueles dos que dispón a propia biblioteca: libros, revistas, recursos multimedia, etc

14 ordenadores en rede

d)Actividades

• Cine fórum. Desenvolverase cando menos unha vez ao mes aproveitando os recursos e 

medios dos que dispón a biblioteca do cenro que será un dos espacios de referencia 

obrigados para o desenvolvemento das medidas que aquí se presentan.

• Taller de lectura.

• Taller de escritura e concurso literario correspondente.

• Taller de cálculo e creatividade matemática.

3.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Preténdese crear un espazo permanente para a convivencia e a competición deportiva que 

estará aberto a participación dos alumnos do centro e de todos os que desde os distintos centros 

educativos de Arteixo queiran participar desde o respeto, a convivencia e un espíritu deportivo 

lúdico e comprometido co xogo limpo e as boas formas.

a)Obxectivos:

• Fomentar o espíritu colaborativo e competitivo entre iguais.

• Mostrar o importante valor do esforzó individual e de grupo

• Cambiar a idea de ocio: deporte en lugar de hábitos pouco saudables como o alcohol ou o 

tabaco.

• Potenciar a idea de pertenza a un centro e a súa valoración

4- MELLORA DA CONVIVENCIA

COMISIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Obxectivo:  Plan de Convivencia Escolar

     Obxectivos :



-  Fomentar un clima de respeto, diálogo e colaboración no Centro

-  Facilitar a integración dos alumnos (Estranxeiros ou novos no Centro) 

• - Promover a responsabilidade e o compromiso de toda a comunidade escolar na mellora 

da convivencia escolar.

    - Crear canles para resolución pacífica dos conflitos

    - Proporcionar material de formación ao profesorado - pais e -titores.

Elementos do plan:

1.- Estudo da convivencia actual

 Análise da situación real da convivencia no Centro

Clima relacional do centro

Identificar os principais problemas de convivencia

Análise das súas orixes

Frecuencia

Respostas a estas situacións

2.- Principios básicos:

- Unificar criterios: acordo

3.- Estratexias:

3.1.- Sensibilización da comunidade educativa da importancia de mellorar a 

convivencia escolar

- Estratexias:

- Enquisas

- Charlas -coloquio: APA

- Comunicacións,…

3.2.- Propostas para a elaboración do Regulamento de Réxime interno

1.- Relativas ao proceso de elaboración:

- Consulta o profesorado e alumnado das normas que consideren máis importantes 

e as súas posibles correccións

2.- Acerca dos posibles criterios na súa formulación

- Claras e concretas

- Redactadas en positivo

- Realistas



- Xuntas e comprensibles,… 

3.- Indicando aspectos que deben incluírse:

- ámbitos

- sancións e correccións

4.- Suxerir ideas para a súa difusión, avaliación e revisión

3.3.- Servizo de mediación educativa

Tres niveis:

- Mediación entre iguais-alumnos

- Mediación profesor-titor e alumnos

- Mediación dos órganos directivos

Finalidade:

Tratar coas persoas en conflito e buscar vías de solución.

Etapas:

- Promover entre o profesorado este servizo voluntariado

- Formar equipos de alumnos (catro)

- Selección (proposta de titores-profesores)

- Proporcionarlles formación

Esixencia:

- Crear tempos e espazos para esta mediación.

3.4.- Aula de convivencia /Aula Cero

- Para alumnos con problemas de comportamento

- Obrigatorio (4 ou 5 días) para alumnos/ás que foron expulsados

- Responsables: Comisión de convivencia

- Contido: dinámicas e actividades

3.5.- Equipo de disciplina

- Asesorar o equipo directivo nas decisións disciplinarias

- Integrado por: Directora

- Xefe de estudos

- Orientadora

- Alumnos/a

- Pai ou nai



-Titor correspondente

3.6.- Plan de acción titorial

- Proporcionar elementos didácticos para fomentar actitudes e comportamentos que 

favorezan a convivencia e axuden á resolución de conflitos

- Esixencia: criterios de adxudicación de titorías

3.7.- Xunta de Delegados 

Trátase de potenciar a xunta de delegados a fin de que participen activamente nalgunhas 

decisións que afectan directamente aos alumnos. É moi importante acadar acordos con respecto 

as normas de convivencia e outras cuestións que incidan posotiva e democráticamente na mellora 

da convivencia.

3.8.- Asociación de Antigos Alumnos

3.9.- Colaboración coas familias

- Potenciar a Escola de pais

- Colaborar coa Asociación de Pais.

4.- Temporalización

Primeiro trimestre

- Análise da situación

- Propostas para a elaboración do RRI

- Sensibilización do profesorado-pais

- Elaboración do Plan de Convivencia Escolar

Segundo trimestre

- Posta en marcha do plan de mediación

5.- Avaliación:

-Final do terceiro trimestre 

6.- Metodoloxía da Comisión de Convivencia Escolar

- Reunión mensual de reflexión, diálogo, posta en común e decisión

- Traballo persoal

- Estudo e análise do material elaborado

- Elaboración de propostas 

5.- REDUCCIÓN DO ABANDONO ESCOLAR



a).- PCPI- Modalidade C

Desde o curso 2009-2010 veu de implantarse un Programa de Cualificación Profesional 

Inicial, Modalidade C en colaboración con numerosas empresas da zona.

Perante o curso 2010-11 veu desenvolvéndose de maneira experimental no seo do PCPI un 

proxecto interdisciplinar entre dous dos ámbitos que conforman esta experiencia: o ámbito de 

comunicación e o matemático- científico que deu como resultado un alto grao de aceptación e 

participación dos alumnos. O resultado final pódese visualizar na seguinte páxina web:

https://sites.google.com/site/lenguayciencia/

Cara ao curso 2011-12 se pretende a elaboración dun proxecto interdisciplinar entre os 

tres docentes que impartirán docencia neste ámbito e que comprenderá as catro materias que 

conforman o currículo académico nesta modalidade de ensinanza.

 Partimos da idea de poñer en funcionamento un proxecto colaboartivo con contidos axeitados 

ao nivel dos alumnos que participan nesta experiencia, de maneira que mediante exercicios, 

tarefas e actividades axustadas ao curriculum e ao perfil do alumnado participante, este poidan 

acadar as competencias básicas que lles permitan a incorporación ao 2º curos de PCPI ou ao 

mundo laboral.

Utilizaremos o portátil como ferramenta de traballo e materiais complementarios facilitados 

polos alumnos.

Recursos:

Os elaborados polos profesores de Lingua Castelá, Matemáticas e Ciencias Sociais.

b).- Motivación do alumnado diante do estudio.

Radio Furoca. Radio escolar con numerosos espazos que pretenden motivar ao alumnado, 

fomentar hábitos de traballo, impulsar a interculturalidade, a integración e a educación en 

valores. Todos os traballos se recopilan nun CD para distribuir á comunidade educativa.

6.- ORGANIZACIÓN DO CENTRO

• Desdobles nas materias instrumentais en 1º ESO.

Dado que o número de alumnos non ten aumentado significativamente en relación co curso 

https://sites.google.com/site/lenguayciencia/


anterior, o número de profesores deberá ser o mesmo.

• Programas de Diversificación curricular

• Programas de PCPI- Modalidade C

• Reforzo e apoio nas materias que se precisen

• Adaptacións curriculares axustadas as realidades e niveis do alumnado.

• Grupo de adquisición de linguas para o alumnado de procedencia estranxeira.

7.- BIBLIOTECA. PLAMBE

A biblioteca do IES de Pastoriza ven de obter da Administración o Plan de mellora de 

bibliotecas escolares (PlaMBE) que ten como obxectivo principal, contribuir á mellora da 

competencia lectora dos nosos alumnos.

6.1.- Obxectivos

Mellorar a competencia en comunicación lingüística e, en concreto, da lectura como medio 

para a aprendizaxe, promovendo o uso das bibliotecas e dos espazos comúns de aprendizaxe.

· Mellorar o nivel de adquisición da competencia lingüística  de todo o alumnado nas etapas de 

ensino obrigatorio.

· Elevar os niveis de éxito escolar no ensino obrigatorio.

· Implicar aos pais, nais ou titores/as legais do alumnado na súa educación e nos procesosde 

ensino e aprendizaxe.

6.2.- Actividades:

1. Club de Lectura “A nora dos libros” que funciona desde o curso 2007-08 e no que 

levamos publicadas catro guías de lectura: O neno do pixama de raias, Los girasoles ciegos, 

O curioso incidente do can a media noite e O señor Ibrahim e as flores do Corán. Pódese 

consultar e descargar este material en: http://bibliotecaiespas.webnode.es/club-de-lectura/

2. A Radio Furoca, a emisora do centro, ten varias seccións que fomentan a lectura. En “A nora 

dos libros” realizamos suxestións e propostas de lectura semanais: 

http://bibliotecaiespas.webnode.es/club-de-lectura/


http://radiofuroca.blogspot.com/search/label/La%20noria%20de%20los%20libros. En “Sucos 

de alborada” emítense textos creados polo alumnado, o profesorado, o persoal laboral ou as 

familias:  http://radiofuroca.blogspot.com/search/label/Surcos%20de%20alborada. A empresa 

REPSOL financiou a publicación dalgúns destes relatos emitidos na radio no curso 2009. No 

espazo “Campañas”  textos do alumnado e o profesorado promoven a lectura e a educación 

en valores: http://radiofuroca.blogspot.com/search/label/Campa%C3%B1as. A canle de 

televisión FUROCA TV complementa estas seccións: http://worldtv.com/furocatv

3.-Creación das Bibliotecas de Aula en todos os grupos. O obxectivo é facilitar a consulta e a 

mellora da competencia lectora tanto nos períodos de clase como nas gardas.

Sen embargo a mellora da competencia lectora non se pode concibir sen ter en conta o 

papel que xoga a Biblioteca no centro.

Por este motivo queremos destacar algunhas características da nosa Biblioteca que favorecen a 

lectura en todas as súas dimensións, como son: o seu horario, o sistema de catalogación e 

préstamo, a xestión de usuarios ou a creación de novas seccións.

4.-Apertura dentro do horario escolar: a biblioteca está atendida polo profesorado de apoio 

da biblioteca durante os dous períodos de lecer (de 10:20 a 10:40 e de 12:20 a 12:40), e durante 9 

horas semanais polas mañás nas que se realizan labores de catalogación e dinamización.

- Apertura fóra do horario escolar: está aberta as tardes dos martes, mércores, xoves e 

venres de 16:30 a 19:30 e aténdea unha persoa contratada polo Concello de Arteixo. Neste 

horario de tarde préstanse ordenadores portátiles para seren utilizados na sala. 

- Informatización co programa MEIGA dende o curso 2006-07. Ata o día 20 de xuño 

catalogamos ata o rexistro 4335 e as seccións da CDU xa xestionadas en MEIGA son: 8, 0, 

1, 2, 3 e audiovisuais.

- Son usuarios da biblioteca todos os membros da comunidade escolar (alumnado, 

profesorado e persoal laboral).  Previa petición tamén poden ser usuarios outras persoas 

relacionadas coa nosa comunidade: pais, nais, veciños... 

- Creación de novas seccións: audiovisuais con préstamo de DVDs e CDs, ludoteca nos 

recreos e préstamo polas tardes de ordenadores portátiles para o seu uso na sala.

Para informar aos usuarios destes e doutros aspectos creáronse e mantéñense varias 

http://worldtv.com/furocatv
http://radiofuroca.blogspot.com/search/label/Campa%C3%B1as
http://radiofuroca.blogspot.com/search/label/Surcos%20de%20alborada
http://radiofuroca.blogspot.com/search/label/La%20noria%20de%20los%20libros


plataformas, páxinas web e documentos:

 Páxina web da biblioteca: http://bibliotecaiespas.webnode.es/  

 Portal Meiga: http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Biblioteca.aspx?

CodigoBiblioteca=CED024 

 Páxina web do centro: http://www.edu.xunta.es/centros/iespastoriza/

 Tríptico que resume as normas e o funcionamento da biblioteca. Está colgado na 

páxina     web  .

 Resumo da Clasificación Decimal Universal (CDU) adaptada aos nosos fondos. Está 

colgado na páxina     web  .

  Ademais realizamos diferentes actividades relacionadas co fomento da lectura que 

apoian o Proxecto Lector do centro. 

• Exposición titulada E ti que les?, coa intención de presentar a biblioteca, chamar 

a atención da comunidade educativa e convidar ao seu uso.

• Encontros con: Carme Blanco (febreiro 2010), Abraham Carreiro (febreiro de 

2011) e Tim Bowlye, contador de historias (novembro 2010).

• Exposicións, lecturas e concursos para celebrarmos: o Samaín, o Nadal, o Día 

dos namorados, o Día do libro, o Día das Letras Galegas, e 2010, ano do libro e da 

lectura. 

• Campañas de creación literaria a través das cales os rapaces encheron de 

contidos a biblioteca e participaron en: haikus, microrrelatos, poemas, postais de 

Nadal...

• Participación no I Concurso Ler e escoitar no que un alumno do centro 

concursou na categoría de lectura individual. 

• Asesoramento ao profesorado que imparte as materias de Atención 

Educativa e Proxecto Interdisciplinario ao lles proporcionar desde a Biblioteca 

ideas de lectura, guías de traballo e actividades.

• Renovación de parte do equipo do Proxecto Lector reuníndonos en diferentes 

http://bibliotecaiespas.webnode.es/
http://bibliotecaiespas.webnode.es/
http://www.edu.xunta.es/centros/iespastoriza/
http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Biblioteca.aspx?CodigoBiblioteca=CED024
http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Biblioteca.aspx?CodigoBiblioteca=CED024
http://bibliotecaiespas.webnode.es/


ocasións para revisarmos o documento e realizarmos unhas enquisas de uso da 

biblioteca dirixidas tanto ao alumnado como ao profesorado.

• Noite na Biblioteca: con obradoiros e actividades relacionadas coa lectura.

Outras actividades están relacionadas coa formación de usuarios e a educación documental.

- Carta de presentación para o profesorado no inicio de curso lembrando o número de 

usuario, o horario e as posibilidades de uso da biblioteca.

- Reunión co novo profesorado para explicarlle o funcionamento da Biblioteca, a 

organización pola CDU, a busca no catálogo, as normas de uso, démoslle o seu número de 

usuario e explicámoslle o funcionamento das Bibliotecas de Aula. 

- O Día das Bibliotecas visitamos todas as aulas para comunicar o número de usuario do 

alumnado e lembrar o horario de apertura. 

- Actividades relacionadas coa formación de usuarios: no curso 2009-2010 foron 

dirixidas a todo o alumnado do centro xa que consideramos que era necesario formar a 

todos os grupos por igual cando non se fixera nos cursos anteriores. Este curso 2010-2011 

fixémola no primeiro trimestre cos grupos de 1º ESO e o novo alumnado incorporado ao 

centro ao longo do curso.

- Visita do alumnado de 6º Primaria que se vai matricular no noso centro. Entre outros 

escenarios ensínaselle a Biblioteca, explícase brevemente o seu funcionamento e fáiselle 

un agasallo.

- Actividades de Educación Documental na Biblioteca do Concello de Arteixo que supon 

o inicio do contacto entre a nosa biblioteca escolar e as bibliotecas municipais.

En resumo: consideramos que a Biblioteca Escolar do noso centro está a incrementar o 

seu peso dentro da comunidade educativa e estes serían os números que sintetizarían este feito:

Material catalogado: 4335 libros, 25 documentos sonoros e 270 documentos audiovisuais. 

Datos de préstamo aos 354 usuarios son: 1290 préstamos de libros, 102 préstamos de documentos 

audiovisuais, ademais do préstamo de ordenadores na sala. 

8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Ademais das actividades lectivas a formación integral do alumno ten que ser completada con 



unha serie de actividades que se desenvolverán dentro do horario lectivo e outras fóra do mesmo.

8.1.- Actividades dentro do horario lectivo:

      Obxectivos.

a).-Atender ao alumnado con menor motivación e capacidade para aprender, de xeito que se lle 

ofrezan respostas adaptadas ás súas posibilidades e intereses, para seguir avanzando na súa 

aprendizaxe e diminuíndo o risco de abandono ou desinterese.

b).- Fomentar a participación de todo o alumnado nas actividades do centro, potenciando a 

motivación e o interese por continuar os estudos.

c).- Fomentar a integración de todo o alumnado e crear un bo clima de convivencia.

d).- Contribuir á formación en aspectos non contemplados no curículum e de gran 

importancia para o desenvolvemento do alumno como individuo libre, crítico

      Actividades

a) Organizadas polo centro:

• Recreos musicais:

  Os recreos musicais son una actividade voluntaria desenvolvida polo departamento de Música 

onde alumnos de distintos cursos fan música en conxunto ou ben inícianse na práctica dun novo 

instrumento.

  Instrumentos: piano,guitarra e frauta.

  Agrupacións: saxo,violín e percusión (luns 2º recreo)

  Saxo,frauta travesera, guitarra e percusión (martes 2º recreo).

  Realízase todos os días nos segundos recreos, e o martes no primeiro.

•  Actividades  deportivas nos recreos.

 Tenis de mesa  1º, 2º, 3º, 4º. ESO

 Fútbol     1º, 2º, 3º,ESO

Hókey      3º 4º

Baloncesto     



• Clubs de lectura:

- En castelán, en galego e en inglés

• Radio Furoca

Emite os seus programas en directo durante os recreos.

• Curso de mediadores escolares

• Club de informática

Desenvolve actividades de apoio e asistencia técnica aos alumnos e alumnas que teñen algún 

problema nos seus portátiles. Esta formado por alumnos e alumnas que manifestan pertencer a 

este Club de xeito voluntario. O seu horario de apertura establécese nos recreos. Puntualmente no 

seu seo desenvólvense cursos de formación e actualización específicos para os seus membros. O 

seu funcionamento está asistido en primeira instancia polo coordinador do PPdB no Centro e un 

grupo de profesores que axudan en tarefas de coordinación e asistencia. Nun segundo plano o 

Club de informática ten nos técnicos da FAO unha referencia obrigada.

• Axentes

Profesores

Equipo Directivo

Concello de Arteixo

Outras institucións

b) Actividades non organizadas polo centro

• Obradoiros de corresponsabilidade, prevención da violencia de xénero, búsqueda de 

emprego, orientación profesional e educativa en 4º ESO, “dicir non é saudable”, pleno 

escolar, “a nosa historia” narrada polos avós do concello de Arteixo para os alumnos de 1º 

da ESO, en busca dos valores perdidos.

• As presentadas ao comenzo de curso polo ENDL e recollidas na PXA.

• Outras que contribúan a acadar os obxectivos xa mencionados.



     Axentes:

 Asociación picopedagóxica XENEME

 Concello de Arteixo

 Cámara de comercio

 Diputación Provincial

9.- RECURSOS

9.1.- Humanos:

Como xa comentamos noutro capítulo, o número de alumnos para o curso 2011-12 verase 

incrmentado un pouco, pero non o suficiente como para que isto signifique un aumento de 

profesores, sería suficiente o mesmo cupo do curso 2010-11.

Con respecto ao departamento de orientación cabe salientar que os tres membros, orientadora, e 

dúas profesoras de pedagoxía terapéutica son provisionais, o que supón unha situación inestable 

para o centro. É moi importante o labor que veñen desenvolvendo estes profesionais en centros 

como o noso, donde a diversidade, a multiculturalidade e as NEE afectan a un elevado número de 

alumnos.

O equipo directivo está formado por a directora, a secretaria e a xefa de estudios. Nestes 

momentos precisamos unha comisión de servicio para cubrir a praza de xefatura de estudios pola 

persoa que viña desenvolvendo este traballo nos dous últimos cursos, pois consideramos de gran 

importancia o labor que desenvolve esta profesional, cara aos profesores, aos alumnos, as 

familias e á comunidade educativa en xeral, e que conta cun perfil extraordinario do que carece 

calquer profesor do claustro deste centro. Asímesmo, consideramos vital o apoio da 

Administración aos equipos directivos implicados que impulsan e potencian proxectos 

encamiñados á mellora da calidade educativa e que redunda en beneficio de todos.

9.2.- Económicos:

O problema mais importante co que se atopan tanto as familias da zona con escasos recursos 

económicos, como os nosos alumnos é a distancia ao centro e polo tanto a ausencia de transporte 

escolar fóra do horario escolar o que impide a moitos deles poderse acercar ao centro e poder así 

participar nas actividades propostas.



Polo tanto habería que artellar medidas neste senso, implicanado á administración educativa, 

local, diputación, e empresas da zona e outras institucións.

10.- FORMACIÓN DO PROFESORADO

Dende o centro se implementarán grupos de traballo en colaboración co CFR de A Coruña así 

como PFAC en relación coas estratexias que se pretenden desenvolver, como habilidades sociais, 

intelixencia emocional, técnicas de lectura, escritura e cálculo, etc e aqueles contidos, 

ferramentas, etc que sexan necesarios para o correcto desenvolvemento do programa.

11.- ESTRATEXIAS DE COORDINACIÓN ENTRE CENTROS ADSCRITOS E O IES

1.- Reunións periódicas entre o departamento de orientación do centro e os departamentos de 

orientación dos centros adscritos para coñecer as características dos alumnos.

2.- Reunión da directora e a orientadora coas familias dos alumnos de primaria, a final de cada 

curso e en cada un dos centros de primaria, a fin de informalos sobre os diferentes aspectos 

organizativos do instituto, as características da ESO, e establecer así unha liña de colaboración 

cos pais/nais en todos aqueles aspectos aos que se refire a este periodo de escolarización 

obligatoria  dos seus fillos.

3.- Visita dos alumnos de 6º de primaria ao IES a final de curso para que coñezan o centro, o seu 

funcionamento, instalacións e na que se lles informa de todo o referente a súa estancia no centro 

durante os próximos catro anos. Son acompañados por alumnos de 4º de ESO en todo o 

percorrido polo instituto.

4.- Reunión no primer trimestre dos xefes de departamento das materias instrumentais cos 

profesores de 6º para establecer contidos básicos e os obxectivos do currículum.

12.- IMPLICACIÓN DAS FAMILIAS DO ALUMNADO

1.- Reunión a principio de curso coas familias, equipo directivo, titores para informalos sobre o 

desenvolvemento do curso académico.

2.- Reunión do titor coas familias do seu grupo/clase no primeiro triemstre e de forma 

individulizada serán recibidos polo titor sempre que o soliciten.

3.- A directora, xefa de estudios e a orientadora recibirán aos pais sempre que o precisen.

4.- Se potenciará a escola de pais na súa doble modalidade: presencial, con unha reunión ao 



trimestre donde se impartirán charlas con temática de diversa índole e en relación cos diversos 

aspectos educativos dos seus fillos; e online na páxina web do centro donde se colgarán todos 

aqueles materiais que poidan ser do interés das familias e que ven desenvolvéndose nos dous 

últimos cursos.

5.- Tratarase de implicar ás familias nas distintas actividades propostas, como disfrutar da 

biblioteca, participar na comisión de disciplina, realizar actividades conxuntas cos seus fillos, etc.

13.- COLABORACIÓNS EXTERNAS

• Concello de Arteixo.

Ven colaborando, como xa apuntamos, dende os distintos departamentos: 

  - asuntos sociais: en casos de absentismo, axuda a integración de alumnos inmigrantes ou en 

riesgo de exclusión social, problemas en caso de familias desestructuradasa, etc.

 - deportes: en la implantación de actividades deportivas diveras en horario vespertino.

- educación: apertura da biblioteca, obradoiros sobre o abuso do tabaco, alcol e drogas, consumo 

responsable, interculturalidade, técnicas de estudio, habilidades sociais, etc.

- Centro de integración das mulleres: obradoiros sobre discriminación e violencia de xénero, 

educación sexual, e outras.

- Xestión integral do Proxecto Ponte dos Brozos

- Cofinanciación para actividades extraescolares, cesión de locales para festivales, teatro, etc.

• Empresas da zona

Acollen aos nosos alumnos para a súa formación no perfil profesional elexido no PCPI 

Modalidade C.

Pequenas aportacións económicas para algunhas actividades, como a publicación dos traballos 

dos alumnos (Repsol).

• CFR de A Coruña

No que atinxe á formación do profesorado.

• Garda Civil de Arteixo e policía local



Colabora en situacións conflictivas entre alumnos, ou  persoas alleas ao centro.

Imparten charlas ao alumnado e as familias sobre drogas, alcol, violencia entre rapaces, perigos 

derivados do uso de internet, etc.

A policía local vixía a saída dos autobuses do centro para contribuir á boa marcha dos mesmos.

Imparten charlas de educación vial aos rapaces.

• CEIDA

Nos dous derradeiros cursos prestounos exposicións itinerantes sobre o patrimonio marítimo e 

cultural de Galicia e sobre o medio ambiente que permaneceron no centro para seren visitadas 

polo alumnado e o profesorado e traballouse os contidos relacionados co currículum.

• UNIVERSIDADE DA CORUÑA

O centro é receptor de alumnos que deberán realizar o Prácticum no Máster de secundaria 

impartido pola facultade de ciencias da educación.

Esperamos establecer canles de comunicación e cooperación para implementar o devandicto Plan 

titorial persoalizado coa axuda de alumnos voluntarios desa facultade, como futuros traballadores 

da educación.

• EQUIPO DE ORIENTACIÓN ESPECÍFICO 

Asiste ao centro cando precisamos da súa valoración en casos de alumnos con graves necesidades 

especiais.

• ADMINISTRACIÓN, INSPECCIÓN EDUCATIVA

Colaboramos conxuntamente na solución de diversos problemas de diveresa índole.

14.- PROCESO DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓNS

O seguimento e avaliación participativo é un aspecto esencial de todo proxecto participativo. 

Permite á comunidade determinar o progreso das actividades e tomar as medidas necesarias para 

resolver problemas, facendo os axustes necesarios nos obxectivos e actividades. 

1.- Avaliación inicial:

A avaliación inicial para cada unha das medidas nos permitirá saber a situación da que partimos, 



e ao longo do proceso servirá para comparar resultados, de tal xeito que de maneira continuada e 

permanente nos orienten na consecución de logros e resultados.

Ferramentas:

− Cuestionarios para a obtención de información. Nas materias instrumentais.

− Probas de nivel

− Técnicas de observación.

− Entrevistas 

2.- Avaliación durante o proceso:

Ferramentas:

− Enquéritos aos diferentes axentes participantes no programa que sirvan para medir o grao 

da consecución dos obxectivos.

− Enquéritos aos diferentes usuarios do programa para coñecer o seu grao de satisfacción.

− Valoración obxectiva, mediante estatísticas, dos resultados acadados nas diferentes 

sesiónsde avaliación.

− Reunión dos equipos docentes e análisis e comentario da información recollida.

Ha de ser continua, descriptiva e formativa e permitirá correxir os aspectos que non estean 

funcionando correctamente.

3.- Avaliación final:

O equipo directivo elaborará unha memoria final donde se describirá a implantación do 

programa, proceso, acertos e erros cometidos -éxitos e fracasos-, grado de satisfacción dos 

diferentes axentes implicados, e as medidas que se tomarán cara ao seguinte curso académico.

Finalmente, queda sinalar que no proceso de seguimento e avaliación do contrato-programa 

teranse en conta os seguintes indicadores:

- O progreso de cada actividad;

-  A súa efectividade en alcanzar seus obxectivos;

- A súa concordanza coas prioridades establecidas pola comunidade educativa;



- O modo de funcionar dos grupos a cargo das actividades;

- A evolución do prgrama en xeral;

- As relacións entre a comunidade educativa e as diferentes instituciones ou axentes externos 

involucrados.

15.- ALGUNHAS CONCLUSIÓNS

De todo o que exponemos ao longo destas páxinas queremos destacar algunhas ides básicas:

 Atallar o fracaso escolar non é unha tarefa fácil, pois como vemos, é unha situación 

complexa  na que intervén moitas e diversas variables. Facerlle frente non é una tarefa 

individual.

− É necesario traballar en equipo para dar coherencia as nosas accións individuais.

− Como adultos, somos modelos educativos. Somos referentes que damos pautas de  

comportamento, expresamos opinións e basamos a nosa práctica en valores.

− Debemos de ser capaces de establecer unha relación que nos permita “acompañar” a los 

alumnos dejando claros los roles de cada uno. Entablar unha relación de confianza con  

eles non é incompatible con deixar ben claros os límites e o papel que cada un xoga na  

dinámica educativa.

− Toda a comunidade educativa debemos traballar con responsabilidade na mesma liña: 

axudar, motivar e animar  aos nosos alumnos para superar con éxito as exixencias do sistema 

educativo.

Este programa foi elaborado polo equipo directivo do IES de Pastoriza:

Directora: Antonia Pascual Carnicero

Xefa de Estudios: Mercedes Dans López

Secretaria: Mª Élida Barrela Muinelo

Pastoriza, 11 de xullo de 2011
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