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1.- Plan Anual: obxectivos xerais, específicos, dotación de recursos, 
adapatacións e medidas propostas para a súa consecución. 

 

1.1.-- Obxectivos xerais 

 

1. Promover a participación das familias no labor formativo dos seus fillos, 

na xestión e funcionamento do centro  a través das canles de 

comunicación existentes 

2. Mellorar o nivel academico do alumnado. 

3. Fomentar a participación do alumnado nas diferentes actividades do 

centro  

4. Coordinar e facilitar a participación de todos axentes externos(concello, 

empresas, outros centros educativos, asociacións culturais e deportivas, 

medios de comunicación, centro de formación e recursos, forzas da 

seguridade, etc) nas diferentes actividades do centro. 

5. Fomentar un bo clima de convivencia no centro con toda a comunidade 

educativa. 

6. Continuar mellorando ou ampliando no posible o equipamento 

audiovisual e as aplicacións informáticas do centro. 

7. Seguir insistindo de forma sistemática na mellora de hábitos do 

alumnado relativos ao mantemento, limpeza e coidado das instalacións 

do centro. 

8. Mellorar o nivel de competencia linguistica do alumnado nas linguas 

estranxeiras e potenciar a normalización linguistica do centro. 

9. Facilitar a integración no centro de todos os membros da comunidade 

educativa. 

10. Mellorar o nivel de lectura e o interese pola mesma da comunidade 

educativa. 
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1.2.-.Oxectivos específicos.  

 

1. Asesorar e informar ás familias sobre a estimulación dos seus fillos, da 

promoción da súa autonomía, dos valores a considerar, da relación 

familia-alumnado-profesorado e de todo aquilo relacionado coa 

formación dunha sociedade para a convivencia democratic. 

2. Potenciar dende as distintas áreas  actividades relacionadas cos 

contidos transversais: campañasde solidariedade, dereitos humanos, 

medioambientais, educación para a paz, etc.  

3. Posta en marcha dos programas e medidas que melloren o nivel 

académico dos alumnos/as para que a súa vez repercuta no seu mellor 

desenvolvemento en etapas do ensino superiores e no mundo laboral. 

4. Posta en práctica de todas as medidas posibles de atención á 

diversidade para procurar dar resposta ás necesidades do alumnado do 

centro:  

5. Favorecer un bo clima de traballo en equipo, consensuando temas e 

aglutinando o profesorado, aproveitando as actitudes e facetas de cada 

membro do Claustro e Consello Escolar, facendo válidas as suxestións e 

aportacións de tod@s. 

6. Implicar e fomentar nas familias o sentimento e a necesidade de 

integración, relación e pertenza á comunidade educativa do centro, a 

través de - Asesoramento sobre o seu papel no proceso de maduración 

dos seus fill@s e na responsabilidade referente ao estudo.  

7. Fomentar unha verdadeira educación fundamentada nos valores e 

actitudes: esforzo, igualdade, liberdade, pluralidade, respecto, 

responsabilidade, solidariedade e tolerancia. 

8. Desenvolvemento do Proxecto Lingüístico do Centro. 

9. Seguir formentado os hábitos de lectura de toda a comunidade 

educativa a través da hora de ler semanal no centro, clubes de lectura 

tanto de alumnado coma de adultos. 

10. Desenvolver o plan de acción titorial a través da coordinación do 

departamento de Orientación cos titores coa finalidade de desenvolver 

unha orientación académica e profesional axeitada e adaptada ao 

alumnado e facilitar o desenvolvemento do plan de convivencia. 
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11. Fomentar a comunicación entre os distintos sectores da comunidade 

educativa, empregando as canles pertinentes. 

12. Desenvolver as competencias en linguas estranxeiras. 

13. Desenvolver o plan de potenciación e utilización das tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

14. Continuar coa posta en prática do Plan de Autoprotección escolar e coa 

posibilidade da realización dun simulacro durante o curso. 

15. Mellorar e aumentar a dotación das instalacións existentes no centro. 

 

1.3.- Dotación de recursos, melloras e adaptacións necesarias 

 

En función das modificacións na oferta educativa previstas para este curso 

escolar, está atender as necesidades e deficiencias que vaian xurdindo coa 

adquisición ou reposición do material necesario, de acordo coas necesidades 

que se presenten, especialmente as relacionadas coa situación COVID-19: 

 

 Continuar coa contratación da empresa de desratización. 

 Mellorar o mantemento, axilizando a reparación das avarías máis 

frecuentes ( luces, persianas, baños, duchas, etc…)  

 Seguir adecentando a parte exterior do edificio: cortar a herba alomenos 

2 veces no ano; adecuación ou preparación para zonas axardinadas. 

 

Melloras que se fixeron no centro: 

 Instalouse unha pizarra dixital na aula nº 3(grupo de 1º A) e tamén un 

punto de acceso wifi debido a que neste curso 2020/21 entramos a 

formar parte no proxecto E-Dixgal para 1º ESO. Todas as aulas están 

dotadas de ordenador, proxector e pantalla. 

 Neste novo curso 2020/21 pola situación da pandemia da COVID-19 a 

aula empregada para a reunión de titorías de pais(que se farán 

presenciais de forma moi excepcional) serán na aula nº 33 do primeiro 

andar.               

 Tamén neste novo curso volveuse a aula-grupo e non aula-profesor para 

que o alumnado se mova e cambia o menos posible de aula, salvo caso 
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de necesidade como por exemplo para desdobres ou opcións 

alternativas das diferentes optativas.                          

Fixéronse reformas durante o mes de agosto deste ano 2020 e son as 

seguintes: 

 Cambiaronse todas as lámpadas antigas por lámpadas led. 

 Arranxouse o tellado polo tema das goteiras. 

 

A principios de curso: 

 Dotaronse todas as aulas de dispensador de papel e xel 

hidroalcólico, papeleira de tapa e papeleira de parede para 

colocar o líquido desinfectante. 

 

 

1.4.- Medidas propostas para a consecución destes obxectivos. 

 

1.4.1.- Comezo do curso 

a. Xornada de recepción de alumnos/as.Organización.  

A primeira xornada de acollida foi diferente neste curso 2020/21 por 

motivo da situación COVID-19. Houbo distintos días de inicio de curso 

segundo os cursos, para 1º ESO e 2º ESO o mércores día 23 de 

setembro de 2020, para 3º ESO o xoves día 24 de setembro de 2020 e 

para 4º ESO o venres día 25 de setembro de 2020 en horario de 8:45 a 

14:25 horas. Neste día da presentación fíxose entrega de libros de texto, 

explicación das rutas a seguir dentro do instituto e información variada 

sobre a situación COVID-19 .  

 

1.4.2.- Actuacións ante a situación COVID-19 

 

Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro 

educativo ten previstas as seguintes medidas(xa recollidas no plan de 

contixencia do centro): 

a)Videoconferencias a través de Webex previamente establecidas no 

calendario de exames da páxina web do centro. 
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b) Emprego da aula virtual, plataforma Agueiro e Edixgal(só para 1º 

ESO) para acceder aos contidos téoricos e prácticos de cada materia. 

c) Comunicación a través do correo electrónico ou aplicación 

abalarMóbil. 

d) Orientacións xerais da organización e distribución das tarefas a 

realizar das diferentes materias a través da páxina web. 

 

1.4.3.-Medidas de atención á diversidade necesarias para atender as 

necesidades educativas especiais e as necesidades de apoio educativos. 

 

 Os departamentos didácticos recollen nas súas programacións os 

obxectivos, contidos e criterios de avaliación. 

 Cada profesor/a, dentro do posible, adaptará a programación didáctica 

do seu departamento a cada grupo de alumnos/as en particular, 

considerando estratexias de carácter ordinario que lle permitan atender 

á diversidade do alumnado, desenvolvéndose actividades de reforzo ou 

de ampliación, se é o caso. 

  No marco da acción titorial, como parte esencial da función docente, o 

profesorado titor deberá desenvolver accións que lle permitan coñecer a 

cada alumno/a e facilitar  a súa integración no grupo-clase e no centro. 

 Dende a aula de apoio e na aula ordinaria do alumno/a as profesoras de 

Pedagoxía Terapéutica destinadas no centro atenden os alumnos/as 

con RE e ACs dos diferentes niveis na medida do posible. O alumnado 

que recibe o apoio educativo, proposto polo profesorado do centro, 

selecciónase de acordo cos seguintes criterios: 

- Forte retraso escolar. 

- Actitude positiva de cara ás aprendizaxes. 

-Atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou 

trastornos graves de conduta. 

- Aproveitamento do tempo de atención individualizada. 

- Estar preferentemente  escolarizado no 1º ciclo.  
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 Neste curso 2020/21 contamos con 2 alumnos/as de 1º ESO 

que teñen adaptación curricular, 3 alumnos/as de 2º ESO e con 

outros alumnos con dificultades de aprendizaxe que asisten á aula de 

apoio. Ademais contamos con 13 alumnos/as de 1º ESO en exención 

francés(reforzo en matemáticas) e con 15 alumnos/as de 2º ESO en 

exención francés(reforzo en lingua galega) 

 

 

1.4.4-Dinamización da convivencia. 

 

Despois de elaborada nos cursos pasados a redacción  do Plan de 

Convivencia, froito do traballo e reflexión do grupo de traballo sobre 

convivencia creado no instituto, e recollidas todas as emendas da 

Comunidade educativa; neste curso seguiremos levando a efecto dito 

Plan coas súas modificacións derivadas dos cambios afectados  pola 

nova lexislación como é a lei de convivencia aprobada en xullo de 2011. 

 Hai que destacar a importancia de estar implicado neste proxecto 

de mellora da convivencia  todo o centro, e en particular o equipo 

directivo, dinamizador da convivencia e o Departamento de orientación. 

A realización das propostas non sería posible de non existir unha  

axeitada confección de horarios, que posibilite a posta en marcha das 

medidas previstas no Plan de Convivencia: 

 

a. Plan de acollida para profesorado e alumnado novo: 

 

           a) Profesorado: elaboración dunhas carpetas con diferentes 

materiais e informacións para favorecer o coñecemento inmediato do 

xeito de funcionar, así como das particularidades específicas do 

alumnado. Neste curso 2020/21 esta carpeta é virtual, está colgada no 

curso profesorado da aula virtual do centro. Todas as modificacións son 

actualizadas pola coordinadora TICs. 
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 b) Alumnado: Este Plan de acollida consta de tres partes:  

  1ª: Visita ao instituto: realizada en maio dos diferentes 

cursos para todo o alumnado de 6º de primaria dos dous centros 

adscritos, cos seus profesores, para coñecer o centro. Neste curso 

2020/21 non se levou a cabo por mor da situación da Pandemia 

orixinada pola COVID-19. 

  2ª: Xornada de Portas Abertas: Neste curso 2020/21 non 

se fixo por mor da situación COVID-19. Só se fixo unha reunión coas 

familias de 1º ESO separadas por grupo sen a presenza dos seus fillos o 

xoves día 17 de setembro de 2020 . Nesta reunión explicouse por parte 

do Equipo Directivo e coordinadora de E-DIXGAL o funcionamento do 

centro e o proxecto E-DIXGAL e pautas a seguir na nova realidade 

provocada pola situación COVID-19.  

  3ª Xornada de Convivencia: Durante os primeiros  días de 

clase sempre se realizaba unha saída á natureza, de todo a alumnado e 

profesorado do instituto, coa intención de favorecer as relacións 

humanas e o intercambio, así como o coñecemento mutuo pero neste 

curso 2020/21 por mor da situación COVID-19 non se puido levar a 

cabo. 

 

b. Posta en marcha da nova estrutura organizativa para o 

tratamento de prevención de problemas de conduta. 

A) Neste curso continuarase do mesmo xeito que o anterior á hora de 

proceder para evitar conflitos e tentar solucionar os incidentes que vaian 

xurdindo. Para isto está creada unha comisión de convivencia que 

analiza semanalmente a situación da convivencia no centro. Esta 

comisión é a responsable de avaliar o funcionamento dos espazos de 

atención as situacións disrutivas: Aula número 2 e aula de convivencia.

  

B) Organización e seguimento doutras medidas e Plans que axudan a 

mellorar o ambiente de convivencia e de previr posibles conflitos: 

 PIF (Programa de Intervención Familiar, en colaboración co Concello de 

Camariñas). 
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 Plan de Acción Titorial desenvolvido polo Departamento de Orientación 

e dirixido pola orientadora do centro. 

 Asociacións externas ao centro que colaboran desinteresadamente. 

 

3ª Fase:  Seguimento e avaliación do Plan  

  Trimestralmente iremos facendo unha avaliación do 

funcionamento das medidas dende o Observatorio da Convivencia. 

 Iranse recollendo as propostas de variacións e cambiando ou 

engadindo as medidas e iniciativas que de xeito consensuado se 

propoñan. 

                         

                                         

1.4.5.-Plan de mellora da biblioteca, fomento do hábito lector entre a 

comunidade educativa e desenvolvemento do Plan Lector do Centro. 

 

O equipo de biblioteca de cara ao curso 2020-2021 vai ter importantes 

cambios no noso centro. Despedimos a Silvia Lijó López, profesora de lingua 

castelá e coordinadora dos clubs de lectura e do Grupo de Encontro de 

Familias desde que existen no noso centro. Continuarán María Varela, 

profesora de lingua francesa e Susana Álvarez, profesora de Xeografía e 

Historia e coordinadora  do equipo.  

A biblioteca permanecerá aberta nos dous recreos e será custodiada 

polas dúa profesoras que forman parte do equipo da biblioteca. 

A prevision de actividades e programas a desenvolver pola biblioteca neste 

curso 2020/21 son os seguintes: 

 Hora de ler: promoción do hábito lector e do apego pola lectura. Unha 

hora semanal de outubro a maio. 

 Pequenas bibliotecas de aula: selección de lecturas para ter de man en 

caso do alumnado fallar en traer o seu libro de lectura na sesión de 

Hora de Ler. Tamén libros de consulta. 

 Clubs de lectura de 1º, 2º, 3º e de adultos. A programación das lecturas 

axustarase á temática habitual das nosas actividades ao longo do ano, 

de tal xeito que en novembro leremos títulos en relación á violencia e 
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25N, en decembro, libros vinculados aos Dereitos Humanos…en 

febreiro, lecturas destinadas a reflectir sobre o amor romántico,etc. 

 Cineforum: con carácter voluntario e principalmente encamiñado a 

completar as temáticas tratadas nas lecturas dos clubs. 

 Encontros con autores/as e/ou conferencias: non programadas de 

momento pola situación de incerteza, mais con marxe para valorar a 

súa xestión de cara a 2ª ou 3ª avaliación. 

 Mochilas viaxeiras de contido variado para conectar a BE coas familias. 

 Recomendacións lectoras en formato dixital previa aos períodos 

vacacionais. 

 Formación de usuarios/as. 

 

A BIBLIOTECA ESCOLAR NOS DIFERENTES ESCENARIOS COVID-19 

 

Ante a situación actual de pandemia por Covid 19, esta biblioteca escolar 

contempla os seguintes escenarios para o desenvolvemento da súa actividade: 

 

a) Situación de presencialidade: neste caso, a BE desenvolverá a 

programación recollida neste documento como vén sendo habitual, 

respectando a súa secuenciación, o coidado das medidas preventivas 

ante o virus no noso espazo e durante as actividades presenciais, os 

horarios de apertura para o traballo interno e atención aos usuarios e 

usuarias. 

b) Situación de semipresencialidade: o equipo de biblioteca garantirá o 

cumprimento da programación prevista, adaptándose á reformulación do 

horario de asistencia e teledocencia que organice o equipo Directivo, 

para todo o centro ou grupos/niveis afectados. Deste xeito, xogaremos 

coa atención directa no espazo da BE nas xornadas presenciais 

alternando coa asistencia a distancia. Para tal fin, facilitaremos o correo 

da BE para peticións de fondos que poderán ser retirados durante os 

días de asistencia ao centro, ou doutras ferramentas dixitais como a 

plataforma WEBEX, á que migrarían as sesións dos Clubs de Lectura 

e/ou outras propostas para este ano, que precisen de encontro e 
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comunicación. En paralelo, seguirá funcionando a difusión do papel da 

BE con toda a comunidade escolar mediante o blog da biblioteca ou a 

web do centro. 

c) Situación de confinamento: chegado ese momento, a BE concentrará 

a súa actividade naquelas accións esenciais da sua programación para 

adaptarse a esta realidade atípica: clubs de lectura, propostas de lectura 

accesible desde o fogar e préstamo, na medida das nosas posibilidades. 

Para o acompañamento lector e sesións de posta en común dos clubs 

de lectura, recurrirase á plataforma WEBEX e manexarase o blog da 

BE para difundir as aportacións do alumnado participante; para as 

suxestións de lectura, Hora de ler e recomendacións, procuraranse na 

rede espazos de creación literaria con material en aberto que podan 

ser un recurso para o profesorado e o alumnado; xa por último, en 

relación ao préstamo, en primeiro lugar, durante o curso divulgaremos 

as vantaxes de asociarse tamén á Biblioteca Municipal de Camariñas, a 

partir da cal, é posible acceder aos contidos dixitais da plataforma 

GaliciaLe. O préstamo de fondos da nosa biblioteca, tanto en papel 

como en soporte dixital, quedarían anulados dado que só é posible 

acceder ao sistema Meiga desde un único computador da biblioteca.  

 

1.4.6.- Coordinar o Plan de Acción Titorial 

 

O plan de acción titorial será desenvolvido polos titores de cada grupo en 

coordinación co departamento de Orientación. 

Todos os grupos teñen no seu horario unha hora semanal na que se realizan 

as actividades de titoría e orientación académica e profesional. 

Os titores dos grupos manterán reunión quincenais de coordinación co 

Orientador, ás que asistirá tamén a Directora periódicamente. 

O departamento de orientación queda formado polas/os seguintes docentes: 

- Xefe do departamento de orientación: 

José Rodríguez Martínez 

Mª Benedicta Mouzo Romero (Directora e Orientadora) 

- Profesorado de Pedagoxía Terapéutica:  
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Mª Belén Miñones Bermúdez  

Montserrat Sánchez Ponte (compartida co CPI de Laxe e o IES de 

Vimianzo) 

- Titoras: 

Laura Arboleda Clemente 

Alexandra Recarey Cancela 

 O horario de atención ás familias polos diferentes titores e 

orientador é o seguinte(*modificado no anexo VII, páxina 57) 

TITOR/A GRUPO 
HORARIO DE ATENCIÓN ÁS 

FAMILIAS 

ALEXANDRA RECAREY CANCELA 1º A MARTES: 10:25  a 11:10 

MARÍA ISABEL RODIL LÓPEZ 1º B XOVES:  11:10 a 11:55 

MARTÍN ROMARÍS GARCÍA 1ºC XOVES:  09:35 a 10:25 

LAURA ARBOLEDA CLEMENTE 2º A VENRES:  10:25 a 11:10 

XOSÉ ABELLEIRA DEL RÍO 2º B VENRES  11:10 a 11:55 

RAQUEL BOUZA PICO 3º A LUNS:  12:45 a 13:35  

FEDERICO VÁZQUEZ DE LA FUENTE 3º B MARTES: 12:45 a 13:35 

FRANCISCO GONZÁLEZ VÁZQUEZ 4º A VENRES. 10:25 a 11:10 

BERTA TOJA GARCÍA 4º B XOVES:  11:55 a 12:45  

JOSÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ ORIENTADOR VENRES: 11:10 a 11:55 
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1.4.7.- Plan Lingüístico de Centro.  

 

As addendas deste novo curso 2020/21 do plan lingüístico están no anexo I 

deste plan . 

 

A composición do EQUIPO DE  DINAMIZACIÓN DA LINGUA 

GALEGA. 

         REPRESENTANTES DO PROFESORADO: 

 María Benedicta Mouzo Romero (Orientación) 

 Alexandra Recarey Canosa(Lingua Galega) 

 Susana Álvarez Martínez (Xeografía e Historia) 

 Xosé Abelleira Del Río  (coordinador) 

 REPRESENTANTES DO ALUMNADO: 

 Lucía Brión Tedín 4º B 

 Juan Pose Varela 4º B 

 Iván Lema Martínez 4º A 

 Ricardo Castiñeira Pereira 4º A 

 Iria Ferrín González 2º A 

 Érika Martínez Castro 2º A 

 Claudia Cundíns Martínez 2º B 

 Pablo Sar Romero 2º B 

          REPRESENTANTE DO PERSOAL NON DOCENTE: 

  Pilar Rey Silva 
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1.4.8.- Desenvolver o plan de potenciación e utilización das tecnoloxías da 

información e  da da comunicacións. 

 

 A coordinadora do plan TIC é a profesora de tecnoloxía, Gema Elena 

Lois Gómez. 

Neste curso comezamos con E-Dixgal co alumnado de 1º ESO en 6 

materias(francés/exención francés, bioloxía, educación física, educación 

plástica, relixión/valores, matemáticas). A coordinadora de E-Dixgal é a 

profesora de bioloxía, Fabiola Guadalupe Cobián Muñoz. 

 

 Os obxectivos a curto prazo son as seguintes: 

1. Afianzar o uso de abalarMóbil para a comunicación coas familias. 

2. Proporcionar formación básica a toda a comunidade educativa para 

poder manexar as ferramentas dixitais que se empregan no centro: web, 

aula virtual, Agueiro, Edixgal, calendarios de exames e reserva de aulas, 

formularios de recollida de información, etc. 

3. Averiguar cal é a situación nos fogares do alumnado en canto a dotación 

de equipos e dispoñibilidade de aceso á rede para tratar de solventar 

carencias canto antes no caso de que teñan que recibir formación por 

este medio dende o seu domicilio, por enfermidade, confinamento, etc. 

4. Realizar inventario da totalidade do equipamento TIC. 

5. Realizar un mantemento básico de equipos. 

6. Coordinar a instalación e distribución de novos equipos. 

7. Concienciar da necesidade de máximo respecto pola conservación dos 

equipos e o seu uso responsable e solidario. 

8. Procurar a consideración e uso real da web do centro como medio de 

comunicación coa comunidade educativa, máis aló de empregala como 

expositor de actividades realizadas. 
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9. Asentar entre o alumnado a concepción do uso das TIC como un medio 

de formación que supere o concepto exclusivamente lúdico que ás 

veces se lles dá. 

10. Fomentar condutas responsables ambientalmente no uso das TIC. 

11. Avanzar no uso do software libre. 

12. Colaborar ca implantación de Edixgal en 1º ESO. 

13. Informar á comunidade educativa das actividades formativas 

relacionadas coas TIC das que se teña coñecemento e que se considere 

que poidan ser do seu interese. 

 E os obxectivos a longo prazo son os seguintes: 

1. Promover a coordinación dos diferentes departamentos para acadar a 

mellora da competencia dixital do alumnado. 

2. Conseguir que cada docente poida elaborar os seus propios contidos e 

os leve á aula con éxito. 

3. Mellorar a dotación de medios informáticos no centro. 

4. Acadar un uso máis extendido das TIC por toda a comunidade 

educativa. 

5. Conseguir que se faga uso das TIC de xeito seguro e respectuoso cos 

demais. 
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1.4.9.- Centro plurilingüe. 

Neste curso 2020/21 é o quinto ano consecutivo que nos incorporarmos á 

rede de centros plurilingües: incorporación do centro á rede de centros 

plurilingües no curso 2015/16. A área escollida para desenvolver totalmente en 

Lingua Estranxeira Inglesa é Educación Plástica e Visual, en 1º ESO e 3º ESO, 

Hábitos Saudables en 2º ESO e Xeografía e Historia de 4º ESO. 

A coordinadora é a xefa do departamento de inglés, Stella Joy Esterson.  

Ten 2 horas de coordinación á semana. 

A principios de curso nos concederon unha auxiliar de conversa compartida co 

CEIP Plurilingüe Ponte do Porto pero renunciou á praza pola situación Covid-

19. 

 

 

 

1.4.10.- Fomentar a comunicación entre os distintos sectores da 

comunidade educativa. 

 

 Establecer canles ou medidas eficaces que permitan solucionar as 

incidencias e conflitos co alumnado que dificulta o funcionamento diario 

do centro: 

  - potenciando a maior implicación e participación das familias e do 

profesorado no proceso educativo 

    - tratando de resolver os conflitos de maneira individual e inmediata co 

alumno/a e coa familia 

   - traballando a elaboración das normas de convivencia do grupo/aula 

    - coas reunións de pais/nais con titores/as 

    -coa intervención doutros posibles mediadores: servizos sociais do 

concello ( coa continuidade do “Plan de intervención familiar en centros 

educativos”)  

  -priorizando, na medida do posible, a formación de desdobres ou 

grupos reducidos. 
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 A colaboración institucional (Concello, Programa  PIF, Servizos Sociais, 

Policía Local, Garda Civil, etc…) é tamén fundamental nun proceso de 

cambio: os educadores, ás veces ,séntense sos fronte aos conflitos de 

convivencia, especialmente naqueles casos en que sobrepasan o ámbito 

do contexto escolar e requiren doutro tipo de intervención. A 

colaboración dos axentes sociais, sobre todo do ámbito municipal, 

contribúen a  unha abordaxe integral e máis exitosa de calquera das 

situación que poidan acontecer no centro. .  

 

 Neste curso 2020/21 non se fará a reunion no mes de outubro con todos 

os pais/nais cos titores/as para 1ª toma de contacto pola situación 

COVID-19. Toda a información farase a través da aula virtual, páxina 

WEB do centro, abalarMóbil. As reunions de titorías faranse 

preferentemente via telemática ou por teléfono e moi excepcionalmente 

de forma presencial e con cita previa. 

  

 As reunións do Consello Escolar durante este curso e mentres dure a 

pandemia faranse virtualmente a través da Webex. 

 O resto das reunións de coordinación serán presenciais ou a distancia 

segundo se estime conveniente en cada momento e situación. Faranse 

coa periodicidade segundo a normativa vixente. Previamente enviarase 

por correo electrónico a convocatoria e a orde de cada sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         PROGRAMACÍÓN XERAL ANUAL 2020/21 IES PLURILINGÜE PEDRA DA 
AGUIA 
 

19 
 

 1. 4.11.- Avaliacións. 

 AVALIACIÓN INICIAL:  

 

A partir da exploración inicial realizada polo profesorado das distintas 

materias durante as primeiras semanas do curso, os equipos docentes 

levan a cabo unha avaliación inicial. As datas establecidas para esta 

posta en común son 7 e 8 de outubro de 2020. 

 

 CALENDARIO DE AVALIACIÓNS TRIMESTRAIS: 

Márcase o comezo e o final de cada avaliación en función do calendario 

escolar: 

1ª avaliación: ata o 22 de decembro de 2020 (Sesións avaliación: 

semana do 16 ao 20 de decembro de 2020, serán posiblemente os días 

17 e 21 de decembro de 2020) 

Entrega de notas o venres día 20 de decembro de 2020. 

 

2ª avaliación: ata o 26 marzo de 2021 (Sesións avaliación: semana do 

30 de marzo ao 3 abril de 2021, serán posiblemente os días 24 e 25 de 

marzo de 2021) 

Entrega de notas o venres 26 marzo de 2021 

 

3ª avaliación: ata o 22 de xuño de 2021 (Sesións de avaliación: a partir 

do 22 de xuño de 2021). 

Entrega de notas posible data 25 de xuño de 2021. 

Durante este terceiro período trimestral, aproximadamente nos días 3,4, 

5, 6 e 7 de maio de 2021 celebraranse os exames de recuperación das 

materias pendentes, correspondentes á convocatoria extraordinaria de 

maio.  

Previamente ás sesións de avaliación a Xefatura de Estudos 

distribuirá os días e horas que corresponden a cada grupo. 

 Nas sesións de avaliación cada titor/a levantará acta dos acordos 

tomados e dos resultados da avaliación. Esta acta quedará arquivada 

na secretaría do centro.  
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1.4.12.- Distribución de espazos. 

Durante este curso 2020/21 por mor da situación provocada pola 

situación COVID-19, vólvese á organización de aula-grupo e non aula-

profesor co fin de evitar que o alumnado se mova o menos posible e 

ocupe diversas aulas sólo cando sexa estrictamente necesario como son 

os desdobres, aula informáticas, optativas diversas… 
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1.4.13.-  LIBROS DE TEXTO 

 

Neste curso 2020/21 o alumnado de 1º ESO non pode participar no fondo 

solidario de libros de texto por formar parte do Proxecto E-Dixgal 

 

       LISTADO DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2020/21 

 

2º ESO 

 
MATERIA TÍTULO EDITORIAL ISBN 

 

LENGUA 

CASTELLANA 

Lengua Castellana y Literatura 2º 

ESO. Proyecto Saber Hacer. 

Serie Libro Abierto 

Santillana 978-84-8305-649-3 

LINGUA 

GALEGA 
Lingua e Literatura 2º ESO Xerais 978-84-9121-023-8 

INGLÉS 
New English in Use 2 Student`s 

Book 
Burlington Books 978-9963-51-664-3 

FISICA E 

QUIMICA 

Física y Química 2º ESO. 

Proyecto Saber Hacer. Serie 

Investiga 

Santillana 978-84-680-1952-9 

FRANCÉS 
Parachute 2. Livre de l’éléve + 

cahier d'exercices 
Santillana  

978-84-9049-089-1 

978-84-9049-095-2 

XEOGRAFIA E 

HISTORIA 

Xeografía e Historia 2º ESO. 

Serie Descubre. Proxecto Saber 

Facer 

Santillana-

Obradoiro 
978-84-9972-712-7 

MATEMÁTICAS 
Matemáticas 2º ESO. Aprender 

es crecer 
Anaya 978-84-698-1426-0 

TECNOLOXÍA 

Materiales I. Serie Construye. 

Proyecto Saber Hacer 

Mecánica. Serie Construye. 

Proyecto  Saber Hacer 

Santillana 

978-84-680-3066-1 

978-84-680-3173-6 
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3º ESO MATERIA TÍTULO EDITORIAL 

ISBN 

 

 

 

 

 

 

XEOGRAFÍA 

E HISTORIA 

 

Xeografía e historia 3º ESO 
Tambre – 

Edelvives ESO 

978-84-9046-111-

2 

INGLÉS 

 

New English in Use 3 

Student's Book 

Burlington 

Books 

978-9963-51-671-

1 

BIOLOXÍA E 

XEOLOXIA 

3 ESO.Bioloxía e Xeoloxía. 

Proxecto Saber Facer. Serie 

Observa 

Santillana-

Obradoiro 

978-84-9972-281-

8 

LENGUA 

CASTELLANA 

Lengua castellana y 

literatura 3º ESO 
Vicens Vives 

978-84-682-3042-

9 

FÍSICA Y 

QUIMICA 

 

Física y Química 3º ESO. 

Proyecto Saber Hacer. 

Serie Experimenta. 

Santillana 
978-84-141-0279-

4 

LINGUA 

GALEGA 

 

Lingua e literatura 3º ESO Xerais 
978-84-9914-886-

1 

MATEMATIC

AS ACAD. 

 

Matemáticas orientadas a 

las enseñanzas académicas 

3º ESO. Aprender es crecer 

Edit.Anaya 
978-84-678-5213-

4 

MATEMÁTIC

AS  

APLIC. 

 

Matemáticas orientadas a 

las enseñanzas aplicadas 3º 

ESO. Aprender es crecer 

Edit.Anaya 
978-84-678-5216-

5 
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4º ESO MATERIA TÍTULO EDITORIAL ISBN 

 

LENGUA 

CASTELLANA 

Lengua Castellana y Literatura. 4º 

ESO. Proyecto Saber Hacer. 

Serie Libro Abierto 

Santillana 978-84-680-3043-2 

LINGUA 

GALEGA 
Lingua e Literatura 4º ESO Xerais 978-84-9121-024-5 

INGLÉS 
New English in Use 4 Student´s 

Book 
Burlington Books 978-9963-51-678-0 

BIOLOXÍA E 

XEOLOXÍA 

Bioloxía e Xeoloxía. Proxecto 

Saber Facer. Serie Observa. 

Santillana 

Obradoiro 
978-84-9972-709-7 

XEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Historia. Serie Descubre. 

Proxecto Saber Facer. 

Santillana-

Obradoiro 
978-84-9972-713-4 

FÍSICA E 

QUÍMICA 

Física y Química. 4º ESO. Serie 

Investiga. 
Santillana 978-84-680-3790-5 

CIENCIAS 

APLICADAS 

Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Profesional 4º ESO. Serie 

Investiga 

Santillana 978-84-680-3793-6 

MATEMÁTICAS 

ACAD. 

Matemáticas orientadas a las 

enseñanzas académicas 4º ESO. 

Aprender es crecer 

Anaya 978-84-698-1069-9 

MATEMATICAS 

APLIC. 

Matemáticas orientadas a las 

enseñanzas aplicadas 4º ESO. 

Aprender es crecer 

Anaya 978-84-698-1072-9 

LATIN Latín 4º ESO Casals 978-84-218-6111-0 

FRANCÉS Parachute 4. Livre de l’éléve 
Santillana 

Francais 
978-84-9049-187-4 

TECNOLOXÍA Tecnología 4. Serie construye Santillana 978-84-680-3019-7 

 

 
 

 

 



         PROGRAMACÍÓN XERAL ANUAL 2020/21 IES PLURILINGÜE PEDRA DA 
AGUIA 
 

24 
 

1.4.14.- Continuar co desenvolvemento do Plan de Autoprotección 

Como complemento do Plan de autoprotección escolar e das medidas de 

seguridade, preténdese: 

 

-  Colaborar co Equipo de Protección Civil do concello de Camariñas  e 

se a situación mellora para volver a realizar un simulacro de evacuación 

de todo o alumnado e profesorado.  

 

2.- Horario xeral no IES*(MODIFICADO NO ANEXO VII, páxina 57) 

 

2.1.- Horario xeral do instituto. 

O horario xeral do Instituto, aprobado polo Consello Escolar do centro 

reunido o día 2 de xullo de 2020 para o  curso escolar 2020/21 é o 

seguinte: 

 

2.2.-Horario lectivo do centro: 

 O horario da xornada escolar durante o que se desenvolven as 

clases é o seguinte: 

 

 MAÑÁS: De 8.45 a 14.25     

 TARDES: Martes de 16.30 a 18.10 

 

 Distribución das sesións: 1ª sesión :              de 8.45 a 9.35 

. 2ª sesión:   de 9.35 a 10.25 

. Tempo de lecer 3º e 4º ESO: de 10.25 a 

11.10 

. 3ª sesión:   de 10.25 a 11.10 

. Tempo de lecer 1º e 2º ESO: de 11.10 a 

11.55 

. 4ª sesión:   de 11.10 a 11.55 

. 5º sesión:                          de 11.55 a 12.45 

. 6ª sesión:   de 12.45 a 13.35 

. 7ª sesión:   de 13.35 a 14.25 
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Ademais, os martes pola tarde haberá 2 sesións: 

. 8ª sesión:   de 16.30 a 17.20 

. 9ª sesión:  de 17.20 a 18.10 

 

 Durante o curso escolar 2020/21 poderán desenvolverse as actividades 

complementarias e/ou extraescolares que programadas e aprobadas 

polo Consello Escolar na PXA e estarán condicionadas á situación 

provocada pola COVID-19. 

As actividades do programa “PROA”, en caso de concedelo levaranse a 

cabo nas tardes dos luns e xoves. Este horario poderá ser modificado 

según as circunstancias do centro.  

 

2.3.-Horario de apertura do centro e de atención ao público: 

       O centro permanecerá aberto durante o horario lectivo sinalado, 

establecéndose tamén durante os períodos lectivos do curso un horario 

específico das oficinas administrativas do Instituto para a atención ao 

público polas mañás (de 9 a 14 horas). 

O centro permanecerá aberto ata as 18:00 horas  todos os días da 

semana. Este horario de apertura poderá ser ampliado  cando haxa 

algunha actividade. 

  

 Períodos vacacionais: 

Durante o mes de xullo abrirase (en horario de mañá, de 10 a 13.30 

horas) con todo o persoal non docente, e procurando a presenza  dun 

membro do equipo directivo. 

 Habilítase o mes de agosto como período de vacacións do persoal. 

.- Días non lectivos: 

Ademais dos períodos vacacionais pertinentes que establece o 

calendario escolar  (Orde do 25 de xuño de 2020) e os festivos 

declarados pola Consellería de Traballo da Xunta de Galicia,o noso 

centro solicitou o luns 2 de novembro de 2020 e o venres 23 de abril de 

2020 (día escollido como festivo local no concello). 
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 2.4.-Horario dos profesores: 

 

Os titores de nivel que forman parte do Departamento de Orientación 

terán unha hora semanal de reunión coa  Orientadora a efectos de 

coordinación . 

Nos horarios individuais aparecerán: 

- Horas de docencia, grupos e materias. 

-Gardas do tempo de lecer. Habera 2 profesores/as cada recreo, 1 

profesor de garda de clase e 1 profesor de garda da biblioteca.  

As gardas de entradas e saídas do alumnado serán controladas 

polo equipo directivo(equivalencia 3 gardas de entrada ou saída por 

1 hora) 

 -Gardas de clases. 1 profesores/as  en cada sesión agás na primeira e 

última hora que haberá 2 profesores. 

 - @s Xefes/as dos Departamentos teñen unha redución semanal de 

1 hora. 

- Todos os profesores/as completan un horario de 23 horas semanas 

fixas no centro. Estas horas serán o resultado de totalizar as horas de 

docencia, as gardas e titoría de pais.  

Os horarios dos profesores e as quendas de gardas de horas de clase e 

de tempo de lecer están expostos na  sala de profesores e na Xefatura 

de Estudos. 

 

2.5.- Horarios do alumnado. Criterios pedagóxicos. 

 

- O tempo de lecer será un de 45 minutos. 

  As diferentes áreas alternaranse nos horarios, de xeito que non haxa máis  

dunha sesión diaria,agás na área de Tecnoloxía, na que se poderán agrupar 

dúas sesións, sempre que sexa posible. 
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- Diariamente, polo tanto, resultan 7 sesións de 50 minutos, distribuídas 

así: 

      .1ª sesión :              de 8.45 a 9.35 

. 2ª sesión:   de 9.35 a 10.25 

. Tempo de lecer 3º e 4º ESO: de 10:25 a 

11:10 

. 3ª sesión:   de 10.25 a 11.10 

. 4ª sesión:   de 11.10 a 11.55 

. Tempo de lecer 1º e 2º ESO: de 11.10 a 

11.55 

. 5ª sesión:   de 11.55 a 12.45 

. 6ª sesión:   de 12.45 a 13.35 

. 7ª sesión:                          de 13.35 a 14.25 

 

Ademais, os martes pola tarde haberá 2 sesións: 

. 8ª sesión:   de 16.30 a 17.20 

. 9ª sesión:  de 17.20 a 18.10 

        

- Na área de CCNN e Bioloxía e Xeoloxía, e Física e Química haberá 

como mínimo unha sesión semanal para cada grupo no laboratorio. 

 

-Sempre que sexa posible e a organización horaria do Centro o permita, 

evitarase a impartición da área de Educación Física na primeira hora da 

tarde dos martes. 

 

- Entre as medidas de atención á diversidade considérase prioritaria a 

formación de grupos reducidos. 

 

2.6- Calendario de reunións. 

 

As xuntanzas dos órganos colexiados que se consideren 

necesarias para un mellor funcionamento do centro convocaranse 

ordinariamente polas tardes dos xoves a partir das 16:30 combinando 

de forma presencial e virtual, segundo se considere máis oportuno. 
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A principio de curso levaranse a cabo reunións dos equipos docentes 

por niveis, despois de realizada a avaliación ou exploración inicial por parte do 

profesorado das distintas materias. 

As sesións de avaliación trimestral marcaranse nos días da semana 

anterior á entrega de notas. O calendario aparece recollido no plan  de 

avaliación aprobado  polo Claustro. 

 

*2.6- Modificación de horario aprobado pola Xefatura 

Territorial.(recollido no anexo VII) 

Xa tiñamos solicitado dende o mes de agosto a modificación de horario do 

centro para retirar a tarde do martes e integrar ese horario na xornada de 

mañá. Esta solicitude foi concedida pola Xefatura Territorial no mes de 

decembro polo tanto púxose en marcha no mes de xaneiro de 2021. 

O horario dende o mes de xaneiro é o seguinte>. 

De luns a xoves de 8:30 a 14:45 horas 

E os venres de 8:30 a 14:20 
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3.- Servizo de transporte escolar 

 

 Unha vez rematado o curso anterior, non se prevé a necesidade de 

novas paradas, aos efectos de organización do servizo do transporte escolar 

para o curso seguinte.  

 Realízase unha xuntanza cos responsables das empresas a comezo de 

curso para revisar o número de alumnos/as que viaxa en cada autobús e as 

normas de funcionamento, o horario de saída das cabeceiras de ruta, tratando 

de axustalo de forma que os/as rapaces/as teñan o mínimo tempo de espera 

no patio antes da hora de apertura das portas do instituto.  Para conseguir este 

obxectivo, ningún autobús debe saír da cabeceira de ruta antes deste horario. 

En todo caso, os transportistas procurarán a chegada dos autobuses ao centro  

non  máis de cinco minutos antes do comezo das clases.En total son 158 

alumnos que fan uso do servizo de transporte escolar. Neste curso 2020/21 por 

primeira vez contamos cunha acompañante en cada liña de transporte. 

 

Itinerarios 

 

Cabeceiras de ruta 

 

Hora de 

 

Empresa 

Nº alumnos 

 

1 

 

SANTA MARIÑA 

 

8.15 

 

AUTOS FONDO E HIJOS, S.L 
9 

 

2 

 

A DEVESA 

 

8.25 

AUTORCARES FACAL, S.L. 
15 

 

3 

 

CAMELLE-PORTO 

 

8.30 

AUTORCARES FACAL, S.L. 
11 

 

4 

 

AROU 

 

8.25 
AUTORCARES FACAL, S.L. 14 

 

5 

 

TUFIÓNS 

 

8.25 
AUTOCARES FACAL, S.L. 27 

 

6 

 

CAMARIÑAS-BURÍA 

 

8.20 

AUTORCARES FACAL, S.L. 
32 

 

7 

 

CAMARIÑAS-

 

8.20 

AUTORCARES FACAL, S.L. 
24 

 

8 

 

CAMARIÑAS-LONXA 

 

8.20 

AUTOCARES LÓPEZ E HIJO, 

S.L. 
29 
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4.- Datos do centro: alumnado, profesorado e personal non docente. 

 

 4.1.-CLAUSTRO DE PROFESORES: ÓRGANOS DE COORDINACIÓN, 

CARGOS E FUNCIÓNS. 

 

Formado por  25 profesores/as, pertencentes 22 deles ao corpo de PES, 

2 ao de MESTRES e 1 profesor de Relixión(compartida co IES Fernando 

Blanco de Cee e o IES Ramón Caamaño de Muxía). A mestre de pedagoxía 

terapéutica(ao noso centro vén os martes) compartida co CPI Eugenio López 

de Laxe e IES Terra de Soneira. 

A maiores contamos con dous profesores de ARCO concedidos que son 

da especialidade de matemáticas(Cristian Ramos) e lingua estranxeira 

inglés(Laura Vázquez) 

 

 

BIOLOXÍA 
Fabiola Guadalupe Cobián 

Muñoz 

Xefa de Departamento   

Coordinadora EDIXGAL           

CIENCIAS SOCIAIS Susana Álvarez Martínez Coordinadora de Biblioteca              

  Jacobo Benjamín Santos Solla Xefe de Estudos 

  María Isabel Méndez Castiñeira Xefa de Departamento             

EDUCACIÓN FÍSICA Bruno Montero Rodríguez Xefe de Departamento  

      

EDUCACIÓN 

PLÁSTICA 
Francisco Javier Brey Ferreiro 

Xefe de Departamento 

Coordinador de Actividades 

Extraescolares 

FÍSICA E QUÍMICA Adela Coello Torres Secretaria 

  Laura Arboleda Clemente 
Xefa de Departamento         

Titora 2ºB 

FRANCÉS María José Varela Liñares 
Xefa de Departamento. 

Equipo Biblioteca 
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INGLÉS Stella Joy Esterson 
Coordinadora Sec. Plurilingüe               

Xefa de Departamento 

  Berta Toja García  Titora 4º B 

  Rebecca Johnson Auxiliar de conversa 

LINGUA CASTELÁ 

E LITERATURA 
Silvia Facal Imia Xefa de Departamento 

  María Isabel Rodil López Titora 1ºB 

LINGUA GALEGA E 

LITERATURA 
Alexandra Recarey Cancela 

Xefa de Departamento 

Titora 1ºA 

  Xosé Abelleira del Río 
Coord. De Dinam. Ling. 

Titor 2º B 

MATEMÁTICAS 
Francisco José González 

Vázquez 
 Titor 4º A  

  Raquel Bouza Pico 
Xefa de Departamento 

Titora 3º A 

  Martín Romarís García Titora 1º C                                

MÚSICA 
Federico Ramón Vázquez de la 

Fuente 

Xefa de Departamento     

Titor 3º B 

ORIENTACIÓN María Benedicta Mouzo Romero Directora               

  José Rodríguez Martínez 
Xefe de Departamento            

Coordinador de Convivencia 

PEDAGOXÍA 

TERAPÉUTICA 
Belén Miñones Bermúdez Pedagoxía Terapéutica 

  Montserrat García Fonte Pedagoxía Terapéutica 

RELIXIÓN Berta Pazo Cuña Xefa de Departamento 

      

TECNOLOXÍA Gema Elena Lois Gómez 
Xefa de Departamento 

Coordinadora TIC 
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4.2.- COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA (CCP) 

 

DIRECTORA: Mª Benedicta Mouzo Romero  

XEFE DE ESTUDOS: Jacobo B. Santos Solla 

XEFES/AS DE DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS: 

           LING. E LIT. GALEGA: Alexandra Recarey Cancela 

LING. CASTELÁ E LIT.: Silvia María Facal Imia 

INGLÉS: Stella Joy Esterson                                                      

 FRANCÉS: Mª José Varela Liñares 

XEOGRAFÍA E HISTORIA: María Isabel Méndez Castiñeira 

MATEMÁTICAS: Raquel Bouza Pico 

FÍSICA E QUÍMICA: Laura Arboleda Clemente 

EDUCACIÓN FÍSICA: Bruno Montero Rodríguez 

MÚSICA : Federico Ramón Vázquez de la Fuente 

PLÁSTICA E VISUAL: Fco.Javier Brey Ferreiro 

TECNOLOXÍA: Gema Elena Lois Gómez 

CIENCIAS DA NATUREZA: Fabiola Guadalupe Cobián Muñoz 

ORIENTACIÓN: José Rodríguez Martínez 

ACTIV. EXTRAESCOL.: Fco. Javier Brey Ferreiro 

 COORD. EDL: Xosé Abelleira del Río 

 COORD . BIBLIOTECA: Susana Álvarez Martínez 

 COORD. TIC: Gema Elena Lois Gómez 

 PT: Mª Belén Miñones Bermúdez 

 

 

Os criterios para a designación do Secretario/a establécense na 1ª 

xuntanza da Comisión e son os seguintes: 

1) Voluntariedade dalgún dos integrantes. 

2) O membro de menor idade. 

3) @ secretario@ será designado/a por un curso. 

 

  Durante este curso 2020/21 a secretaria será por ser mebro de 

menor idade e que nunca exerceu a función neste centro: Laura Arboleda 

Clemente. 
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                   4.4.-. PERSOAL AMINISTRACIÓN E SERVIZOS 

             

                ADMINISTRATIVA: Eva María Amado Calvo 

                     SUBALTERNA: Pilar Rey Silva  

                

                PERSOAL LABORAL: Mª Eugenia Castro García 

               Mª Pilar Silva Lema 

               Ana María Vigueret Martínez 

 

      PERSOAL CAFETERÍA: Norma Lema Tajes 

 

     4,5.- ÓRGANOS UNIPERSOAIS. EQUIPO DIRECTIVO. 

 

DIRECTORA:                María Benedicta Mouzo Romero. 

XEFE DE ESTUDOS:    Jacobo Benjamín Santos Solla.    

SECRETARIA:               Adela Coello Torres. 

 

4.6.- CONSELLO ESCOLAR. 

 

De acordo cos resultados da última renovación parcial de novembro do 

2018, e coas baixas ou ausencias producidas nos distintos sectores, o 

Consello Escolar neste curso queda constituído polos seguintes 

membros: 

 

- Equipo directivo. 

-Representante da ANPA: A determinar. 

- Representante do Concello: Begoña Tajes 

 - Profesores/as:                                                    

      Gema Lois Gómez 

Susana Álvarez Martínez 

Mª Belén Miñones Bermúdez 

Francisco Javier Brey Ferreiro 

Bruno Montero Rodríguez 

 



         PROGRAMACÍÓN XERAL ANUAL 2020/21 IES PLURILINGÜE PEDRA DA 
AGUIA 
 

34 
 

 

- Alumn@s :  Andrés Parga González  

   Laura Sar Mouzo 

          

    

- Pais e nais:   María Amalia González Ameijenda 

     

- Persoal adm. e servizos:  Mª Eugenia Castro García 

 

5.- Programa anual de actividades complementarias e extraescolares. 

 ACTIVIDADES PARA TODO O CENTRO. 

 Por seguridade, e a non ser que a situación mellore coa pandemia 

COVID-19 que estamos vivindo, o centro non realizará actividades 

extraescolares este curso para o alumnado do centro durante o horario lectivo 

salvo posiblemente a participación no Programa de Froitas Frescas. 

 ACTIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS. 

Dada a situación excepcional que estamos a vivir este curso escolar 

2020/21 a gran maioría dos departamentos suspenden as actividades previstas 

por razóns de seguridade. 

Hai de todas maneiras algunhas actividades dos departamentos que se 

recollen no programación de actividades que, se a situación o permite, 

celebraranse tanto en horario lectivo como en horario extraescolar, e 

participarán nelas os cursos ou grupos que os departamentos determinen, 

aparecendo recollidas tamén nas súas correspondentes programacións 

didácticas. 
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6.- Organización, funcionamento e horario da biblioteca. 

 

A.1.- Xestión da biblioteca 

     

  No centro, a biblioteca debe seguir manténdose como un servidor 

de recursos, tanto para o profesorado como para o alumnado, cubrindo 

non só as necesidades do currículo senón erixíndose tamén nun 

elemento que promova as competencias claves do alumnado e, sobre 

todo, que constitúa un xestor dos propios intereses persoais dos 

estudantes, das súas demandas e das súas necesidades (aprender a 

aprender).   

 

. O eixe central para este curso, xirará arredor do tema de “a biblioteca, un 

viveiro de cidadanía” no que integrar propostas que debido á COVID19 

quedaran sen desenvolver no pasado curso. A biblioteca continuará a ser, por 

tanto, un espazo común, de convivencia e con énfase na diversidade e 

inclusión. En definitiva, un espazo funcional e vivo mesmo en tempos de 

corentena, valéndose das novas tecnoloxías se for preciso, e dun protocolo de 

prevención dos contaxios por covíd 19 vinculado co aplicado en todo o centro. 

    

 OBXECTIVOS  

- Sensibilizar coa idea da lectura como forma de acadar a liberdade 

intelectual e como conformadora do pensamento crítico.  

- Contribuir ao hábito lector desde as distintas áreas, desenvolvendo 

bibliotecas de aula con contidos específicos que resulten atractivos ao 

alumnado, e que mostren que o coñecemento tamén se adquire cunha 

actitude activa mediante a lectura (aprender a aprender), e non só co 

discurso elaborado do profesorado durante as sesións semanais. 

-Crear e fomentar nos nenos e mozos o hábito e o pracer da lectura, en 

distintos soportes e sobre diferentes ámbitos e de empregar as bibliotecas ao 

longo de toda a súa vida.  

-Organizar e levar a cabo un programa articulado de promoción da lectura 
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por niveis  tendo en conta a diversidade. É fundamental a coordinación entre 

a biblioteca e as distintos departamentos para facilitar a creación de 

itinerarios lectores entre o alumnado. Neste senso, haberá que coidar 

especialmente a oferta de fondos axeitados a alumnado con NEAE. 

-Promocionar a lectura entre toda a comunidade educativa. Continuar con 

iniciativas como As mochilas viaxeiras ou os xa consolidados Clubs de 

Lectura de alumnado e adultos que permite socializar a lectura. 

-Promover o emprego e o gozo da biblioteca.  

-Promocionar os recursos de lectura a través da páxina web, do blog...e 

valorar as posibilidades do uso dunha rede social segura, accesible tanto 

para o alumnado e o profesorado, como para as familias. 

 

ORGANIZACIÓN E XESTIÓN 

- Intentar que o alumnado recén chegado ao centro se involucre desde o 

inicio na biblioteca. Durante este curso non será posible por motivos sanitarios, 

mais de cara ao que vén, talvez este alumnado teña vontade de sumarse ao 

voluntariado se se familiariza con este espazo. 

- Continuar a colaboración con institucións externas, como o Concello de 

Camariñas e outras asociacións (IGAXES3, Cruz Vermella, ARELAS...) 

estudando posibilidades no marco do protocolo Covid. 

- Promoción e dinamización do traballo interdisciplinar e do uso da BE 

como un espazo de estudo e traballo para calquera área, dotado dos recursos 

e fondos que os mesmos departamentos vaian suxerindo para lograr este 

obxectivo e facilitando un sistema de reserva do espazo online. 

- Apostar por unha biblioteca e centro inclusivo mellorando a sinalética para 

toda a comunidade escolar mediante o uso de pictogramas (ARASAAC) 

 -  Continuar cos programas de formación de alumnado usuario da BE, 

como unha canle para a adquisición da Competencia Dixital, que 

contempla a habilidade no tratamento da información, axudando ao 

alumnado a desenvolverse nas diversas áreas impartidas no centro, e 

contemplar un apartado específico para o traballo con medios de 

comunicación, o punto de vista e as fake news. 



         PROGRAMACÍÓN XERAL ANUAL 2020/21 IES PLURILINGÜE PEDRA DA 
AGUIA 
 

37 
 

- Animar aos departamentos didácticos a programaren tarefas a desenvolver 

na BE e con recursos disponibles nela, facendo uso do calendario de 

reserva previsto. 

- Dar continuidade á formación de alumnado usuario para o seu 

coñecemento da CDU, uso do catálogo autonomamente e tamén, contemplar a 

alfabetización dixital facendo fincapé no ámbito ALFIN/AMI, contemplando un 

apartado específico para o traballo con medios de comunicación, o punto de 

vista e as fake news. 

- Manter, de ser posible, os  Clubs de Lectura Arao, para alumnado e familias,  

- Apostar pola “Hora de Ler” para todo o instituto. Valorarase a continuidade 

da hora semanal con carácter rotativo ao longo do ano, tal e como se realizou 

no pasado curso 2019-2020.  

- Programar encontros con autores e autoras, ben en persoa ben a través de 

videoconferencias. 

- Adquirir fondos adaptados a alumnado con necesidades especiais de 

aprendizaxe (Asperger, TDAH, deficiencia visual limitada…) en colaboración co 

dpto. de Orientación e con atención ás indicacións da PT do instituto. 

- Continuar coa implementación de fondos específicos sobre diversidade e 

igualdade 

- Apostar por unha biblioteca e centro inclusivo mellorando a sinalética para 

toda a comunidade escolar mediante o uso de pictogramas (ARASAAC) 

- Coidar, por parte da Biblioteca, en todas as súas comunicacións o uso dunha 

linguaxe inclusiva como un recurso para xerar realidades favorecedoras 

dunha integración e igualdade máis efectiva. 

- Adaptar o espazo da biblioteca escolar ás medidas preventivas da Covid19 

na “nova normalidade” e de acordo coas directrices do centro educativo. 

- Crear material divulgativo coas recomendacións sanitarias a ter en conta 

dentro da BE (empréstimo, devolucións, distancias...) 

- Contemplar o uso de videoconferencias para certas actividades como 

lecturas ou sesións de club de lectura. Tamén visitas de autores/as ou 

conferencias. 
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7.- Programa de formación do profesorado 

 

Neste curso 2020/21 as liñas de actuación propostas para traballar son as dúas 

seguintes: 

1. Integración didáctica das TIC. Traballo colaborativo en rede a través de 

espazos virtuais. Educación dixital 

2. Convivencia escolar e clima da aula. Centros saudables. Relacións coas 

familias. 

 

Os membros do equipo de formación: 

María Benedicta Mouzo Romero 

Jacobo Benjamín Santos Solla 

José Rodríguez Martínez 

Francisco José González Vázquez 

 

 Os obxectivos xerais do plan de formación son: 

Coñecer as posibilidades didácticas das ferramentas TIC que ofrece a 

Consellería. 

Sacar partido ós recursos físicos do centro, incorporando ás clases as citadas 

ferramentas e outras complementarias. 

 Elaborar recursos orientados ó emprego desas ferramentas e, en último termo, 

a unha evolu 

Avanzar nun modelo educativo baseado na coeducación. 

 Promover valores e actitudes inclusivas e normalizadoras respecto da 

orientación sexual e as identidades de xénero favorecendo o comportamento 

non discriminatorio. 

 Impulsar unha orientación académica e profesional libre de estereotipos 

Fomentar e promover a práctica da actividade física e hábitos saudables en 

xeral durante o horario lectivo 

Van seguirse 2 itinerarios: 

Itinerario 1 : Ferramentas para a creación e traballo de contidos e programas 

educativos no que se vai desenvolver as seguintes actividades formativas:  
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 Curso(26/10/2020 a 11/12/2020) Formación TIC ás familias.  

o Obxectivos: 

 Formar no uso correcto dos dispositivos electrónicos 

 Coñecer as ferramentas institucionais que o alumnado 

emprega no seu quefacer diario. 

 Seminario(29/10/2020 a 25/02/2021). Educación Virtual na aula. 

o Obxectivos: 

 Coñecer as distintas posibilidades didácticas dunha 

comunidade virtual educativa 

 Crear e xestionar unha comunidade didáctica virtual 

educativa 

 Crear ou integrar contidos en E-Dixgal 

 

Itinerario 2: Colaboración igualitaria en actividades educativas e lúdico-

motrices: Diversidade de afectos, roles e identidades no que se van 

desenvolver as seguintes actividades formativas: 

Seminario(18/02/2021- 26/03/2021). A diversidade de xénero nas actividades 

educativas e lúdico-motrices. 

 Obxectivos: 

o Impulsar modelos igualitarios nas relacións afectivo sexuais. 

o Promover valores e actitudes inclusivas e normalizadoras 

respecto da orientación sexual e as identidades de xénero 

favorecendo o comportamento non discriminatorio. 

o Consolidar o enfoque de xénero e das mulleres na actividade 

académica, científica, tecnolóxica e de innovación. 

 

8.- Solicitude de diversos programas 

 

 Solicitude do Programa de Froitas Frescas para os meses de  

decembro de 2020(comezo o día 9 de decembro de 2020) e maio de 

2021(comezo o 24 de maio de 2020). 

 

 Solicitude do Clube de Lectura. 
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 Solicitude do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares. 

 

 Solicitude de Contratos-Programa nas modalidades que sinalamos a 

continuación:  

o IGUÁLA-T 

o Promoción da actividade física en horario lectivo 

 

 Solicitude da Iniciativa ARCO nas seguintes liñas: 

o Liña 2 para 1º ESO: especialista en Pedagoxía Terapéutica 

o Liña 3 para 4º ESO: especialista no ámbito científico-matemático 

 

 Plan Proxecta: 

o 02.PDC(proxecto deportivo de centro)- CENTROS ACTIVOS E 

SAUDABLES 

Queremos fomentar prioritariamente hábitos saudables nos nosos 

rapaces e dentro deste item seguimos por 4º ano consecutivo 

participando este curso 2020/21 en colaboración co concello de 

Camariñas no programa DAFIS (Datos sobre a Valoración da 

Condición Física Saudable), unha ferramenta elaborada ó amparo 

do PLAN GALICIA SAUDABLE promovido pola Xunta de Galicia e 

coordinado pola Secretaría Xeral para o Deporte, para facilitarlle ós 

profesionais do ámbito da actividade física e do deporte a valoración da 

condición física dos seus alumnos/as, deportistas e da ciudadanía en 

xeral que participa en iniciativas vinculadas á práctica da actividade 

física e deporte. Os protocolos de valoración da condición física 

saudable contemplados en DAFIS pretenden medir aquelas cualidades 

físicas e psicomotoras que está demostrado científicamente que gardan 

relación coa saúde e permite coñecer en que estado físico se atopa a 

persoa para decidir cales son os aspectos que necesitan melloras e 

cales non. Esta valoración é fundamental para coñecer e facer un 

seguimento dos seus valores de condición física, a partir dos cales 

poder diseñar actuacións adaptadas ás súas necesidades. 
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Galicia Saudable, no marco do “Plan Proxecta” da Consellería de 

Cultura, Eduación e Ordenación Universitaria, está implementando tres 

programas educativos(Xogade, Máis e Mellor Actividade Física e 

Proxecto Deportivo do Centro) entre o alumnado galego co obxectivo de 

que adquiran e consoliden unha vida activa e saudable. Unha das 

actuacións contempladas nestes programas educativos é a valoración 

da condición física saudable do alumnado. 

o 30. Quérote+ 

o 39. Educación Patrimonial 

 

9..- Anexos 

 

Anexo I. Proxecto de fomento do uso do galego: Proxecto Lingüístico do 

centro curso 2020721. Addenda 

 

a) B.3.- DISTRIBUCIÓN LINGÜÍSTICA CURRICULAR. 

De acordo coa normativa disposto no decreto 79/2010 en educación 

secundaria obrigatoria cómpre indicar o seguinte: 

1. Impartiranse en galego as materias de Ciencias sociais, xeografía e 

historia, Ciencias da natureza e Bioloxía e xeoloxía, e en castelán as 

materias de Matemáticas, Tecnoloxías e Física e química. 

 

2. Cada centro educativo decidirá a lingua en que se impartirá o resto de 

materias de cada curso, garantindo que as materias en galego e en 

castelán se distribúen na mesma porcentaxe de horas semanas, sen 

prexuízo do disposto sobre a impartición de materias en linguas 

estranxeiras. 

3. Os materiais e libros de texto das materias impartidas en galego e en 

castelán estarán redactados na lingua en que se imparta a materia. 
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Partindo da consideración de que o centro educativo recibe a denominación de 

Plurilingüe, en 1º da ESO impartirase a todo o alumnado a materia de 

Educación Plástica e Visual de 1º ESO e 3º ESO,Hábitos Saudables de 2º ESO 

e Xeografía e Historia de 4º ESO. 

Neste curso 2020/21 temos 1 alumno de 3º ESO e 1 alumno de 4º ESO  

exento  en Lingua Galega por proceder dun sistema educativo 

estranxeiro. 

En relación ao mencionado anteriormente, a distribución de horas de 

lingua galega e castelán nos diferentes cursos queda establecida da 

seguinte forma: 

1º ESO 

LINGUA CASTELÁ - 14 HORAS LINGUA GALEGA - 14 HORAS 

EDUCACIÓN PLÁSTICA – PLURILINGÜE(INGLÉS) 

 

MATERIA HORAS IDIOMA 

Bioloxía 4 Galego 

Inglés 3 Inglés 

Francés 2 Francés 

Xeografía e Historia 3 Galego 

Educación Física 2 Castelán 

Lingua Castelá 4 Castelán 

Lingua Galega 4 Galego 

Matemáticas 5 Castelán 

Ed. Plástica e Visual 2 Inglés 

Oratoria 1 Castelán 

Programación 1 Galego 

Reforzo Matemáticas 2 Castelán 

Relixión 1 Galego 

Valores Éticos 1 Galego 
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2º ESO 

LINGUA CASTELÁ - 14 HORAS LINGUA GALEGA - 14 HORAS 

HÁBITOS SAUDABLES – PLURILINGÜE(INGLÉS) 

 

MATERIA HORAS IDIOMA 

Física e Química 3 Castelán 

Inglés 3 Inglés 

Francés 2 Francés 

Xeografía e Historia 3 Galego 

Educación Física 2 Galego 

Hábitos Saudables 1 Inglés 

Lingua Castelá 3 Castelán 

Lingua Galega 3 Galego 

Matemáticas 5 Castelán 

Música 2 Galego 

Reforzo Lingua Galega 2 Galego 

Relixión 1 Galego 

Valores Éticos 1 Galego 

Tecnoloxía 3 Castelán 
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3º ESO 

LINGUA CASTELÁ - 13 HORAS LINGUA GALEGA - 14 HORAS 

EDUCACIÓN PLÁSTICA – PLURILINGÜE(INGLÉS) 

1 ALUMNO EXENTOS EN LINGUA GALEGA 

 

MATERIA HORAS IDIOMA 

Bioloxía e Xeoloxía 2 Galego 

Inglés 3 Inglés 

Xeografía e Historia 3 Galego 

Educación Física 2 Castelán 

Educación Plástica e Visual 2 Inglés 

Física e Química 2 Castelán 

Lingua Castelá 3 Castelán 

Lingua Galega 3 Galego 

Matemáticas 4 Castelán 

Música 2 Galego 

Cultura Clásica  2 Galego 

Relixión 1 Galego 

Valores Éticos 1 Galego 

Tecnoloxía 2 Castelán 

Francés 2 Francés 
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4º ESO 

LINGUA CASTELÁ – 19 HORAS LINGUA GALEGA - 22 HORAS 

XEOGRAFÍA E HISTORIA – PLURILINGÜE(INGLÉS) 

ITINERARIO 1 CON BIOLOXÍA E FÍSICA E QUÍMICA 

ITINERARIO 2 CON ECONOMÍA E LATÍN  

ITINERARIO 3 CON CAAP E IAE 

 

MATERIA HORAS IDIOMA 

Bioloxía e Xeoloxía 3 Galego 

Inglés 3 Inglés 

Francés 3 Francés 

Xeografía e Historia 3 Inglés 

Economía 3 Castelán 

Educación Física 2 Galego 

Educación Plástica e Visual 3 Castelán 

Física e Química 3 Castelán 

TICs 3 Galego 

Latín 3 Galego 

Lingua Castelá 3 Castelán 

Lingua Galega 3 Galego 

Matemáticas 4 Castelán 

Música 3 Galego 

Relixión 1 Galego 

Valores Éticos 1 Galego 

Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional 3 Castelán 

Iniciación á Actividade Emprendedora e Prof. 3 Galego 
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Anexo II PEC: Plan de convivencia e Normas de organización e 

funcionamento do centro. 

 

De acordo coa aplicación da nova Lei de Ordenación Educativa, o centro 

irá adaptando o proxecto educativo e as programacións docentes 

correspondentes  ao contido curricular destas ensinanzas. Polo que, no 

exercicio de autonomía pedagóxica que contempla a LOMCE, cómpre a 

revisión e a adecuación do PEC neste curso 2020/21. 

En relación ao plan de convivencia e as normas de organización e 

funcionamento foron modificadas no curso 2026/17 tendo en conta o Decreto 

8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, 

de convivencia e participación da comunidade educativa en materia da 

convivencia escolar e a Estratexia galega de convivencia escolar 2015/20 que 

inclue o I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de 

Galicia 2016-20. 
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Anexo III. Plan anual de lectura curso 2020/21: Fomento da lectura e 

proxecto lector do centro. 

 Actividades a realizar: 

 1.- Actualización do Proxecto Lector do Centro e o Itinerario Lector 

conectando a biblioteca cos departamentos didácticos do centro educativo.e 

convidando a dinamizar as fondos.  

Deste xeito, as lecturas escollidas para este curso desde o Dpto. de Lingua 

Galega Biblios na Aula, reconvertidas en caixas illadas para dar servizo e 

facilitar a corentena dos seus: 

1ºESO 

Costas, Ledicia: Esmeraldina, a pequena defunta. Ed. Xerais 

Canosa, María: O neno inverno. Ed. Galaxia 

Casalderrey, Fina e Castro, Francisco: O neno can. Ed. Xerais 

2ºESO 

Costas, Ledicia: A balada dos unicornios. Ed. Xerais 

Canosa, María: O neno inverno. Ed. Galaxia 

Costas, Ledicia: Escarlatina, a cociñeira defunta. Ed. Xerais e Dávila, Bertya: A 

pel do mundo, ed. Galaxia 

3ºESO 

Miranda, Xosé: Pel de Lobo. Ed. Xerais 

Neira Cruz, X. Antonio: Valdemuller. Ed. SM 

Carballude, Pepe: Marxinados. Ed. Galaxia 

4ºESO 

Risco, Vicente: O porco de pé. Ed. Galaxia 

Alexandre, Marilar: A cabeza da medusa. Ed. Xerais 

Cajaraville, H.: O segredo da casa de Formoso. Ed. Oqueleo 
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E as lecturas escollidas desde o departamento de Lingua Castelá son as 

seguintes: 

1ºESO 

Dahl, Roald: Las Brujas. Ed. Loqueleo 

Lalana, Fernando: La maldición de bronce. Ed. Alfaguara 

López, Nando: La foto de los diez mil me gusta Ed. SM / Alonso, M.: No mires a 

la luna a través del cristal. Ed. Alfaguara juvenil 

 

2ºESO 

Homero: La Odisea, ed. Almadraba (colección Kalafate) 

Lalana, Fernando: Comando Gorki. Ed. Edebé 

Grün, Max von der: Cocodrilos de barrio, ed. Algar (colección calcetín) 

 

3ºESO 

Lalana, Fernando:  Los diamantes de Oberón, ed. SM (col. Gran Angular) 

Don Juan Manuel, El Conde Lucanor, ed. Vicens Vives (clásicos adaptados) 

Martín Gaite, Carmen: Caperucita en Manhattan, ed. Siruela 

 

4ºESO 

Lalana, Fernando: Morirás en Chafarinas, ed. SM (coleción Gran Angular) 

Zorrilla, José: Don Juan Tenorio, ed. Vicens Vives (col. Clásicos Hispánicos) 

Allende, Isabel: La ciudad de las bestias, ed. Debolsillo 

 

2.- Manter, de ser posible, os  Clubs de Lectura Arao, para alumnado e 

familias. 

 

3.- Apostar pola “Hora de Ler” para todo o instituto. Valorarase a continuidade 

da hora semanal con carácter rotativo ao longo do ano, tal e como se realizou 

no pasado curso 2019-2020.  
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4.- Elaboración do “Carné de Lectura” para todo o alumnado, profesorado e 

membros da comunidade educativa que cheguen ó instituto. 

 

5.- Promover a lectura en voz alta como unha actividade voluntaria desde a 

BE durante algún recreo programado e reutilizando fondos de club de lectura 

de anos anteriores. Poden ser lecturas asociadas á temática dunha data 

significativa. Ex. “día da Ciencia en galego”, “día de Rosalía”, “día do 

medioambiente”… 

 

6.- Celebración de diferentes certames literarios e artísticos arredor da 

literatura ou do feito lector. 

 

7.- Programar encontros con autores e autoras, ben en persoa ben a través 

de videoconferencias. 

 

8.- Elaborar folletos dixitais de recomendacións lectoras para longos períodos 

vacacionais. 

 

9.- Ofertar a relación de lecturas do fondo de clubs de lectura aos 

departamentos por se quixeran reutilizar eses títulos para as lecturas 

obrigatorias ou como complemento das distintas materias. 

 

10.-Renovar e ampliar os fondos: libros, filmes, revistas… solicitadas pola 

comunidade educativa. 

 

11.- Valorar poñer en marcha o programa “Acompañamento Lector” e 

retomar as “mochilas viaxeiras” ben as que disponibiliza a Asesoría de 

Bibliotecas ben as que nós puidesemos compoñer para aproximar BE ás 

familias. 
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Anexo IV. Plan Xeral de atención á diversidade 

 

 Liñas de actuación, medidas e/ou programas. 

As medidas a desenvolver  no noso centro son de dous tipos: 

1.- Medidas ordinarias entendendo por estas as que facilitan a adecuación do 

currículo prescriptivo, sen alteración significativa dos seus obxectivos, contidos 

e criterios de avaliación, ao contexto sociocultural dos centros educativos e ás 

características do alumnado, destacando as seguintes: 

a) Adecuación da estrutura organizativa do centro: 

a. Disminución da ratio por clase 

b. Formación de grupos heteroxéneos 

  

b) Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao 

alumnado 

c) Metodoloxía basada no traballo colaborativo a desenvolver en 

grupos heteroxéneos empregando programas que favorezcan a 

inclusión nas diferentes áreas. 

d) Adaptación  de tempos, de instrumentos e procedementos de 

avaliación segundo as necesidades individuais do alumnado partindo 

das súas caracteríticas tendo sempre presente o principio de inclusión 

que debe rexir todo o proceso educativo . 

e) Aula de atención educativa e convivencia e medidas e actuacións 

destinadas á mellora da convivencia. Dentro destas medidas 

priorizarase a actuación directa e individual co alumnado que estea en 

risco, e de forma grupal e preventiva co resto do alumnado mediante 

obradoiros , charlas, etc. 

f) Desdobramentos de grupos, medidas que consiste na redución do 

grupo en determinadas materias,e así facilitar as aprendizaxes. 

g) Reforzo educativo e apoio Reforzo  educativo e apoio do 

profesorado con dispoñibilidade horaria, entendendo así un reforzo 

flexible, impartido por todo o profesorado que conte con horario para 

impartilo,de forma que non se limite a súa impartición ao profesorado 

especialista ( PT/AL) . 
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h) Programas de reforzo na áreas instrumentais básicas, medida 

encamiñada a eliminar as dificultades vencelladas ás áreas 

instrumentais, será impartido cando na avaliación inicials e detecten 

carencias nestas áreas.  

i) Programas de habilidades sociais, teñen por finalidade formar 

nestas técnicas ao alumnado en xeral, para isto levaranse a cabo 

obradoiros específicos impartidos por técnicos especialistas que 

colaboran co centro, e que serán complementados nas titorías co 

asesoramento do departamento de orientación. 

 

2.-Medidas extraordinarias son aquelas dirixidas a dar desposta ás 

necesidades educativas do alumnado con necesidades educativas específicas 

de apoio educativo que requiren modificacións significativas do currículo 

ordinario e suponen cambios esenciais no ámbito organizativo, nos elementos 

de acceso ao currículo ou á modalidade de escolarización. Estas medidas 

precisan da autorización da dirección do centro, do Servizo de Inspección, da 

xefatura territorial ou da dirección xeral, e de ser o caso dun informe do servizo 

de orientación. 

 

  Determinación dos criterios para a organización e distribución dos 

recursos e a aplicación das medidas propostas. 

 

Priorizar: 

a)Redución do nº alumnado por grupos. 

b)Profesorado con disponibilidade horaria para reforzo e apoio educativo ou 

desdobramento de grupos e reforzo nas instrumentais básicas. 

c)Diseño de actividades con diferentes grao de dificultade normalizando na 

aula momentos que se dediquen á realización de actividades diferentes. 

d)Establecer criterios para a configuración de grupos ( nivel de competencia 

curricular, distribución de repetidores,  grupos heteroxéneos) 

e)Posibilidade de crear figura “ Coordinador de pendentes”. 

f)Alumnado con NEAE: 
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 Fixar un calendario de datas, a principio de curso, para la 

coordinación entre os diferentes profesionais que interveñen para dar 

resposta aos alumnos con necesidades educativas. 

 Establecer criterios orientativos para a avaliación e promoción do 

alumnos con necesidades educativas. 

 Elaboración de material variado e adaptado ás necesidades do 

alumnado. 

 Ser flexibles no cumprimento do calendario de realización  e entrega 

de tarefas. 

 

 Concreción das actuacións dos distintos profesionais en relación 

ás medidas deseñadas para o centro. 

 -Profesorado en xeral:  

Coordinación entre grupos para facer un seguimento dos casos que así o 

requiran. 

Planificación e incorporación de recursos e estratexias que permitan ofrecer 

respostas diferenciadas ás diversas necesidades que xurdan. 

Realización de reunións de coordinación entre o profesorado  

Establecemento de criterios para a elaboración e promoción do alumnado con 

necesidades educativas especiais. 

 

 - Profesorado especialista (PT/AL): 

 Atención ao alumnado que presenta necesidades educativas especiais 

según as directrices da avaliación psicopedagóxica. 

 Coordinación co profesorado das áreas con adaptación curricular. 

 Planificación e seguimento do traballo elaborado para o alumnado con 

necesidades educativas. 

 Participar na avaliación inicial do alumnado que accede á educación 

secundaria obrigatoria, e cando cumpra, naquelas sesións de avaliación 

que afecten a alumnos con necesidades educativas especiais. 
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- Departamento de orientación: 

 Valorar as necesidades educativas do alumnado e  deseñar, 

desenvolver e avaliar programas específicos de intervención. 

 Deseñar accións encamiñadas á atención temperá e á prevención de  

dificultades ou problemas de deesenvolvemento ou de aprendizaxe 

derivadas tanto de condicións desfavorables como de altas capacidades 

que presenta o alumnado. 

 Facilitar ao profesorado orientacións metodolóxicas respecto a posibles 

solucións a aplicar 

 Reunión cos titores onde se traballarán os problemas específicos, 

empregando as estratexias e instrumentos que se consideren máis 

apropiadas en cada caso. 

 

 

 Mecanismos de coordinación e colaboración internos así como con 

outras etapas educativas e cos centros adscritos. 

 Os mecanismos organizativos para coordinar dito plan estructuranse a 

través de: 

- Reunión quincenal de titores por nivel co departamento de orientación. 

- Reunión semanal do departamento de orientación. 

- Reunión do profesorado especialista côa orientadora, semanalmente. 

- Outras reunións que están supeditadas ás necesidades do centro como a 

CCP,comisións diversas. 

- Reunións cos centros adscritos.  

 

 Canles de colaboración coas nais, pais ou titores e titoras legais do 

alumnado e cos diferentes servizos externos ao centro. 

- Xornadas de portas abertas para as famílias do novo alumnado 

procedente dos centros adscritos. 

- Reunións coas familias de todo o alumnado ao principio do curso, e ao 

longo do mesmo cando se considen necesarias.  

- Entrevistas persoais cos titores de cada alumno côa periodicidade que 

sexa necesaria. 



         PROGRAMACÍÓN XERAL ANUAL 2020/21 IES PLURILINGÜE PEDRA DA 
AGUIA 
 

54 
 

- Comunicación via correo ordinario ou telefónica de calquera información 

relevante para as famílias. 

- Encontro mensual de nais e pais para posta en común de diversos 

temas que afecten á educación dos seus fillos. 

- Reunións trimestrais do departamento de orientacións cos orientadores 

dos centros adscritos. 

  

 Protocolos para a solicitude e /ou autorización das medidas 

extraordinarias. 

 Para a aplicación das medidas extraordinárias será necesario: 

- Autorización dos pais. 

- Informe psicopedagóxico do alumno. 

- Autorización da dirección do centro educativo. 

- Autorización do Servizo de Inspección Educativa. 

- Autorización da xefatura territorial ou da dirección xeral. 

seguir . 

 

 Avaliación 

Para un axeitado desenvolvemento das medidas adoptadas é preciso 

establecer mecanismos de coordinación co profesorado, para realizar o 

seguimento das medidas que se están levando a cabo, así como dos recursos 

empregados e poder subsanar as dificultades que se presenten e confirmar 

aqueles aspectos que están funcionando axeitadamente. Importante definir e 

establecer as reunións de coordinación. 

As reunións serían: 

- Reunións semanais do Do. 

- Reunións semanais XE/XDO/PT/AL. 

- Reunións CCP. 

- Sesións de avaliación. No boletín rexistrarase o seguimento das medidas. 

Outras reunións que  o equipo docente considere necesario, en función das 

necesidades do momento. 
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Anexo V. Plan de igualdade. Addenda 

 

 Representación de profesorado e alumnado nos distintos  órganos 

de decisión: 

o Consello Escolar: 

- PROFESORADO: 3 profesores e 5 profesoras. 

- ALUMNADO: 1 alumna e 1 alumno. 

- Resto de persoal: 3 mulleres 

 

o Profesorado do centro: 9 profesores e 16 profesoras. 

 

o Escolarización nos distintos curso da ESO: 

 1º ESO: 18 alumnas e 26 alumnos 

 2º ESO: 18 alumnas e 21 alumnos. 

 3º ESO: 21 alumnas e 16 alumnos. 

 4º ESO: 17 alumnas e 21 alumnos. 

              

Neste apartado recollemos as situacións de desequilibrio de xénero que o 

centro ten detectadas e sobre as que habemos de traballar para mellorar e polo 

tanto priorizamos as seguintes accións: 

1.-Promoción dunha orientación laboral e profesional libre de estereotipos de 

xénero. 

2.-Realización de actividades dirixidas a todo o alumnado co gallo das datas 

sinaladas no calendario escolar oficial: 

25 de novembro: día internacional contra a violencia de xénero. 

8 de marzo: día internacional da muller 

3.- Profundizar na realidade LGTBI, traballados en cursos anteriores a través 

de charlas ou obradoiros formatives. 

4.-Actividades específicas sobre obxectivos coeducativos. 
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Anexo VI. Plans e Programas  

 Programa de actividades extraescolares e/ou complementarias 

 

 Plan de Orientación. 

 

 Programa do equipo de dinamización da lingua galega. 

 

 Liñas de actuacións da biblioteca. 

 

 Plan TIC. 

 

 Proxecto Arao. ( 

 

 Programacións didácticas. 

 

1. Matemáticas 

2. Lingua Castelá 

3. Lingua Galega 

4. Inglés 

5. Francés 

6. Xeografía 

7. Ciencias Naturais 

8. Física-Química 

9. Tecnoloxía 

10. Valores éticos 

11. Plástica 

12. Música 

13. Educación Física 

14. Latín 

15. IAE 

16. Relixión 
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Anexo VII.- Modificación da PXA ao longo do curso 

2020/21 

*2.6- Modificación de horario aprobado pola Xefatura 

Territorial. 

Xa tiñamos solicitado dende o mes de agosto a modificación de horario do 

centro para retirar a tarde do martes e integrar ese horario na xornada de 

mañá. Esta solicitude foi concedida pola Xefatura Territorial no mes de 

decembro polo tanto púxose en marcha no mes de xaneiro de 2021. 

O horario dende o mes de xaneiro é o seguinte: 

De luns a xoves de 8:30 a 14:45 horas 

E os venres de 8:30 a 14:20 

A distribución de horario queda da seguinte forma: 

 

HORA 

 

LUNS 

 

MARTES 

 

MERCORES 

 

XOVES 

 

VENRES 

 

HORA 

1ª 

8.30 a 09.45 

     1ª 

       8.30 a 09.20 

2ª 

09.45 a 10.35 

     2ª 

09.20 a 10.10 

3ª 

10.35 a 11.25 

Lecer 

3º e 4º 

Lecer 

3º e 4º 

Lecer  

3º e 4º 

Lecer  

3º e 4º 

Lecer  

3º e 4º 

3ª 

10.10 a 11.00 

4ª 

11.25 a 12.15 

Lecer  

1º e 2º 

Lecer  

1º e 2º 

Lecer  

1º e 2º 

Lecer 

1º e 2º 

Lecer  

1º e 2º 

4ª 

11.00 a 11.50 

5ª 

12.15 a 13.05 

     5ª 

11.50 a 12.40 

6ª 

13.05 a 13.55 

     6ª 

12.40 a 13.30 

7ª 

13.55 a 14.45 

     7ª 

13.30 a 14.20 

 

 



         PROGRAMACÍÓN XERAL ANUAL 2020/21 IES PLURILINGÜE PEDRA DA 
AGUIA 
 

58 
 

*1.4.6.- Modificación do horario das titorías a raíz do cambio da 

proposta matinal 

TITOR/A ALUMNO/AS CURSO HORA DE TITORÍA 

ALEXANDRA RECAREY 
CANCELA 

15 1ºA MERCORES 09.45-10.35 

MªISABEL RODIL LÓPEZ 15 1ºB XOVES 12.15-13.05 

S.MARTÍN ROMARÍS 
GARCIA 

14 1ºC XOVES 11.25-12.15 

LAURA ARBOLEDA 
CLEMENTE 

19 2ºA VENRES 10.10-11.00 

XOSÉ ABELLEIRA DEL RÍO 20 2ºB XOVES 11.25-12.15 

RAQUEL BOUZA PICO 19 3ºA XOVES 11.25-12.15 

FEDERICO VÁZQUEZ DE LA 
FUENTE 

18 3ºB LUNS 10.35-11.25 

FRANCISCO GONZALÉZ 
VÁZQUEZ 

19 4ºA MARTES 10.35-11.25 

BERTA TOJA GARCIA 19 4ºB MARTES 10.35-11.25 

JOSE RODRÍGUEZ 
MARTÍNEZ  

ORIENTADOR  LUNS 13.05-13.55 

 

Esta Programación Xeral Anual contou coa conformidade do Claustro e 

Consello Escolar, que foron informados oportunamente na sesión celebrada o 

día 15 de outubro de 2020   

 

A Ponte do Porto, 15 de outubro de 2020 

A DIRECTORA, 

 

 

 

Asdo.: Mª BENEDICTA MOUZO ROMERO 


