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 CAPÍTULO I

1. PLAN ANUAL
a.b.  Obxectivos  específicos  e  m  edidas  a  desenvolver  para  a  súa  consecución  para  o  curso
académico 2020-2021

OBXECTIVOS ÁMBITO ACADÉMICO E PEDAGÓXICO.

OBXECTIVOS MEDIDAS A DESENVOLVER PARA A SÚA CONSECUCIÓN

1.1. Potenciar a 

calidade da 

ensinanza e a 

mellora dos 

rendementos 

educativos dos 

alumnos, 

contribuíndo ao 

seu éxito escolar 

en función das 

súas capacidades, 

intereses e 

expectativas.

Promover as condicións axeitadas para que poida realizarse a actividade 

docente con normalidade.

Solucionar o máis rapidamente posible as situacións conflictivas que 

poidan provocar alumnado con problemas de comportamento.

Facilitar ao profesorado os recursos que se consideren axeitados para 

favorecer a súa labor e mellorar, polo tanto, a calidade a súa actividade 

docente, sobre todo os recursos relacionados coas TIC.

Aportar información sintética dos resultados das avaliacións en Claustro e 

Consello Escolar.

Instar á Administración para que mellore a oferta educativa do noso 

Centro.

Unificar criterios nos comportamentos. Cada curso recordaremos o 

estabelecido no NOF e faremos as modificacións oportunas en consenso co

Claustro e Consello Escolar.

1.2. Potenciar o 

esforzo e a 

motivación como 

principios 

fundamentais 

para o 

desenvolvemento

persoal e 

académico do 

alumnado.

Facer mención especial de aquel alumnado que, polas súas características 

persoais e académicas, mereza o recoñecemento do seu especial esforzo: 

premios en certames, participación nos Premios Extraordinarios de ESO  e 

Bacharelato, obtención de matrículas de honra na ESO e BAC,... Por outro 

lado, o Centro procurará a información sobre certames e premios aos que 

poida optar o alumnado
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1.3. Favorecer a 

igualdade de 

oportunidades no 

acceso á 

educación.

Promover e exercer medidas de control para que a toma de decisións 

sobre o proceso de ensinanza e aprendizaxe do alumnado se faga baixo os 

principios de igualdade, coherencia e equidade.

Contar co asesoramento do Dpto. de Orientación con relación aos apoios 

do alumnado.

1.4. Fomentar os 

procesos e 

proxectos de 

innovación e 

investigación 

educativa, 

potenciando o 

traballo 

cooperativo do 

profesorado e das

boas prácticas 

docentes.

Dinamizar, favorecer e canalizar as iniciativas, por parte do profesorado, 

que contribuía a mellorar a calidade da ensinanza no Centro, sobre todo as

que estean relacionadas coa innovación, investigación educativa e 

potenciación do traballo cooperativo.

Si aspiramos a que o noso alumnado acade un nivel académico 

determinado, que coñezan e detecten a importancia de traballar en 

equipo, non queda outra opción que a coordinación. Farase a través da 

Comisión de Coordinación Pedagóxica. Os departamentos deben analizar e

revisar os Proxectos Educativos.

Potenciar a adquisición das competencias básicas a través da creación 

dunha estrutura multidisciplinar que anime a un ensino en equipo, 

partillando responsabilidades, e establecendo un clima cooperativo entre 

o profesorado que asegure a coherencia da práctica educativa.

Participación no Plan Proxecta nos programas educativos de Consumópolis

e MeteoEscolas. 

1.5. Impulso e 

apoio á utilización

das Tecnoloxías 

da Información e 

a Comunicación 

no proceso 

educativo e nas 

Apoiar e resaltar a figura da coordinadora TIC e a coordinadora E-Dixgal, 

ofrecéndolle na medida do posible, os recursos materiais e humanos 

necesarios para poder desenvolver con eficacia o seu labor no Centro.

Impulsar a creación de contidos e material didáctico por parte do 

profesorado do Centro.

Impulsar a nosa páxina Web para que sexa un instrumento actualizado e 

válido no día a día, un complemento ao desenvolvemento curricular das 
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relacións entre a 

comunidade 

educativa e co 

entorno, sen 

esquecer as 

fontes 

tradicionais da 

información.

distintas áreas e un escaparate do noso Centro e un medio de información 

a comunidade educativa, apoiando a profesora encargada de subir os 

contidos a páxina web.

Axilizar o mantemento e a solución de avarías e problemas informáticos, 

apoiando o labor da coordinadora TIC

Continuación do sistema de control de faltas ABALAR.

1.6. Potenciar a 

formación do 

profesorado do 

Centro

Fomentar e facilitar a formación do profesorado en cursos relacionados 

coa labor docente, especialmente no manexo da aula virtual.

1.7. Potenciar a 

educación 

plurilingüe no noso

Centro

Participación como centro asociado no proxecto Erasmus +  KA229 

U.M.B.R.E.L.L.A. , que continúa neste curso. Este proxecto ten como 

temática a meteoroloxía e o impacto do cambio climático no planeta. Os 

outros centros involucrados son dos seguintes países: Croacía (centro 

coordinador), Lituania, Romanía, Portugal e España (Gran Canaria)

Ademais deste proxecto Erasmus+, potenciaremos a utilización da 

plataforma eTwinning para o desenvolvemento de proxectos virtuais e 

para contatar com outras institución educativas europeas con vistas a 

realizar posibles intercambios. 

Este curso, inicialmente non se levarán a cabo actividades de inmersión 

lingüística, debido á situación provocada pola pandemia do COIVD-19. Non

obstante, se a situación sanitaria volvese a unha situación normalizada, 

poderíanse retomar estas actividades. 

1.8. Fomentar a 

Biblioteca do 

Centro

Apoiar e resaltar ao Equipo de Biblioteca, ofrecéndolle na medida do 

posible, os recursos materiais e humanos necesarios para poder 

desenvolver con eficacia o seu labor no Centro.

Apoiar a continuidade no PLAMBE e Club de Lectura.
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Propiciar o uso da Biblioteca por parte de todos os membros da 

comunidade educativa: profesorado, alumnado, familias, persoal non 

docente,...

Apoiar e incentivar as actividades planificadas polo profesorado que 

participe en proxectos de dinamización da Biblioteca do Centro.

Fomentar a participación do profesorado en conseguir a utilización da 

biblioteca por parte do alumnado (lecturas obrigatorias, traballos aula-

biblioteca…)

Propiciar a participación do profesorado no Plan Anual de Lectura.

1.9. Orientar 

profesional e 

academicamente 

a alumnos e 

alumnas, así 

como as súas 

familias, para que

as decisións que 

adopten sexan as 

máis beneficiosas,

de acordo aos 

seus intereses 

persoais e as súas 

capacidades.

Apoiar e potenciar o desenvolvemento do Plan de Orientación e Acción 

Titorial do Centro, procurando unha axeitada coordinación entre o Dpto. 

de Orientación e o Equipo Directivo.

Analizar a mellor organización de materias posible, ofertando unha 

estrutura curricular axeitada á orientación académica e profesional do 

alumnado.

Manter a coordinación semanal do profesorado-titor por niveis coa 

orientadora do Centro, co fin de desenvolver convenientemente a Acción 

Titorial no Centro e favorecer a adecuada orientación persoal, académica e

profesional do alumnado. 

1.10. Favorecer as

Actividades 

Extraescolares, 

mellorando na 

planificación e 

coordinación das 

actividades que se

 Se as condicións sanitarias melloraran ao longo do curso, poderíanse 

retomar as actividades extraescolares e complementarias; de momento  

non está prevista a realización das devanditas actividades dada a situación 

de pandemia provocada polo COVID-19, 
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realicen.

1.11. Lograr, 

dentro do plan de 

convivencia, que o 

noso alumnado 

madure no 

recoñecemento da 

igualdade entre 

homes e mulleres

Observancia absoluta dos aspectos salientados nos artigos 9 e 10 da Lei 

7/2004, do 16 de xullo para a igualdade de mulleres e homes (DOG 3 de 

agosto de 2004) han de ser unha guía indispensable na filosofía educativa 

do centro.

Non se admitirán, no noso centro, as desigualdades entre alumnos e 

alumnas sustentadas en crenzas, prexuízos, tradicións ou prácticas 

consuetudinarias transmisoras, directa ou indirectamente, dunha 

distribución estereotipada de papeis entre os sexos ou dunha imaxe de 

dominación dun sexo sobre o outro en calquera ámbito da vida. 

De forma directa, o profesorado non permitirá ningunha forma de 

machismo e de misoxinia que puidese existir no seo da comunidade 

escolar e, nomeadamente, entre nenos e nenas e adolescentes, aplicarán 

activamente principios pedagóxicos de respecto á identidade e á imaxe das

mulleres. 

Continuar coa elaboración do Plan de Igualdade ao longo do curso.

1.12.Acadar os 

obxectivos  

establecidos pola 

normativa no 

referente ao 

emprego do galego

na docencia

Cumprimento coa lexislación vixente e información aos departamentos da 

normativa actual sobre o uso do galego. Neste senso o noso alumnado e 

galego falante nunha porcentaxe superior o 90 %.

1.13. Impulsar 

todo tipo de 

medidas que 

melloren a 

atención á 

diversidade

Que cada alumno/a poida ser atendido segundo as súas necesidades, pode

parecer unha utopía, e pode chegar a selo se non se conta cos medios 

persoais e tecnolóxicos, etc.

Neste momento no noso Centro temos unha oferta de optativas en ESO e 

Bacharelato tendo en conta a petición do alumnado e a dispoñibilidade do 

profesorado existente.
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Apoiaremos e solicitaremos todo o que esté regulado ou sirva para que 

cada alumno acade os obxectivos mínimos establecidos para cada nivel 

educativo. 

Priorizar na organización do Centro, as medidas de carácter xeral que se 

indican na normativa vixente.

Neste curso temos desdobles em 1º de BAC e participamos na  liña 2 para 

1º de ESO da iniciativa arco 2020/21. Esta liña ten por obxecto apoiar e 

reforzar o alumnado de 1º ESO para o desenvolvemento das competencias

clave e mellora dos resultados académicos. 

2. OBXECTIVOS ÁMBITO DA XESTIÓN E ORGANIZACIÓN.

OBXECTIVOS LIÑAS DE ACTUACIÓN

2.1. Mellorar o 

funcionamento do

Centro.

Potenciar o uso das estruturas de coordinación  co fin de ofrecer maior

información,  fomentar  a  participación  do  mesmo  na  organización  do

Centro,  aclarar  temas  de  interese  e  ofrecer  maior  coñecemento  da

actividade que realiza o Equipo Directivo

2.2. Procurar 

unha 

optimización do 

gasto do Centro 

que, de forma 

solidaria, 

permita 

potenciar os 

diferentes 

servizos 

educativos co  

obxecto de 

Administrar os recursos limitados dos que dispoñemos da maneira máis

eficaz  posible.  Fomentaranse  a  coordinación  entre  departamentos  para

evitar gastos duplicados, a análise colexiada das necesidades e prioridades,

e  o  fomento  e  actitudes  responsables  na  comunidade  educativa  no

referente  ao  emprego  de  consumibles,  coa  conseguinte  repercusión

medioambiental.

Por último, hai que indicar que o centro fixo un gasto moi importante en

aumentar as medidas de seguridade e hixiene do centro, debido á situación

da pandemia, coa instalación de dispensadores de xel hidroalcohólico por

todo o centro, dispensadores de papel, botellas de limpador viricida para

materiais, etc.
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manter un nivel 

de calidade da 

ensinanza 

digno.

2.3. Mellorar a 

infraestrutura, 

instalacións e 

recursos do 

Centro.

Neste curso será prioritario garantizar o aprovisionamento de material para

o cumprimento do protocolo COVID.

Mantemento en xeral da pintura, iluminación.

Facer petición a Xefatura Territorial para mellora da eficiencia enerxética

no noso Centro

Requirimento  á  Consellería  de  Educación  de  Equipos  Informáticos  para

renovación  da  aula  de  Informática  e  Audiovisuais  e  distintos

departamentos.

Mantementos de xardinaría e boa imaxe do recinto escolar.

Tratamentos anticorrosión e pintura en determinados elementos metálicos

exteriores.

2.4. Potenciar a 

limpeza do Centro.

Neste curso será un dos obxectivos máis importante dada a situación de

pandemia que estamos a vivir.

Aplicaremos o protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 segundo

o plan de adaptación COVID do centro.

Procurar  a  implicación  do  alumnado  na  limpeza  do  Centro,  intentando

lograr que se desenvolva como hábito.

Potenciar a limpeza xeral do Centro.

Favorecer a separación selectiva dos residuos que se produzan no Centro,

potenciando o reciclaxe.

2.5. Favorecer a 

coordinación de 

todo os 

membros do 

Continuar coa coordinación do Dpto. de Orientación co Equipo Directivo.

Establecer  mecanismos  de  comunicación  rápidos  e  efectivos  entre  os

diversos membros do Equipo Directivo.
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Equipo 

Directivo, para o

adecuado 

desenvolvemen

to da súa labor 

e do presente 

proxecto.

2.6. Revisar e 

actualizar todo 

os documentos 

do Centro, para 

que se adapten 

a lexislación 

vixente. 

Revisión dos documentos do Centro.

2.7. Favorecer o

funcionamento

da  cafetería  do

Centro.

Sendo un servizo de utilidade diaria tanto para o profesorado coma para o

alumnado e puntual  para familias e outras persoas que visitan o centro,

facilitarase  o  traballo  desenvolvido  na  cafetería  do  centro,  dentro  das

posibilidades que ofreza a lexislación vixente, para seguir difrutando dun

servizo de calidade. 

2.8. Favorecer o

funcionamento

do  comedor  no

CEIP  Poeta

Avelino Díaz

O noso centro realiza o servizo de comedor no CEIP Poeta Avelino Díaz polo

que nos coordinaremos con este centro para ofrecer  niveis de calidade

axeitados ao alumnado.

Neste curso invertimos en mamparas para poder garantizar a seguridade

do alumnado.

2.9. Favorecer o

funcionamento Como  servizo  fundamental  nunha  contorna  coa  dispersión  poboacional
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do  transporte

escolar

coma  a  nosa,  o  transporte  escolar  será  xestionado  con  dilixencia  e

procurando que beneficie coa maior eficacia posible a todo o alumnado

que a lei permita.

3. OBXECTIVOS ÁMBITO DA PARTICIPACIÓN E CONVIVENCIA.

OBXECTIVOS LIÑAS DE ACTUACIÓN

3.1. Manter unha

convivencia 

harmónica entre 

todos os 

membros da 

comunidade 

educativa, dentro

de un marco de 

respecto aos 

principios 

democráticos e 

aos dereitos e 

liberdades 

fundamentais.

Promover a resolución de conflitos dentro da aula, como un proceso 

constructivo na educación do alumnado.

Actuar con rapidez no caso de circunstancias problemáticas que poidan 

darse na aula a causa de alumnado conflitivo, intentando actuar con 

medidas educativas con este alumnado.

Vixiar especialmente as posibles situacións de acoso escolar que poidan 

darse no Centro, actuando da maneira máis rápida e adecuadamente 

posible.

Analizar e optimizar o procedemento e controis de vixilancia que fai o 

profesorado de garda, tanto en horas lectivas como no lecer, atendendo 

especialmente aos espazos e momentos en que se poida aumentar o grado 

de conflitividade ( momentos de lecer, servizos,…)

Unificar criterios de actuación dos equipos educativos.

Potenciar a rigurosidade no control da disciplina do Centro, evitando 

permisividade e incoherencias na abordaxe de casos.

Manter e mellorar o plan de acollida para novo alumnado.

Manter a fácil accesibilidade e cercanía do Equipo Directivo por parte dos 

distintos membros da comunidade educativa, co fin de promover o 

coñecemento da realidade do Centro, así como a detección de 

necesidades, intereses e inquietudes.

3.2. Favorecer a 

participación e 

implicación das 

Manter e mellorar o plan de acollida para as familias do alumnado de nova 

incorporación.
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familias na 

dinámica do 

Centro e como 

consecuencia, na 

educación dos 

seus fillos, 

mellorando o 

grao de 

satisfacción das 

mesmas.

Favorecer o envío de faltas, notas,… a través da aplicación Abalar.

Consideramos que é necesario facer ver ós pais/nais/ titores legais como é

a vida na aula, e cales son os canles axeitados  para o bo funcionamento da

mesma. 

Colaborar en todo o que sexa solicitado e entre dentro das posibilidades do

Centro.

Potenciación da comunicación a través do horario de atención a pais e de

reunións de inicio de curso, con especial atención aos cursos da ESO.

Colaborar coa ANPA.

3.3. Propiciar a 

participación do 

alumnado na vida 

do Centro.

Fomentar,  desde  a  acción  titorial,  o  coñecemento  do  alumnado  no

referente  aos  mecanismos  de  participación  na  vida  do  Centro:

Delegados/as, Xunta de Delegados, Consello Escolar,...

Intentar que o alumnado se conciencie en que o vandalismo é nefasto para

todos/as xa que, aparte do deterioro das instalacións, supón un desvío de

fondos que podían dedicarse a emendar deficiencias que ten o Centro ou a

recursos educativos.

3.4. Favorecer o 

desenvolvement

o de actividades 

lúdico-culturais 

encamiñadas a 

cuidar e mellorar 

as relacións 

interpersoais no 

Centro, favorecer

a cohesión de 

grupo e 

desenvolver o 

sentimento de 

Dadas  as  circunstancias  excepcionais  no  curso  actual,  será  prioritario  a

seguridade  da  comunidade  escolar  e  as  actividades  propostas  polos

distintos  departamentos  só se  levaran  a  cabo si  respectan  estritamente

todas  as  medidas  de  prevención,  distanciamento  e  aforos  vixentes  no

momento da súa celebración 
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pertenza ao 

Instituto.

4. OBXECTIVOS ÁMBITO DA RELACIÓN COA CONTORNA.

OBXECTIVOS LIÑAS DE ACTUACIÓN
4.1. Respecto das 

Administracións, 

fomentaremos a 

cooperación e 

colaboración na 

planificación e no 

desenvolvemento da

labor educativa.

Impulsar a coordinación co Servicio de Inspección, a Unidade Técnica e 

Servizo de Recursos Complementarios (Transporte e Comedor) da 

Delegación de Educación, para optimizar o desenvolvemento das súas 

liñas prioritarias de actuación, así como para a consulta de calquera 

dúbida relacionada coa práctica diaria.

Manter contacto cos Servizos Sociais dos Concellos de alumnado con 

problemática que requira da súa intervención.

4.2. Propiciar o 

contacto con outras 

entidades 

(Institucións 

culturais, educativas 

e deportivas; 

Autoridades 

relacionadas coa 

seguridade pública, 

etc.)

Fomentar  a  relación  do  centro  coa  súa  contorna,  mediante  a

colaboración con entidades de carácter cultural, empresas e institucións

para a realización e enriquecemento de proxectos educativos.

4.4. Desenvolver 

accións con centros 

non adscritos que 

contribuían á 

orientación 

académica do seu 

alumnado, así como 

ao coñecemento da 

nosa oferta 

Difundir o noso proxecto en Centros que non imparten Bacharelato.

Ofrecer información e visitas (se é posible) ao alumnado de Centros no

adscritos que carezan da nosa oferta educativa.
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educativa.

4.5. Dar a coñecer á 

Comunidade local as 

boas prácticas 

educativas que se 

realizan no noso 

Centro.

Facer uso dos medios de comunicación para dar información sobre as

actividades que se realizan no Centro.

Actualizar  e  manter  de  forma activa  a  páxina  web  do  Centro  como

mecanismo de información a nosa Comunidade Educativa e á contorna.

Visibilización de premios e outros recoñecementos que da actividade do

centro puideran derivarse, de cara a fomentar a autoestima colectiva e

retroalimentar as propias iniciativas. 

4.6.  Potenciar a 

relación do noso 

Centro cos Centros 

adscritos.

Favorecer  a  coordinación  co  profesorado-titor  de  6º  Primaria  dos

centros  adscritos  na  incorporación  do  novo  alumnado,  mediante  a

celebración de sesións de coordinación ao finalizar o curso. 
4.7. Favorecer a 

participación no 

prácticum 

correspondente ao 

máster en 

Profesorado de ESO e 

BAC coas 

Universidades da 

comunidade.

Participación  en  calidade  de  persoas  coordinadoras  e  titoras  para  o

desenvolvemento  do  prácticum  correspondente  ao  máster  en

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato.

c. Recursos previstos para o efecto

Contamos co orzamento anual do centro, axudas económicas diversas como as do Concello de 

Meira e outros concellos da zona educativa, partidas do FSE , así como cos recursos humanos 

asignados a este Centro pola Consellería de Educación.

Debido a participación como centro asociado no proxecto Erasmus +  KA229 U.M.B.R.E.L.L.A. , que 

continúa no curso 2020/2021, temos concedido un presuposto para esta actividade.
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HORARIO XERAL DO CENTRO 

 Horario lectivo do centro

 Horario lectivo         De mañá

Luns 9:20- 15:05

Martes 9:20- 15:05

Mércores 9:20- 15:05

Xoves 9:20- 15:05

Venres 9:20- 15:00

Horario do tempo de lecer

 Horario de lecer        ESO, BACHARELATO

Luns a Xoves 12:15 - 12:35

Venres 11:00 – 11:20 / 13:00 – 13:20

 Horario  de  dispoñibilidade  para  os  alumnos/as  dos  servizos  e  instalacións  do
centro

 Horario servizos para alumnos          Pola mañá      Pola tarde

9:10- 15:50 (Dispoñibilidade  sempre  que
haxa  acordo  previo  e
concertado coa Dirección  do
centro)

 Horario  no  que  o  centro  permanecerá  aberto  a  disposición  da  comunidade
educativa

O centro permanecerá aberto á comunidade educativa sempre que non interfira co horario
lectivo  e  sexa  para  actividades  organizadas  e  respectando  estritamente  todas  as  medidas  de
prevención, distanciamento e aforos vixentes no momento da súa celebración .

 Horario de verán

Horario  apertura  á
comunidade

       Pola mañá     Pola tarde
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10:00- 13:30 (Pechado)

3.  ORGANIZACIÓN DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

a. Transporte escolar: 

As rutas do transporte escolar corren a cargo de dúas empresas, Autocares Llano S.L e Empresa
Trigo S.L, sendo esta última servizo integrado de transporte, cuxos contratos son xestionados pola
Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. 
Nelas viaxan 66 nenos e nenas da E.S.O. e 20 de Bacharelato, aínda que en ocasións algún deste
alumnado é transportado polos seus pais ou nais. O alumnado de Bacharelato tivo que solicitar
por escrito o transporte escolar, e a Consellería de Educación autorizou este transporte sempre
que existiran prazas libres cun informe favorable da dirección do centro. Coma todos os cursos hai
que prestar atención especial ao servizo de transporte escolar para que este se realice con todas
as  garantías  marcadas  pola  lei  en  canto  a  horarios  de  chegada  e  recollida  e  alumnado
transportado. 
As diferentes rutas e paradas establecidas  achéganse nun anexo.

b. Restauración:
O recinto escolar ten a disposición da comunidade educativa unha cafetería aberta

en horario de 9-14:30 h , que cumpre coa normativa legal.

c. Comedor escolar:

Tipo de comedor (A,B,C,D,E..)

Tipo de xestión (Xestión propia, catering, etc.) Xestinonado  polo
CEIP Poeta Avelino
Díaz

Existe un Protocolo de funcionamento do comedor? Si

Número máximo de comensais autorizados 85

Nº de alumnos/as que fan uso do servizo 63

Nº de alumnos/as que fan uso de balde 55

Nº de alumnos/as que pagan 1 € 4

Nº de alumnos/as que pagan 2,5 € 2

Nº de alumnos/as que pagan 4,5 € 2

Nº de persoal colaborador 4

Nº de persoal laboral

 Encargado de comedor: Director CEIP Meira
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CAPÍTULO II

   Documento de organización do centro (DOC) (Confirmado en XADE)
Recolle entre outros datos, os horarios do profesorado, os horarios do alumnado, ocupación das
aulas, relación de profesorado, relación de persoal non docente, etc… Este documento é remitido
á inspección educativa, sendo dixitalizado, utilizando para elo os impresos xerados polo XADE. 

CAPÍTULO III

1.    PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

 Plan anual de actividades COMPLEMENTARIAS previstas

Incluido no apartado precedente.

  2.  Funcionamento da BIBLIOTECA ESCOLAR e Plan anual de lectura

 Participa no PLAMBE?
Sí

 Coordinador: 
 Mario Outeiro Iglesias

 Plan anual de lectura (Artº 38 do D. 86/2015)
Anexo

3. Programa de formación do profesorado

PLANS  DE  FORMACIÓN  NOS  QUE  PARTICIPA  O
CENTRO Nº PROF

Participación en cursos de Platega, Cefore, ITE 26 aproximadamente

CAPÍTULO IV

1.   PROXECTO DE ORZAMENTO  

Durante o mes de xaneiro de 2021 someterase ao Consello Escolar  a aprobación da memoria
económica anual do ano 2020 e do orzamento para o ano 2021. 

2. ANEXO I:  PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

Decreto 86/2015 (ESO/BACH)

Plan de integración das TIC (ANEXO )
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DECRETO DE PLURILINGÜISMO (D79/2010) (ANEXO)

a.  Addenda ao proxecto lingüístico (Artº 14º,4) 
b.  Equipo de dinamización da lingua galega
c.  Actividades a desenvolver durante o curso

Decreto 229/2011 (Art. 11.4 e 11.5) Concreción anual do Plan xeral de atención á diversidade.
(ANEXO)

Decreto 8/2015 (Art. 11. 5) . Concreción anual do plan de convivencia. (ANEXO)

Meira,  20   de  novembro de 2020 

A directora

 Asdo: Mª Luz García Irimia 


