
INTRODUCIÓN


Nun mundo cada vez máis globalizado, é esencial que tomemos conciencia de que as 
necesidades e as oportunidades educativas da xuventude de hoxe en día non son as 
mesmas que fai unha ou dúas décadas.


Desde o IES Pedregal de Irimia cremos que é importante que o noso alumnado teña 
experiencias educativas non só a nivel local, autonómico ou nacional, senón tamén a 
nivel europeo.  Por medio deste Plan de Desenvolvemento Europeo imos plasmar por 
escrito os nosos obxectivos e intencións con respecto a este último nivel.


CONTEXTO XERAL DO CENTRO


O IES Pedregal de Irimia é un instituto público que está situado no municipio de Meira 
(Lugo), nunha zona rural interior. O noso alumnado provén maioritariamente deste 
municipio, pero tamén doutros lindeiros, como Pol, Ribeira de Piquín, A Pastoriza ou 
Castro de Rei. 


Durante o curso 2020-21 contamos con 142 alumnos e alumnas que cursan estudos 
de ESO e de Bacharelato, nas súas modalidades de Ciencias e de Humanidades e 
Ciencias Sociais. A nivel de profesorado, o noso claustro está composto por 28 
docentes, a maioría en situación de destino definitivo.


EXPERIENCIAS INTERNACIONAIS PREVIAS


Durante os últimos anos o noso alumnado está a mostrar cada vez máis interese por 
abrirse a experiencias internacionais. Por ese motivo realizamos viaxes de estudos a 
capitais europeas, como Londres, Berlín, Roma ou Praga. Tamén está a aumentar o 
número de estudantes que participa en estancias lingüísticas no estranxeiro 
promovidas pola Consellería de Educación,  Universidade e Formación Profesional da 
Xunta de Galicia. 


Ademais destas viaxes, nos últimos cursos participamos como coordinadores en dous 
proxectos  eTwinning:  My  Hometown  is  my  Legacy e Euro- visions:  Visions  of  
Europe. Durante o presente curso tamén estamos a participar como socios no 
proxecto Reveal Folk Meteorology. 
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PLAN DE DESENVOLVEMENTO EUROPEO: OBXECTIVOS


Os nosos obxectivos como centro céntranse na mellora de competencias que sobre 
todo afectan o noso alumnado, pero tamén ao profesorado e para o propio centro. A 
consecución destes obxectivos lograrase principalmente a través da participación en 
proxectos  eTwinning e Erasmus+, e tamén mediante a realización de intercambios 
virtuais e reais con outros centros en distintos países de Europa e do resto do mundo.


Obxectivos para o alumnado:


• Mellora da competencia comunicativa en linguas estranxeiras, especialmente en 
lingua inglesa.


• Mellora da competencia básica en ciencia e tecnoloxía. 

• Mellora da competencia dixital. 

• Mellora das competencias sociais e cívicas. 

• Mellora da competencia en conciencia e expresións culturais. 

• Adquisición de madurez e dun maior grao de autonomía. 


Obxectivos para o profesorado:


• Mellora da competencia comunicativa en lingua inglesa.

• Mellora da competencia dixital. 

• Aprendizaxe de novas metodoloxías e de boas prácticas profesionais.


Obxectivos para o centro e para a comunidade educativa:


• Desenvolvemento da conciencia de pertenza a Europa.  

• Establecemento de lazos culturais con outros países.


ACTIVIDADES PROPOSTAS

A actividade principal a través da que imos articular este Plan de Desenvolvemento 
Europeo vai ser a participación como centro asociado no proxecto Erasmus+  KA229 
U.M.B.R.E.L.L.A., que  inicialmente ía desenvolverse entre Novembro de 2019 e 
Outubro de 2021. Este proxecto ten como temática a meteoroloxía e o impacto do 
cambio climático no planeta. Os outros centros involucrados son dos seguintes países: 
Croacia (centro coordinador), Lituania, Romanía, Portugal e España (Gran Canaria).
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Durante o pasado curso comezamos a traballar nas distintas actividades do proxecto 
e realizamos a primeira das mobilidades previstas, concretamente a Telde (Gran 
Canaria) a principios de marzo. A seguinte visita do curso pasado (Croacia) foi 
posposta debido á situación de emerxencia sanitaria a nivel mundial. Polo mesmo 
motivo, para o presente curso fixemos unha modificación do calendario de visitas, que 
só poderían levarse a cabo se a pandemia remitise a tempo, algo altamente 
improbable. O centro coordinador vai solicitar unha prórroga á súa Axencia Nacional 
Erasmus+ para poder continuar coas actividades e mobilidades nos vindeiros cursos 
académicos.


Ademais deste proxecto Erasmus+, potenciaremos a utilización da plataforma  
eTwinning para o desenvolvemento de proxectos virtuais e para contactar con outras 
institucións educativas europeas con vistas a realizar posibles intercambios.

Finalmente, seguiremos motivando ao alumnado e ao profesorado para que participen 
en actividades de inmersión en linguas estranxeiras.


Plan de Desenvolvemento Europeo - IES Pedregal de Irimia	 	 3


	INTRODUCIÓN
	CONTEXTO XERAL DO CENTRO
	EXPERIENCIAS INTERNACIONAIS PREVIAS
	PLAN DE DESENVOLVEMENTO EUROPEO: OBXECTIVOS
	ACTIVIDADES PROPOSTAS

