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I. INTRODUCIÓN 

O proxecto educativo enumera e define o conxunto de características que dan identidade a 
un centro educativo; é o resultado dun proceso de elaboración de carácter global que 
expresa os enunciados educativos xerais e os aspectos organizativos e de xestión do centro. 
Pódese definir como “un instrumento para a xestión, coherente co contexto escolar, que 
enumera e define as notas de identidade do centro, formula os obxectivos que pretende e 
expresa a estrutura organizativa da institución". É un instrumento que debe procurar a 
adecuada interrelación entre estas actuacións do profesorado e persoal non docente e os 
recursos persoais, materiais e funcionais dispoñibles no marco dos obxectivos 
institucionais. A súa finalidade é dotar de coherencia e personalidade propia aos centros.  
Entre os condicionantes que se produciron dende a súa elaboración ata a actualidade, 
podemos citar: 

 De tipo lexislativo. 
 Dificultades atopadas ao poñelo en práctica (polo seu propio desenvolvemento). 
 Temporalidade que presenta calquera programación. 
 Cambios nas ensinanzas impartidas e redefinición do Instituto. 
 Adecuación á demanda social. 

A educación é unha tarefa de equipo na que intervén toda a comunidade educativa. Polo 
tanto, a dificultade para elaborar un PEC non reside na súa execución material, senón na 
discusión interna dos compoñentes da comunidade educativa para traballar de forma 
participativa e solidaria. Existe na vida de todo centro educativo unha serie de criterios ou 
requisitos previos que nos axudarán nesa tarefa de traballo, tales como: motivación do 
profesorado, conseguir a máxima participación, organizar a participación, analizar o ritmo 
de elaboración, considerar o contorno educativo, etc.  

 

II. COMPOÑENTES DO PROXECTO EDUCATIVO 

O PEC é, sobre todo, un contrato e compromiso que implica e vincula a todos os 
membros da comunidade educativa nunhas finalidades comúns.  
É o resultado dun consenso e dunha negociación que se plasma despois dunha análise de 
datos, de necesidades e expectativas. Elaborar o proxecto, máis ca un traballo enfocado 
cara á consecución dun instrumento de carácter administrativo e burocratizado, é unha 
oportunidade de falar, de revisar e de poñer en común os proxectos formativos e 
organizativos do centro educativo.  
En canto ao seu contido, o PEC é un instrumento para a xestión que -coherentemente co 
contexto escolar- enumera e define os trazos de identidade do centro, formula os 
obxectivos que pretende e expresa a estrutura organizativa da institución. 
As partes que propoñemos para intentar ordenar o estudo do seu contido pretenden ser a 
resposta institucional, condicionada polo contexto no que se sitúa o centro, ás preguntas: 
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 Análise do contexto: Onde estamos? 
 Sinais de identidade: Quen somos? 
 Formulación de obxectivos: Que pretendemos? 
 Concreción dunha estrutura: Cómo nos organizamos?. De que medios 

dispoñemos? 

 

III. ANÁLISE DO CONTEXTO 

Permite ao colectivo que vai elaborar o PEC partir da súa tripla realidade:  
 Marco legal e administrativo. 
 Situación socioeconómica e cultural  
 Funcionamento interno do centro 

Para ser útil, un PEC debe dar resposta ás necesidades xurdidas nunha situación escolar 
concreta. É preciso que sexa un instrumento realista e útil; non serven, polo tanto, as 
propostas neutras e descontextualizadas. 

1. OS PRECEPTOS LEGAIS 

1. Os preceptos legais: Neste apartado debemos considerar todas as disposicións, 
regulamentos e leis ás que están sometidas as institucións educativas dende os dereitos das 
persoas ata a última disposición dun servizo da Administración pasando pola Constitución, 
Estatuto de Autonomía, e Leis orgánicas. Revisado todo o exposto observamos referencias 
básicas á educación nos seguintes documentos:  

 Declaración Universal dos dereitos das persoas. Artigo 26. 
 Unesco. Principios fundamentais. 
 Constitución Europea. Artigo III-177 (antigo artigo 149) e artigo III-148 (antigo 

artigo150). 
 Constitución Española. Artigo 27. 
 Estatuto de Autonomía. Nos seus artigos 5, 27 e 31, e na disposición transitoria 

sétima. 
 Leis de Educación: 

o Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do Dereito à Educación 
(LODE). 

o Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema 
Educativo (LOXSE). 

o Lei orgánica 5/2002, do 20 de novembro, da participación, a avaliación e o 
goberno dos Centros Docentes (LOPAGCE). 

o Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro, da calidade da educación (LOCE). 
o Lei orgánica 2/2006 de 3 maio, de Educación (LOE) 

Todo isto complétase con referencias legais que desenvolven as anteriores e que poden ser 
revisadas nas páxinas institucionais do Ministerio de Educación e da Consellaría de 
Educación e Ordenación Universitaria. Tamén na páxina web do IES Pedro Floriani. 
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2. A REALIDADE SOCIOECONÓMICA E CULTURAL 

1. Análise socioeconómica das familias:  
O nivel socioeconómico  das familias do noso alumnado oscila entre baixo e medio 
baixo.xa que a mor parte dos ingresos proceden de xornais dos asalariados e, inda que 
figura unha porcentaxe importante de empresarios, estes son traballadores autónomos 
sen asalariados ao seu cargo ou cun reducido número deles.Tamén existe un número 
importante de parados e pensionistas. 
2. Análise sociocultural das familias: 
Unha alta porcentaxe de pais e nais teñen estudos primarios ou inferiores. Igualmente 
constatamos que existe pouco hábito de lectura sendo escasos os libros que hai en cada 
casa e os periódicos que se mercan. 
Existe unha alta porcentaxe de nais e pais que empregan o galego como lingua habitual 
na casa mentres que este número de galegofalantes descende cando falan fóra da casa. 
As porcentaxes de alumnado galego falantes son menos que as dos seus proxenitores.   
3. Características do alumnado: 
Un grande número do noso alumnado manifesta escasas expectativas e interese polos 
estudos. 

3. REALIDADE INTERNA DO CENTRO EDUCATIVO 

Para a elaboración do PEC é necesario identificar as características do centro como 
1. Instalacións  
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O centro abarca unha superficie algo superior a unha hectárea con 5 edificacións 
independentes. 
Instalacións específicas de ESO, ESA e Bacharelato: 

 Laboratorios: Física e Química e Ciencias Naturais 
 Aulas: Música, Plástica e Tecnoloxía 
 Pavillón polideportivo 

Instalacións específicas dos Ciclos Formativos: 
 Aula CM de Xestión Administrativa 
 Aulas  CS de Administración e Finanzas 
 Aulas CM de Instalacións de Telecomunicacións 

Instalacións comúns: 
 Biblioteca 
 Salón de actos 
 Aula de informática 
 Aula TIC 
 Aulas de pedagoxía terapéutica (2) 
 Sala de titorías (2) 
 Aula de apoio 
 Aulas do proxecto Abalar 
 Arquivo (2) 
 Conexión a internet nas aulas 
 Cafetería 

Outras instalacións: 
Ademais das instalacións mencionadas, o centro dispón de: 

 Departamentos didácticos 
 Departamento de orientación 
 Unha oficina 
 Despachos independentes para:  

 - Dirección 

                                 - Xefatura de Estudos de diúrno 

 - Secretaría 

 - Xefatura de Estudos de noite  / Vicedirección 

 Sala do profesorado 
 Aula de convivencia 
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 2. Ensinanzas impartidas  

 

  ENSINANZAS IMPARTIDAS NO IES PEDRO FLORIANI Réxime 

    Ordinario Adultos 

  ESO    

  Dúas liñas (1º, 2º, 3º e 4º) x   

  ESA (M I,II e M III, IV)   x 

  Bacharelatos    

  Ciencias e Tecnoloxía x  

  Humanidades e Ciencias Sociais x  

Familia de Electricidade e electrónica    

CM Técnico en Instalacións de Comunicacións x   

Familia de Administración e finanzas    

CM Xestión Administrativa x   

CS Administración e finanzas x   

 

3. Oferta educativa 

A oferta das distintas materias na ESO ven dada polas seguintes táboas: 

1º curso de Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O) 

Materia Horas semanais 

->Lingua Castelá e Literatura 4 

->Lingua Galega e Literatura  4 

->Ciencias Sociais 3 

->Educación Física 2 

->Lingua Estranxeira (Inglés) 3 

->Matemáticas 4 

->Educación Plástica e Visual 2 

->2ª Lingua Estranxeira (Francés)/Reforzo educativo 2 

->Relixión / Hª das relixións/ Atención Educativa 2 

->Ciencias da Natureza 4 

->Titoría 1 

-> Proxecto Interdisciplinar 1 
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2º curso de Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O) 
 

Materia Horas semanais 

->Lingua Castelá e Literatura 3 

->Lingua Galega e Literatura  3 

->Ciencias Sociais 3 

->Educación Física 2 

->1ºLingua Estranxeira (Inglés ) 3 

->Matemáticas 4 

->Música 2 

->Tecnoloxía 3 

-> Relixión / Hª das relixións/ Atención Educativa 1 

->Ciencias da Natureza 3 

->Educación para a Cidadanía e Dereitos Humanos 2 

->Titoría 1 

2ª Lingua Estranxeira ( Francés)/Reforzo educativo 2 

 
3º curso de Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O) 
 

Materia Horas semanais 

->Lingua Castelá e Literatura 3 

->Lingua Galega e Literatura  3 

->Ciencias Sociais 3 

->Educación Física 2 

->Lingua Estranxeira (Inglés) 3 

->Matemáticas 4 

->Educación Plástica e Visual 2 

->Tecnoloxías 2 

-> Relixión / Hª das relixións/ Atención Educativa 1 

->Física e Química 2 

->Música 2 

->Bioloxía e Xeoloxía 2 

->Titoría 1 

OPTATIVAS   

2ª Lingua Estranxeira ( francés) (*) 

Cultura Clásica (**) 

Taller de Iniciativas Emprendedoras (**) 

Iniciación profesional á Electricidade e á Electrónica (**) 

2 

 
* Póde cursarse en 3º e 4º. 
** Só póde cursarse en 3º ou 4º 
 
 
 
 



Instituto de Educación Secundaria 
 “Pedro Floriani” 
ESO – Bacharelatos – Ciclos formativos 

 
Rúa Pedro Floriani n° 2 
36800 – Redondela (Pontevedra) 
http://centros.edu.xunta.es/iespedrofloriani 
ies.pedro.floriani@edu.xunta.es 

Tfno: 986 40 19 11 
Fax: 986 40 39 44  

 

.: Proxecto educativo de centro :.          .: 9 :. 

 

 

4º curso Itinerario A  de Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O) 

Materia 
Horas 
semanais 

->Lingua Castelá e Literatura 3 

->Lingua Galega e Literatura  3 

->Ciencias Sociais 3 

->Educación Física 2 

->Lingua Estranxeira (Inglés) 3 

->Matemáticas 3 

->Ética 1 

->Relixión / Hª rel./Atención educativa 1 

->Titoría 1 

PROPIAS DE MODALIDADE   

->Tecnoloxía 3 

->Física e Química 3 

->Bioloxía e Xeoloxía  ou Informática 3 

OPTATIVAS  (só unha)    

2ª Lingua Estranxeira (Francés) 

Iniciación Profesional á Electricidade e á Electrónica 

EPV 

Cultura Clásica 

Taller de Iniciativas Emprendedoras 

Informática  

3 

4º curso Itinerario B  de Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O.) 

Materia 
Horas 
semanais 

->Lingua Castelá e Literatura 3 

->Lingua Galega e Literatura  3 

->Ciencias Sociais 3 

->Educación Física 2 

->Lingua Estranxeira (Inglés ou Francés) 3 

->Matemáticas 3 

->Ética 1 

-> Relixión / Hª das relixións/ Atención Educativa 1 

->Titoría 1 

PROPIAS DE MODALIDADE   

->Latín ou Francés 3 

->Música 3 

->EPV 3 

OPTATIVAS (só unha)    

2ª Lingua Estranxeira (Francés) 3 
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Taller de iniciativas emprendedoras 

Cultura Clásica 

 Informática  

A oferta das distintas materias en BACHARELATO ven dada pola seguintes táboas: 

1º curso do Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais 

Materia Horas semanais 

ÁREAS COMÚNS   

->Lingua Castelá e Literatura I  3 

->Lingua Galega e Literatura I 3 

->Filosofía e Cidadanía 2 

->Educación Física 2 

->Lingua Estranxeira I (Inglés) 3 

->Ciencias para o mundo contemporáneo 2 

->Relixión ou Atención educativa 1 

ÁREAS PROPIAS DA MODALIDADE   

->Historia do Mundo Contemporáneo 4 

ESCOLLER DÚAS 
->Latín I 
->Grego I 
->Matemáticas Aplicadas ás CC SS I 
->Economía  

4 

OPTATIVAS (só unha)   

2ª Lingua Estranxeira (Francés) 

Tecnoloxías da información e comunicación 

Música 

Antropoloxía 

Matemáticas aplicadas ás CC SS I 

Literaturas hispánicas 

4 
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1º curso do Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía 

Materia Horas semanais 

ÁREAS COMÚNS   

->Lingua Castelá e Literatura I  3 

->Lingua Galega e Literatura I 3 

->Filosofía e Cidadanía 2 

->Educación Física 2 

->Lingua Estranxeira I(Inglés) 3 

->Ciencias para o mundo contemporáneo 2 

->Relixión ou Atención educativa 1 

ÁREAS PROPIAS DA MODALIDADE   

->Matemáticas I 

->Física e Química 
4 
 

ESCOLLER UNHA   

->Bioloxía e xeoloxía 

->Debuxo Técnico I 

->Tecnoloxía industrial I 

4 

OPTATIVAS (só unha)   

2ª Lingua Estranxeira  (Francés) 

Tecnoloxías da información e comunicación 

Música 

Antropoloxía 

Debuxo técnico I 

Tecnoloxía Industrial I 

4 
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2º curso do Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais 

Materia 
Horas 
semanais 

ÁREAS COMÚNS   

->Lingua Castelá e Literatura II  3 

->Lingua Galega e Literatura II 3 

->Hª da Filosofía  3 

->Hª de España 3 

->Lingua Estranxeira II (Inglés) 3 

->Relixión/Atención Educativa 1 

ÁREAS PROPIAS DA MODALIDADE   

->Xeografía 4 

 OPCIÓN: HUMANIDADES 
(Escoller dúas)  OPCIÓN: CC SS (Escoller dúas) 

->Latín II ->Matemáticas Aplicadas ás CC SS II 
->Grego II ->Latín II 
->Hª da Arte  ->Economía da Empresa 
  ->Literatura Universal 

4 

OPTATIVAS (só unha)   

2ª Lingua Estranxeira ( Francés) 

Historia da Arte 

Xeografía e Historia de Galicia 

Literatura Galega do século XX 

Literatura Universal 

Matemáticas Aplicadas ás CCSS II 

4 
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2º curso do Bacharelato de Tecnoloxía 

Materia 
Horas 
semanais 

ÁREAS COMÚNS   

->Lingua Castelá e Literatura II  3 

->Lingua Galega e Literatura II 3 

->Hª da Filosofía  3 

->Hª de España 3 

->Lingua Estranxeira II (Inglés) 3 

->Relixión/Atención Educativa 1 

ÁREAS PROPIAS DA MODALIDADE   

->Matemáticas 4 

OPCIÓN: CIENCIAS (Escoller dúas) OPCIÓN: TECNOLOXÍA 
(Escoller dúas) 

->Física ->Tecnoloxía Industrial II 
->Bioloxía -> Electrotecnia 
->Química -> Física 
-> Ciencias da terra e Ambientais -> Debuxo técnico II 

4 

OPTATIVAS (só unha)   

2ª Lingua Estranxeira (Francés) 

Química                                                                    

Métodos Estadísticos e Numéricos 

Ciencias da terra e Ambientais                                                  

Electrotecnia 

Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía 

Debuxo Técnico II 

4 
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A oferta na ESA é a seguinte: 

Cadro de equivalencias, para efectos académicos e de validacións, das materias de 
educación secundaria obrigatoria cos módulos correspondentes da educación secundaria 
para persoas adultas. 

 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSOAS 
ADULTAS 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

DENOMINACIÓN DO ÁMBITO DE 
COÑECEMENTO 

ÁREAS OU MATERIAS 

Comunicación  

 

 

Lingua  galega e literatura 

Lingua  castelá e literatura 

Lingua  estranxeira 

Científico-tecnolóxico 

 

 

 

Tecnoloxía 

Matemáticas 

Ciencias da natureza/ Bioloxía e xeoloxía 

Física e química 

Sociedade Ciencias sociais, xeografía e historia 

Educación para a cidadanía e os dereitos humanos. 

 
. 
 
Ademais dos ámbitos anteriores, o instituto ten como  oferta curricular a seguinte: 
 
-Módulos I e IV:  FOL (Formación e orientación laboral) 
-Módulos II e III :Informática. 
 
 
A ESA consta de catro módulos: 
 

 Módulo I e III cursaranse no primeiro cuadrimestre. 
 
 Módulo II e IV cursaranse no segundo cuadrimestre. 
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4. Grupos e alumnado (aproximados) 

 

  NºGRUPOS Nº DE ALUMNOS 

 

Ensinanza 

ordinaria 

Ensinanza 

de adultos 

Ensinanza 

ordinaria 

Ensinanza de 

adultos 

ESO 9 2 175 53 

Bacharelato 4 78  

Ciclos medios 3 53  

Ciclos superiores 2  18  

TOTAL                   18 2 324 53 

É así mesmo relevante a existencia de dous programas de diversificación curricular en 
3º e 4º ESO. 

5. Orixe do alumnado 

O centro acolle alumnado procedente dos arredores de Redondela, maioritariamente do 
ámbito rural cun nivel socioeconómico medio: CEIP de Porto Cabeiro e CEIP de Santo Paio 
de Abaixo. 

6. Datos referidos ao profesorado 

 

 PROFESORADO 

Mestres 6 

PES 40 

PT (profesores técnicos) 11 

TOTAL 57 

 

7. Persoal non docente. 

    O centro dispón de: 

 2 auxiliares administrativos. 

 3 subalternos/as. 

 2 limpadoras e unha de media xornada. 
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8. Localización xeográfica:  
O IES Pedro Floriani está situado no concello de Redondela que se atopa radicado na 
Ensenada de San Simón. É un concello esencialmente costeiro cuns 15 km de litoral. O 
terreo en todo o termo municipal é accidentado cun sistema montañoso que se desenvolve 
parello á costa con elevacións que non superan os 450m. Conta cunha poboación repartida 
en trece parroquias. Ademais destas parroquias forman parte do contorno deste IES os 
concellos limítrofes dos que proceden parte do alumnado. O alumnado para a ESO  procede 
na súa case totalidade de Cabeiro e de Reboreda dado que  destas parroquias son os 
colexios e escolas adscritas a este IES.  
 
9. Réxime de permanencia do alumnado:  
Horario lectivo do centro: 

Mañá: Todos os días de 9:00 a 14:30 horas. 
Tarde: Luns: De 16:00 a 22:00 horas. 
           Martes: De 16:00 a 22:10 horas. 
          Mércores, xoves e venres: de 17:40 a 22:10 hora 

 

IV. SINAIS DE IDENTIDADE 

Os sinais de identidade son os propósitos e finalidades do centro. 
Concretar os sinais de identidade significa definir e chegar a negociar no seo da 
comunidade educativa os principios psicopedagóxicos e sociolóxicos, e os valores que 
deles se desprenden. Como indicadores propios do centro deben incluírse as convicións 
antropolóxicas, sociais, ideolóxicas e pedagóxicas, así como os sinais de identidade 
baseados na promoción de valores, linguas oficiais no centro, modalidade de xestión, 
tratamento á diversidade, educación relixiosa e moral, e metodoloxía. 
O PEC como proposta integral que é, debe cubrir todos os ámbitos de xestión e describir 
liñas de acción e pautas xerais. 
Dado o carácter público do IES, os servizos prestados deben estar dirixidos á sociedade que 
o sustenta sen perder de vista os criterios de tipo administrativo. Tendo en conta estas 
premisas definiremos a confesionalidade, lingua de aprendizaxe e eixos transversais, 
enmarcados dentro dunhas características ideolóxicas, para continuar cun estudo da liña 
metodolóxica. 

1. CARACTERÍSTICAS IDEOLÓXICAS 

O IES Pedro Floriani defínese polas seguintes características ideolóxicas: 
I. Confesionalidade: Entendemos que os alumnos/as deben estar abertos á situación de 

cambio que experimenta a sociedade, educándoos en xustiza, liberdade e respecto. 
O noso IES maniféstase aconfesional e respectuoso con todas as crenzas. Do 
mesmo xeito maniféstase libre de calquera tendencia ideolóxica ou política 
determinada. De acordo con este pluralismo, toda persoa que traballe no IES evitará 
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o máis mínimo labor de propaganda ideolóxica no seu interior. 
II. Lingua de aprendizaxe: Dada a cooficialidade das linguas galega e castelá, no IES 

traballarase para conseguir o equilibrio harmónico entre ambas as dúas linguas 
velando polo cumprimento da lexislación sobre a lingua galega, respectando a 
expresión de cada quen. A administración e comunicacións do instituto faranse 
integramente en lingua galega. 

III. Definición dos eixos transversais: Na meirande parte das actuacións de cara a 
formación dos nosos alumnos/as preténdese que acaden espírito crítico, 
racionalidade e autonomía, entendendo esta última nunha tripla modalidade: 

 Adquisición duns principios e valores que lle permitan incorporarse a 
sociedade como un membro útil e participativo cunha verdadeira conciencia 
social dos problemas que lle toquen vivir. 

 Adquisición dos coñecementos necesarios para incorporarse a estudos 
superiores ou a unha actividade profesional coas suficientes garantías para o 
seu desenvolvemento.  

 Capacidade para a consulta de fontes que lle permitan ampliar o seu campo 
de expectativas tanto no eido cultural coma no profesional e cívico, 
adquirindo unha actitude crítica. 

Para acadar esa tripla finalidade traballarase dunha forma directa ou indirecta valores como 
liberdade, responsabilidade, solidaridade, tolerancia, igualdade e atención á 
diversidade, en preferencia doutros que son máis relevantes en etapas educativas 
inferiores. 

 A dualidade liberdade-responsabilidade son os valores que máis nos diferencian 
doutros tipos de IES, rompendo coa rixidez do sistema e dotando ao funcionamento 
do centro dun orde, flexibilidade e saber estar, por parte de todos os compoñentes; 
sen necesidade de recorrer a un excesivo rigor no cumprimento das normas, dato 
constatado cando xorden novas incorporacións ao IES. 
Outro aspecto a traballar nesta dualidade de valores é que o alumnado as interiorice 
para o desenvolvemento posterior da súa tarefa profesional. 

 A solidariedade-tolerancia querémola tratar dunha forma ben diferenciada, 
entendéndoa coma unha resposta individualizada á formación que cada un debe 
asumir respondendo ás necesidades que poidan xurdir na relación cos 
compañeiros/as ou coa sociedade. 

 A igualdade como feito social no que se busca unha participación na que o sexo non 
é un factor distintivo ou discriminador. 

 A atención á diversidade como vía de non discriminación e de oportunidade. Cando 
se dan circunstancias no alumnado que requiran unha atención especial, o centro 
dispón dos elementos de detección e orientación axeitados para individualizar o 
proceso ensino-aprendizaxe. 
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2. ALÍNEA METODOLÓXICA 

Debido a gran variabilidade de estudos impartidos no IES, máis que establecer unha alínea 
metodolóxica estrita e ríxida, buscaremos o equilibrio e complementariedade de métodos 
diversos. 
Levaremos a cabo unha metodoloxía que englobe os seguintes aspectos: 
 

Integrador 
Indutivo 
Dedutivo 
Construtivo 

Participativo 
Activo 
Centro-sociedade 

  
 Integrador: que favoreza a utilización do método axeitado segundo a tarefa a 

realizar, a situación grupal, sen esquecer a diversidade ou situación individual do 
alumnado. 

 Indutivo: baseada no aprendizaxe significativo. Partirase de feitos e realidades 
coñecidas, para avanzar cara a procura dos novos coñecementos. 

 Dedutivo: obtención dos mesmos coñecementos por un proceso mental inverso ao 
anterior. 

 Construtivo: é o alumno/a quen no último termo modifica e reelabora os esquemas 
de coñecemento construíndo a súa propia aprendizaxe. 

 
 Participativo: Neste apartado concédese especial importancia ás actividades grupais, 

planificación, execución de tarefas en grupo, cooperación, toma de decisións en 
conxunto, intercambio e confrontación de opinións, talante non discriminatorio, etc. 

 Activo: intentar conseguir no grupo-clase unha actitude curiosa, crítica, de 
investigación e motivación que se converterá na base da súa formación final. 

 Centro-Sociedade: levaranse a cabo as actividades necesarias para conseguir no 
alumno/a unha conciencia sobre a realidade social que lle rodea no eidos locais, 
comarcais, rexionais, nacionais e internacionais. 

 

3. COMPLEMENTOS METODOLÓXICOS 

A. Material e instalacións do instituto: Tanto as instalacións como o material de que 
dispón o Instituto considerámolo como axeitado. 
B. Formación en centros de traballo (FCT): É o módulo final para a concreción do titulo 
correspondente. Neste período o alumno/a realiza actividades que o introducen na realidade 
laboral, aplicando todos os coñecementos conceptuais, actitudinais, procedimentais. que 
foran previamente superados.  
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C. Visitas humanístico-culturais e científico-tecnolóxico: Son as visitas que se fan, tanto 
de tipo cultural (museos, natureza, instalacións científicas, etc.) coma as de tipo 
tecnolóxico (industrias, establecementos, etc.), relacionadas ambas as dúas cos 
coñecementos que se imparten nas distintas disciplinas. Intentan complementar dun xeito 
distendido, e sen perder o seu rigor conceptual, os coñecementos adquiridos no IES. 
D. Intercambios culturais 
E. Orientación: Dentro do campo que abarca o labor do departamento de Orientación hai 
que resaltar, polas características do IES, tres aspectos que quedan concretados no plan 
xeral de orientación: 

 Asesoramento para a incorporación ao mundo do traballo (plan de orientación 
académico e profesional). 

 Información das distintas alternativas de estudos que lles dean continuidade aos 
realizados. 

 Plan de acción titorial. 

  

V. FORMULACIÓN DOS OBXECTIVOS 

Nun PEC hanse de formular obxectivos para un período longo de tempo dentro dos límites 
da escolarización, explicitar a orientación que o centro pretende seguir e os propósitos 
referidos a todos os ámbitos de xestión, que usualmente son: o pedagóxico (académico-
curricular), o organizativo e de xestión, o humano e de servizos (social e de convivencia), o 
profesional e o institucional (relacións). 
Definimos os obxectivos do noso IES segundo as tarefas de actividades propostas en: 

 De docencia 
 De orientación 
 De participación 

1. DOCENCIA 

Dentro dos obxectivos de Docencia resaltaremos: 
 A conquerir no alumnado:  

o Unha ensinanza aconfesional que promova valores coma a solidariedade e a 
non discriminación. 

o O estímulo do espírito crítico no colectivo estudiantil, educando persoas 
tolerantes e con maior amplitude de miras. 

o A defensa da educación na liberdade, no pluralismo e na convivencia, 
respectando as diferenzas entre os pobos e os individuos, evitando calquera 
tipo de discriminación. 

o O fomento do interese pola aprendizaxe, creando as condicións e ambientes 
nos que o noso alumnado se vexa motivado para investigar, indagar e 
aprender. 

o O coñecemento, respecto e colaboración co entorno natural.. 
o A transmisión de coñecementos para tentar conseguir que o alumnado teña 

unha aberta e receptiva cara aos cambios que o progreso e a técnica nos 



Instituto de Educación Secundaria 
 “Pedro Floriani” 
ESO – Bacharelatos – Ciclos formativos 

 
Rúa Pedro Floriani n° 2 
36800 – Redondela (Pontevedra) 
http://centros.edu.xunta.es/iespedrofloriani 
ies.pedro.floriani@edu.xunta.es 

Tfno: 986 40 19 11 
Fax: 986 40 39 44  

 

.: Proxecto educativo de centro :.          .: 20 :. 

 

aportan. 
 
 

o  Se potenciará o uso do galego para o que tenderemos a: 
 Desenvolver o maior número posible de aprendizaxes das materias en 

galego. 
 Propoñer un maior número de actividades extraescolares para o 

coñecemento da nosa cultura. 
 Crear un entorno propicio, favorecedor da comunicación na nosa 

lingua. 
o Fomento da multiculturalidade, valorando o coñecemento doutras rexións, 

países e as súas culturas. 
o Inquedanza pola investigación nos distintos eidos do saber. 
o Capacitación para a incorporación ao mundo laboral. 
o Concienciación sobre a mobilidade xeográfica no traballo.  
o Un tratamento axeitado a diversidade, potenciando a aprendizaxe dos 

alumnos/as en función das súas capacidades. 
o Potenciación dos intercambios culturais. 

 A conquerir no profesorado: 
o Fomentar o traballo en equipo e o seu protagonismo social, así coma a súa 

promoción científica. 
o Crear un ambiente de traballo grato, tanto no aspecto humano coma no de 

medios tentando de conseguir unha colaboración no uso deles. 
 A conquerir no persoal non docente: 

o Fomentar o traballo en equipo e o seu protagonismo social e no propio 
centro. 

o Crear un ambiente de traballo grato, tanto no aspecto humano coma no de 
medios tentando de conseguir unha colaboración no uso deles. 

2. ORIENTACIÓN 

No eido da Orientación distinguiremos tres niveis: profesorado, titor e o departamento de 
Orientación. 

 Profesorado: O profesor/a debe aportar toda a información e orientación posible no 
campo da súa materia e nas cuestións máis normais que lle poidan presentar. 

 Profesor-titor: Seguir os obxectivos do plan de acción titorial sen esquecer a propia 
iniciativa do titor na procura da orientación individualizada que se lle solicite. 

 Departamento de Orientación:  
o As recollidas na lexislación actual. 
o As presentadas no Plan Anual de Orientación. 
o As que presentou o orientador/a : 

 Proceso de ensino-aprendizaxe. 
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 Plan de acción titorial. 
 Plan de orientación académico-profesional. 
 Integración de alumnos/as con necesidades educativas especiais. 

3. PARTICIPACIÓN 

Para conseguir os obxectivos de participación as canles que utilizaremos serán: 
 Asociacións que xa están constituídas (alumnos/as, pais e nais, xunta de delegados, 

etc.). 
 Órganos de goberno do centro, tanto unipersonais como colexiados. 

En todos eles tentarase: 
 Dinamizar o seu funcionamento para lograr unhas relacións fluídas e de fácil 

comunicación. 
 Incentivar a participación nos distintos órganos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

VI. CONCRECIÓN DUNHA ESTRUTURA 

Un centro educativo está formado por un conxunto de persoas que forman equipos 
docentes, órganos de goberno unipersoais e colexiados, comisións, ANPA, asociación de 
alumnos/as... O PEC define a estrutura do centro, ou sexa, delimita e enumera as funcións e 
tarefas dos diversos elementos; é a toma de posición do centro respecto á estrutura 
organizativa de que se dota para levar a cabo os obxectivos anteriormente formulados. 
Orientativamente (xa que cada centro debe adaptalo á súa realidade), podemos dicir que os 
elementos da estrutura organizativa que aparecen no PEC poden ser: órganos de goberno, 
equipos de coordinación, servizos, asociación de pais e nais, orzamento, RRI (Regulamento 
de Réxime Interno), persoal. 
 

1. ÓRGANOS DE GOBERNO 

1. Unipersonais: Formado polo: 
 Director/a. 
 Vicedirector/a. 
 Xefe/a de Estudios: Diurno e nocturno 
 Secretario/a. 

2. Colexiados: Formado polo: 
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 Consello Escolar. 
 Claustro de Profesores/as. 

 

3. EQUIPOS DE COORDINACIÓN 

1. Departamentos didácticos: De acordo coas ensinanzas impartidas hai os seguintes 
departamentos didácticos: 

 Bioloxía e Xeoloxía. 
 Debuxo. 
 Economía. 
 Educación Física. 
 Filosofía. 
 Física e Química. 
 Formación e Orientación Laboral. 
 Francés. 
 Inglés. 
 Lingua Castelá e Literatura. 
 Linguas Clásicas (Latín e Grego). 
 Lingua Galega e Literatura. 
 Matemáticas. 
 Orientación. 
 Relixión. 
 Xeografía e Historia. 
 Administración 
 Electrónica 

2. Departamento de Orientación: O departamento de Orientación iniciou as súas 
actividades o 1 de setembro de 1998 coincidindo co comezo da aplicación da Orde 
publicada o 24 de xullo de 1998 na que se establece a organización e funcionamento da 
orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia, regulada polo 
Decreto 120/1998 de 23 de abril. 
A fin de levar adiante as súas funcións o regulamento de réxime interno establece as pautas 
de funcionamento deste departamento. 
O departamento dispón de todos os elementos necesarios para o seu correcto 
funcionamento, tanto en espazos como en medios técnicos e materiais. 
O departamento de Orientación intervén na realización de actividades orientativas para o 
asesoramento do alumnado e profesorado do centro, entre as que encontramos: 

 Saídas profesionais e técnicas de busca activa de emprego, no que se inclúen saídas 
profesionais e técnicas de busca activa de emprego, en coordinación co 
departamento de FOL.  

 Plan de acción titorial. 
 Programa de orientación académica e profesional. 
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3. Comisión de coordinación pedagóxica: Está integrada por un membro de cada 
departamento, actuando fundamentalmente como un órgano consultivo segundo se 
establece no regulamento de réxime interno. 

4. Equipo de dinamización de lingua galega (EDLG): O EDLG, integrado por 
representantes de todos os sectores da comunidade educativa. 

4. SERVIZOS 

1. Administración: A administración do centro depende do secretario/a e baixo a 
responsabilidade da dirección. As funcións principais que inclúen son tres: oficina, 
conserxería e limpeza. 
Para a función de oficina (abarcando dende matriculación, certificados, correspondencia, 
rexistros de entrada e saídas de documentos oficiais, etc.) cóntase con dous 
administrativos/as. 
A conserxería conta tamén cun servizo de reprografía. 

2. Cafetería: Ademais do persoal dependente da Consellería de Educación tamén 
desenvolve o seu traballo no instituto o concesionario da cafetería.  

5. ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS/AS 

O IES Pedro Floriani conta cunha ANPA que se rexe por estatutos propios. Ao longo do 
curso colabora nas actividades que se desenvolven no instituto. 

6. ORZAMENTO 

O instituto depende economicamente dos orzamentos asignados pola Consellaría de 
Educación e o Fondo Social Europeo nas condicións establecidas pola administración 
educativa. Ademais, no marco legal de financiamento e autonomía de xestión dos centros 
educativos o instituto pode fixar medidas de autofinanciamento. 
En canto á asignación orzamentaria interna, a dirección debe velar porque o reparto 
orzamentario se faga de acordo con criterios obxectivos e sempre tendo en conta as 
posibilidades orzamentarias. 

7. REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO 

O instituto conta cun regulamento de réxime interno aprobado polo Consello Escolar e que 
se somete a revisión. 

8. RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 

1. Recursos materiais: No que fai referencia aos medios é preciso mudar a tendencia 
xeneralizada de que cada departamento conta cos seus propios medios para uso particular 
por unha idea moito máis xenérica na que todos/as compartimos a totalidade dos medios 
dispoñibles na súa finalidade de servir á educación. 
Independentemente de que o reparto orzamentario debe garantir que todos os 
departamentos dispoñan de efectivo para os seus orzamentos segundo os criterios e 
necesidades de cada materia, tamén é preciso garantir que eses medios estean en situación 
de seren utilizados polos demais. Nese sentido o PEC incide nesta cuestión, de tal xeito que 
sexa universalmente aceptado. Despois, tanto o RRI como o plan xeral anual deben 
establecer a forma máis efectiva da utilización deses medios. 
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Noutra orde de cousas, e dado que é a Administración a que debe dotar dos medios 
inventariables para uso dos institutos, dende as direccións, en particular, e desde todos os 
estamentos educativos en xeral, deben reclamarse tanto a dotación precisa como a 
reposición do material que, por uso ou polo paso do tempo, quede inservible ou obsoleto 
para acadar os obxectivos programados. 

2. Recursos humanos:  O cadro de persoal do centro está formado por: 
 Profesorado: O cadro de persoal fixo do profesorado é de 49 profesores/as que 

pertencen a tres corpos: 
o Profesores/as de Ensino Secundario: 40 
o Profesores/as Técnicos de FP: 11 
o Mestres: 5 

A este persoal hai que engadir o profesorado interino ata completar 57 
profesores/as. 

 Orientación: 1 
 Persoal non docente: O número de traballadores/as con funcións non docentes no 

instituto é: 
o Administrativos/as: 2 
o Subalternos: 3 
o Persoal da limpeza: 2 e unha a media xornada 

As funcións do persoal non docente están reguladas por normativa e polo regulamento de 
réxime interno do instituto. 

 

VII. ANEXOS AO PEC 

1. RRI 
2. PLANS: TIC, LECTOR, CONVIVENCIA 
3. CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN, PROMOCIÓN E TITULACIÓN 
4. PLAN DE EMERXENCIA 
5. PLAN LINGÜÍSTICO DO CENTRO 
6. NORMATIVA PROXECTO ABALAR 

 

VIII. REVISIÓN 

Ao tratarse dun documento aberto que está sometido aos cambios que se producen tanto no 
contorno como no propio centro, este PEC debe ser sometido a revisión canda menos con 
carácter bianual. 
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