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PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO  
IES PLURILINGÜE PINTOR COLMEIRO 

 

I.- INTRODUCIÓN 
 
A Reforma do ensino, concretada na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (BOE do 
4/05/2006), establece tres principios fundamentais que a presiden. O primeiro consiste na esixencia 
de proporcionar unha educación de calidade a todas as persoas e en todos os niveis do sistema edu-
cativo. O segundo principio consiste na necesidade de que todos os compoñentes da comunidade 
educativa colaboren para conseguir ese obxectivo tan ambicioso. E o terceiro que inspira esta lei 
consiste nun compromiso decidido cos obxectivos educativos formulados pola Unión Europea para 
os próximos anos. 

No seu Capítulo II, “Autonomía dos Centros”, Artigo 120, punto 2, a LOE establece que “Os centros 
docentes disporán de autonomía para elaborar, aprobar e executar un proxecto educativo e un pro-
xecto de xestión, así como as normas de organización e funcionamento do centro”. 

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), modificou 
en distintos aspectos a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

No seu Capítulo II, “Autonomía dos Centros”, Artigo 120, punto 2, a LOMCE mantén que “Os centros 
docentes disporán de autonomía para elaborar, aprobar e executar un proxecto educativo e un pro-
xecto de xestión, así como as normas de organización e funcionamento do centro.”. 

Esta capacidade de decisión debe articularse por medio dunha serie de documentos estruturados a 
partir dun marco xeral de referencia elaborado desde a propia dinámica do Centro e para toda a 
Comunidade Educativa integrando os fins do sistema. O marco xeral (PROXECTO EDUCATIVO DE 
CENTRO) debe definir as características singulares do centro, os obxectivos xerais e específicos do 
mesmo e cuestións relacionadas coa organización curricular e metodolóxica: Decreto 324/1996 do 
26 de xullo polo que se aproba o Regulamento Orgánico dos IES (DOG do 9 de agosto) e Orde do 1 
de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 (DOG 
2 de setembro de 1997), nas que se especifica que os centros disporán de autonomía para definir o 
proxecto educativo de centro, proxectos curriculares e normas de funcionamento (Artigo 88 ROC). 
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II.- O CENTRO: O MEDIO E O CONTORNO 
II.1.- ELEMENTOS MATERIAIS 

II.1.1. HISTORIA 
No curso escolar 1998-99 iniciou a súa andadura o Instituto de Educación Secundaria de Silleda. A 
mediados do ano 2000, e a proposta do Consello Escolar do centro, a Consellería de Educación au-
torizou o cambio de denominación a Instituto de Educación Secundaria Pintor Colmeiro.  
Aquel primeiro curso de 1998-99 o persoal do centro estaba formado por 26 persoas: 22 profeso-
res/as e 4 PAS. O número de alumnos e alumnas ascendeu a 292, distribuídos en 11 unidades.  
No curso 1999-2000,ademais de rematar a implantación da ESO, incorporouse ao centro unha uni-
dade de educación permanente de adultos/as (EPA) e un programa de garantía social (perfil: servizos 
auxiliares de oficina).  
No ano académico 2000-01 púxose en marcha a oferta de bacharelatos (humanidades e ciencias 
sociais e ciencias da natureza e da saúde) e a dos ciclos da familia de comercio e marketing (ciclo 
medio de comercio e ciclo superior de xestión comercial e marketing). Tamén se ampliou a oferta de 
garantía social cun segundo programa (perfil: dependente de comercio) e a de educación de persoas 
adultas coa implantación do nivel III.  
No curso 2001-02 completouse a oferta de formación profesional específica coa implantación do 
ciclo medio de condución de actividades físico-deportivas no medio natural.  
O 2002-03 foi un ano de consolidación da oferta, que unicamente experimentou algúns cambios no 
relativo á área de educación de persoas adultas, inducidos pola desaparición das ensinanzas de pre-
paración das probas libres de graduado escolar e a conseguinte redefinición da oferta, o que se con-
cretou na posta en marcha dun curso de ensinanzas básicas (niveis I e II).  
Nos anos posteriores non se produciron modificacións significativas na oferta. Cabe destacar -iso si- 
a progresiva implantación de medidas de atención á diversidade: PCPI, PMAR, FPB, etc. 
O IES Pintor Colmeiro foi autorizado pola Consellería de Educación como centro plurilingüe a partir 
do curso 2016-17 por medio da Orde do 16 de setembro de 2016 (DOG do 3 de novembro). 
A Comisión Europea concedeu ao IES Pintor Colmeiro unha Carta Erasmus de Educación Superior 
para o período 2014-2020, que posibilita a participación en mobilidades de estudantes e persoal con 
fins de educación ou formación baseadas en acordos validados por institucións ou empresas, a través 
da acción KA 103 do programa europeo de Educación Superior. Entre os compromisos asumidos ao 
participar neste tipo de actividades internacionais previos á súa realización está “asegurarse de que 
os participantes saíntes estean ben preparados para a mobilidade, incluíndo a competencia lingüís-
tica no nivel que sexa necesario”. O instituto participa tamén no Proxecto Practicum Depo que se lle 
concedeu á Deputación de Pontevedra dentro da convocatoria do programa Erasmus+, incluído den-
tro da acción clave 1 "Mobilidade das persoas por motivos de aprendizaxe" e, en concreto, para 
"Proxectos de mobilidade para beneficiarios/as de ensinanzas de Formación Profesional". 
Na actualidade, o centro dispón da seguinte oferta formativa: ESO, bacharelatos (de sociais/huma-
nidades e de ciencias), ciclos formativos (ciclo superior de xestión de vendas e espazos comerciais e 
ciclo medio de condución de actividades físico-deportivas no medio natural), programa de garantía 
social e educación de adultos/as (ensinanzas básicas iniciais e educación secundaria para persoas 
adultas). O persoal está composto agora mesmo por 48 docentes e 6 persoas con funcións de admi-
nistración e servizos. O número de alumnos/as supera os 370. 
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II.1.2. SITUACIÓN 
O instituto está situado nas aforas da vila de Silleda, un municipio de 168 km2 no que están censadas 
actualmente algo menos de 8.700 persoas, segundo datos do INE correspondentes a 2017. O feito 
de que o centro estea relativamente apartado dos núcleos de poboación tradúcese, entre outras 
cousas, en que case todo o alumnado ten asignada unha parada para facer uso do transporte escolar. 
O IES Plurilingüe Pintor Colmeiro ten adscritos dous centros públicos de Primaria: o CEIP Plurilingüe 
Ramón de Valenzuela e o CEIP Plurilingüe de Silleda. 
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II.1.3. EDIFICIOS DE QUE CONSTA O CENTRO 
Tal e como pode apreciarse na foto anterior, o IES Plurilingüe Pintor Colmeiro consta de dous edifi-
cios: o principal, en forma de L e con dúas plantas, e o pavillón polideportivo, que conta con pista 
polideportiva e con varios espazos na planta baixa (vestiarios, almacén e despacho) e tres espazos  
no segundo andar. 
 
II.1.4.- CARACTERÍSTICAS DAS DEPENDENCIAS 
Aulas 
Ademais das aulas de referencia con que conta cada agrupamento,  existe unha aula de música, unha 
aula de plástica, cinco aulas específicas de informática, un taller de tecnoloxía, tres laboratorios (de 
física, química e bioloxía, respectivamente) e unha aula de convivencia. Hai tamén dúas aulas de 
desdobres no primeiro andar. 
Todas as aulas do centro contan con dotación informática e proxector, e moitas delas teñen tamén 
pizarra dixital. No caso das aulas de ciclos de comercio e formación profesional básica (FPB), a ratio 
é de un equipo informático por alumno/a. 
O centro conta cun ximnasio no que se habilitaron varias aulas para desenvolver a docencia do ciclo 
medio de actividades físicas e deportivas no medio natural. A pista polideportiva foi restaurada hai 
poucos anos e está en bo estado. 
Unha parte da docencia do ciclo medio de condución de actividades físicas e deportivas no medio 
natural desenvólvese ordinariamente nas instalacións dunha empresa equina. É importante resaltar 
que este ciclo precisa urxentemente dotación de material para poder desenvolver adecuadamente 
os módulos prácticos. 

Sala de profesorado 
Existe unha sala de profesorado no primeiro andar do edificio antigo con seis postos informáticos e 
unha impresora/copiadora/escáner. É o lugar onde se realizan as reunións dos órganos colexiados e 
as sesións de avaliación. 

Salón de actos 
O centro non posúe un salón de actos, o que constitúe unha eiva importante. Para a celebración de 
actividades destacadas utilízase normalmente unha aula grande -denominada “multiusos”- que era 
en orixe unha aula de debuxo. 

Outros espazos 
O centro conta con despachos para os departamentos didácticos, administración, equipo directivo, 
sala de atención a familias con recibidor, departamento de pedagoxía terapéutica (que ten operati-
vidade docente), departamento de orientación e equipo de dinamización da lingua galega. 

Patios 
O centro conta cunha superficie total de 27.000 m2, dos que máis de 20.000 son zona de patio ou 
axardinadas. Bótase en falta unha zona cuberta para os días de choiva.  
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Mantemento do recinto 
Tal e como acabamos de apuntar, o recinto do IES Plurilingüe Pintor Colmeiro ten unha superficie 
moi xenerosa (sen ir máis lonxe, e só a título de exemplo, a valla de arame que circunda o recinto 
mide uns 800 m). Esta circunstancia favorece o desenvolvemento de moitas actividades, pero tamén 
supón un esforzo importante para o seu mantemento, variable que, ata onde sabemos, non se ten 
en conta á hora de asignar partidas orzamentarias.  

Cafetería 
O centro dispón deste servizo. A concesionaria é actualmente Mª Dolores Pereiro Taboada, quen 
asinou contrato no mes de setembro. 

Baños 
O centro conta con 15 baños, o que xera un gasto de mantemento importante, agravado pola nece-
sidade de afrontar constantemente tarefas de reparación derivadas da rotura das tubaxes empotra-
das. De feito, nos últimos anos estanse anulando progresivamente estas instalacións, que son subs-
tituídas por tubaxe á vista. 

Portas 
O IES Plurilingüe Pintor Colmeiro ten 25 portas exteriores, das que 22 se ubican no edificio principal 
e 3 no pavillón polideportivo. Todas foron instaladas en 1998, ano no que se construíu o centro, e 
algunhas delas levan tempo amosando síntomas de deterioro, tal e como nos asegura reiterada-
mente o persoal técnico ao que lle encargamos as tarefas de mantemento e reparación.  

Son moitos signos de desgaste que presentan as portas exteriores do centro, entre eles:  

• Torsión do aluminio, que afecta tanto á seguridade coma ao illamento térmico que deberían 
ofrecer as portas, dado que entre ambas follas quedan folguras moi amplas.  

• Os sistemas de suxeición das portas foron reparados en tantas ocasións que o seu grao de fatiga 
é máximo. O persoal técnico que se ocupa do seu mantemento advirte do inminente colapso de 
dúas delas.  

• Moitas das ferraxes usadas para a apertura e peche foron obxecto de tantas reparacións que 
están ao límite da súa capacidade.  

 
II.1.5.- DOTACIÓN DE MOBILIARIO E MATERIAL DIDÁCTICO 
Mobiliario 
A dotación de pupitres e cadeiras é suficiente en número e aceptable en canto o seu estado xeral de 
conservación. O centro solicita anualmente a reposición dos elementos que amosan un maior grao 
de deterioro. 

Calefacción 

A caldeira ten unha antigüidade superior a vinte anos, o que repercute nun consumo moi elevado 
de combustible e nunha eficiencia enerxética baixa. O centro está ubicado nunha zona moi húmida 
e o illamento térmico das instalacións é deficiente, polo que moitos días non é posible acadar unha 
temperatura agradable en todas as estancias. A caldeira de gasóleo está en funcionamento durante 
case todo o horario matinal, mentres que nos tramos de tarde e noite, nos que hai moi poucos gru-
pos no centro, utilizamos calefactores eléctricos. 
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Dotación informática e TIC 
Nos últimos anos produciuse unha notable mellora do equipamento informático, que neste mo-
mento conta con máis de 320 ordenadores conectados á rede, todos eles xestionados por persoal 
do propio centro. Como xa se dixo, todos os espazos docentes contan con proxector, aínda que al-
gúns deles son bastante antigos e de calidade baixa. Bótase en falta unha dotación de pizarras dixitais 
e de proxectores, así como un incremento na velocidade de acceso a internet.  

Biblioteca 
O centro conta cun equipo de profesorado que ten como función a dinamización da biblioteca, baixo 
a supervisión da persoa responsable de biblioteca.  

No horario lectivo, a biblioteca está aberta segundo a dispoñibilidade do profesorado. 
É importante o avance na informatización da xestión da biblioteca nestes últimos anos, concretado 
fundamentalmente na migración ao programa Meiga, un proceso que está a requirir moitas horas 
de traballo do equipo de profesorado. 
O centro leva máis de dez anos participando no Plan de mellora de bibliotecas escolares (PLAMBE).  
 
II.2- ELEMENTOS PERSOAIS  

II.2.1- O PROFESORADO 
O centro conta con 48 docentes no curso 2018-19. 
O equipo directivo está composto actualmente polos seguintes cargos: Dirección, Vicedirección, Xe-
fatura de estudos, Xefatura de estudos de persoas adultas e Secretaría. Como órganos colexiados 
conta co Claustro e o Consello Escolar e as comisións constituídas no seu seo, á parte das xuntas de 
avaliación, Comisión de coordinación pedagóxica, Xunta de delegados/as, etc. 
Academicamente os profesores/as agrúpanse nos seus respectivos departamentos, presididos polo 
Xefe/a de departamento. 
 
II.2.2.- O ALUMNADO 
O centro conta con 370 alumnos/as, aproximadamente, entre ESO (9 unidades máis un Programa de 
Mellora en 3º), Persoas adultas (2 unidades), Bacharelato (3 unidades), Formación profesional básica 
(2 unidades) e ciclos formativos (3 unidades).  
Todo o alumnado de ESO e bacharelato cursa como primeira lingua estranxeira o inglés. 
A meirande parte das familias ten acceso á gratuidade do comedor escolar e ás axudas do fondo 
solidario de libros de texto e de material escolar. O alumnado que cursa ensinanzas postobrigatorias 
accede maioritariamente ás axudas do MEC. Estes datos permítennos colixir que o alumnado do 
instituto procede por regra xeral de familias con nivel socioeconómico medio ou medio-baixo. 
Existe, como indica a lexislación vixente, unha Xunta de delegados/as debidamente constituída. 

 
II.2.3- O PERSOAL NON DOCENTE 
O centro conta con unha persoa con funcións administrativas, dúas persoas en conserxería (unha 
con horario de mañá e outra con horario de tarde/noite) e 3 limpadoras.  
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II.2.4- PAIS/ NAIS DE ALUMNOS/ ALUMNAS 
Na actualidade non está constituída ningunha ANPA. O centro estimula a participación das familias 
na xestión do centro a través do Consello Escolar e das distintas comisións que funcionan ao abeiro 
deste órgano colexiado. 

 

III.- INTENCIONALIDADES, FINS E OBXECTIVOS EDUCATIVOS 
III. 1.- ÁMBITO INSTITUCIONAL 

III. 1.1.- INTENCIONALIDADES 
Entendemos que a finalidade primordial da educación debe estar orientada a lograr o desenvolve-
mento da personalidade do alumnado e a súa preparación para afrontar a vida futura. Por isto será 
necesario potenciar o traballo no ámbito cognitivo, o respecto aos dereitos e liberdades básicas re-
coñecidas pola Constitución -tolerancia e liberdade en democracia- e a adquisición por parte do 
alumnado dos hábitos intelectuais e técnicas de traballo que os capaciten para o desempeño da súa 
futura actividade profesional. 
A avaliación dos procesos de ensino-aprendizaxe, do propio centro e dos elementos do sistema, será 
o mecanismo habitual que permita a recondución dos obxectivos propostos. 
A preparación que leven do Centro debe tratarse que sexa o máis completa posible. Ten de ser unha 
marca de identidade e unha porta aberta a posteriores obxectivos na vida académica e laboral. 
 
III. 1. 2.- OBXECTIVOS 

• Deseñar e pór en práctica modelos de avaliación educativa que, ademais de actitudes, con-
templen a cualificación de coñecementos. 

• Mellorar a coordinación docente con horarios que faciliten as reunións. 
• Definir criterios de calidade docente para facilitar a autoavaliación do profesorado e mellorar 

así a calidade do ensino. 
• Transmitir unha imaxe positiva do instituto cara á sociedade. 
• Manter relación co resto das institucións para beneficiar así ao noso alumnado. 
• Requirir os medios materiais e humanos á administración para unha correcta consecución 

dos obxectivos curriculares. 
 
III. 2.-  ÁMBITO DOS VALORES 

III. 2. 1.- INTENCIONALIDADES 
A formación básica deberá estar orientada a lograr e potenciar unha convivencia en paz, cooperativa 
e solidaria. Para iso será fundamental orientar a educación no marco da participación, a cooperación, 
a solidariedade e a responsabilidade xunto coa potenciación do sentido crítico e creativo, o rexeita-
mento de calquera tipo de discriminación e o respecto á diversidade e ao medio ambiente. Presta-
rase especial atención á defensa, a través da educación, da igualdade de dereitos entre mulleres e 
homes como unha necesidade esencial nunha sociedade democrática en cumprimento do disposto 
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na Lei galega 7/2004, de 16 de xullo (DOG n.º 149 do 3/08/2004), para a igualdade de mulleres e 
homes. 
A cooperación de familias, profesorado e orientador/a educativo terá como finalidade básica a for-
mación personalizada e integral do alumnado. 
 
III. 2. 2.- OBXECTIVOS 

• Facilitar a libre expresión do alumnado, sempre con respecto aos demais. 
• Organizar a práctica docente de modo que estimule a diversidade no pensamento. 
• Potenciar a acción titorial como medio de favorecer no alumnado actitudes de participación 

e responsabilidade. 
• Definir explicitamente nas actividades curriculares e extracurriculares os valores de respecto 

á diversidade e ao medio ambiente. 
• Informar á comunidade educativa de todos os temas que lle sexan de interese. 
• Reforzar os hábitos de saúde. 

 
III. 3.- ÁMBITO DO ENSINO-APRENDIZAXE 

III. 3. 1.- INTENCIONALIDADES 
Como centro que imparte ensinanzas postobrigatorias, debemos proporcionar ao alumnado unha 
preparación especializada para a súa incorporación aos estudos posteriores e á vida laboral. Polo 
tanto, o alumnado debe desenvolver capacidades básicas e necesarias en relación co dominio lin-
güístico en galego e castelán, corrección nas linguas estranxeiras, capacidade de análise e crítica, 
comprensión dos elementos fundamentais da investigación e do método científico, dominio dos co-
ñecementos científicos e das habilidades básicas da modalidade elixida, coñecemento do medio so-
cial, natural, cultural e político en que se moven e usalo como instrumento de formación. 

 
III. 3. 2.- OBXECTIVOS XERAIS 

• Promover, como comunidade educativa, a mellora no nivel de formación dos docentes nos 
campos científico, disciplinar e didáctico. 

• Deseñar e utilizar estratexias que faciliten a aprendizaxe do alumnado. 
• Elaborar proxectos curriculares que faciliten a relación do alumnado coa realidade á que per-

tence, en que a teoría e a práctica estean relacionadas. 
• Deseñar proxectos curriculares que teñan en conta as dispoñibilidades materiais do centro. 
• Fomentar, a través da docencia e da avaliación, o traballo e o estudo diarios. 
• Aplicar unha metodoloxía que fomente a participación do alumnado. 
• Promover e esixir unha correcta expresión oral e escrita. 
• Deseñar actividades interdisciplinares. 
• Ser capaces de artellar criterios efectivos á hora de agrupar ao alumnado dentro da aula. 
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III. 3. 3.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS NO ÁMBITO LINGÜÍSTICO 

Este centro educativo, no exercicio da súa autonomía pedagóxica e dentro do marco lexislativo da 
administración educativa, deberá adecuar e concretar os obxectivos xerais ao contexto socioeconó-
mico e cultural do centro e ás características do alumnado que se reflectirán de forma pormenori-
zada no Proxecto lingüístico, anexo a este PEC. 
Os centros de ensino son un sector fundamental para a implantación dos hábitos lingüísticos co ob-
xectivo de reforzar a dimensión comunicativa da lingua que se debe normalizar, polo que, dentro do 
marco lexislativo da comunidade autónoma, da administración educativa e no exercicio da autono-
mía pedagóxica outorgada ao centro, deseñará no Plan lingüístico do centro os seguintes apartados: 

• As linguas que se deben empregar nas áreas, materias, módulos ou ámbitos de coñecemento. 

• As medidas de apoio e reforzo para un correcto uso lingüístico escolar e educativo co fin de 
acadar o obxectivo xeral establecido na Lei de normalización, e na LOMCE no que afecta ao 
fomento do plurilingüismo. 

• Medidas adoptadas para acadar as competencias básicas en todo o alumnado. 

• Medidas para fomentar o uso da lingua galega tendo en conta os obxectivos de normalización 
lingüística no corpus legal da comunidade autónoma de Galicia. 

Segundo dispón o Decreto 133/2007 propiciarase unha proposta didáctica integradora das distintas 
linguas do centro para asegurar a transferencia de saberes entre elas e acadar os obxectivos da nor-
malización lingüística. 
Respectaranse os principios a partir do que se elabora o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o 
plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia que son os seguintes: 

• Garantía da adquisición dunha competencia en igualdade nas dúas linguas oficiais de Galicia. 
• Garantía do máximo equilibrio posible nas horas semanais e nas materias impartidas nas dúas 

linguas oficiais de Galicia, co obxectivo de asegurar a adquisición da competencia en igual-
dade nelas. 

• Adquisición dun coñecemento efectivo en lingua(s) estranxeira(s), nun marco xeral de pro-
moción do plurilingüismo no sistema educativo de Galicia. 

• Participación e colaboración das familias nas decisións que atinxen ao sistema educativo co 
obxectivo de contribuír á consecución dos seus obxectivos. 

• Promoción da dinamización da lingua galega nos centros de ensino. 
 

IV.- ITINERARIOS EDUCATIVOS, OPTATIVAS, ACTIVIDADES E SERVIZOS 
IV.1- OPTATIVIDADE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
De acordo co establecido no artigo 29 do DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o 
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na comunidade autónoma de Galicia, 
a optatividade quedou fixada no 2018/19 nos termos que de seguido desglosamos. 
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PRIMEIRO CURSO 
Neste curso a única materia de libre configuración do centro é Comprensión lectora é expresión oral. 
O alumnado optará entre as seguintes materias do bloque de materias específicas: Relixión ou Valo-
res éticos. 
 
SEGUNDO CURSO 
Neste curso o alumnado elixirá unha das dúas materias de libre configuración: Comprensión lectora 
e  expresión oral II (materia de libre configuración do centro) e Programación (materia de libre con-
figuración autonómica). 
O alumnado optará entre as seguintes materias específicas: Relixión ou Valores éticos. 
 
TERCEIRO CURSO 
O alumnado optará entre as materias de opción seguintes: 
-Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas ou Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Apli-
cadas. 
O alumnado optará entre as seguintes materias específicas: 
-Relixión ou Valores éticos. 
-Segunda lingua estranxeira (francés) ou Cultura Clásica. 
 
CUARTO CURSO 
O alumnado optará entre as ensinanzas académicas ou as ensinanzas aplicadas. Non se establecen 
itinerarios, polo que o alumnado pode expresar as súas preferencias para cursar calquera das mate-
rias troncais da opción elixida e calquera das materias específicas de opción que se ofrecen. No curso 
2018/19 hai 42 alumnos/as en 4º de ESO, o que implica que o centro ten que restrinxir as materias 
que se imparten segundo as solicitudes recollidas nos impresos de matrícula. Ao mesmo tempo, o 
feito de que varias materias se impartan simultaneamente supón que determinadas combinacións 
non sexan posibles. 
As materias troncais que se imparten este ano académico na modalidade de ensinanzas académicas 
son as seguintes: Bioloxía e xeoloxía, Economía, Física e química e Latín. 
As materias troncais que se imparten este ano académico na modalidade de ensinanzas aplicadas 
son as seguintes: Iniciación á actividade emprendedora e empresarial e  Ciencias aplicadas á activi-
dade profesional. 
As materias específicas de opción que se imparten son: Cultura científica, Educación plástica e visual, 
Francés, Música e TIC. 
O alumnado optará entre as materias seguintes: Relixión ou Valores Éticos. 
 
BACHARELATO 
De acordo co establecido no artigo 29 do DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o 
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 
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Galicia, o bacharelato estrutúrase en tres modalidades, dúas das cales son as que se imparten no 
centro, son as seguintes: 

• Ciencias. 
• Humanidades e Ciencias Sociais (Nesta modalidade o alumnado poderá optar por dous itine-

rarios: o de Humanidades ou o de Ciencias Sociais). 
O bacharelato abrangue dous cursos. As ensinanzas estrutúranse en materias que, á súa vez, se or-
ganizan en troncais, específicas e de libre configuración. 
 
1º BACHARELATO 
O alumnado deben cursar as seguintes materias do bloque de materias troncais: 
Na modalidade de Ciencias: Filosofía, Lingua castelá e literatura I, Primeira  lingua estranxeira I (in-
glés) e Matemáticas I. 
O alumnado deben cursar dúas de entre as seguintes materias de opción do bloque de materias 
troncais: Bioloxía e xeoloxía, Debuxo técnico I e Física e química. Neste ano académico impártense 
as tres. 
Na modalidade de Humanidades e Ciencias sociais: Filosofía, Lingua castelá e literatura I, Primeira  
lingua estranxeira I (inglés), Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I (alumnado do itinerario de 
Ciencias sociais) e Latín I (alumnado do itinerario de Humanidades). 
O alumnado debe cursar dúas materias de entre as seguintes materias de opción: Economía, Grego 
I, Historia do Mundo Contemporáneo e Literatura Universal. Todas estas materias ofrecéronse no 
sobre de matrícula do 2018/19, pero só contaron con suficientes solicitudes Economía e Historia do 
mundo contemporáneo, que son as que se imparten. 
O alumnado deben cursar as seguintes materias do bloque de materias específicas: 

• Educación Física. 
• Un mínimo de dúas e un máximo de tres materias de entre as seguintes: Anatomía aplicada, 

Cultura científica, Debuxo artístico I, Linguaxe e práctica musical, Relixión, Segunda lingua 
estranxeira I (francés), Tecnoloxía industrial I, Tecnoloxías da información e da comunicación 
I ou unha materia do bloque de materias troncais non cursada polo alumnado, que será con-
siderada específica para todos os efectos. Ademais, o IES Plurilingüe Pintor Colmeiro ofrece 
unha materia de libre configuración do centro denominada Comunicación oral I, que conta 
cunha asignación dunha hora semanal. Este ano impártense todas as materias específicas e 
todo o alumnado cursa unha materia de tres horas semanais, unha de dúas horas semanais 
e unha de unha hora semanal. A seguinte imaxe reproduce unha parte do sobre de matrícula 
e sérvenos para aclarar o reparto do que vimos de dar conta. Hai que deixar constancia de 
que na oferta de matrícula se ofrecían outras configuracións que incluían materias troncais 
non cursadas, pero non se rexistraron suficientes solicitudes para realizar outros agrupamen-
tos. 

mailto:ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.es


 

 
 

IES Plurilingüe Pintor Colmeiro 

As Ferreiras, s/n • 36540 SILLEDA (Pontevedra) 
Telf. 986 580904  •  Fax 986 581069  
Correo-e: ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.es 
Web: www.iespintorcolmeiro.org 

 

No bloque de materias de libre configuración autonómica, os alumnos e as alumnas deben cursar a 
materia de Lingua Galega e Literatura. 

 
2º BACHARELATO 
O alumnado debe cursar as seguintes materias do bloque de materias troncais: 

Na modalidade de Ciencias: Historia de España, Lingua Castelá e Literatura II, Primeira Lingua Es-
tranxeira II (inglés) e Matemáticas II. 

O alumnado debe cursar dúas de entre as seguintes materias de opción do bloque de materias tron-
cais: Bioloxía, Física, Química, Xeoloxía e Debuxo Técnico II. Ofrecéronse todas estas materias no 
sobre de matrícula e impártense todas, agás Xeoloxía, que non contou co número mínimo de solici-
tudes. 

Na modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais: Historia de España, Lingua Castelá e Literatura 
II, Primeira Lingua Estranxeira II (inglés), Historia da filosofía, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias So-
ciais II (alumnado do itinerario de Ciencias Sociais) e Latín II (itinerario de Humanidades). 

O alumnado debe cursar unha de entre as seguintes materias de opción do bloque de materias tron-
cais: Economía de empresa, Xeografía, Grego II e Historia da arte. Ofrecéronse todas estas materias 
no sobre de matrícula, pero só se imparte Economía de empresa, dado que o resto das materias non 
acadou o mínimo de solicitudes esixible. 

O alumnado debe cursar un mínimo de dúas e un máximo de tres das seguintes materias específicas 
e de libre configuración. As materias específicas que se ofrecen son estas: Ciencias da terra e do 
medio ambiente, Debuxo artístico II, Fundamentos da administración e xestión, Imaxe e son, Historia 
da música e da danza, Psicoloxía, Relixión, Segunda lingua estranxeira II (francés), Tecnoloxía indus-
trial II, Tecnoloxías da información e da comunicación II e unha materia do bloque de materias tron-
cais non cursada polo alumno ou a alumna, que será considerada específica para todos os efectos.  

As materias de libre configuración autonómica que se ofrecen son Métodos estatísticos e numéricos 
e Xeografía e historia de Galicia. O alumnado tamén pode solicitar matrícula nas dúas materias de 
libre configuración do centro (Actividade física e saúde e Relixión católica, respectivamente) e nos 
reforzos de Matemáticas II e Matemáticas Aplicadas II. 

No bloque de materias de libre configuración autonómica, os alumnos e as alumnas deben cursar a 
materia de Lingua Galega e Literatura. 

A seguinte imaxe corresponde a unha parte do sobre de matrícula do itinerario de Ciencias sociais e 
sérvenos para aclarar o reparto do que vimos de dar conta. Hai que deixar constancia de que na 
oferta de matrícula se ofrecían outras configuracións que incluían materias troncais non cursadas, 
pero non se rexistraron suficientes solicitudes para realizar outros agrupamentos.  
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As materias específicas e de libre configuración que se imparten no ano académico 2018/19 son as 
seguintes: Fundamentos da administración e xestión, Imaxe e son, Historia da música e da danza, 
Psicoloxía, Segunda lingua estranxeira II (francés), Tecnoloxías da información e da comunicación II, 
Relixión católica, Actividade física e saúde, Comunicación oral II, Reforzo/afondamento de Matemá-
ticas II e Reforzo/afondamento de Matemáticas Aplicadas II.   
 
OUTRAS ENSINANZAS 
As ensinanzas de ciclos formativos e de educación de persoas adultas non contemplan a optativi-
dade. 
 
IV.2- ACTIVIDADES 
Tendo en conta o destacado papel que concedemos a todas as actividades culturais, deportivas e 
lúdicas na formación do noso alumnado, promoveranse todas as propostas dos Departamentos Di-
dácticos e do Equipo Directivo do Centro, coordinadas pola Vicedirección. 
 
IV.2- SERVIZOS 
O centro conta con servizo de comedor de xestión indirecta que está operativo os xoves para o alum-
nado da ESO. A empresa adxudicataria no ano 2018/19 é Sala Gradín (A Estrada). O centro non conta 
cun espazo específico para comedor, polo que se utiliza para esta función unha aula taller. 
O centro conta con servizo de transporte escolar, ao que se acolle a meirande parte do alumnado. 
Neste momento están operativas doce liñas. As empresas adxudicatarias do servizo son Autocares 
Lázara, Empresa Lázara, Autocares Rías Baixas e Peillet. 
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V.- ADECUACIÓN AO CONTEXTO DO INSTITUTO DOS OBXECTIVOS XERAIS 
DA ETAPA 
V.1- CONSIDERACIÓNS DE CARÁCTER XERAL 
O Instituto está situado nunha zona rural de base agrogandeira, aínda que nos últimos anos se per-
cibe un claro desprazamento do peso económico cara outros sectores. O ambiente  familiar inflúe 
na excelente motivación coa que, en xeral, accede ao noso centro o alumnado; doutra banda, pero 
relacionado co anterior, este instituto ten unha rica tradición de premios (Olimpíadas de Filosofía, 
premios á Excelencia, Química, etc), factores ambos que nos impelen a trazar con esmero e esforzo 
uns elevados obxectivos de etapa, como se pode comprobar no PEC, sen perder nunca de vista a 
atención á diversidade. 
Intentamos que a capacidade de traballo e o rendemento do noso alumnado se dirixan á consecución 
dun nivel educativo óptimo, poñendo en marcha as medidas de atención á diversidade oportunas 
para aqueles/as que non o acaden. O nivel de preparación e de esixencia debe ir en consonancia co 
da sociedade, para conseguir uns rendementos adecuados e facultar os futuros camiños académicos 
cunha base sólida tanto humana como académica. 
 

V.2- PROXECTOS QUE SE DESENVOLVERÁN NO 2018/19 
Unha das prioridades do centro é fomentar a participación en actividades que, polo seu carácter 
innovador, supoñan un estímulo para o noso alumnado. De seguido facemos unha breve referencia 
a algúns dos proxectos os que o centro vai traballar no presente ano académico: 

 Plan Proxecta (unha iniciativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profe-
sional, en colaboración con diferentes organismos, dirixida a fomentar a innovación educa-
tiva). O centro vai participar nos seguintes “Proxecta”: 
 Quérote +. 
 Proxecto Terra. 
 Proxecto deportivo de centro. 
 Fotografía en curso. 

 Contratos-programa. O centro solicitou a súa participación na convocatoria 18-19 en dúas li-
ñas: 

 Liña 3. Mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros. 
 Liña 5. Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia. 

 II edición do congreso IDE Silleda (Investiga, Debate, Educa). Este curso o tema do congreso 
vai xirar arredor do estudo do Camiño de Santiago e o seu paso pola nosa comarca, a Vía da 
Prata. A investigación vai ser realizada por alumnado de 4º de ESO. 

 XX Aniversario. No mes de febreiro de 2019 vaise conmemorar o vixésimo aniversario da inau-
guración do noso centro.  

 Erasmus. Está previsto que dous alumnos titulados no ciclo medio de condución de actividades 
físicas e deportivas no medio natural viaxen en xaneiro a Lecce (Italia) para realizar unha 
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estadía formativa de cinco meses de duración. Hai dúas mobilidades máis que poderían ter 
lugar no primeiro semestre, unha para o alumnado e outra para o persoal docente. 

 Club de lectura. A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos resolveu aprobar a partici-
pación do noso centro nesta iniciativa no período 2018/19. 

 Parlamento Xove. O centro participará un ano máis nesta actividade. Esperamos revalidar os 
bos resultados da edición anterior. 

 Olimpíada Filosófica. Está en fase de preparación a participación de alumnado do centro nu-
nha nova edición da Olimpíada Filosófica (sección de fotografía e vídeo). Cómpre sinalar que o 
IES Plurilingüe Pintor Colmeiro leva anos apostando pola formación do alumnado no ámbito 
do audiovisual, a pesar de non contar con orzamento específico para a adquisición de material 
axeitado.   

 Certame Stephen Hawking. Por segundo ano consecutivo, a representación do IES Plurilingüe 
Pintor Colmeiro recibe un premio no certame Stephen Hawking, organizado polo IES Rosalía 
de Castro (Santiago de Compostela). 

 Participación en eventos deportivos. O centro participou na fase do Campionato Provincial de 
Campo a Través para idade escolar; o noso alumnado obtivo varias medallas. 

 Plan de mellora de bibliotecas escolares (PLAMBE). Tal e como recollemos noutro lugar deste 
documento, o IES Plurilingüe Pintor Colmeiro leva moitos anos traballando nesta iniciativa. A 
renovación da nosa participación para este curso foi confirmada na Orde do 10 de setembro 
de 2018 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en 
centros públicos non universitarios para o curso 2018/19 [DOG de 20 de setembro]. 

 Plurilingüísmo. Neste curso impartiranse parcialmente en lingua inglesa as materias de Edu-
cación física (1º e 2º de ESO) e Música (2º e 3º de ESO) 

 

VI.- FORMAS DE COLABORACIÓN E PARTICIPACIÓN ENTRE OS DISTINTOS 
SECTORES DA COMUNIDADE EDUCATIVA. 
VI. 1. CENTROS ADSCRITOS 
Os nosos centros adscritos son o CEIP Plurilingüe Ramón de Valenzuela e o CEIP Plurilingüe de Silleda. 
Mantemos unha estreita colaboración con eles, sobre todo no que se refire á recepción do alumnado 
procedente de 6º de Primaria. 
 
VI. 2. OUTROS CENTROS DO CONCELLO 
Silleda conta cun centro de titularidade privada, o CPR María Inmaculada, co que o IES Plurilingüe 
Pintor Colmeiro mantén unha relación fluída por diferentes motivos: exencións, consultas, escolari-
zación... 
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VI. 3. DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 
O IES Plurilingüe Pintor Colmeiro mantén as mellores relacións con todos os departamentos univer-
sitarios, especialmente cos da comunidade galega, cos que colabora. 
 
VI. 4. EMPRESAS OU INSTITUCIÓNS PARA A FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO 
DOS S DOS CICLOS FORMATIVOS 
As empresas ou institucións para a formación en centros de traballo do alumnado dos ciclos forma-
tivos son as que aparecen na Programación Xeral Anual (Programación FCT). 
 
VI. 5. COMUNIDADE EDUCATIVA 
Entre os distintos sectores da comunidade educativa existen unhas relacións moi fluídas. A parte dos 
órganos que corresponden, o alumnado por medio dos delegados e subdelegados ou calquera outra 
comisión para organizar actos, están en permanente contacto co equipo directivo e cos titores res-
pectivos. 
O profesorado, nas diferentes xuntanzas (Comisión de coordinación pedagóxica, Claustro, reunións 
de departamento, xuntas de avaliación, etc.) levan as súas inquedanzas a favor da mellora do ensino. 
O diálogo co persoal non docente é continuo e por medio do seu representante no Consello Escolar 
preséntanse temas do seu ámbito para a súa valoración e discusión. Considerase inestimable a súa 
colaboración. 
O Consello Escolar serve como base aglutinadora e informativa sobre calquera tipo de aspectos im-
portantes que afecten á marcha do Centro e o Equipo Directivo facilita as relacións entre os diferen-
tes membros para conseguir canalizar os problemas ou inquedanzas existentes. 
Dentro da maior fluidez posible, é necesario que exista o diálogo e colaboración entre todos, por 
medio de entrevistas, escritos, reunións, etc. Por tal razón os locais do centro están a disposición dos 
citados membros, para levaren a cabo as actuacións tendentes a unha mellora dos fins educativos. 
 

VII.- FORMAS DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL CON OU-
TRAS INSTITUCIÓNS. 
O IES Plurilingüe Pintor Colmeiro está aberto a calquera forma de interacción con outras institucións. 
En consecuencia, é habitual que o Concello, a Deputación, a Xunta, organizacións privadas sen ánimo 
de lucro e outros organismos nos ofrezan propostas xeralmente de tipo cultural en que poden par-
ticipar o noso alumnado. 
Para nós, Silleda forma parte do “espazo educativo” no que se debe integrar o noso alumnado. O 
Consello Escolar, dentro das súas competencias, será, en última instancia, o que regule as saídas do 
alumnado a actos programados fóra do Centro en horario escolar trala proposta dos Departamentos 
Didácticos e o Equipo Directivo do Centro, coordinados pola Vicedirección. 
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PREÁMBULO 
O documento denominado Normas de Organización, funcionamento e convivencia (NOFC) articula o con-
xunto de normas das que se dota o IES Plurilingüe Pintor Colmeiro para promover un clima de convivencia 
que facilite a consecución dos obxectivos educativos e o éxito escolar do alumnado. 
As presentes NOFC elaborouse ao abeiro da facultade que se lles concede aos centros educativos nos 
artigos 120 e 124 da Lei orgánica 2/2006, na redacción dada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, 
para a mellora da calidade educativa. Para a súa elaboración atendeuse ao disposto no 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 de convivencia escolar. 
Estas NOFC poderán ser modificadas cando as circunstancias así o requiran.  

FINS, PRINCIPIOS INFORMADORES E OBXECTIVOS 

Artigo 1. Fins1 
As normas sobre convivencia nos centros docentes establecidas nesta lei oriéntanse aos seguintes fins, 
que informarán a súa interpretación e aplicación: 

a. A garantía dun ambiente educativo de respecto mutuo que faga posible o cumprimento dos fins 
da educación e que permita facer efectivo o dereito e o deber de aproveitar de xeito óptimo os 
recursos que a sociedade pon á disposición do alumnado no posto escolar. 

b. A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de dereitos e opor-
tunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas. 

c. A prevención e o tratamento das situacións de acoso escolar mediante medidas eficaces. 
d. O recoñecemento ao profesorado, en especial aos membros dos equipos directivos dos centros 

docentes, das facultades precisas para previr e corrixir as condutas contrarias á convivencia, así 
como da protección xurídica adecuada ás súas funcións. 

e. A corresponsabilidade das nais e pais ou das titoras ou titores no mantemento da convivencia nos 
centros docentes, como un dos principais deberes que lles corresponden en relación coa educa-
ción dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas. 

f. Promover a resolución pacífica dos conflitos e fomentar valores, actitudes e prácticas que permi-
tan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas, avanzar no respecto entre todos 
os membros da comunidade educativa e a mellora da convivencia escolar. 

g. Avanzar no respecto entre todos os membros da comunidade educativa e na mellora da convi-
vencia escolar. 

h. A promoción da sensibilización dos distintos sectores que interveñen na educación sobre a im-
portancia da convivencia como parte fundamental para o desenvolvemento persoal e social do 
alumnado. 

Artigo 2. Principios 
Os principios xerais que rexen a vida do centro serán os seguintes: 

a. A formación baseada no esforzo, no traballo individual e en equipo, como medios para obter os 
niveis de aprendizaxe esixidos. 

b. A igualdade de dereitos, o rexeitamento de todo tipo de discriminación. 
c. O fomento do espírito crítico e dos hábitos do comportamento social e democrático. 
d. A educación para a paz, a cooperación e a solidariedade. 

                                                 
1 Segundo a redacción dada no artigo 3 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comuni-
dade educativa 

http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/Conselleria/loe.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2015/01/27/20150127_decreto_convivencia_escolar.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.html
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e. A responsabilidade á hora do estudo, da convivencia no centro e no desempeño futuro de labores 
profesionais. 

f. A solución cooperativa dos conflitos que se produzan na convivencia diaria atopando solucións nas 
que cada parte asuma as responsabilidades e as consecuencias dos seus actos. 

g. A formación no respecto e defensa do medio ambiente, dos materiais e das instalacións. 

Artigo 3. Obxectivos 
As NOFC do IES Plurilingüe Pintor Colmeiro teñen como obxectivos xerais os seguintes: 

a. Fixar a organización práctica da participación dos membros da comunidade educativa na vida do 
centro. 

b. Establecer as normas de convivencia. 

c. Precisar os dereitos e deberes do alumnado recoñecidos no Título II da Lei 4/2011, de 30 de xuño, 
de convivencia e participación da comunidade educativa. 

d. Artellar as relacións entre os distintos membros e sectores da comunidade educativa respectando 
os dereitos e deberes baseados na convivencia e nas liberdades. 

e. Definir ou concretar e repartir responsabilidades non establecidas pola normativa. 

f. Establecer as normas de uso correcto de espazos e instalacións. 

g. Fixar o funcionamento dos servizos cos que conta o centro. 
En resumo, trátase de facilitar e mellorar a actividade educativa do IES Plurilingüe Pintor Colmeiro, nas 
súas vertentes pedagóxico-didáctica e de xestión, potenciando, sobre todo, a convivencia e a solidarie-
dade entre todos os membros da comunidade escolar educando para a paz, a cooperación e a solidarie-
dade. 
 

DEREITOS E DEBERES BÁSICOS DOS COMPOÑENTES DA COMUNIDADE 
EDUCATIVA 

Artigo 4. Dereitos do alumnado 

Ao alumnado recoñécenselle os seguintes dereitos 
a. A recibir unha formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa personalidade 

nun ambiente educativo de convivencia e respecto mutuo. 
b. A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais. 
c. Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra as situacións de 

acoso escolar. 
d. A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración edu-

cativa, nos termos previstos no Título IV da Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participa-
ción da comunidade educativa. 

e. A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de conflitos e, en 
xeral, a participar na toma de decisións en materia de convivencia. 

f. A que o seu rendemento escolar sexa avaliado con plena obxectividade. Para garantir a obxecti-
vidade faranse públicos os criterios xerais que se van aplicar para a avaliación das aprendizaxes e 
promoción do alumnado. 

g. A que en casos de accidente ou enfermidade prolongada, a Dirección do centro dea parte ás au-
toridades educativas competentes, para contar cun apoio específico co obxecto de que, no posi-
ble, este feito non supoña detrimento do seu rendemento escolar. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.pdf


Normas de organizacion, funcionamento e convivencia – IES Plurilingüe Pintor Colmeiro 
 

páx. 5 

h. A formular diante dos profesores/as e órganos directivos do centro as iniciativas e suxestións que 
consideren oportunas, así como as discrepancias respecto ás decisións educativas que lles afec-
ten. Cando as discrepancias teñan carácter colectivo serán canalizadas a través dos seus repre-
sentantes. 

i. A que a súa actividade académica se desenvolva nas debidas condicións de seguridade e hixiene. 
j. Á liberdade de expresión nos termos establecidos polas leis. No caso de que os alumnos o soli-

citen, o equipo directivo procederá a exposición das súas notas informativas e carteis nos tabo-
leiros destinados ao efecto sempre e cando non conteñan mensaxes publicitarias de entidades 
comerciais ou procedentes de organizacións políticas e respecten os dereitos dos demais mem-
bros da Comunidade educativa. 

k. A reunirse e a adoptar decisións colectivas, previo coñecemento do equipo directivo, en horas 
non lectivas e no lugar que se lles asigne para a reunión. 
O dereito de reunión está recollido no artigo 8 da Lei Orgánica 8/1985, reguladora do Dereito á 
Educación. A disposición derradeira primeira da Lei orgánica 2/2006 engade o seguinte parágrafo:  

Co fin de estimular o exercicio efectivo da participación dos alumnos nos centros educativos 
e facilitar o seu dereito de reunión, os centros educativos establecerán, ao elaborar as súas 
normas de organización e funcionamento, as condicións en que os seus alumnos poden exer-
cer este dereito. Nos termos que establezan as administracións educativas, as decisións co-
lectivas que adopten os alumnos, a partir do terceiro curso da educación secundaria obriga-
toria, con respecto á asistencia á clase non terán a consideración de faltas de conduta nin 
serán obxecto de sanción, cando estas fosen resultado do exercicio do dereito de reunión e 
sexan comunicadas previamente á dirección do centro. 

Por tanto, nestas NOFC establécese que a inasistencia ás clases por mor do seguimento dunha 
folga estudantil considerarase xustificada se se dan estas condicións: 

• O alumnado cursa ensinanzas postobrigatorias ou de 3º ou 4º da ESO. 
• A xunta de delegados/as celebra unha reunión na que se decide se o alumnado do centro 

secunda ou non a folga e en que días. Sexa cal sexa a decisión adoptada, levantarase acta 
da reunión e farase chegar á Dirección do centro unha copia da mesma con 48 horas de 
antelación á primeira xornada de folga. 

• O alumnado que decida secundar a folga presenta o documento de comunicación2 (asi-
nado polos representantes legais, no caso de ser menor de idade) con 24 horas de ante-
lación.  

O alumnado que se sume á folga poderá quedar baixo a garda e custodia dos seus pais ou titores 
legais ou acudir ao centro educativo; de presentarse no centro, non poderá abandonar o recinto 
escolar. Ao tempo, o alumnado non poderá ser obrigado a entrar nas aulas. 

Artigo 5. Deberes do alumnado 
Os deberes do alumnado concrétanse nas seguintes obrigacións: 

a. Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun adecuado clima de 
estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros/as á educación. 

b. Respectar a dignidade e funcións e orientacións do profesorado no exercicio das súas competen-
cias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro. 

c. Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualdade de dereitos 
entre mulleres e homes, e a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da comu-
nidade educativa. 

d. Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro docente. 

                                                 
2 Pode descargarse da web do centro o modelo do documento de comunicación. 

https://www.boe.es/boe/dias/1985/07/04/pdfs/A21015-21022.pdf
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/Conselleria/loe.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespintorcolmeiro/system/files/Comunicaci%C3%B3n%20folga_0_0.pdf
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e. Conservar e facer un bo uso das instalacións e os materiais do centro. 
f. Intervir, a través dos canles regulamentarios, en todo aquilo que afecte á convivencia do centro. 
g. Seguir as directrices do profesorado respecto a súa educación e aprendizaxe.  
h. Asistir a clase con puntualidade e co material preciso.  

Artigo 6.-Dereitos do profesorado 

Ao profesorado recoñécenselle os seguintes dereitos: 
a. A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado pola comunidade educativa e pola 

sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 
b. A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no que se preserve en 

todo caso a súa integridade física e moral. 
c. A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia escolar e da educa-

ción integral do alumnado. 
d. A que se lles recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado ambiente de convivencia 

durante as clases e as actividades complementarias e extraescolares. 
e. Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes. 
f. A participar directamente no proceso educativo cando sexan consultados pola administración 

educativa nos termos previstos no Título IV Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participa-
ción da comunidade educativa. 

g. A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade escolar e recibir os 
estímulos máis axeitados para promover a implicación do profesorado en actividades e experien-
cias pedagóxicas de innovación educativa relacionadas coa convivencia e a mediación. 

h. A participar na xestión e control do centro a través dos órganos correspondentes. 
i. A elixir ou ser elixido libremente para os diferentes cargos de xestión do centro ou para os órganos 

colexiados do mesmo. 
j. A ser respectados os seus dereitos sindicais. 
k. A convocar aos pais/nais, titores/as dos seus alumnos individual ou colectivamente. 
l. A contar cos medios materiais, instrumentais e de instalacións adecuadas para desenvolver o seu 

labor docente. 
m. A formular suxestións, queixas, peticións ou recursos ante os órganos de goberno. 
n. A ser informado das incidencias de interese que se produzan no centro. 

Artigo 7.-Deberes do profesorado 
Os profesores/as teñen os deberes establecidos na lexislación vixente, ademais daqueles que destas NOFC 
se deriven: 

a. Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e digni-
dade persoais de todos os membros da comunidade educativa. 

b. Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado ambiente de convivencia 
durante as clases e as actividades complementarias e extraescolares, corrixindo, cando lles co-
rresponda a competencia, as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, en caso contra-
rio, poñéndoas en coñecemento dos membros do equipo directivo do centro. 

c. Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á convi-
vencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

d. Informar ás nais e pais ou titoras/es sobre o progreso da aprendizaxe e integración socioeducativa 
dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, cumprindo as obrigacións de dispoñibilidade dentro 
do horario establecido no centro para a atención a aqueles que lles impoña a normativa aplicable. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.pdf
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e. Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración educativa das 
alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a información e as circuns-
tancias persoais e familiares do alumnado. 

f. Participar na organización do centro a través dos órganos correspondentes. 
g. Asistir con puntualidade e permanecer no seu posto de traballo. 
h. Fixar os obxectivos e programar as actividades, así como fixar criterios de avaliación e recupera-

ción dentro do respectivo departamento didáctico. 
i. Mostrar aos alumnos/as, e aos pais/nais que así o soliciten, as probas de avaliación realizadas, 

unha vez corrixidas e cualificadas. 
j. Recibir individualmente aos alumnos/as, pais/nais ou titores que o solicitasen, no horario con-

templado a tal fin. 
k. Rexistrar as faltas de asistencia á clase do alumnado, para que estean o antes posible a disposición 

do titor. 

Artigo 8.-Dereitos dos pais/nais 
Os pais, nais e titores/as legais teñen os dereitos establecidos na lexislación vixente ademais daqueles que 
destas NOFC se deriven: 

a. A ser respectados, a recibir un trato adecuado pola comunidade educativa. 
b. A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración socioeducativa dos seus fi-

llos/as, para o que se lles facilitará o acceso ao profesorado e aos membros dos equipos directivos 
dos centros docentes. 

c. A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia no centro. 
d. A ser oídos, nos termos previstos pola Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación 

da comunidade educativa, nos procedementos disciplinarios para a imposición de medidas co-
rrectoras de condutas contrarias á convivencia dos seus fillos/as. 

e. A participar no proceso educativo a través de consultas e outros procedementos de participación 
directa que estableza a Administración educativa. 

f. A ser informados por escrito do horario e da hora en que serán atendidos polos membros do 
Equipo docente do grupo no que está o seu fillo/a, polo Profesor/a Titor/a do seu fillo/a, pola Xefa 
do departamento de Orientación e polo Equipo directivo e a ser recibido por eles. 

g. A utilizar as instalacións do centro, con comunicación previa á Dirección, para as xuntanzas das 
súas asociacións legalmente constituídas. 

Artigo 9.-Deberes dos pais/nais 
Teñen os deberes establecidos na lexislación vixente ademais daqueles que destas NOFC se deriven: 

a. Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en colaboración co profeso-
rado e o centro. 

b. Coñecer as normas establecidas polo centro, respectalas e facelas respectar, así como respectar 
e facer respectar a autoridade e as indicacións ou orientacións educativas do profesorado no exer-
cicio das súas competencias. 

c. Fomentar o respecto por todos os compoñentes da comunidade educativa. 
d. Colaborar co centro na prevención e corrección das condutas contrarias ás normas de convivencia 

dos seus fillos/as. 
e. Procurar a asistencia e puntualidade dos seus fillos á clase. 
f. Comunicar o motivo das faltas de asistencia, cando o alumno/a se reincorpore. No caso de alum-

nado de ESO, informar ao centro da ausencia dos seus fillos, no día en que estas se produzan. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.pdf
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Artigo 10. Dereitos do persoal non docente 
a. A ser respectados, recibir un trato adecuado e ser valorados pola comunidade educativa e pola 

sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 
b. A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en todo caso a súa 

integridade física e moral. 
c. A participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia escolar. 
d. Á protección xurídica adecuada ás súas funcións. 
e. A participar directamente no proceso educativo cando sexan consultados pola administración 

educativa nos termos previstos no Título IV da Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e parti-
cipación da comunidade educativa. 

Artigo 11. Deberes do persoal non docente 
a. Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que se respecten as normas de 

convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de todos os membros da 
comunidade educativa. 

b. Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á convi-
vencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

c. Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración educativa das 
alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a información e as circuns-
tancias persoais e familiares do alumnado. 

d. Gardar sixilo e confidencialidade respecto ás actuacións relacionadas co ámbito educativo das que 
tivesen coñecemento. 

ÓRGANOS DE GOBERNO DO CENTRO  

Artigo 12. Dos órganos de goberno do centro 

a.  O centro ten os seguintes órganos de goberno: 

• Unipersoais: Director/a, Vicedirector/a, Xefes de estudos e Secretario/a. 

• Colexiados: Consello escolar e Claustro de profesorado. 
b.  Os órganos unipersoais de goberno constitúen o equipo directivo do centro e velarán, xunto co 

Consello escolar e co Claustro do profesorado, para que as actividades se desenvolvan de confor-
midade cos principios constitucionais, pola efectiva realización dos fins da educación e pola cali-
dade do ensino. 

• O Director será elixido a teor do establecido no art. 133 da Lei Orgánica de Educación (LOE), 
na redacción dada pola Lei Orgánica 8/2013 (LOMCE), do 9 de decembro (apartado 82), para 
a mellora da calidade educativa, e as posteriores disposicións legais que a Consellería de Edu-
cación, Universidade e Formación Profesional estableza. 

• A normativa para a súa elección, duración do mandato e cese quedan recollidas na actual 
normativa legal, artigos 133 ao 138 (LOE), na redacción dada pola Lei Orgánica 8/2013 
(LOMCE), do 9 de decembro (apartados 82 a 85), para a mellora da calidade educativa. 

• As competencias do Director quedan recollidas no artigo 132 de LOE, na redacción dada pola 
Lei Orgánica 8/2013 (LOMCE), do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.   

c. Con carácter xeral, o réxime de funcionamento para os órganos colexiados será o establecido na 
Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do 
sector público autonómico de Galicia, e na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do 
sector público. As convocatorias das sesións e as actas realizaranse a través de medios electróni-
cos. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2544.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566-G.pdf
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Do equipo directivo 

Artigo 13. Na elaboración dos horarios priorizarase o criterio de que en cada hora lectiva, sempre que a 
organización xeral o permita, haberá un cargo directivo no centro que será o encargado de resolver as 
incidencias que se produzan e de atender funcións dos outros membros do Equipo directivo que precisen 
de resolución inmediata. 

Artigo 14. O equipo directivo terá no seu horario unha hora de reunión semanal para poñer en común as 
decisións adoptadas e analizar a marcha do curso. 

Artigo 15. O equipo directivo manterá informados aos membros da comunidade escolar das incidencias 
de interese que se produzan no centro, da marcha das negociacións e contactos con outras instancias da 
administración educativa e, en xeral, de todo aquelo que dunha ou doutra forma teña transcendencia na 
marcha do centro.  

Do Consello escolar 

Artigo 16. 
a. O Consello escolar é o órgano de participación dos membros da Comunidade educativa. 
b. O Consello escolar está constituído por3: 

• O/A Director/a que será o seu presidente. 
• As persoas que desempeñen a  Xefatura de estudos. 
• Sete docentes elixidos polo Claustro. 
• Tres representantes das familias do alumnado. 
• Catro representantes do alumnado. 
• Un representante do persoal non docente. 
• Un representante do Concello de Silleda. 
• O Secretario/a do centro que actuará como Secretario do Consello, con voz pero sen voto. 

Artigo 17. Quórum 
O quórum para a válida constitución dos órganos de participación (Consello escolar e Claustro), requirirá 
a presenza do Presidente/a e do Secretario/a, ou, de ser o caso, dos que os substitúan, e da metade polo 
menos dos seus membros. Se non houbese quórum para a súa celebración constituirase en segunda con-
vocatoria no seguinte día lectivo, no mesmo lugar e hora e, neste caso, sería suficiente a asistencia da 
terceira parte dos seus membros e, en todo caso, nun número non inferior a tres sen prexuízo da presenza 
do Presidente/a e o Secretario/a ou das persoas que os substitúan. 

Artigo 18. Funcionamento 
a. Reunirase preceptivamente en sesión ordinaria unha vez por trimestre e sempre que o convoque 

o seu Presidente/a ou o solicite un terzo, polo menos, dos seus membros. Neste último caso o 
Presidente/a realizará a convocatoria nun prazo máximo de 20 días desde o seguinte á petición, 
e a sesión terá lugar no prazo dun mes desde o seguinte á petición de convocatoria. En todo caso, 
reunirase ao inicio e remate de curso. 

b. Nas reunións ordinarias o director remitiralles aos membros do órgano colexiado, xunto coa con-
vocatoria, e cunha antelación mínima dunha semana, a documentación necesaria para o mellor 
desenvolvemento da sesión. Se os asuntos que se vaian tratar así o aconsellan, poderán realizarse 

                                                 
3 De acordo co disposto no artigo 126 da Lei Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), segundo a redacción dada 
pola Lei Orgánica 8/2013 (LOMCE)  

http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/Conselleria/loe.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
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convocatorias extraordinarias cunha antelación mínima de corenta e oito horas e sen subxección 
a prazo previo nos casos de urxencia.4 

Artigo 19. Comisións no seo do Consello escolar 

Para aumentar a operatividade do Consello escolar, existen no IES Plurilingüe Pintor Colmeiro as seguintes 
comisións de traballo nas que participan membros do consello: 

a. Comisión Económica, integrada polo Director/a, Secretario/a, un representante do profesorado, 
un representante do alumnado e un representante dos pais/nais, elixidos por cada un dos secto-
res. 

b. A Comisión da Convivencia Escolar encargarase de velar polo cumprimento e interpretación do 
presente documento. Estará integrada en función do disposto no artigo 7 do Decreto 85/2007, 
polo Director/a (Presidente), o/a Xefe do Departamento de Orientación (Secretario/a), o/a Xefe/a 
de Estudos, un representante do profesorado, un representante do alumnado e un representante 
dos pais/nais elixidos por cada un dos sectores. 

c. Comisión de Biblioteca, integrada por un representante do alumnado, un dos pais/nais, un do 
profesorado e un do equipo directivo. A súa función será a supervisión da xestión da biblioteca. 

d. Comisión de Autoprotección, integrada polo Director/a, Secretario/a, un representante do pro-
fesorado, un representante do alumnado, un representante do PAS e un representante dos 
pais/nais, elixidos por cada un dos sectores. 

Poderán constituírse outras comisións para asuntos específicos, nas que estarán presentes cando menos 
un representante do profesorado, un do alumnado, un pai/nai e un membro do equipo directivo. En todo 
caso, as comisións que se constitúan no seo do Consello escolar informarán a este sobre os temas que se 
lle encomenden e colaborarán con este nas cuestións da súa competencia. 
Os compoñentes das Comisións elixiranse na primeira reunión do Consello. Se durante o transcurso da 
vixencia do Consello, algún destes deixara de ter os requisitos necesarios para pertencer ao Consello es-
colar, procederíase inmediatamente a elixir outro representante. 

Do Claustro de Profesores/as 
Artigo 20. O Claustro de profesorado é o órgano propio de participación destes no goberno do centro e 
ten a responsabilidade de planificar, coordinar, decidir e, se é o caso, informar sobre todos os aspectos 
docentes do mesmo. 
O claustro estará integrado pola totalidade do profesorado que preste servizo nel e será presidido polo 
Director/a do centro. 
As competencias do claustro son as recollidas no artigo 129 da Lei Orgánica 2/2006, de Educación. 

Artigo 21. Funcionamento 
a. O Claustro reunirase, como mínimo, unha vez ao trimestre e sempre que o convoque o/a Direc-

tor/a ou o solicite un terzo, polo menos, dos seus membros. En todo caso, será preceptiva unha 
reunión ao principio do curso e outra ao final.5 

b. A convocatoria de Claustro realizaraa o Presidente/a por correo electrónico e irá acompañada da 
orde do día. Publicarase coa mesma antelación na sala de profesores/as. A orde do día será fixada 
polo Presidente, quen poderá ter en conta, no seu caso, as peticións dos demais compoñentes 
formuladas coa suficiente antelación. 

c. Nas reunións ordinarias o director remitiralles aos membros do órgano colexiado, xunto coa con-
vocatoria, e cunha antelación mínima dunha semana, a documentación necesaria para o mellor 

                                                 
4 No artigo 85 destas NOF establécese que se enviarán por medios electrónicos as convocatorias, actas e docu-
mentación necesaria para o desenvolvemento das reunións dos órganos colexiados.  
5 Artigo 51 do Decreto 324/1996. 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2007/20070508/Anuncio1355A_gl.html
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2006/05/15/pdfs/A00931-00978.pdf
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/Inspeccion/Eleccions_Consellosescolares/D324_1996_REGULAMENTO_IES.PDF
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desenvolvemento da sesión. Se os asuntos que se vaian tratar así o aconsellan, poderán realizarse 
convocatorias extraordinarias cunha antelación mínima de corenta e oito horas e sen subxección 
a prazo previo nos casos de urxencia. 

d. Actuará como Secretario/a o do centro, e na súa ausencia outro membro do equipo directivo. 
e. Os acordos do claustro tomaranse, con carácter xeral, co voto favorable da metade máis un dos 

presentes. En caso de empate, o voto do Presidente/a será dirimente. 

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DO ALUMNADO  

Artigo 22. Xunta de Delegados/as 

A Xunta de Delegados/as estará formada polos/as Delegados/as, os/as representantes do alumnado no 
Consello escolar e un representante da Asociación de Alumnos/as, de habela. Terá unha vixencia dun 
curso escolar. 

Artigo 23. A Xunta de Delegados/as terá as funcións reguladas polo art. 112 do Decreto 324/1996. Entre 
outras funcións, debe: 

a. Ser ponte de comunicación entre os órganos de goberno do centro e o alumnado. 
b. Elaborar propostas de modificación do NOFC. 
c. Informar os estudantes das súas actividades. 
d. Solicitar a inclusión de puntos na Orde do Día do Consello escolar. 

Artigo 24. A Xunta de Delegados/as constituirase mediante convocatoria efectuada pola Xefatura de es-
tudos que deberá producirse nun prazo non superior a dúas semanas despois da elección do último Dele-
gado. 
A súa organización e funcionamento rexerase polos seguintes principios: 

a. Na primeira sesión elixirase por sufraxio secreto o/a Presidente/a. En caso de empate atenderase 
aos criterios preferentes de a) maior antigüidade no centro; b) maior idade. 

b. Os Delegados/as que presenten as súas candidaturas á Presidencia disporán de tempo para expo-
ñer as súas ideas programáticas antes da votación. 

c. O Presidente/a pertencerá a calquera dos grupos de alumnado de 3º e 4º da ESO ou das ensinan-
zas postobrigatorias.  

d. A Presidencia terá como misión convocar e presidir as reunións e coordinar as actividades da 
Xunta.  

e. A Xunta de Delegados e Delegadas poderá nomear para o seu funcionamento distintas Comisións 
que informarán das súas actividades. 

f. As reunións da Xunta realizaranse fóra das horas de clase, agás cando estas se realicen en plenario 
porque así o demanden os temas a tratar.  

g. O alumnado ten o dereito de expresar calquera discrepancia ou suxestión a través dos seus re-
presentantes.  

h. O Equipo directivo ou órganos correspondentes deben dar resposta ante calquera reclamación 
efectuada a través da Xunta de Delegados/as. 

i. O Director debe facilitar os locais para as reunións. 
j. A Xunta de Delegados/as pode convocar a Asamblea total ou parcial de alumnos do instituto, 

interrompendo o menos posible o horario de clases. 
k. A convocatoria de Asemblea comunicaráselle ao Director 48 horas antes da súa celebración para 

que adopte as medidas oportunas. 
l. A Xunta de Delegados/as pode ser convocada polo Director ou Xefe/a de Estudos por motivo xus-

tificado. 

http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/Inspeccion/Eleccions_Consellosescolares/D324_1996_REGULAMENTO_IES.PDF
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m. A Xunta de Delegados/as colaborará co Equipo directivo na difusión e cumprimento das normas 
de convivencia. 

n. Con anterioridade a unha convocatoria de mobilización do alumnado a Xunta de Delegados de-
berá reunirse con carácter preceptivo e comunicará á Xefatura de estudos as decisións tomadas, 
co fin de que se poidan tomar as medidas que garantan a orde, a convivencia e os dereitos de 
todos os colectivos implicados. 

Artigo 25. Delegados/as e subdelegados de grupo. Normas para a súa elección 
A elección de Delegados e Subdelegados realizarase segundo dispón o artigo 111 do Decreto 324/96: 

a. Nos 30 primeiros días contados a partir do comezo efectivo de cada curso escolar, cada grupo 
elixirá un Delegado e un Subdelegado en votación universal e secreta entre os compañeiros/as do 
grupo. 

b. Nos días previos á votación o titor/a do grupo exporá, nas sesións de titoría, cales son as funcións 
dos delegados, promovendo o coñecemento do alumnado entre si e o debate sobre o labor que 
debe desempeñar o/a delegado/a. 

c. A votación será convocada e presidida polo titor/a e dela levantarase acta que se conservará na 
Xefatura de estudos. Neste labor, o Titor/a estará asistido por dous membros do grupo que ac-
tuarán como Secretario, o máis novo, e como Vocal, o de maior idade. 

d. O alumnado que desexe presentar a súa candidatura a Delegado/a poderá expoñer o seu pro-
grama antes da votación. Cada membro do alumnado poderá depositar unha papeleta na que 
faga constar o nome da persoa que desexa que represente o grupo. 

e. Resultará elixida a candidatura que obteña a maioría absoluta na primeira votación. De existir un 
número de candidaturas inferior a tres, procederase á proclamación inmediata como Delegado/a 
e Subdelegado/a ao primeiro e segundo alumno/a en maior número de votos obtidos, respecti-
vamente. De existir empate ou non acadar a maioría absoluta ningunha das persoas votadas, de-
berá realizarse unha segunda volta entre os tres membros do alumnado que tivesen maior nú-
mero de sufraxios, na que abondará con obter a maioría simple. En caso de empate, atenderase 
aos seguintes criterios: 1) maior número de votos na primeira volta; 2) maior idade. 

As funcións e dereitos dos delegados e delegadas son as seguintes: 
a. Ostentar a representación dos compañeiros/as de grupo. Por ausencia ou por delegación, son 

substituídos polos Subdelegados/as. 
b. Formar parte da Xunta de Delegados/as, á que teñen a obriga de asistir. 
c. Ser os interlocutores entre os alumnos/as e os profesores/as ou órganos de goberno do centro. 
d. Poder informar á Comisión de Convivencia ante calquera conflito. 
e. Ser recibidos e escoitados por calquera órgano ou cargo directivo ao que llo soliciten. 
f. Canalizar a participación dos alumnos/as nas actividades complementarias e extraescolares. 
g. Manter contacto permanente cos representantes dos alumnos/as no Consello escolar. 
h. Velar para que o alumnado vexa respectados os seus dereitos. 
i. Colaborar para que o alumnado cumpra cos seus deberes. 
j. Comunicar, á maior brevidade, as incidencias que tiveran lugar na súa aula, especialmente no que 

se refire á alteración da orde habitual e aos estragos que puideran atoparse no mobiliario e no 
equipamento. 

k. Os Delegados/as e Subdelegados/as non poderán ser sancionados polo exercicio das súas fun-
cións como representantes dos alumnos/as. 

Artigo 26. Os cargos de Delegado/a e Subdelegado/a terán unha vixencia do curso académico no que 
foron elixidos, agás no caso de que sexan cesados por algún dos seguintes motivos: 

http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/Inspeccion/Eleccions_Consellosescolares/D324_1996_REGULAMENTO_IES.PDF
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a. Por seren sancionados polo Consello escolar, por cometeren falta grave ou cando este órgano así 
o decida a proposta fundamentada da Dirección por existir constancia do incumprimento reite-
rado das funcións que teñen asignadas. 

b. Se a maioría absoluta do alumnado dun grupo solicita a substitución do/s seu/s representante/s, 
en escrito razoado e asinado polos demandantes dirixido á Dirección, que estudará a solicitude, e 
elevaraa ao Consello escolar. 

c. Os Delegados/as ou Subdelegados/as poderán presentar a súa dimisión en escrito dirixido á Di-
rección, que deberá oír as razóns alegadas e aceptala no caso de que o representante dimisionario 
se ratifique na súa decisión. Neste caso procederase a unha nova elección. 

Artigo 27. 
a. Poderán existir as Asociacións de alumnado que, de acordo coa lexislación, se constitúan. 
b. Rexeranse por normas democráticas con eleccións periódicas segundo o estipulen os seus Esta-

tutos. 
c. Os seus representantes serán recibidos por calquera dos órganos de goberno ao que llo soliciten. 
d. Poderán nomear un representante nas Xuntas de Delegados/as. 

Artigo 28. A ANPA do IES Plurilingüe Pintor Colmeiro  
A ANPA do IES Plurilingüe Pintor Colmeiro: 

a. Colaborará estreitamente co equipo directivo para mellorar as instalacións, medios e a vida aca-
démica en xeral do alumnado. 

b. Informará da súa actividade aos membros da comunidade educativa. 
c. Recibirá do equipo directivo a información precisa e actualizada de todos os temas que requira 

ou sexan da súa competencia. 
d. Elaborará informes para o Consello escolar a iniciativa propia ou a petición deste. 
e. Elaborará as propostas que considere oportunas para modificar os documentos básicos do centro 

(Proxecto educativo, NOFC, programación xeral anual, etc.). 
f. Fomentará, colaborará e participará nas actividades complementarias e extraescolares. 
g. Dispoñerá de toda a documentación esencial do centro (proxecto educativo, proxectos curricula-

res, NOFC, etc.) e será informada pola Dirección das súas modificacións. 
h. Recibirá información sobre os libros de texto e material didáctico adoptado polo instituto. 
i. Dispoñerá dun local adecuado para reunións e recibirá a correspondencia que lle chegue. 

Artigo 29. Funcións do persoal subalterno:  
Serán funcións do persoal subalterno: 

a. Custodiar o mobiliario, máquinas, instalacións e locais do Instituto. 
b. Atender o teléfono e desviar as chamadas aos despachos correspondentes. 
c. Abrir e pechar as cancelas e portas esenciais do centro educativo segundo o horario aprobado. 
d. Controlar e custodiar as chaves das diferentes dependencias. 
e. Controlar a entrada das persoas alleas ao centro, atender as súas peticións e indicar os locais aos 

que deben dirixirse, ou avisar as persoas coas que desexan relacionarse. 
f. Recibir, conservar e distribuír os documentos, obxectos e correspondencia segundo lles sexa en-

comendado. 
g. Realizar os traslados de material, mobiliario e utensilios que sexan precisos. 
h. Realizar os encargos relacionados co Instituto que se lles encomenden (correos, prensa, etc.), 

dentro e fóra do edificio. 
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i. Manexar as máquinas fotocopiadoras, encadernadoras e outras análogas, atendendo as solicitu-
des que lles faga o persoal autorizado. 

j. Prestar os servizos adecuados á natureza das súas funcións en axudas de colocación de material 
ou máquinas en biblioteca, almacéns, ascensores, caldeira e en todos os espazos do centro. 

k. Cortar e poñer en marcha o sistema de alarma e velar pola seguridade dos diferentes accesos 
(ventás, portas e cancelas) do Instituto. 

l. Controlar o acendido e apagado da calefacción, así como o seu correcto funcionamento. 
m. Rexistrar e comunicar calquera deficiencia ou avaría do equipo ou servizo que teña asignado. 
n. Realizar calquera tarefa de carácter análogo que por razóns de servizo se lles encomenden, ao 

abeiro do recollido na disposición adicional primeira da Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego 
público de Galicia ou nos termos da súa contratación laboral. 

o. Revisar que non haxa elementos perigosos no patio (cristais, latas...) 
p. Limpar os sumidoiros cando se atascan e producen inundacións. 

Artigo 30. Horario e atención das conserxerías 
Haberá un/unha conserxe pola tarde e outro/a pola mañá e combinaranse para ter cuberto todo o horario 
lectivo do IES Plurilingüe Pintor Colmeiro. 
O horario establecerao o equipo directivo no mes de setembro segundo as necesidades do centro. Res-
pectaranse escrupulosamente as 37,5 horas semanais de traballo do convenio laboral. Calquera modifi-
cación nese horario debe ser comunicada aos afectados. 
Nas avaliacións debe estar presente un subalterno no centro. 

Artigo 31. Funcións e horario do persoal auxiliar e horarios de atención.  Serán funcións do persoal au-
xiliar: 

a. Atención respectuosa e eficaz a público e persoal do centro. 
b. Manexo de arquivos e ficheiros. 
c. Atención á correspondencia. 
d. Confección de certificacións e todo tipo de documentos oficiais do centro. 
e. Elaboración das actas, memorias ou informes que lle sexan encomendados. 
f. Cumprimento das indicacións do equipo directivo en todos os aspectos que sexan da súa compe-

tencia (xestión e informatización da Secretaría incluídas) 
g. Todas aquelas funcións que se lle encomenden ao abeiro do recollido na Lei 2/2015, de 29 de 

abril, do emprego público de Galicia ou nos termos da súa contratación laboral. 
O horario ordinario de atención ao público da Secretaría abarcará o período comprendido entre as 9.00 h 
e as 14.30 h. O horario do persoal administrativo establecerao o equipo directivo no mes de setembro 
segundo as necesidades do centro. Respectaranse escrupulosamente as 37,5 horas semanais de traballo 
do convenio laboral. Calquera modificación nese horario debe ser comunicada aos afectados. 
O persoal administrativo debe estar no centro nas avaliacións, nos termos nos que se lle requira. 

Artigo 32. Funcións e horario do persoal de limpeza 
Serán funcións do persoal de limpeza, no marco dos termos da súa contratación laboral: 

a. Limpeza de todas as instalacións do centro. 

b. Limpeza das beirarrúas exteriores do IES Plurilingüe Pintor Colmeiro. 

c. Limpeza das papeleiras exteriores. 
d. Comunicación de calquera deficiencia ou avaría do equipo ou servizo que teña asignado. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150504/AnuncioC3B0-290415-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150504/AnuncioC3B0-290415-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150504/AnuncioC3B0-290415-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150504/AnuncioC3B0-290415-0001_gl.html
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Horario: O horario establecerao o equipo directivo no mes de setembro segundo as necesidades do centro 
e tras acordo previo entre os membros deste servizo. Respectaranse escrupulosamente as 37,50 horas 
semanais de traballo do convenio laboral. Calquera modificación nese horario debe serlles comunicada 
aos afectados. Como norma básica, procurarase que sempre haxa algún membro do persoal de limpeza 
para solucionar calquera continxencia durante todo o horario lectivo. 

ÓRGANOS COLECTIVOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

Artigo 33. Os órganos de goberno favorecerán a participación efectiva de todos os membros da comuni-
dade educativa na vida e xestión do centro. Para que se produza esa participación, ten que existir comu-
nicación entre os distintos sectores da comunidade educativa, así como entre os órganos de goberno e os 
de coordinación docente, que son instrumentos persoais, colectivos ou individuais, encargados de orde-
nar as actividades docentes no instituto. 

Artigo 34. Neste Instituto existirán os seguintes órganos de Coordinación Docente 
 I. Colectivos: 

a. Departamento de Orientación. 
b. Departamento de Actividades Complementarias e Extraescolares 
c. Departamentos didácticos. 
d. Comisión de Coordinación Pedagóxica. 
e. Equipo Docente. 
f. Equipo de Dinamización da Lingua galega.  
g. Equipo da Biblioteca escolar. 

II. Individuais: 
a. Titores/as. 
b. Coordinador/a de FCT. 
c. Dinamizador/a da Biblioteca Escolar. 
d. Outras dinamizacións e coordinacións, en función das necesidades e das posibilidades organizati-

vas do centro. 

Artigo 35. Do departamento de Orientación 
No IES Plurilingüe Pintor Colmeiro funcionará o departamento de Orientación Educativa tal e como figura 
no Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional na Comu-
nidade Autónoma de Galicia e na Orde do 24 de xullo de 1998 (DOG do 31 de xullo) pola que se establece 
a organización e funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
O departamento de orientación educativa garantirá a orientación académica, psicopedagóxica e profesio-
nal ao alumnado do IES Plurilingüe Pintor Colmeiro. 
O departamento de orientación educativa do IES Plurilingüe Pintor Colmeiro coordinará os departamen-
tos de orientación dos centros adscritos: CEIP Plurilingüe de Silleda e CEIP Ramón de Valenzuela. 
O departamento de orientación dos institutos de educación secundaria e dos centros públicos integrados 
terá a composición establecida no artigo 3 do Decreto 120/1998, do 23 de abril. 
As funcións do departamento de orientación están recollidas nos artigos 5 e 6 do capítulo II da Orde do 
24 de xullo de 1998 (DOG do 31 de xullo). 
O xefe/a do departamento de Orientación, dado o carácter confidencial de moitas das súas actuacións, 
ocupará un despacho individual nas instalacións do IES Plurilingüe Pintor Colmeiro, e desenvolverá o seu 
labor baixo a dependencia directa da Xefatura de estudos e en estreita colaboración co Equipo directivo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1998/19980427/AnuncioB71A_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1998/19980731/Anuncio107CA_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1998/19980427/AnuncioB71A_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1998/19980731/Anuncio107CA_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1998/19980731/Anuncio107CA_gl.html
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Artigo 36. Do Departamento de Actividades Complementarias e Extraescolares 
O departamento de Actividades complementarias e extraescolares encargarase de promover, organizar e 
facilitar as actividades deste tipo incluídas cada curso na Programación Xeral Anual, tendo en conta as 
directrices e criterios establecidos polo Consello escolar. O departamento de actividades complementa-
rias está constituído polo Vicedirector/a, que actuará como xefe/a do departamento, o/a responsable da 
biblioteca. Para cada actividade concreta colaborará o profesorado e alumnado encargado desta. 
As funcións deste departamento son: 

a. Elaborar, a principio de curso, un programa de actividades, tendo en conta as propostas dos dis-
tintos sectores, que propoñerá ao Consello escolar para a súa aprobación. Ao longo do curso fará 
o seguimento e coordinará as actividades aprobadas. Establécese un prazo no mes de xaneiro 
para presentar actividades que non fosen programadas a principios de curso. 

b. Dar a coñecer ao alumnado a información relativa ás actividades do Departamento. 
c. A coordinación e a organización das viaxes de estudos, os intercambios escolares e calquera tipo 

de viaxes que se realicen con alumnos/as. 
d. Organizar a utilización da Biblioteca do Instituto en colaboración co profesorado que constitúe o 

equipo de apoio da Biblioteca Escolar. 
As actividades complementarias e extraescolares desenvolveranse segundo o procedemento deseñado 
polo IES Plurilingüe Pintor Colmeiro tanto na súa xestión como na súa realización. 

Artigo 37. Os departamentos didácticos. 
Son órganos básicos encargados de organizar e desenvolver as ensinanzas propias das áreas, materias ou 
módulos correspondentes e as actividades que se lles encomenden, dentro do ámbito das súas compe-
tencias. 
O funcionamento dos departamentos didácticos, de actividades complementarias e extraescolares, así 
como da Comisión de Coordinación Pedagóxica atópanse regulamentadas nos artigos 53 a 87 do Decreto 
324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto de 1996), e desenvolvidas nos artigos 48 a 62 da Orde do 
1 de agosto de 1997 (DOG do 2 de setembro de 1997). 
No referente á composición, organización e competencias dos departamentos remitímonos ao título III 
do Decreto 324/1996. 

Artigo 38. Reunións de departamento. 
a. Os departamentos celebrarán como mínimo unha reunión mensual6 de obrigada asistencia para 

todos os seus membros. 
b. A orde do día desas reunións será fixada polo xefe/a de departamento, tendo en conta as propos-

tas realizadas polos distintos membros. 
c. Unha vez ao mes, as reunións terán por obxecto avaliar o desenvolvemento das programacións 

didácticas e establecer as medidas correctoras aconsellables. O tratado nas reunións será recollido 
en acta. 

d. Os xefes de departamento serán nomeados de acordo co artigo 74 do Decreto 324/1996 polo que 
se aproba o Regulamento orgánico de centros. 

Artigo 39. Departamentos de familias profesionais 
Tal e como se establece no artigo 53 do Decreto 324/1996, no Instituto Pintor Colmeiro funcionarán os 
departamentos de familias profesionais correspondentes aos ciclos formativos que se impartan no centro. 
Nestes departamentos agruparanse todos os profesores/as que impartan formación profesional especí-
fica en ciclos formativos e formación profesional básica dunha mesma familia profesional, se é o caso. 

                                                 
6 Artigo 4 da Orde de 21 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada do persoal docente. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iespintorcolmeiro/system/files/criterios_actividades_extraescolares.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespintorcolmeiro/system/files/criterios_actividades_extraescolares.pdf
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/Inspeccion/Eleccions_Consellosescolares/D324_1996_REGULAMENTO_IES.PDF
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/Inspeccion/Eleccions_Consellosescolares/D324_1996_REGULAMENTO_IES.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1997/19970902/AnuncioA14A_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1997/19970902/AnuncioA14A_gl.html
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/Inspeccion/Eleccions_Consellosescolares/D324_1996_REGULAMENTO_IES.PDF
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/Inspeccion/Eleccions_Consellosescolares/D324_1996_REGULAMENTO_IES.PDF
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/Inspeccion/Eleccions_Consellosescolares/D324_1996_REGULAMENTO_IES.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110630/AnuncioC3F1-290611-3585_gl.html
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Artigo 40. Organización, composición e competencias 
Os xefes de departamentos das familias profesionais terán, ademais das funcións dos xefes de departa-
mentos didácticos, as seguintes competencias7: 

a. Coordinar a programación dos ciclos formativos. 
b. Colaborar co equipo directivo no fomento das relacións coas empresas e institucións que partici-

pen na formación práctica dos alumnos no centro de traballo. 
c. Colaborar co departamento de orientación educativa para a inserción do alumnado no mundo la-

boral. 

Artigo 41. Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP) 
a. Composición: 

Presidente/a: Director/a. 
Vocais: 

- Xefe/a de Estudos 
- Xefe/a de Estudos de educación de persoas adultas. 
- Xefes de departamento. 
- Xefe/a do departamento de Orientación Educativa e Profesional. 
- Dinamizador/a da Biblioteca Escolar 
- Coordinador/a do Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística. 
- Coordinador/a de Formación en centros de Traballo. 
- Profesor/a de P.T. 
- Secretario/a/a: O cargo terá carácter anual e rotatorio. 

b. Competencias: As competencias da CCP son as establecidas no título III, capítulo V do Regula-
mento orgánico de centros. 

Artigo 42. Reunións da CCP 
a. Reunirase con carácter ordinario, como mínimo, unha vez ao mes, e con carácter extraordinario 

ao comezo e ao final do curso e en cantas outras ocasións se considere necesario.8 
b. Na primeira reunión de curso, establecerá as directrices xerais para a elaboración das programa-

cións didácticas e do plano de acción titorial, e propoñerá a planificación xeral das sesións de 
avaliación e calendario de exames ou probas extraordinarias, de acordo co Xefe/a de Estudos. 

c. Servizos e utilización do material e instalacións do centro.  

Artigo 43. Do acceso ao centro e a utilización do recinto 
a. Está prohibida a entrada a calquera dependencia do Instituto, incluído o patio, a toda persoa allea 

a este, agás nos casos nos que veñan realizar trámites administrativos, estean citadas cun mem-
bro do profesorado ou teñan a autorización da Dirección. 

b. A Comisión de Convivencia do Consello Escolar9 acordou que o tramo asfaltado comprendido en-
tre os aparcadoiros e a entrada do edificio principal sexa considerada zona de especial seguridade. 
En consecuencia, o devandito órgano aprobou a instalación de barreiras físicas que impidan o 
acceso de vehículos a esa zona ata que remate o horario de clases da mañá (os xoves amplíase 
ata as 18 h). Exceptúanse desta norma os servizos de emerxencias e aqueles outros que veñan 
determinados por causas de forza maior.  

                                                 
7 Artigo 75.2 do Decreto 324/1996. 
8 No artigo 85 destas NOF establécese que se enviarán por medios electrónicos as convocatorias, as actas e a do-
cumentación necesaria para o desenvolvemento das reunións dos órganos colexiados. 
9 No artigo 19 desas NOF poden revisarse as funcións e a composición da Comisión de convivencia.  

http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/Inspeccion/Eleccions_Consellosescolares/D324_1996_REGULAMENTO_IES.PDF
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c. As portas de acceso ao edificio principal son as que se ubican na entrada. Todas as demais portas 
só poderán utilizarse en caso de emerxencia, a fin de preservar os mecanismos de apertura das 
mesmas e de manter o illamento térmico do centro. 

d. Fóra do horario lectivo e dado que o recinto e o edificio do IES Plurilingüe Pintor Colmeiro son 
recursos públicos e poden estar abertos á súa utilización pola cidadanía, sempre que se dean as 
garantías para a súa conservación e se cumpran os seguintes requisitos: 
• O uso das instalacións non poderá levar aparellada a modificación da xornada nin das condi-

cións de traballo do persoal do centro. 
• Os gastos derivados do uso das instalacións deberán ser asumidos polas persoas e/ou entida-

des solicitantes. 
• A utilización das instalacións do IES Plurilingüe Pintor Colmeiro deberá solicitarse por escrito 

ao Director/a, acompañando a solicitude dun informe no que se especifique a actividade pro-
gramada, quen a organiza, a quen vai dirixida, a data, o horario e as necesidades técnicas que 
require.  

Artigo 44. Do uso do ascensor 
O alumnado só poderá facer uso do ascensor cando teña algún impedimento físico que non lle permita  
utilizar as escaleiras. Nestes casos a chave do ascensor estará dispoñible en conserxería para uso exclusivo 
do alumnado afectado. 

Artigo 45. Do uso da cafetería 
a. A cafetería é un espazo máis do IES Plurilingüe Pintor Colmeiro, polo que está suxeito ao cumpri-

mento das as normas de convivencia que se abordan neste documento. A empresa concesionaria 
estará obrigada a colaborar cos fins educativos do instituto e a velar polo cumprimento da nor-
mativa do centro que lle afecte, especialmente a recollida no apartado 3 deste artigo. 

b. A cafetería do IES Plurilingüe Pintor Colmeiro é un servizo que se ofrece ao alumnado, profeso-
rado e persoal laboral do centro. Se se considera pertinente, poderáselle impedir o acceso a cal-
quera persoa que non pertenza a ningún dos devanditos grupos. 

c. O alumnado só poderá facer uso da cafetería nos recreos. Fóra destas horas, a súa presenza nela 
sen causa xustificada poderá ser obxecto de amoestación e/ou sanción. Ao alumnado maior de 
idade permitiráselle o acceso á cafetería en horario lectivo só nun destes dous supostos:  

• Falta o/a docente nesa sesión e non hai profesorado de garda. 

• Ten validación da materia/módulo que se imparte nesa sesión. 
d. A cafetería estará aberta ao público de 8:30 h a 14:30 h, en horario de mañá, e de 18:00 h a 19:00 

h en xornada de tarde. Os xoves abrirá de maneira ininterrompida entre 8:30 h e 19:00 h. 

Artigo 46. Da utilización da biblioteca 
A biblioteca é un servizo que o IES Plurilingüe Pintor Colmeiro presta a todo o alumnado do centro e estará 
aberta no horario establecido polo equipo directivo, segundo as posibilidades horarias do profesorado 
responsable desta. O alumnado ten que facer uso deste servizo respectando as normas que estarán ex-
postas nun lugar visible. 
O Director/a poderá nomear a un profesor/a dinamizador/a da biblioteca escolar, que traballará baixo a 
coordinación de Xefatura de estudos, en colaboración con Vicedirección e terá as funcións que se recollen 
no artigo 10 da Orde do 17 de xullo de 2007. 

Artigo 47. Da utilización das aulas de informática e usos múltiples. 

a. O centro dispón de varias aulas de informática e de usos múltiples. 
b. A utilización destas aulas de Medios Audiovisuais regúlase polas seguintes normas: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2012/02/27/819d9770c33ffda541b6e07e222b4c59.pdf
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• Na Sala de Profesorado existe un horario semanal para regular o uso destas aulas; este horario 
será colocado con antelación por un conserxe. Os profesores/as reservarán a aula para a súa 
utilización. 

• No horario de utilización desta aula indicarase o nome do profesor que fai a reserva, o grupo 
que utilizará esta aula e a aula que se deixa baleira, facilitando así o labor dos profesores de 
garda. O profesor que utilice a aula será o responsable de manter a orde e a limpeza na mesma 
así como de pechar as portas cando remate a actividade nesa aula. 

Artigo 48. Da utilización das aulas específicas 
Considéranse aulas específicas as seguintes: 

a. Laboratorios. 
b. Aula de Música. 
c. Aula de Plástica. 
d. Taller de Tecnoloxía. 
e. Taller de Comercio. 
f. Ximnasio. 

O alumnado non terá acceso a estas aulas se non vai acompañado por profesorado específico das mate-
rias. En caso de que falte o profesor/a da materia específica, o alumnado volverá á súa clase de referencia 
con profesorado de garda, agás que este, sempre baixo o seu criterio e a súa responsabilidade, decida 
facer uso da aula específica. En caso de que a aula de referencia estea ocupada un membro do equipo 
directivo buscará unha aula baleira. 

Artigo 49. Da utilización do servizo de comedor. 
a. O servizo de comedor ofrécese os xoves a través dun servizo de cátering contratado pola Conse-

llería de Educación. 
b. Terá dereito a utilizar este servizo o alumnado da ESO que fai uso do transporte escolar. 
c. Os/as pais/nais dos alumnos/as que non queiran facer uso deste dereito deberán presentar un 

escrito no que lle comunicarán á Dirección do centro se o alumno/a vai permanecer no centro 
entre as 14:30 h e as 15:50 h ou se o vai abandonar baixo a responsabilidade das familias.10  

d. O alumnado non poderá subir á planta superior no período comprendido entre as 14:30 h e as 
15:50 h. 

e. O persoal contratado pola empresa de cátering realizará tamén tarefas de vixilancia. 
f. Todo o alumnado deberá comportarse de acordo coas normas de convivencia do centro non só 

dentro do comedor senón en todo o recinto escolar, antes, durante e despois do funcionamento 
deste servizo, podendo ser sancionados en caso de incorrer en condutas contrarias a ditas nor-
mas. 

Artigo 50. Da utilización da sala de profesorado. 
A Sala de Profesores está destinada ao uso exclusivo do profesorado, quedando restrinxido ao alumnado 
o acceso á mesma. 

a. Cando por motivos xustificados un alumno teña que dirixirse á sala de profesorado, deberá espe-
rar na porta para ser atendido. 

b. Os representantes sindicais poderán celebrar reunións informativas na sala de profesorado, pre-
via petición á Dirección do centro. 

Artigo 51. Da utilización das fotocopiadoras. 
a. O centro dispón de maquinaria para a reprografía ao servizo da Comunidade educativa. 

                                                 
10 Pode descargarse un modelo desta solicitude na web do centro. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iespintorcolmeiro/node/517
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b. O centro velará polo cumprimento da normativa legal sobre dereitos de autor, que prohibe ex-
presamente a fotocopia de libros. En todo caso, poderán utilizarse as fotocopiadoras para realizar 
algunhas fotocopias concretas de libros ou fotocomposicións baixo a responsabilidade exclusiva 
do usuario. 

c. Os encargos de traballos dos alumnos para fotocopiado só poderán realizarse en horario antes do 
inicio da xornada escolar e durante os recreos, e nunca durante os cambios de clase. 

d. Os traballos de fotocopiado encargados polos profesores só poderán ser atendidos correcta-
mente se se solicitan coa suficiente antelación. 

e. Calquera compoñente da comunidade educativa deberá aboar, ao prezo estipulado, as fotocopias 
destinadas ao seu uso particular. 

f. O alumnado deberá pagar as fotocopias que se realicen no centro e que o profesorado non lles 
subministre directamente. (Estas fotocopias serán cobradas polos conserxes ao prezo estipulado). 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

Artigo 52. Asistencia á clase e control do alumnado. 
a. A asistencia a clase é obrigatoria para todo o alumnado. As faltas de asistencia, puntualidade ou 

comportamento quedarán recollidas nos partes diarios de clase e rexistraranse na aplicación in-
formática XADE. 

b. Os delegados/as de curso recollerán o parte diario de clase na conserxería á primeira hora da 
mañá, e á primeira hora da tarde aqueles cursos que teñan clase. Cada profesor/ao asinarao e 
deixará constancia das faltas de asistencia, puntualidade ou comportamento. Os partes deixa-
ranse na conserxería ao rematar a última clase do día.  

c. Os alumnos/as menores de 18 anos non poden abandonar o centro durante o horario escolar. Se 
por calquera razón tivesen que ausentarse, é obrigatorio que veñan a recollelos os pais/nais, os 
titores/as legais ou representantes autorizados por eles, e que o fagan constar por escrito no 
impreso que a tal efecto se lles facilitará na secretaría ou na conserxería. 

d. O alumnado deberá agardar na aula ao profesorado de garda en ausencia do membro do profe-
sorado que debería darlle clase. O alumnado de bacharelato e dos ciclos formativos (sempre que 
non estea en idade de escolarización obrigatoria) poderá ausentarse da primeira e última clase 
de cada quenda da xornada sempre que teñan autorización dos pais e sexa informado con ante-
rioridade da falta do profesor/a, e previa autorización da Xefatura de estudos. 

e. Os profesores/as non permitirán que o alumnado abandone as aulas antes de que soe o timbre, 
a non ser nunha circunstancia excepcional autorizada polo Xefe/a de estudos ou nun caso de 
emerxencia. 

f. Con carácter xeral, teñen a consideración de xustificables as seguintes faltas de asistencia a clase 
do alumnado, segundo a redacción dada no Protocolo educativo para a prevención do absentismo 
escolar en Galicia (Instrucións do 31 de xaneiro de 2014 da Dirección Xeral de Educación, Forma-
ción Profesional e Innovación Educativa): 
• Citacións que impliquen un deber inescusable, sendo xustificable o tempo necesario. 
• Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao. 
• Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais ou similares, 

sendo xustificable o tempo necesario. 
• Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos. 
• Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica. 
• No caso de faltas de asistencia a clase do alumnado non contempladas no apartado anterior, 

quedará a criterio da dirección do centro educativo a consideración das excepcionais circuns-
tancias que concorran para a súa xustificación ou non. En todo caso, deberá garantirse o de-
reito á escolarización da alumna ou do alumno. 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2014/01/31/af9923c775126876c57251c98ec20e0d.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2014/01/31/af9923c775126876c57251c98ec20e0d.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2014/01/31/5115421c7d2657525ce26e8087b4b580.pdf
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g. As faltas de asistencia deberán ser xustificadas polos pais ou titores/as legais nun prazo máximo 
de tres días despois da incorporación do alumno/a ao centro.11 A acumulación de faltas sen xus-
tificar será comunicada aos pais, telefonicamente ou por correo, polo titor/a e constituirá motivo 
de sanción. O profesor/a titor/a poderá non aceptar a xustificación da falta ou pedir confirmación 
desta.  

h. As faltas de asistencia e puntualidade son rexistradas en XADE (Xestión Administrativa da Educa-
ción), unha ferramenta da que é titular a Consellería de Educación, Universidade e Formación 
Profesional. As familias poden acceder a esa información a través de AbalarMobil, unha aplicación  
para móbiles que pon á súa disposición información sobre as cualificacións, faltas de asistencia, 
faltas de puntualidade e incidencias. Só nos casos debidamente xustificados se realizarán comu-
nicacións por correo postal. 

i. No caso do alumnado de escolarización obrigatoria, a inasistencia reiterada por causas non xusti-
ficadas (un mínimo do 10% do total) dará lugar á activación do protocolo educativo para a pre-
vención e o control do absentismo en Galicia, dado a coñecer pola administración educativa a 
través das Instrucións do 31 de xaneiro de 2014 (Dirección Xeral de Educación, Formación profe-
sional e Innovación Educativa).  

Artigo 53. Faltas inxustificadas 
Relación do número de faltas de asistencia inxustificadas por materia ou módulo que, unha vez alcan-
zado polo alumnado, motivará a perda do dereito de avaliación continua: 
Para o alumnado de ciclos formativos e formación profesional básica en idade de escolarización obrigato-
ria  aplicarase o recollido na artigo 25.3 da Orde de 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvol-
vemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional 
inicial:  

O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo 
será do 10 % respecto da súa duración total. Para os efectos de determinación da perda do dereito 
á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou 
a alumna na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido no correspon-
dente regulamento de réxime interior do centro. 

Por outra parte, nas resolucións anuais da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innova-
ción Educativa, polas que se ditan instrucións12 para o desenvolvemento dos ciclos formativos de forma-
ción profesional, indícase que a porcentaxe do 10% se refire a faltas inxustificadas. A xustificación das 
faltas xestionarase conforme o disposto no artigo 52.6 destas NOFC. 
Con carácter previo, a Dirección do centro enviará un apercibimento ao alumno ou a alumna cando as 
faltas de asistencia nun determinado módulo superen o 6% da súa duración total. 
No caso do alumnado da educación secundaria para persoas adultas (ESA), a falta de asistencia reiterada 
ás actividades de formación é motivo de perda do dereito de avaliación continua nos seguintes casos13: 

• Nun ámbito, cando o número de faltas de asistencia sen xustificar supere o 10% do horario esta-
blecido. 

• En todos os ámbitos, cando o número de faltas de asistencia sen xustificar supere o 30% do hora-
rio establecido”. 

Para o alumnado que perdese este dereito de avaliación continua establecerase un procedemento extra-
ordinario de avaliación. 

                                                 
11 Pode descargar na web do centro un modelo de xustificación de faltas de asistencia e/ou puntualidade. 
12 A máis recente no momento de redactar estas NOF é a Resolución do 24 de xullo do 2018 (apartado cuarto). 
13 Segundo o disposto no artigo 12.3 da Circular 5/2018 da DXFPIE. 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2014/01/31/5115421c7d2657525ce26e8087b4b580.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2011/07/15/20110715_avaliacion_acreditacion_fpinicial.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespintorcolmeiro/system/files/Xustificaci%C3%B3n_faltas_alumnado.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180807/AnuncioG0164-300718-0001_gl.html
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/circular_eso_2018pdf_.pdf
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Para todo o alumnado será obrigatoria a asistencia ás actividades complementarias que se realicen dentro 
do centro. A participación en actividades extraescolares terá carácter voluntario e requirirá unha autori-
zación paterna. 

Artigo 54. Comportamento e actitude nas clases e nos espazos comúns. 
a. Para que a convivencia nun centro educativo sexa óptima, é indispensable ser respectuoso cos 

compañeiros/as e con todo o persoal, docente e non docente, como corresponde a un lugar de 
estudo e de traballo. A circulación por corredores e escaleiras debe producirse de forma ordenada 
e correcta, procurando non perturbar o desenvolvemento das actividades docentes. 

b. O alumnado deberá manter todo o recinto escolar limpo (non tirar papeis ao chan, usar as pape-
leiras...), manter en orde as súas clases (por exemplo, ter ben postas as mesas) e gardar silencio 
en xeral en todo o edificio e especialmente nas aulas e na biblioteca. O alumnado poderá colabo-
rar periodicamente, en grupo e acompañado de profesorado, na conservación e limpeza de espa-
zos verdes como parte da educación no respecto e conservación do medio ambiente. 

c. O alumnado non poderá utilizar material non requirido polo profesor/a (revistas, móbiles, xogos, 
etc.). O profesor/a poderá requisalo14 e levalo á Xefatura de estudos, acompañado do correspon-
dente parte de faltas15. 

d. Os profesores/as serán os encargados de abrir e pechar as aulas. En ningún caso se encargará ao 
alumnado recoller as chaves para o acceso a ningunha dependencia do centro. 

e. Conforme á normativa vixente, está prohibido fumar en todo o recinto escolar, incluídas as zonas 
deportivas, áreas axardinadas e aparcadoiros. 

f. O alumnado debe permanecer dentro da súa aula os cambios de clase. 
g. No caso de ausencia dun profesor/a nunha aula específica (música, plástica, tecnoloxía...), o alum-

nado deberá volver á súa aula de referencia, sen prexuízo do previsto no artigo 48 destas NOFC. 
h. Cando o alumnado deba ausentarse momentaneamente da aula -sempre por razóns xustificadas-

, deberá contar coa autorización do profesor ou profesora entrante. No caso de non contar con 
tal autorización, o profesorado deberá contabilizar unha falta de puntualidade. 

i. O alumnado non poderá permanecer durante os recreos nos corredores da planta superior. O 
alumnado deberá abandonar a aula nos períodos de lecer, permanecendo durante estes dentro 
do recinto do centro. Exceptúanse da obrigatoriedade de abandonar a aula durante os períodos 
de lecer os alumnos e alumnas de bacharelato e dos ciclos formativos, sempre e cando utilicen 
eses espazos para actividades relacionadas co ámbito académico. No caso de incumprir esta cláu-
sula, o equipo directivo poderá decidir o peche dos devanditos espazos durante os recreos. 

j. O alumnado deberá permanecer na aula durante a realización dunha proba de avaliación, aínda 
que rematen esta antes da finalización da hora lectiva, agás o alumnado de bacharelato e ciclos 
formativos sempre que sexa na última sesión. 

k. O alumnado menor de idade deberá permanecer no recinto do centro durante toda a xornada 
escolar. Cando un alumno/a menor de idade teña que saír do centro no horario lectivo por unha 
causa xustificada (por exemplo, visita médica), deberá vir buscalo o seu representante legal (ou 
un familiar ou persoa autorizada maior de idade, en casos excepcionais) quen deberá cubrir nas 
oficinas do centro o impreso de solicitude correspondente. 

Artigo 55. Uso dos dispositivos móbiles 
Non se poderá utilizar outro tipo de material non requirido polo profesor/a (revistas, móbiles, xogos, ba-
rallas de cartas, material doutras materias, etc.). O profesor/a poderá requisalo16 e levalo á Xefatura de 

                                                 
14 Véxase o disposto no terceiro parágrafo do artigo 57 destas NOF. 
15 Pode ver o parte de faltas vixente nesta ligazón. 
16 Véxase o disposto no terceiro parágrafo do artigo 57 destas NOF. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iespintorcolmeiro/system/files/parte%20de%20falta%20leve.pdf


Normas de organizacion, funcionamento e convivencia – IES Plurilingüe Pintor Colmeiro 
 

páx. 23 

estudos, acompañado do correspondente parte de faltas17, onde poderá recollelo o alumno -ou os seus 
representantes legais, de ser menor de idade- unha vez transcorridas 24 horas desde o momento en que 
lle fose retirado.  
En cada aula estará dispoñible unha caixa que poderá utilizarse, se o profesorado así o determina, para 
almacenar os dispositivos móbiles durante a actividade lectiva. 

Artigo 56. Uso dos taboleiros.  
Calquera tipo de publicación escrita (panfletos, revistas, avisos, anuncios publicitarios…) nos taboleiros de 
anuncios ou outros dispositivos, requirirá da autorización expresa da Dirección. 

Artigo 57. Condición de autoridade pública do profesorado 
A Lei 4/2011, de convivencia e participación da comunidade educativa, establece no seu artigo 11 que o 
profesorado ten a condición de autoridade pública no exercicio das funcións directivas e organizativas, 
docentes e de corrección disciplinaria.  
No exercicio das funcións de corrección disciplinaria, os feitos constatados polo profesorado e que se 
formalicen por escrito en documento que conte cos requisitos establecidos regulamentariamente teñen 
presunción de veracidade, sen prexuízo das probas que na súa defensa poida sinalar ou achegar o alum-
nado ou os seus representantes legais cando sexa menor de idade.  
O profesorado está facultado para requirir ao alumnado, dentro do recinto escolar e tamén durante a 
realización de actividades complementarias e extraescolares, a entrega de calquera obxecto, substancia 
ou produto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas do centro, resulte perigoso para 
a súa saúde ou integridade persoal ou a dos demais membros da comunidade educativa ou poida pertur-
bar o normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou extraescolares.  

O requirimento previsto neste punto obriga a alumna ou alumno requirido á inmediata entrega do ob-
xecto, que será depositado polo profesorado na dirección do centro coas debidas garantías, quedando á 
disposición da nai ou pai ou da titora ou titor, se a alumna ou alumno que o porta for menor de idade, ou 
da propia alumna ou alumno, se for maior de 18 anos, unha vez terminada a xornada escolar ou a activi-
dade complementaria ou extraescolar, todo iso sen prexuízo das correccións disciplinarias que poidan 
corresponder.18 

Artigo 58. Sobre as condutas contrarias ás normas de convivencia e a súa corrección. Base legal: 
• Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, segundo a redacción dada pola Lei Orgánica 

8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 
• Lei 4/2011, de convivencia e participación da comunidade educativa. 
• Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convi-

vencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar 
As circunstancias atenuantes e agravantes que se deberán ter en conta nos procedementos de corrección, 
sexa cal for o seu grao, e sexa cal for o tipo de falta cometida, quedan establecidas da seguinte maneira: 

                                                 
17 Pode ver o parte de faltas vixente nesta ligazón. 
18 É interesante consultar o artigo dedicado especificamente ás normas de uso dos teléfonos móbiles no recinto 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2006/05/15/pdfs/A00931-00978.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2015/01/27/20150127_decreto_convivencia_escolar.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespintorcolmeiro/system/files/parte%20de%20falta%20leve.pdf
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CIRCUNSTANCIAS PALIATIVAS OU ATENUANTES 
 
• O recoñecemento espontáneo da súa conduta inco-

rrecta. 

• A falta de intencionalidade. 

• A disposición de realizar traballos en beneficio da 
comunidade escolar. 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 
 

• A premeditación. 
• A reiteración. 
• Causar dano, inxuria ou ofensa ás persoas con au-

toridade no centro (Equipo directivo, profeso-
rado e PAS). 

• Causar dano, inxuria ou ofensa aos compañeiros 
de menor idade e aos acabados de incorporar ao 
centro. 

• A difusión por calquera medio, incluídos os elec-
trónicos, telemáticos ou tecnolóxicos, da con-
duta, das súas imaxes ou da ofensa. 

• Calquera acto que atente contra : 
− A non discriminación por razón de nacemento, 

raza, sexo, capacidade económica, nivel social 
ou conviccións políticas, morais ou relixiosas. 

− A non discriminación por razóns físicas, senso-
riais ou psíquicas. 

− Calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 
social. 

Artigo 59: Sobre as condutas levemente contrarias ás normas de convivencia  
Tipificación: 

a. Agresións físicas ou psíquicas e ofensas leves contra os demais membros da comunidade educa-
tiva. 

b. Actos de discriminación leve. 
c. Actos de desafío á autoridade do profesorado que constitúan unha indisciplina leve. 
d. Danos leves causados de forma intencionada ou por neglixencia ás instalacións e aos materiais do 

centro. 
e. Actos inxustificados que perturben o normal desenvolvemento das actividades do centro. 
f. Actuacións prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos membros da comunidade educa-

tiva ou incitación a elas. 
g. Portar calquera obxecto ou produto prexudicial, non permitido.  
h. Reiterada asistencia ás aulas sen o material e equipamento preciso para participar activamente 

na clase. 
i. Sistemática actitude pasiva do alumnado no proceso de ensino- aprendizaxe. 
j. Falta de asistencia ou puntualidade sen xustificar. 
k. Uso do móbil. 
l. Facer un uso non axeitado do material audiovisual e informático. 
m. Comer e beber nas aulas (agás auga), no andar superior ou na biblioteca. 

Artigo 60. Corrección das condutas contrarias ás normas de convivencia 
As medidas correctoras terán un carácter progresivo e irán en consonancia coa gravidade da falta. 
No caso das faltas de menor gravidade nas que o/a alumno/a é reincidente establécese unha gradación 
de medidas na que se vai incrementando a súa intensidade: con cinco faltas aplicarase a medida de un día 
de suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases; con sete faltas, dous días; con nove faltas, 
tres días; a partir da décima falta, a medida a aplicar será a suspensión do dereito de asistencia ao centro 
por un período máximo de tres días. A suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares 
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ou complementarias do centro será aplicado a partir da quinta falta, tendo en conta sempre o feito de 
que unha falta pode dar lugar só a unha única medida correctora. 
A imposición de medidas correctoras é comunicada á familia, coa indicación de que a reiteración de con-
dutas leves contrarias á convivencia pode ter consideración de falta grave.19 

CORRECCIÓN (conforme o disposto no ar-
tigo 22 da  Lei 4/2011, do 30 de xuño, de con-
vivencia e participación da comunidade edu-
cativa). 

ÓRGANO COMPETENTE PARA  
DECIDIR A CORRECCIÓN 

CONDICIÓNS OU REQUIRIMENTOS 

a) Amoestación privada ou por escrito. • Os profesores/as do centro. 

• O Titor/a do alumno/a. 

• Xefatura de estudos 

• Oído o alumno/a. 

• Dar conta ao Titor/a e ao Xefe/a de Estudos. 

b) Comparecencia en Xefatura de estudos. • Os profesores/as do centro. 

• O Titor/a do alumno/a. 
 

• Oído o alumno/a. 

• Dar conta ao Titor/a e ao Xefe/a de Estudos. 

c) Realización de traballos específicos en ho-
rario lectivo. 

• O/A profesor/a 

• O Titor/a do alumno/a. 

• O Xefe/a de estudos. 

• Oído o alumno/a. 

d) Realización, en horario non lectivo, de ta-
refas que contribúan á mellora e ao desen-
volvemento das actividades do centro. 

• O Xefe/a de estudos. 

• O Director/a. 

• Oído o alumno/a. 

• Oído o profesor/a ou Titor/a do alumno/a. 

e) Suspensión do dereito a participar nas acti-
vidades extraescolares ou complementarias 
do centro por un período de ata dúas sema-
nas.  

• O Xefe/a de Estudos. 

• O Director/a. 

• Oído o alumno/a. 

• Oído o profesor/a e o Titor/a do alumno/a. 

f) Cambio de grupo por un período máximo 
dunha semana 

• O Xefe/a de Estudos. 

• O Director/a. 

• Oído o alumno/a. 

• Oído o Titor/a, e o Equipo directivo. 

• Oído o alumno/a (os pais ou representantes 
legais se é menor de idade). 

• Seralle comunicado á comisión de conviven-
cia. 

g) Suspensión do dereito de asistencia a 
determinadas clases por un período de ata 
tres días lectivos con traballos escolares.  

• O director/a • Oído o alumno/a. 

• Oído o Titor/a, e o Equipo directivo. 

• Oído o alumno/a (os pais ou representantes 
legais se é menor de idade). 

• Seralle comunicado á comisión de conviven-
cia. 

h) Suspensión do dereito de asistencia ao 
centro por un prazo máximo de tres días 
lectivos con traballos escolares. 

• O director/a • Oído o Titor/a, e o Equipo directivo. 

• Oído o alumno/a (os pais ou representantes 
legais se é menor de idade). 

• Comunicación por escrito aos pais/nais. 

• Seralle comunicado á comisión de conviven-
cia. 

                                                 
19 Nesta ligazón pode accederse ao modelo do parte de convivencia vixente no IES Plurilingüe Pintor Colmeiro. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespintorcolmeiro/system/files/Parte%20de%20convivencia.pdf
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Artigo 61. Sobre as condutas gravemente contrarias ás normas de convivencia20 

Tal e como e establece a Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade edu-
cativa,  as medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia só se poden im-
poñer logo da tramitación do procedemento disciplinario. O protocolo de actuación descríbese no artigo 
25 da devandita Lei 4/2011 (Procedemento para a imposición de medidas correctoras de condutas grave-
mente prexudiciais para a convivencia.)  

                                                 
20 Redactado conforme os artigos 38 e 39 do 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 de convivencia esco-
lar. 

TIPIFICACIÓN DAS CONDUTAS CONSIDERADAS GRAVES 

Son condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros 
docentes as que se enumeran a continuación: 

a)  As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as 
ameazas e as coaccións contra os demais membros da comunidade 
educativa. 

b)  Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade 
educativa por razón de nacemento, raza, sexo, orientación e identi-
dade sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións políti-
cas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psí-
quicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou so-
cial. 

c)  Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profe-
sorado e ao persoal de administración e de servizos que constitúan 
unha indisciplina grave. 

d)  A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de ima-
xes ou informacións que atenten contra o dereito á honra, a digni-
dade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe 
dos demais membros da comunidade educativa. 

e)  As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido 
polo artigo 28 da Lei 4/2011. 

f)  A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsi-
ficación, alteración ou subtracción de documentos académicos. 

g)  Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixen-
cia grave ás instalacións e aos materiais dos centros docentes, in-
cluídos os equipamentos informáticos e o software, ou aos bens 
doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así 
como a súa subtracción. 

h)  Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desen-
volvemento das actividades do centro, incluídas as de carácter 
complementario e extraescolar. 

i)  As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade 
persoal dos membros da comunidade educativa do centro ou a in-
citación a elas. 

j)  Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente peri-
goso para a saúde ou integridade persoal de calquera membro da 
comunidade educativa. En todo caso, reputarase indisciplina grave 
a resistencia ou negativa a entregar os obxectos a que se refire o 
punto terceiro do artigo 11 da Lei 4/2011 cando é requirido para 
iso polo profesorado. 

k)  A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contra-
rias á convivencia. 

l)  O incumprimento das sancións impostas. 

CORRECCIÓNS DAS CONDUTAS GRAVES 

a)  Realización, dentro ou fóra do horario lec-
tivo, de tarefas que contribúan á mellora e 
ao desenvolvemento das actividades do 
centro. 

b)  Suspensión do dereito a participar nas acti-
vidades extraescolares ou complementarias 
do centro por un período de entre dúas se-
manas e un mes. 

c)  Cambio de grupo. 

d)  Suspensión do dereito de asistencia a deter-
minadas clases por un período de entre ca-
tro días lectivos e dúas semanas. Durante o 
tempo que dure a suspensión, o alumnado 
deberá realizar os deberes ou traballos que 
se determinen para evitar a interrupción no 
proceso formativo. 

e)  Suspensión temporal do dereito de asisten-
cia ao centro por un período de entre catro 
días lectivos e un mes. Durante o tempo que 
dure a suspensión, o alumnado deberá reali-
zar os deberes ou traballos que se determi-
nen para evitar a interrupción no proceso 
formativo. 

f)  Cambio de centro. 

Aquelas condutas que atenten contra a digni-
dade persoal doutros membros da comunidade 
educativa que teñan como orixe ou consecuen-
cia unha discriminación ou acoso baseado no 
xénero, orientación ou identidade sexual, ou 
unha orixe racial, étnica, relixiosa, de crenzas ou 
de discapacidade, ou que se realicen contra o 
alumnado máis vulnerable polas súas caracterís-
ticas persoais, sociais ou educativas, terán a 
cualificación de condutas gravemente prexudi-
ciais e levarán asociadas como medidas correc-
toras as establecidas nas alíneas e) ou f). 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2015/01/27/20150127_decreto_convivencia_escolar.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.pdf
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Artigo 62. Prevención, detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso 
Todas as actuacións nesta materia ateranse ao protocolo de Prevención, detección e tratamento do acoso 
escolar e ciberacoso elaborado pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (ver-
sión 2.0 actualizado á Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das admi-
nistracións públicas, e á Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.) 

FUNCIONAMENTO DO CENTRO  
Artigo 63. Horarios do profesorado 
Confeccionaranse a principios de curso por parte da Xefatura de estudos, en colaboración co resto do 
Equipo directivo, e faranse públicos para a súa aplicación. Deben atender fundamentalmente ás necesi-
dades do alumnado, respectando os dereitos do profesorado. Na súa confección seguiranse cando menos 
as seguintes pautas: 

a. O profesorado poderá manifestar as súas preferencias de horario que, dentro do posible, serán 
atendidas. 

b. Durante a primeira semana de curso poderanse realizar cambios entre os horarios de dous ou 
máis profesores/as, sempre que tales cambios non contraveñan os criterios xerais de confección 
dos horarios e previa autorización da Xefatura de estudos. 

c. A Xefatura de estudos poderá asignar titorías específicas, na medida en que as dispoñibilidades 
de persoal docente asignado ao centro cada curso académico así o permita. 

Artigo 64. Recreos 
Os recreos quedan regulados polas seguintes normas: 

a. Na quenda matinal haberá dous recreos, o primeiro despois do segundo período lectivo e o se-
gundo despois do cuarto. Estes recreos serán controlados polo profesorado de garda21 e o alum-
nado menor de idade non poderá saír do recinto escolar. 

b. Poderanse organizar durante os tempos de lecer actividades de libre participación que precisen 
do uso de locais, sempre e cando haxa profesorado responsable das mesmas. 

Artigo 65. Protocolo de acollida de profesorado substituto 
O profesorado substituto será recibido por un membro do Equipo directivo. A persoa que o/a reciba pre-
sentaralle ao resto do Equipo directivo, á orientadora e outro profesorado (se é o caso). 
Ese membro do equipo facilitaralle información do centro referida a: horarios, cursos nos que impartirá 
clase, material do profesor/a ó que substitúe, etc., subministraralle o material necesario e mostraralle as 
instalacións do centro: aulas, aulas específicas, sala de profesores, conserxería, secretaría, dirección... 

Artigo 66. Protocolo de actuación en caso de accidente ou enfermidade do alumnado prolongadas22 

Atención domiciliaria, se as ausencias son moi prolongadas. 

Responde a esta denominación a atención educativa que recibe o alumnado cando, despois de padecer 
unha enfermidade ou de sufrir un accidente, e por prescrición facultativa, deba permanecer convalecente 
no domicilio familiar, sen poder asistir ao centro educativo durante un período de tempo superior a un 
mes. 
O servizo de atención educativa domiciliaria está concibido para aquel alumnado que estea matriculado 
en niveis do ensino obrigatorio en réxime xeral, aínda que se poderá atender o alumnado de educación 
secundaria postobrigatoria se o caso o require e se se dispón dos recursos necesarios. 
As condicións e requisitos que se deben cumprir son os que seguen: 

                                                 
21 Pode consultarse nesta ligazón o capítulo dedicado á organización das gardas nestas NOF. 
22 Base legal: Decreto 229/2011 polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes 
da Comunidade Autónoma de Galicia 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_xeral_para_a_prevencion_deteccion_e_tratamento_do_acoso_e_ciberacoso_escolar_v.2.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_xeral_para_a_prevencion_deteccion_e_tratamento_do_acoso_e_ciberacoso_escolar_v.2.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566-G.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20111221/AnuncioC3F1-151211-9847_gl.html
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a. O período de convalecencia no domicilio familiar e de non asistencia ao centro escolar por pres-
crición facultativa deberá ser polo menos dun mes ininterrompido. 

b. Deberase presentar no centro educativo o correspondente informe médico que xustifique a me-
dida así, como a estimación do período de tempo durante o cal o alumnado non pode asistir a 
clase no seu propio centro escolar. 

c. A solicitude de atención educativa domiciliaria deberá ser tramitada pola Dirección do centro edu-
cativo ante a Xefatura Territorial da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profe-
sional a través da Inspección Educativa. 

A titora ou titor, xunto co departamento de orientación do centro, elaborará a proposta curricular para 
traballar co alumnado no seu domicilio, que será trasladada ao profesorado de atención domiciliaria, de 
ser o caso. A finalidade deste profesorado é servir de vencello entre o centro educativo, a aula hospitala-
ria, se for o caso, e o alumnado no seu domicilio. 
O profesorado de atención domiciliaria coordinarase co/a titor/ e co/a orientador/a, de ser o caso, reca-
dará información do profesorado da aula hospitalaria para coñecer a situación académica na que se atopa 
o estudante e establecer un plan de traballo. 
No momento de incorporación do alumnado ao seu centro habitual, ou ao final de cada trimestre escolar, 
o profesorado domiciliario elaborará un informe de valoración do proceso de ensino-aprendizaxe. 

Actividades de reforzo para as ausencias longas de menos dun mes. 

Nos casos de que a ausencia ao centro se prolongue menos dun mes e máis dunha semana, o titor coor-
dinarase co equipo docente e facilitaralle tarefas das distintas materias ao alumnado para facilitarlle a súa 
reincorporación ao centro. 

Artigo 67. Variación de horario de clase 

Calquera variación do horario de clase e calquera substitución do profesor/a contará coa aprobación pre-
via do Xefe/a de estudos, que llo fará saber ao profesorado de garda. 

Artigo 67. Intervención de persoas alleas ao claustro. 

A intervención dunha persoa allea ao Claustro de profesorado do IES Plurilingüe Pintor Colmeiro debe ser 
aprobada previamente polo Director. 

Artigo 68. Exames en horario non lectivo 
Poderán realizarse exames en períodos non lectivos nos niveis de ensino non obrigatorio, previa autori-
zación da persoa responsable da Xefatura de estudos. Agás excepcións debidamente xustificadas, e aos 
efectos de garantir o necesario descanso do alumnado, non se programarán exames para o período com-
prendido entre as 14:30 e as 16:30 horas. En calquera caso, a celebración de exames non poderá levar 
aparellada a modificación da xornada nin das condicións de traballo do persoal de administración e servi-
zos do centro. 

ORGANIZACIÓN DAS GARDAS 
Artigo 69. Funcións e normas do profesor/a de garda. 
As funcións do profesorado de garda son as especificadas nos artigos 106, 107 e 108 da Orde do 1 de 
agosto de 1997. 
As normas xerais que deben rexer as gardas do profesorado son: 

a. No IES Plurilingüe Pintor Colmeiro haberá sempre, durante a xornada escolar, un ou máis profe-
sores/as de garda, segundo as necesidades de cada momento e as dispoñibilidades do centro. No 
inicio do curso a Xefatura de estudos establecerá o cadro horario de gardas, tanto do profesorado 
como do equipo directivo. Este estará exposto na sala de profesorado. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1997/19970902/AnuncioA14A_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1997/19970902/AnuncioA14A_gl.html
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b. Se houbese máis profesores/as ausentes que profesores/as de garda, estes/as atenderán aos cur-
sos máis baixos, empezando polos de ESO, e informarán da situación, en primeiro lugar á Xefatura 
de estudos ou, na súa ausencia, ao cargo directivo que estea de garda para que este organice a 
atención ao resto dos alumnos. 

c. En caso de que un alumno/a se lesione, o profesor/a de garda informará ao persoal de secretaría 
ou conserxería para que se dea aviso aos pais. Se estes non puidesen vir recollelo, o membro do 
equipo directivo que estea de garda tomará as decisións que estime oportunas en función das 
circunstancias. En ningún caso hai a obriga de levalo á casa. Das xestións realizadas informarase 
ao Xefe/a de Estudos tan pronto sexa posible. 

d. Resolverá no acto cantas incidencias de alumnos se produzan durante a xornada lectiva, ben in-
formando á Xefatura de estudos en primeiro lugar ou aos cargos directivos, ben, en ausencia des-
tes, adoptando as medidas establecidas nas NOFC e aprobadas polo Consello escolar. 

e. A Xefatura de estudos poderá adaptar os horarios do alumnado facendo as modificacións opor-
tunas cando falte o/a profesor/a de última ou/e 1ª hora da xornada nos cursos de bacharelato. 

Artigo 70. Gardas de clase 
a. Os/as profesores/as de garda distribuiranse polas distintas zonas do instituto para detectar as 

posibles ausencias do profesorado. 
b. Neste percorrido farán que o alumnado entre nas aulas (abríndoas se fose necesario). Terá prio-

ridade o primeiro andar, sobre todo a zona da ESO. 
c. Unha vez detectadas todas as incidencias, o profesorado de garda poderá organizarse como me-

llor lle conveña para cubrir as ausencias. Se o/a profesor/a de garda decide acompañar ao grupo 
á biblioteca, permanecerá na biblioteca con el en todo momento, encargándose de manter a orde 
e a actitude requirida na biblioteca, de maneira que o resto dos usuarios poidan desenvolver o 
seu traballo con normalidade. 

d. O profesorado de garda asinará o parte de asistencia na aula e anotará as ausencias do alumnado 
correspondente. 

e. Ao finalizar a garda, o profesor/a rexistrará no libro de gardas as faltas de puntualidade e as au-
sencias do profesorado, así como calquera incidencia que se produza durante a garda. 

Artigo 71. Gardas de recreo 
a. Durante o recreo haberá, na medida en que o permitan os recursos dispoñibles, profesorado de 

garda no na aula de convivencia inclusiva, no ximnasio e na biblioteca, ademais de profesorado 
que atenderá a vixilancia do interior e do exterior do edificio. 

b. Deberanse pechar as portas das aulas e vixiar o cumprimento no disposto no artigo 54.3 destas 
NOFC.  

Artigo 72. Gardas de biblioteca 
a. O profesorado de garda na biblioteca deberá procurar que o alumnado manexe axeitadamente 

os ordenadores e os outros materiais da biblioteca. 
b. Nos casos en que o número de ausencias sexa superior ao número de profesorado de garda de 

clase, o profesor/a de garda na biblioteca terá que facerse cargo dos grupos que sexa necesario. 

Artigo 73. Aula de convivencia inclusiva. Gardas de convivencia 
O Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convi-
vencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar, dedica o seu ar-
tigo 25 á aula de convivencia inclusiva: 

A consellería con competencias en materia de educación regula o réxime de funcionamento 
das aulas de convivencia inclusiva previstas no artigo 19.3 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de 
convivencia e participación da comunidade educativa, cuxa vocación é substituír o tempo de 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2015/01/27/20150127_decreto_convivencia_escolar.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.pdf


Normas de organizacion, funcionamento e convivencia – IES Plurilingüe Pintor Colmeiro 
 

páx. 30 

expulsión do alumnado que estivese temporalmente privado do seu dereito de asistencia ao 
centro, como consecuencia da imposición de medidas correctoras, buscando a reincorporación 
á súa propia aula no menor tempo posible, na forma que se recolle no artigo 8.4.d) deste de-
creto.  

O profesorado derivará o alumnado a Xefatura de estudos ou ao membro do equipo que estea  de 
garda sempre que incorra nunha falta de orde. Cubrirá o parte de faltas e especificará os exercicios 
(ou traballo) que debe realizar o alumnado na aula de convivencia inclusiva sobre a materia que es-
tivera dando na aula. 
A/O xefa/e de estudos ou o membro do equipo que estea  de garda decidirán se o/a alumno/a acode 
ou non á aula de convivencia inclusiva. 
O/A docente de garda na aula de convivencia inclusiva anotará o nome do/a alumna/o no rexistro 
diario que hai na aula de convivencia inclusiva e axudarao/a a reflexionar sobre o comportamento 
manifestado (primeiros dez minutos, aproximadamente). 
Finalmente, o/a alumno/a realizará as tarefas propostas polo/a profesor/a no tempo de permanencia 
nesa aula. 

AVALIACIÓNS 

Artigo 74. Avaliación do alumnado 
As avaliacións realizaranse atendendo ás seguintes normas: 

a. O profesorado comunicaralle ao seu alumnado, ao principio de curso, os elementos máis signifi-
cativos da programación do departamento na materia que vai impartir. Esta información básica 
incluirá os obxectivos, contidos e criterios de avaliación do ciclo ou curso correspondente, os mí-
nimos exixibles para obter unha valoración positiva, os criterios de cualificación e os procedemen-
tos de avaliación da aprendizaxe que se vaian utilizar. 

b. O profesorado acordará co seu alumnado as datas das probas máis relevantes que deberán reali-
zar ao longo do curso, sempre e cando non estean xa contempladas nun calendario específico. 

c. Os departamentos deberán expoñer na web do centro a súa programación ou, no seu defecto, 
unha síntese na que consten, cando menos, os contidos mínimos e o sistema de avaliación e re-
cuperación referidos aos distintos cursos.  

d. Sen prexuízo das obrigas do profesorado titor, os docentes facilitarán individualmente ao alum-
nado ou aos seus representantes legais toda a información que soliciten sobre os aspectos referi-
dos á programación didáctica. 

Artigo 75. Temporalización da avaliación 
A fixación de probas de avaliación realizarase seguindo as seguintes normas: 

a. O profesorado de cada grupo coordinarase co titor ou titora para que a carga de traballo e as 
probas de avaliación das distintas materias non se acumulen nos mesmos períodos de tempo, 
naqueles casos onde non sexa posible chegar a un acordo co alumnado. Con carácter xeral, debe-
rán respectarse as datas establecidas para a realización de exames ou para a entrega de traballos. 

b. Baixo a coordinación do titor/a velarase para que o esforzo esixido ao alumnado en cada materia 
en períodos determinados non impida a súa dedicación ás demais. 

c. A Xefatura de estudos comunicaralle ao profesorado, no transcurso do segundo mes do curso, as 
datas de entrega de notas e unha previsión das datas nas que se desenvolverán as sesións de 
avaliación correspondentes. 

d. Establécese unha xornada para celebrar sesións de avaliación inicial dos grupos con alumnado de 
ESO, que terá lugar no mes de outubro. 

e. A Xefatura de estudos comunicará coa antelación suficiente ao profesorado o horario das sesións 
de avaliación. 
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Artigo 76. Desenvolvemento das sesións de avaliación 
a. Antes da sesión de avaliación o Titor/a reunirase co alumnado do seu grupo para recoller todos 

aqueles aspectos que este queira transmitir á Xunta de avaliación. 
b. O Titor/a presidirá a sesión incidindo nos factores que poidan influír nos resultados da avaliación 

e recollendo as opinións do profesorado que sexan relevantes para mellorar rendemento, actitu-
des e comportamento do alumnado. 

c. O/a Titor/a entregaralle ao alumnado, no día e na hora fixados, o Boletín de Avaliación cos datos 
achegados por cada profesor/a, e informará ao seu grupo das opinións recollidas na sesión de 
avaliación. 

d. O alumnado terá acceso ás probas realizadas, e coñecerá cales foron os criterios de corrección e, 
no seu caso, que partes da materia deberá recuperar, cando e como. Así mesmo, o profesorado 
deberá dar ao alumnado o mesmo tipo de información cando se trate de probas orais. 

e. A asistencia ás sesións de avaliación, tanto ordinarias como extraordinarias será obrigatoria para 
todo o profesorado que forme parte do equipo avaliador. 

f. O/a Titor/a procurará respectar o horario establecido no referente á duración das sesións de ava-
liación. 

Artigo 77. Reclamacións 
a. O profesorado estará obrigado a amosar as probas ao alumnado que o solicite, fixando día e hora. 
b. Será suficiente a petición de palabra do alumnado. No caso de negativa do profesorado, o alum-

nado  deberá facer constar por escrito a súa petición diante da Xefatura de estudos. A Xefatura 
de estudos elevará un escrito ao profesor ou profesora no prazo de 48 horas lembrándolle a 
obriga de amosar as probas. 

c. O alumnado -ou os seus representantes legais, de ser menor de idade- poderá presentar reclama-
ción contra as cualificacións finais23, mediante instancia dirixida ao Director/a, no prazo estipu-
lado no calendario de avaliación. A solicitude será atendida primeiramente polo profesor ou pro-
fesora correspondente e despois polo Departamento no seu conxunto. De non chegar a un 
acordo, seguiranse os trámites sinalados na regulamentación xeral vixente. 

d. Se un profesor/a cre conveniente cambiar a cualificación outorgada a un alumno/a nunha avalia-
ción parcial, deberá comunicalo ao Titor/a e á Xefatura de estudos do centro para que se tome 
nota da modificación, deixando constancia por escrito dos motivos que causan esa modificación. 

e. Cando un membro do profesorado ou o xefe/a de departamento desexe modificar unha cualifi-
cación final que figure na correspondente acta de avaliación, deberá comunicarllo á Dirección 
expoñendo cales son os motivos da rectificación. A Dirección deberá convocar no prazo máis 
breve posible unha nova reunión da xunta de avaliación correspondente. A xunta de avaliación 
será quen, en última instancia, autorice a modificación. 

Artigo 78. Criterios xerais para o outorgamento de mencións honoríficas 
a. Matrícula de honra na ESO 

O artigo 13 da Resolución de 20 de xullo de 2017 (DOG do 8 de agosto de 2017) establece a regu-
lación das matrículas de honra que se poderán conceder despois da avaliación ordinaria do mes 
de xuño do cuarto curso, para aquel alumnado que obtivese unha nota media da etapa igual ou 
superior a 9. Esta distinción poderá concederse a un nº non superior ao 5% ou fracción resultante 
superior a 15 do conxunto do alumnado matriculado no cuarto curso. Tamén establece que esta 
distinción adoptarase conforme os criterios previamente acordados e establecidos na Comisión 
de coordinación pedagóxica (CCP). 

                                                 
23 Pode descargarse un modelo de reclamación na web do centro 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170808/AnuncioG0164-010817-0002_gl.html
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespintorcolmeiro/node/924
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Segundo acordo da CCP do centro (reunión de 15/03/2018), os criterios que se seguirán para ou-
torgar esta distinción serán exclusivamente académicos. En caso de empate, os criterios de prio-
ridade a ter en conta son:  

1. Nota media da etapa. 
2. En caso de empate farase unha nova nota media coas notas reais, con dous decimais, 

obtidas polos/as alumnos/as en todas as materias. 
3. En caso de producirse un novo empate terase en conta a media das notas reais, con dous 

decimais, obtidas polo/as alumnos/as nas materias comúns. 

b. Matrícula de honra no bacharelato 
O artigo 10 da Orde do 5 de maio de 2011 (DOG do 1 de xuño de 2011) establece a regulación das 
matrículas de honra que se poderán conceder despois da avaliación ordinaria do mes de xuño en 
2º de Bacharelato, para aquel alumnado que obtivese unha nota media igual ou superior a 9. Esta 
distinción poderá concederse a un nº non superior ao 5% do alumnado matriculado no curso. 
Tamén establece que esta distinción adoptarase conforme os criterios previamente acordados e 
establecidos na CCP. 
Segundo acordo da Comisión de coordinación pedagóxica do centro (reunión de 15/03/2018), os 
criterios que se seguirán para outorgar esta distinción serán exclusivamente académicos. En caso 
de empate, os criterios de prioridade a ter en conta son: 

1. Maior nota media do 2º curso de bacharelato. 
2. Maior nota media do 1º curso de bacharelato. 
3. En caso de empate na puntuación, terase en conta a media das notas das materias tron-

cais. 

c. Matrícula de honra nos ciclos formativos 
Consonte o establecido no artigo 26.4 da Orde de 12 de xullo de 2011, os/as alumnos/as que 
obteñan unha nota final do ciclo formativo igual ou superior a nove puntos poderán recibir a men-
ción de matrícula de honra. O nº de matrículas de honra que se poderán conceder por cada grupo 
de alumnos/as matriculados/as con opción de titular nun determinado ciclo formativo será como 
máximo de dúas. Non obstante, no caso de que o numero de alumnos/as matriculados/as con 
opción de titular no ciclo formativo no curso académico sexa inferior a vinte, só poderá conceder 
unha matrícula de honra. 

Artigo 79. Solicitude de exames/probas escritas.  
Os representantes legais do alumnado (ou este, se é maior de idade) poderán solicitar copia das probas 
escritas realizadas. A solicitude tramitarase de acordo co seguinte protocolo24:  

a. Presentarase por escrito na Secretaría do centro e recibirá o correspondente rexistro de entrada. 
b. Terá carácter individualizado (debe referenciar que proba/s se solicita/n, non pode ser unha pe-

tición masiva). 
c. Quedará constancia da entrega das probas mediante rexistro de saída. 

Artigo 80. Procedemento en caso de plaxio nos traballos e/ou copia nos exames.  
O artigo 6 do Decreto 86/2015 dispón que os representantes legais “terán acceso aos documentos oficiais 
de avaliación e aos exames e documentos das avaliacións que se lles realicen aos/ás seus/súas fillos/as ou 
tutelados/as”. Por tanto, queda acreditado a nivel normativo que a documentación que serve de base 
para a avaliación do alumnado ten carácter oficial e que forma parte, en consecuencia, do seu expediente 
académico.  
O plaxio nos traballos e a copia, por calquera medio, nas probas, exercicios e exames supoñen unha vul-
neración do principio de igualdade de oportunidades do alumnado. Ademais, e de acordo co que 

                                                 
24 Pode descargarse un modelo desta solicitude na web do centro 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110601/AnuncioC3F1-100511-1447_gl.html
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesbouzabrey/system/files/Orde_12_xullo_11_Aval_desenvol_acredit+CICLOS.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.html
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespintorcolmeiro/system/files/Instancia%20solicitude%20copia%20exames.pdf
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recollemos no parágrafo anterior, tales actuacións poderían ser consideradas “suplantación de persona-
lidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou subtracción de documentos académicos”, 
tipificada como conduta gravemente prexudicial para a convivencia na alínea f do artigo 15 da Lei 4/2011. 
No caso de detectar evidencias dalgún destes supostos, o profesorado seguirá o seguinte procedemento: 

a. Realizar unha breve anotación da incidencia no propio documento presentado polo alumnado, 
que deberá ir asinada. Para o caso dos exames, cómpre ter en conta que se poden descubrir irre-
gularidades no momento da súa realización ou durante o proceso de corrección.  

b. Rexistrar os feitos nun documento específico, de maneira que se cumpran as condicións estable-
cidas no artigo 11 da Lei 4/2011, polo que se garante a condición de autoridade pública do profe-
sorado. Neste documento, do que se entregará copia á persoa titora do grupo e á xefatura de 
estudos, recolleranse co máximo detalle as circunstancias que concorren no caso. 

c. Con respecto á cualificación, obrarase de acordo co establecido na programación do departa-
mento. En calquera caso, o alumnado deberá contar coa posibilidade de recuperación da parte 
da materia afectada polo exame/traballo, de maneira que queda garantido o seu dereito á avalia-
ción continua. 

PÁXINA WEB E COMUNICACIÓNS 

Artigo 81. Páxina web corporativa.  

O IES Plurilingüe Pintor Colmeiro dispón dunha páxina web corporativa que utiliza como medio preferente 
para a difusión de toda a información de interese para o conxunto da comunidade educativa. Polo tanto, 
é responsabilidade do equipo directivo mantela actualizada. 

Artigo 82. Comunicacións.  
O IES Plurilingüe Pintor Colmeiro utiliza preferentemente os medios electrónicos para as súas comunica-
cións (incluído o envío de convocatorias, actas e similares), sen prexuízo do establecido no Protocolo de 
protección de datos25 publicado pola administración galega. 

DIFUSIÓN, APLICACIÓN E REVISIÓN DAS NOFC 

Artigo 83. Difusión das Normas de Organización, funcionamento e convivencia do IES Plurilingüe Pin-
tor Colmeiro. 
Levaranse a cabo as seguintes actuacións: 

a. Depósito de copias dilixenciadas en dependencias do centro e entrega de exemplares a represen-
tantes dos sectores educativos. 

b. Publicación na páxina web do centro26. 
c. Circular ou folla informativa ao comezo de cada curso escolar. 
d. Información do titor/a e do profesorado ao inicio de cada curso escolar nas horas asignadas ao 

efecto e/ou nas primeiras clases. 
e. Información do equipo directivo nas sesións ou reunións cos membros da comunidade educativa. 

Artigo 84. Aplicación e revisión das Normas de Organización, funcionamento e convivencia do IES Plu-
rilingüe Pintor Colmeiro. 
A avaliación destas NOFC e un proceso continuo que emana da súa aplicación práctica, polo que a súa 
revisión poderá facerse en calquera momento a través dos procedementos de participación da 

                                                 
25 Todos os protocolos da Estratexia Galega de Convivencia Escolar están dispoñibles nesta ligazón. 
26 Véxase o recollido no artigo 84 destas NOF. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_gl.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_proteccion_datos_v1.0.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_proteccion_datos_v1.0.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal
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comunidade educativa ou a instancias do equipo directivo. As modificacións serán incluídas na progra-
mación xeral anual. 
Corresponde ao equipo directivo o desenvolvemento, seguimento, avaliación e revisión do Plan de Con-
vivencia. 
Corresponde á Dirección asegurar o seu cumprimento, procurando que todos os membros teñan acceso 
ás NOFC. 
É responsabilidade de toda a comunidade educativa velar polo seu cumprimento. 
A actualización dos anexos normativos ou dos protocolos correspóndenlle á Dirección. 
Os órganos de coordinación docente serán responsables de incorporar nas súas actuacións as medidas 
e acordos recollidos neste documento. 
O establecido neste documento será recollido pola Comisión de Coordinación Pedagóxica e polo resto 
dos órganos de coordinación docente para incluílos nos documentos institucionais do centro, concreta-
mente nas concrecións curriculares de etapa, para asegurar a coherencia destes co proxecto educativo 
do centro e a programación xeral anual. 

Data de aplicación: 11 de xullo de 2019.  

Silleda, 11 de xullo de 2019 

Vº e Pr. 
O DIRECTOR  O SECRETARIO 
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1. Introdución 
 

 Este Proxecto lingüístico parte do acordo tomado no claustro do 23 de marzo 
de 2018 segundo o cal se decidiu redactar un novo plan de actuación a partir do 
estudo da realidade do instituto con respecto ao ámbito da competencia lingüística, 
contando coa participación do persoal docente interesado e tendo como meta a 
proposta de accións de mellora. 
 Segundo o establecido no artigo 14º do Decreto 79/2010 do 20 de maio (DOG 
do 25 de maio), o Proxecto lingüístico de centro elaborarase cada catro cursos 
escolares e nel faranse constar as seguintes cuestións:  
1. A decisión do centro respecto da lingua en que se impartirán as materias.  
2. As medidas adoptadas para que o alumnado que non teña o suficiente dominio 
das linguas poida seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle imparten.  
3. Os procedementos que aseguren que o alumnado acade a competencia 
lingüística propia do nivel en ambas as dúas linguas oficiais na formación profesional 
específica e na ensinanza de persoas adultas. 
4. Os obxectivos xerais e as liñas de actuación deseñadas polo centro para o 
fomento da lingua galega.  
 
 Este proxecto lingüístico será redactado por unha comisión do profesorado do 
instituto, nomeada polo equipo directivo e oída a comisión de coordinación 
pedagóxica. Formarán parte dela, como mínimo, os xefes/as dos departamentos de 
linguas e a coordinadora do equipo de dinamización da lingua galega. Finalmente o 
proxecto será avaliado e aprobado polo consello escolar. 
 Unha vez aprobado, este proxecto remitiráselles cada catro cursos aos 
servizos da inspección educativa e cada ano elaborarase unha addenda do proxecto 
lingüístico na cal deberán constar os aspectos a seguir:  
1. Información sobre os cambios aprobados polo centro e autorizados pola 
consellería competente en materia de educación cando haxa unha modificación na 
impartición de materias en linguas estranxeiras. 
2. Información e valoración dos programas e actividades para o fomento e 
dinamización da lingua galega realizados polo centro educativo no curso anterior e 
información do que se vai desenvolver no curso seguinte.  
 
 O artigo 5º dese mesmo decreto establece que cada centro educativo deberá 
facer constar no seu proxecto lingüístico “as actividades e estratexias de 
aprendizaxe empregadas para que o alumnado adquira, de forma oral e escrita, o 
coñecemento das dúas linguas oficiais”. 
 Respecto da potenciación da lingua galega nos centros educativos, o artigo 11º  
estipula que a consellería competente en materia de educación “establecerá un 
programa regular de actividades de fomento da lingua en cada centro educativo, no 
marco do seu proxecto lingüístico e coa participación de toda a comunidade 
educativa, con especial atención ás liñas de actuación que permitan un incremento 
no uso do galego nas actividades extraescolares e complementarias”. 
 



 

2. Administración  
 
 
 O artigo 3º do Decreto 79/2010 do 20 de maio (DOG do 25 de maio) sobre o 
uso do galego na administración educativa establece que “nos centros de ensino 
sostidos con fondos públicos utilizarase, con carácter xeral, a lingua galega e 
fomentarase o seu uso oral e escrito, tanto nas relacións mutuas e internas como 
nas que manteñan coas administracións territoriais e locais galegas e coas demais 
entidades públicas e privadas”.  
 
 Deste xeito no traballo administrativo do instituto utilízase a lingua galega nas 
convocatorias e nas actas así como nos anuncios e nas relacións exteriores co 
concello, os medios de comunicación e outras institucións galegas. Utilízase tamén 
o galego na documentación entregada ao alumnado e ás familias, tanto na 
comunicación de cualificacións como na redacción de certificacións académicas e 
outros documentos, a non ser que se requira o uso do castelán por circunstancias 
particulares da solicitude. Nas comunicacións con outras comunidades autónomas e 
cos órganos da Administración do Estado radicados fóra da comunidade autónoma 
utilízase o castelán. 
 
 Tal como establece o decreto anteriormente citado, alén dos “procedementos 
iniciados de oficio, tamén se usará o galego nos procedementos tramitados por 
petición dos interesados, sen prexuízo do establecido no artigo 36.3º da Lei 30/1992, 
do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común”. 
 
 Polo que se refire ás programacións e outros documentos didácticos das 
materias de lingua estes redáctanse, con carácter xeral, na lingua respectiva tal 
como establece ese mesmo decreto. Seguindo esa estipulación as programacións e 
as memorias dos departamentos fanse en galego, a excepción dalgún caso como o 
de lingua castelá, que se redacta nese idioma. 
 
   



3. Plurilingüismo 
 

 O IES Pintor Colmeiro foi autorizado pola Consellería de Educación como centro 
plurilingüe a partir do curso 2016-17 por medio da Orde do 16 de setembro de 2016 
(DOG do 3 de novembro). O instituto incorporouse á rede de centros plurilingües 
impartindo a materia de Educación Física de 1º da ESO en inglés. Segundo o artigo 21º 
do Decreto 79/2010, “a administración educativa fomentará a impartición de materias en 
linguas estranxeiras, principalmente en inglés, co obxectivo de que, de maneira 
progresiva e voluntaria, os centros educativos poidan chegar a ofrecer ata un máximo 
dun terzo do seu horario lectivo semanal en linguas estranxeiras”. 
 A partir do curso 2018-19 a persoa auxiliar de conversa vai pasar de 12 a 16 
horas de clase, con dúas horas de coordinación ademais deses períodos, e aumentará 
un mes o período de permanencia no instituto respecto dos auxiliares anteriores, 
incorporándose a mediados de setembro e rematando a mediados de xuño. As horas de 
permanencia no instituto poderán distribuírse en catro días por semana, deixando libre o 
luns ou o venres dentro da estrutura organizativa do centro. Estes auxiliares de conversa 
chegarán a través do Fulbright Student Program dos EUA. Entre as funcións dos 
auxiliares de conversa deste programa podemos sinalar as seguintes: 

 Tarefas de apoio na aula acompañando o profesorado da materia. 
 Apoio na preparación de proxectos baixo a dirección do instituto. 
 Apoio ao profesorado en todo o relativo á lingua inglesa. 
 Desenvolvemento de programas extracurriculares. 
 Participación nas actividades complementarias e extraescolares. 

 
As seccións bilingües autorizadas pola Consellería de Educación son as seguintes: 

Ano Lingua Materia Curso Ensinanza 

2007 Inglés Música 3º ESO 

2007 Inglés Música 4º ESO 

2007 Inglés CAFDMN  Ciclo Medio CAFDMN 

2008 Inglés Música 1º BAC 

2008 Inglés Tecnoloxía 3º ESO 

2011 Inglés Tecnoloxía 3º ESO 

2011 Inglés Física e Quím. 3º ESO 

2012 Inglés Música 2º ESO 

2012 Inglés Matemáticas 2º ESO 

2012 Inglés Hª da Música  2º BAC 

2015 Inglés Educ. Física 3º ESO 

2015 Inglés Educ. Física 4º ESO 



 

4. Erasmus+ 
 
 
 
 A Comisión Europea concedeu ao IES Pintor Colmeiro unha Carta Erasmus de 
Educación Superior para o período 2014-2020, que posibilita a participación en 
mobilidades de estudantes e persoal con fins de educación ou formación baseadas en 
acordos validados por institucións ou empresas, a través da acción KA 103 do programa 
europeo de Educación Superior. Entre os compromisos asumidos ao participar neste tipo 
de actividades internacionais previos á súa realización está “asegurarse de que os 
participantes saíntes estean ben preparados para a mobilidade, incluíndo a competencia 
lingüística no nivel que sexa necesario”. 
 
 O instituto participa tamén no Proxecto Practicum Depo que se lle concedeu á 
Deputación de Pontevedra dentro da convocatoria do programa Erasmus+, incluído 
dentro da acción clave 1 "Mobilidade das persoas por motivos de aprendizaxe" e, en 
concreto, para "Proxectos de mobilidade para beneficiarios/as de ensinanzas de 
Formación Profesional".  
 
 O alumnado que se inscribe neste proxecto cursa estudos de ciclos de comercio 
ou deportes no instituto e a través del realiza a súa formación en centros de traballo 
(FCT) en empresas doutros países. A empresa de acollida pode establecer un nivel 
mínimo de lingua para incorporar o alumnado en prácticas. Hai que sinalar que un 
coñecemento básico é necesario para poder desenvolverse no traballo diario. Por outro 
lado, o alumnado participante deberá realizar unha avaliación en liña da súa competencia 
lingüística (ao inicio e ao final do período de mobilidade),  se a lingua principal de 
ensinanza ou de traballo é alemán, francés, inglés ou italiano, ou cando así se acorde, 
salvo que sexa nativo da lingua en cuestión. Este programa ofrécelles apoio lingüístico 
aos participantes mediante a ferramenta en liña Online Linguistic Support (OLS), 
dispoñible en alemán, francés, inglés, italiano e neerlandés. 
 
 O apoio lingüístico en liña abarca dúas facetas: a avaliación das competencias 
lingüísticas  (ao inicio e ao final da mobilidade), mediante un test en liña de carácter 
obrigatorio e a posibilidade de seguir formándose mediante a plataforma durante a 
mobilidade. O uso desta ferramenta non ten ningún custo para os participantes. O curso 
en liña de preparación lingüística pode realizarse na lingua oficial do país de destino ou 
de traballo dos participantes. 
 
 Polo que se refire ao profesorado hai que sinalar que este tamén participou nos 
programas de mobilidade a través da acción KA107 para a realización de períodos de 
observación profesional (job shadowing) noutros países. Esta técnica de aprendizaxe por 
observación implica pasar un breve período de tempo cun profesional nun posto para 
observalo e seguilo durante o seu traballo diario.  
 
 
 



5. Proxecto lector 
 
 Segundo os datos publicados pola Consellería de Educación, os resultados do 
Programme for International Student Assessment (PISA) correspondentes ao ano 2015 
“confirman a mellora continuada do alumnado galego en competencia lectora, cunha 
puntuación media de 509 puntos (desde os 479 en 2006), que supera as puntuacións 
medias dos países da OCDE (493) e da UE (494), 13 puntos por riba tamén da media 
estatal (496)”. De acordo coa interpretación feita pola administración educativa, “esta 
tendencia de mellora é froito, entre outras variables, do esforzo realizado no ámbito das 
bibliotecas escolares e da promoción da lectura. Responde tamén ao empeño das 
comunidades educativas por facer destas bibliotecas espazos educativos privilexiados 
para unha formación integral do alumnado, que contribúan á adquisición de 
competencias clave na sociedade da información”. 
 
 Dentro das liñas prioritarias de actuación da biblioteca do instituto cada curso 
inclúense unhas achegas ao Proxecto lector de centro.  Neste sentido os departamentos 
didácticos, coordinados pola biblioteca,  engaden ao mesmo unhas contribucións en que 
figuran todas aquelas medidas que puidesen mellorar a comprensión lectora e a 
lectoescritura. A biblioteca conta cunha persoa dinamizadora e un equipo de docentes 
que colabora nas actividades de fomento da lectura cada curso. 
 
           A biblioteca actualiza de xeito periódico o punto de lectura informal situado no 
vestíbulo do instituto con novos materiais en varios soportes. Ademais xestiona as 
bibliotecas de aula, que contan coa colaboración de titores e profesorado voluntario para 
poder atendelas. Tamén reforza a hora de lectura nas horas de garda en que o 
profesorado non deixa tarefas preparadas, utilizando a pizarra dixital ou os libros das 
bibliotecas de aula. 
 
 Para levar a cabo o desenvolvemento do Proxecto lector de centro a biblioteca 
organiza e dinamiza actividades actuando como un centro de recursos para a lectura, a 
información e a aprendizaxe. Deste xeito, o carácter dinámico da biblioteca escolar pode 
contribuír á innovación pedagóxica e á vida cultural dos institutos, facilitando ao 
profesorado e ao alumnado o emprego de diversos recursos que permiten unha 
progresiva autonomía na aprendizaxe. Alén diso, a biblioteca axuda á integración das 
tecnoloxías da comunicación e permite o acceso igualitario aos bens culturais. 
Finalmente, as seccións do Club de lectura están recollidas como actividades de fomento 
da lectura no Proxecto lector de centro. 
 
Respecto do Plan anual de lectura podemos mencionar os seguintes obxectivos: 
 
1. Desenvolver a competencia lectora do alumnado como proceso asociado á 
aprendizaxe, á comunicación oral e escrita e ao desenvolvemento persoal e social. 
2. Fomentar a lectura e a escritura como actividades integradas nos hábitos de vida. 
3. Formar lectores competentes capaces de adoptaren actitudes reflexivas e críticas ante 
os medios de transmisión e difusión da cultura escrita. 
4. Promover o funcionamento da biblioteca escolar como un centro de recursos para a 
aprendizaxe de toda a comunidade educativa. 
5. Orientar ao profesorado para dar prioridade ao desenvolvemento das actividades de 
lectoescritura e de investigación en todas e cada una das áreas e para que participe de 
forma activa nos distintos contidos do plan. 



 

6. Club de lectura 
 
 
  
 Segundo os datos da Consellería de Educación arredor de 12.000 lectores e 
lectoras participan nos 231 centros educativos que contan con club de lectura. Ademais a 
administración educativa puxo en marcha o Plan LÍA 2016-20, que ten como obxectivos 
conseguir melloras significativas na comprensión lectora, apoiar a adquisición das 
competencias clave, facilitar ao profesorado recursos e servizos e incentivar o uso das 
bibliotecas escolares. 
  
 O instituto constitúe cada curso un club de lectura subdividido en varias seccións 
de acordo co establecido na convocatoria anual da Consellería de Educación. Estas 
seccións están incluídas como actividades de fomento da lectura na Programación anual 
da biblioteca e no Proxecto lector de centro. A finalidade deste club é o fomento do hábito 
de lectura entre o alumnado e contribuír á creación dun ambiente proclive á experiencia 
lectora dentro da comunidade educativa. 
 
 O club de lectura conta cunha persoa responsable que presenta a solicitude e 
coordina as seccións e as actividades ao longo do curso. Ademais, en colaboración co 
profesorado participante, elabora os horarios e o calendario das reunións presenciais, 
que deben facerse sempre en horario extraescolar segundo establece a convocatoria 
anual. A persoa coordinadora, xunto co profesorado colaborador, deberá especificar 
tamén as finalidades do club, a composición e o número de persoas e grupos 
participantes, as actividades programadas, as formas de organización e funcionamento 
previstas, así como os medios que se utilizarán para a súa difusión. 
 
 As diferentes seccións do club de lectura renóvanse cada curso na súa 
traxectoria co obxectivo de que todos os seus membros, especialmente o alumnado que 
forma parte delas, poida afeccionarse á lectura e intercambiar experiencias sobre esta 
actividade. A finalidade das xuntanzas de cada sección é compartir todo canto suscita 
nos alumnos e alumnas a lectura dun texto literario e, simultaneamente, ampliar os seus 
coñecementos e a súa competencia comunicativa, así como propiciar o acceso a outras 
realidades, culturas e formas de entender o mundo. Alén diso, os clubs son enclaves 
privilexiados dentro do sistema educativo, dado que permiten unha comunicación máis 
fluída entre todos –profesorado e alumnado-, comunicación na que teñen cabida as 
emocións, o humor e a transversalidade. 
  
 Entre as características que fomentan a motivación do alumnado a través dos 
clubs de lectura podemos citar a posibilidade de comunicarse cos seus iguais e a 
oportunidade de compartir gustos e opinións sobre as lecturas realizadas. 
 
 Dentro da oferta de lecturas das seccións do club podemos citar as seguintes: os 
xéneros de medo, misterio e aventuras, a literatura fantástica, os álbums ilustrados, así 
como as lecturas sobre comercio, márketing e publicidade no caso do alumnado da 
formación profesional. 
 
 



 

7. Equipo de Dinamización Lingüística 
 
 O Decreto 79/2010, nas súa disposición transitoria primeira, estableceu o cambio 
de denominación dos equipos de normalización e dinamización lingüística: 
 Os «equipos de normalización e dinamización lingüística» dos centros 
educativos, creados ao abeiro do artigo 18 do Decreto 124/2007, pasan a denominarse 
«equipos de dinamización da lingua galega». 
 O artigo 15º do mesmo decreto establece as normas para a súa constitución. O 
equipo ten como finalidade potenciar o uso da lingua galega, é nomeado e supervisado 
pola dirección e está formado polo seu coordinador ou coordinadora, por profesorado, 
por representantes do alumnado (no ensino secundario) e por persoal non docente. 
 A formación do equipo establécese nos regulamentos orgánicos dos centros 
educativos e na súa constitución tenderase a unha composición equilibrada de mulleres e 
homes. 
 O papel dos equipos é o deseño, a posta en práctica e a revisión dos programas 
de promoción da lingua galega nos centros educativos. Para este fin contarán co apoio 
técnico necesario e os centros educativos terán a debida dotación de recursos didácticos, 
pedagóxicos e material en galego. 
 A Secretaría Xeral de Política Lingüística coordinará o seu labor e divulgará as 
experiencias positivas desenvolvidas nos centros educativos. 
 Así mesmo a disposición adicional cuarta establece os dereitos da coordinación 
dos equipos de dinamización da lingua galega nos seguintes termos: 
 O coordinador ou coordinadora do equipo de dinamización da lingua galega terá 
os mesmos dereitos administrativos e económicos cás xefaturas dos departamentos 
didácticos. 
 

7.1 Proxecto 
O equipo de dinamización da lingua galega presenta cada curso un proxecto de 

fomento do uso do galego de acordo coa convocatoria de axudas publicada cada ano 
pola Consellería de Educación.  

Neste proxecto fíxanse as liñas xerais de actuación, faise unha descrición das 
actividades a levar a cabo, realízase unha avaliación da consecución dos obxectivos 
previstos e establécense unhas actuacións de mellora para vindeiros cursos. 

Polo que se refire ás liñas xerais de actuación estas concrétanse no deseño de 
planos e accións normalizadores orientados a toda a comunidade educativa (alumnado, 
profesorado, familias e persoal non docente) e á contorna do centro, apostando polas 
liñas de colaboración con entidades locais que propician  dinámicas positivas así como 
polo deseño de planos e accións encamiñados á sensibilización no uso do galego que 
detecten, neutralicen e muden as actitudes lingüísticas negativas cara ao galego por 
parte da comunidade educativa. 
 Respecto da descrición das actividades hai que sinalar que estas propóñense  
para grupos concretos, aínda que ás veces sofren variacións condicionadas polas 
necesidades do instituto ou por axustes no proceso educativo. Ademais a experiencia 
indica que ao longo do curso aparecen novas propostas dos diferentes membros da 
comunidade educativa ou das entidades e asociacións colaboradoras que se incorporan 
ao proxecto de dinamización lingüística anual. 



 

7.2 Actividades 
 

 A comezos de cada curso, unha vez constituído o equipo de dinamización da 
lingua galega, a persoa coordinadora elabora, xunto cos membros que o integran, a lista 
de actividades a realizar, facendo constar a temporalización, as persoas responsables e 
destinatarias, o orzamento e o material necesarios. Deste xeito, cada curso establécense 
os obxectivos xerais e as liñas de actuación deseñadas polo centro para o fomento da 
lingua galega, segundo o estipulado no Decreto 79/2010. 
 
 

ACTIVIDADES DO EDL 

TÍTULO DA 
ACTIVIDADE TEMPORALIZACIÓN 

PERSOAS 
RESPONSABLES E 
DEPARTAMENTOS 

PERSOAS 
DESTINATARIAS ORZAMENTO MATERIAL 

Día de 
Rosalía 

24 de febreiro Nomes dos 
organizadores 

Comunidade 
educativa 

Cantidade 
necesaria para a 

actividade 

Inventariable 
ou funxible 

 

 
Entre as actividades programadas habitualmente cada curso polo equipo de 
dinamización da lingua galega podemos enumerar as seguintes: 
 

1. Publicacións no blog 
2. Uso das redes sociais 
3. Mantemento do taboleiro  
4. Titorías de normalización 
5. Obradoiro de normalización 
6. Coordinación comarcal 
7. Entroido 
8. Día de Rosalía 
9.  Homenaxes a escritores/as galegos/as 
10. Nomeamento de aulas con placas conmemorativas  
11. Asistencia a obras de teatro 
12. Día das Letras Galegas.  
13. Colaboración co club de lectura 
14. Charlas sobre temas diversos 
15. Correlingua  
16. Concursos literarios  
17. Subscricións a medios en galego 
18. Colaboración co Departamento de Orientación  

 
 



8. Decisión sobre a lingua vehicular 
para a impartición das materias 

 
 
 O Decreto 79/2010, no seu artigo 7º, estipula para a Educación secundaria 
obrigatoria a necesidade de garantir “a adquisición da competencia lingüística propia da 
etapa e do nivel nas dúas linguas oficiais de Galicia”. Respecto das materias de lingua 
establece que deberán impartirse na lingua de referencia, para enumerar a continuación 
aquelas que deberán darse en cada unha das linguas oficiais por decreto en todo o 
sistema educativo: 
 

 

GALEGO CASTELÁN 

Ciencias sociais, xeografía e historia Matemáticas 

Ciencias da natureza  Tecnoloxías 

Bioloxía e xeoloxía Física e química 

 
 
 Por tanto, polo que se refire a estas materias non se precisa tomar ningunha 
decisión respecto da lingua vehicular en que se imparten. É sobre as demais materias 
non lingüísticas sobre as que cada centro educativo debe facer cada catro anos un 
reparto equitativo entre as dúas linguas oficiais, “garantindo que as materias en galego e 
en castelán se distribúen na mesma porcentaxe de horas semanais”.  
 
 Polo que se refire ao  Bacharelato, o artigo 8º indica que “cada centro educativo 
establecerá unha oferta equilibrada na mesma porcentaxe de materias comúns, de 
modalidade e optativas para impartir en galego e en castelán”, tamén cada catro cursos. 
 
 Finalmente, hai que ter en conta a incorporación do instituto á Rede de Centros 
Plurilingües de Galicia, a partir do establecido na orde do 12 de maio de 2011 pola que 
se regulan os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia e se establece o 
procedemento de admisión. 
 



 

8.1 ESO 
 
1º da ESO 
 
Materias asignadas polo Decreto 79/2010:  

 
 
 

GALEGO  CASTELÁN  
LINGUAS 

ESTRANXEIRAS  

Lingua Galega  4 Lingua Castelá  4  1ª Lingua Estr. (Inglés)    3 
Bioloxía e Xeoloxía 4 Matemáticas 5  2ª Ling. Estr. (Francés)   *2 
Xeografía e Historia  3      

Total  11 Total  9 Total       5 
         *3 

 

   

Asignadas 25 horas por decreto, repártense 7 ata completar 32 horas semanais: 
  
 

GALEGO  CASTELÁN  

LINGUAS 
ESTRANXEIRAS  

Expresión Oral 2 Educación Plástica 2 Educación Física   2 

Relixión Católica   *1 
Reforzo Alumnado 
Exento de Francés  *2 (Orde 12-05-2011   

Titoría  1     Valores Éticos *1 Centros plurilingües)   

Total  3 Total  

      
2 

*3 Total    2 
   *4  *4    

 

 
Neste nivel impártense 14/15 horas en galego, 11/12/13 en castelán e 5/7 en 

linguas estranxeiras, dependendo das materias que teña cada alumno/a. 
 
 
 
 
 
 



     2º da ESO 
 
Materias asignadas polo Decreto 79/2010:  

 
 
 

GALEGO  CASTELÁN  
LINGUAS 

ESTRANXEIRAS  

Lingua Galega  3 Lingua Castelá  3  1ª Lingua Estr. (Inglés)    3 
Xeografía e Historia 3 Matemáticas 5  2ª Ling. Estr. (Francés)   *2 

      Física e Química 3    

      Tecnoloxía 3    

Total  6 Total  14 Total       5 
         *3 

 

   

Asignadas 25 horas por decreto, repártense 7 ata completar 32 horas semanais: 
  
 

GALEGO  CASTELÁN  
LINGUAS 

ESTRANXEIRAS  

Expresión Oral 2 Programación 2 Educación Física   2 
Relixión Católica   *1    Música   2 
Valores Éticos   *1   (Orde 12-05-2011   
Titoría  1       Centros plurilingües)   
Reforzo Alumnado 
Exento de Francés *2      
       

Total  4  

      
 
2 Total    4 

   *6      

 

 
Neste nivel impártense 10/12 horas en galego, 16 en castelán e 7/9 en linguas 

estranxeiras, dependendo das materias que teña cada alumno/a. 
 
 
 
No PMAR de 2º da ESO a asignación de linguas por materia é a seguinte: 
 
 
Ámbito científico e matemático (8h-cast.)  
Ámbito lingüístico social (9h-gal.> pero inclúe horas de castelán)  
Ámbito de linguas estranxeiras (3h-ingl.) 
 



     3º da ESO 
 
Materias asignadas polo Decreto 79/2010:  

 
 
 

GALEGO  CASTELÁN  
LINGUAS 

ESTRANXEIRAS  

Lingua Galega  3 Lingua Castelá  3  1ª Lingua Estr. (Inglés)    3 
Xeografía e Historia 3 Matemáticas 4  2ª Ling. Estr. (Francés)   *2 

Bioloxía e Xeoloxía 2     Física e Química 2    

      Tecnoloxía 2    

Total  8 Total  11 Total       5 
         *3 

 

   

Asignadas 25 horas por decreto, repártense 7 ata completar 32 horas semanais: 
  
 

GALEGO  CASTELÁN  
LINGUAS 

ESTRANXEIRAS  

Relixión Católica   *1 Educación Plástica 2 Música   2 
Valores Éticos   *1 Educación Física       2 (Orde 12-05-2011   
Titoría  1 Cultura Clásica   *2 Centros plurilingües)   
       
           
       

Total  2 Total 

      
 
4   2 

      *6    

 

 
Neste nivel impártense 10/12 horas en galego, 13 en castelán e 5/7 en linguas 

estranxeiras, dependendo das materias que teña cada alumno/a. 
 
 
 
No PMAR de 3º da ESO a asignación de linguas por materia é a seguinte: 
 
 
Ámbito científico e matemático (8h-cast.)  
Ámbito lingüístico social (9h-gal.> pero inclúe horas de castelán)  
Ámbito de linguas estranxeiras (3h-ingl.) 



     4º da ESO 
 
Materias asignadas polo Decreto 79/2010:  

 
 
 

GALEGO  CASTELÁN  
LINGUAS 

ESTRANXEIRAS  

Lingua Galega  3 Lingua Castelá  3  1ª Lingua Estr. (Inglés)    3 
Xeografía e Historia 3 Matemáticas 4  2ª Ling. Estr. (Francés)   *3 

Bioloxía e Xeoloxía *3     Física e Química *3    

      TIC *3    

       

       

Total    6 Total  7 Total       3 

 *9  

 *10 
 *13      *6 

 

   

Asignadas 25 horas por decreto, repártense 7 ata completar 32 horas semanais: 
  
 

GALEGO  CASTELÁN  
LINGUAS 

ESTRANXEIRAS  

Ciencias Act. Profesi.  *3 Educación Plástica *3    
Iniciaci. Activ. Empre.  *3 Economía    *3    
Música  *3 Educación Física       2    
Relixión Católica   *1 Cultura Científica *3    
Valores Éticos   *1 Cultura Clásica *3    
Titoría    1 Latín *3    
        
       
           
       

Total  2 Total 

      
 
2    

   *4  *5    

 

 
Neste nivel impártense 14/15 horas en galego, 14/15 en castelán e 3/6 en linguas 

estranxeiras, dependendo das materias que teña cada alumno/a. 
 

O número de materias optativas fai difícil que se poida asegurar que todo o 
alumnado poida ter exactamente o mesmo número de horas impartidas en galego e en 
castelán, debido ao feito de poderen elixir libremente entre diferentes materias ofertadas 
en cada unha das dúas linguas oficiais. 
 



 

8.2 ESO Adultos 
 

 
O artigo 10º do Decreto 79/2010 establece para os niveis de ensinanzas de 

persoas adultas que “cada centro educativo garantirá que o desenvolvemento das 
ensinanzas asegure que o alumnado acade a competencia lingüística propia do nivel nas 
dúas linguas oficiais”. Alén diso indica que “a consellería competente en materia de 
educación establecerá un plan específico destinado á nova poboación inmigrante que se 
está a asentar en Galicia, que prevexa formación lingüística, coñecementos históricos e 
socioculturais”. 
 

 
A asignación de linguas por materia no ensino de adultos é a seguinte: 

 
 

 
Módulos M3 e M4 – 1º e 2º Cuadrimestres 

 
 

GALEGO  CASTELÁN  

LINGUAS 
ESTRANXEIRAS  

Ámbito Comunicación  3 Ámbito Comunicación  3  Ámb. Comunic. (Inglés)    1 
Ámbito Social 4 Ámb. Cient. Tecnol.  8    

    Titoría 1      

Total    8 Total  11 Total       1 
          

 

   Neste nivel impártense 8 horas en galego, 11 en castelán e 1 en linguas 
estranxeiras. 
 

 

 EBI Adultos Nivel I 
 
 
 

GALEGO  CASTELÁN  

  Ámbito da Comunicación   5    Ámb. da Compet. Matemática 4 
  Titoría   1    Ámbito da Ciencia, Socied., Tecnol… 2 

Total     6 Total  6 
    

 

Neste nivel impártense 6 horas en galego e 6 en castelán. 

 

 

 



8.3 Bacharelato 
 

O artigo 8º do Decreto 79/2010 establece para o Bacharelato que “cada centro 
educativo, segundo o procedemento establecido no regulamento de centros, establecerá 
unha oferta equilibrada na mesma porcentaxe de materias comúns, de modalidade e 
optativas para impartir en galego e en castelán”. Ademais disto, sinala que “este proceso 
realizarase cada catro cursos escolares”. 
 
     1º de BAC – Ciencias  
 

Materias obrigatorias asignadas polo Decreto 79/2010:  
 
 
 

GALEGO  CASTELÁN  
LINGUAS 

ESTRANXEIRAS  

Lingua Galega  3 Lingua Castelá  3  1ª Lingua Estr. (Inglés)    3 

Total    3 Total  3 Total       3 
           

 

 

Asignadas 9 horas por decreto, repártense 23 ata completar 32 horas semanais: 

 

 GALEGO CASTELÁN 
   

Obrigatorias Filosofía (3h) Educación Física (2h) 

(troncais e específica Matemáticas (4h)  

obrigatoria)   

   

Troncais de opción Bioloxía e Xeoloxía (4h) Física e Química (4h) 
(2 materias de         Debuxo Técnico (4h) 

4 horas)   

   

Específicas de Cultura Científica (2h) Anatomía Aplicada (3h) 
opción (2 ou 3 Linguaxe e Práct. Musical (3h) Tecnoloxía Industrial (3h) 

materias cun total Debuxo Artístico (3h) TIC (2h) 
de 6 horas) e de 

Relixión Católica (1h)  
libre configuración 

       Expresión Oral (1h)  autonómica 
 

2ª Lingua Estranxeira (Francés) (2h) 
 

Neste nivel impártense 16/12 horas en galego, 13/17 en castelán e 3 en linguas 
estranxeiras, dependendo das materias que teña cada alumno/a. 



 

 

1º de BAC – Humanidades e Ciencias Sociais 
 
 
Materias obrigatorias asignadas polo Decreto 79/2010:  

 
 
 

GALEGO  CASTELÁN  
LINGUAS 

ESTRANXEIRAS  

Lingua Galega  3 Lingua Castelá  3  1ª Lingua Estr. (Inglés)    3 

Total    3 Total  3 Total       3 
           

 

 

Asignadas 9 horas por decreto, repártense 23 ata completar 32 horas semanais: 
 

 

 

 GALEGO CASTELÁN 
   

Obrigatorias Filosofía (3h) Educación Física (2h) 
(troncais e específica         Matemáticas Aplicadas (4h) 

obrigatoria)         Latín (4h) 
   

Troncais de opción  Economía (4h) 
(2 materias de         Historia (4h) 

4 horas)   

   

Específicas de Cultura Científica (2h) Anatomía Aplicada (3h) 
opción (2 ou 3 Linguaxe e Práct. Musical (3h) TIC (2h) 

materias cun total Debuxo Artístico (3h)  
de 6 horas) e de 

Relixión Católica (1h)  
libre configuración 

       Expresión Oral (1h)  autonómica 
 

2ª Lingua Estranxeira (Francés) (2h) 
 
Neste nivel impártense 12 horas en galego, 17 en castelán e 3 en linguas 

estranxeiras, dependendo das materias que teña cada alumno/a. 
 
 
 
 



 
 
     2º de BAC – Ciencias  

 
 
Materias obrigatorias asignadas polo Decreto 79/2010:  

 
 
 

GALEGO  CASTELÁN  

LINGUAS 
ESTRANXEIRAS  

Lingua Galega  3 Lingua Castelá  3  1ª Lingua Estr. (Inglés)    3 

Total    3 Total  3 Total       3 
           

 

 

Asignadas 9 horas por decreto, repártense 23 ata completar 32 horas semanais: 
 

 

 

 

 GALEGO CASTELÁN 
   

Obrigatorias Matemáticas (4h) Historia (3h) 

(troncais e específica   

obrigatoria)   

   

Troncais de opción Bioloxía (4h) Física (4h)  
(2 materias de         Química (4h) 

4 horas)         Debuxo Técnico (4h) 
   

Específicas de Ciencias da Terra (3h)  Tecnoloxía Industrial (3h) 
opción (2 ou 3 Historia da Música (3h)  

materias cun total Métodos Estatísticos (2h)   
de 6 horas) e de 

Relixión Católica (1h)  
libre configuración 

       Expresión Oral (1h)  autonómica 
 

2ª Lingua Estranxeira (Francés) (3h) 
 
Neste nivel impártense 12/16 horas en galego, 13/17 en castelán e 3 en linguas 

estranxeiras, dependendo das materias que teña cada alumno/a. 
 

 

 



 

 

 

 

2º de BAC – Humanidades e Ciencias Sociais 
 
 
Materias obrigatorias asignadas polo Decreto 79/2010:  

 
 
 

GALEGO  CASTELÁN  

LINGUAS 
ESTRANXEIRAS  

Lingua Galega  3 Lingua Castelá  3  1ª Lingua Estr. (Inglés)    3 

Total    3 Total  3 Total       3 
           

 

 

Asignadas 9 horas por decreto, repártense 23 ata completar 32 horas semanais: 

 

 GALEGO CASTELÁN 
   

Obrigatorias Filosofía (4h)        Historia (3h) 
(troncais e específica         Latín (4h) 

obrigatoria)         Matemáticas Aplicadas (4h) 
   

Troncais de opción Xeografía (4h) Economía (4h) 

(2 materias de Arte (4h)         

4 horas)   

   

Específicas de Historia da Música (3h)  Administración (3h) 
opción (2 ou 3 Debuxo Artístico (3h)  

materias cun total Relixión Católica (1h)  
de 6 horas) e de 

                     Expresión Oral (1h)  
libre configuración 

  autonómica 
 

2ª Lingua Estranxeira (Francés) (3h) 
 
Neste nivel impártense 12/16 horas en galego, 13/17 en castelán e 3 en linguas 

estranxeiras, dependendo das materias que teña cada alumno/a. 

 
 



 
 

8.4 Formación Profesional Básica 
 

O artigo 9º do Decreto 79/2010 establece para os niveis de formación profesional 
específica que “cada centro educativo, segundo o procedemento establecido no 
regulamento de centros, establecerá unha oferta equilibrada de materias e módulos en 
galego e en castelán que garanta que o alumnado acade a competencia lingüística 
propia do nivel nas dúas linguas oficiais”. Alén diso, sinala que “en todos os módulos 
garantirase que o alumnado coñeza o vocabulario específico nas dúas linguas oficiais”. 

 
 

          A asignación de linguas por materia na FPB de Servizos comerciais é a seguinte: 
 

 
1º Servizos comerciais 

 
 

GALEGO  CASTELÁN  

LINGUAS 
ESTRANXEIRAS  

Comunic. e Socied. 3 Comunic. e Socied. 3  Comun. e Soc. (Inglés)    1 
Operac. Almacenaxe 5 Ciencias Aplicadas 6    

  Trat. Informático Datos 7 Técnic. Merchandising 6    
    Titoría 1      

Total    16 Total  15 Total       1 
          

 

   

Neste nivel impártense 16 horas en galego, 15 en castelán e 1 en linguas estranxeiras. 
 

2º Servizos comerciais 
 
 

GALEGO  CASTELÁN  
LINGUAS 

ESTRANXEIRAS  

Comunic. e Socied. 2 Comunic. e Socied. 2  Comun. e Soc. (Inglés)    2 
Ofimática  10 Ciencias Aplicadas 7    

    Clientela 3     Pedidos e vendas 5    
      Titoría 1    

Total    15 Total  15 Total       2 
          

 

   

Neste nivel impártense 15 horas en galego, 15 en castelán e 2 en linguas estranxeiras. 
 

 



 

8.5 Ciclos 
 

 

O artigo 9º do Decreto 79/2010 dispón para a formación profesional específica e 
as ensinanzas deportivas, tanto de grao medio como superior, que cada instituto 
establecerá “unha oferta equilibrada de materias e módulos en galego e en castelán que 
garanta que o alumnado acade a competencia lingüística propia do nivel nas dúas 
linguas oficiais”. Ademais, estipula que en todos os módulos deberá “garantirse que o 
alumnado coñeza o vocabulario específico nas dúas linguas oficiais”.  
 
 
1º Condución de actividades físico-deportivas 
 
 
 

GALEGO  CASTELÁN  

Conduc. Grupos Cabalo  6  Actividades Físicas Persoas Discapac. 2 
Conduc. Grupos Bicicleta   5  Administr. Xest. Comercializ. Empresa 3 

    Despraz. Estancia Seguridade 10  Dinámica Grupos 2 
   Formac. Orientac. Laboral 2 
   Fundament. Biolóx. Saúde Prim. Auxil. 3 

Total    21 Total  12 
    

 

 

Neste nivel impártense 21 horas en galego e 12 en castelán.



 

1º Xestión de vendas e espazos comerciais 
 
 
 

GALEGO  CASTELÁN  
LINGUAS 

ESTRANXEIRAS  

  Formac. Orient. Labor. 4 Márketing  Dixital 7  Inglés    6 
  Investigac. Comercial   5 Políticas de Márketing 7    
  Xest. Econ. Empresa 7          
           

Total    16 Total  14 Total       6 
          

 

 

Neste nivel impártense 16 horas en galego, 14 en castelán e 6 en linguas estranxeiras. 
 
 

 

2º Xestión de vendas e espazos comerciais 
 
 
 

GALEGO  CASTELÁN  

  Loxística Almacenam. 7 Escaparatismo 6 
  Loxística Aprovisiona.   6 Organ. Equip. Vendas 5 
  Técn. Venda Negoc.  6     Xest. Produt. Prom. 6 
    
    

Total    19 Total  17 
    

 

   

Neste nivel impártense 19 horas en galego e 17 en castelán. 
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9. Situación sociolingüística da comunidade 
educativa e do contexto social 

 

9.1 Sociedade 
Segundo os datos do apartado “Coñecemento e uso do galego” da Enquisa de condicións 

de vida das familias do ano 2013 na área nororiental da provincia de Pontevedra, á que pertence o 
concello de Silleda, a porcentaxe de fogares nos que todos os seus membros de cinco ou máis 
anos falan habitualmente só galego ascendía ao 32,1%. 
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Segundo os datos desa mesma enquisa, o alumnado de 5 a 16 anos recibe as clases 
maioritariamente en galego e en castelán. 
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9.1.1 Persoas que saben falar galego 

 
 A capacidade de falar en galego poden exercela ata un 92,66% da poboación. Os valores 
tanto da comprensión como da capacidade de falar en galego son mellores na área de Pontevedra 
nororiental que os referidos ao total de Galicia. 
 

Persoas que saben falar galego 
  Porcentaxe 
  Moito Bastante Pouco ou nada Total 
Pontevedra nororiental 74,72 17,94 7,34 100,00 
Galicia 54,13 35,02 10,85 100,00 

 
 

9.1.2 Persoas segundo o grao de entendemento do galego escrito 

 
  Sabemos que a carencia desta capacidade relaciónase habitualmente coa idade. Aqueles 
que declaran non entender, ou entender pouco, o galego escrito conforman un grupo que chega 
ao 14,82%; na súa maioría persoas que non recibiron formación en galego. Sería necesario 
establecer un protocolo de actuación para a integración daqueloutros que tampouco tiveron 
acceso ao ensino en galego na actualidade, como no caso do alumnado foráneo. 
 

Persoas segundo o grao de entendemento do galego escrito 

  Porcentaxe 
  Moito Bastante Pouco ou nada Total 
Pontevedra nororiental 56,81 28,36 14,82 100,00 
Galicia 46,83 36,18 16,99 100,00 

 
 

9.1.3 Persoas que saben escribir en galego 
 
 Normalmente cando pasamos do estudo do grao do entendemento da escrita á práctica 
activa da mesma, os valores caen. Así sucede que pasamos do 14,82% antes referido daqueles 
que non entenden a escrita en galego a un 37,46% dos que declaran non ser quen de escribilo, ou 
de facelo con moita dificultade. Tamén observamos que se nos outros epígrafes os datos ofrecían 
valores para a área de Pontevedra orientalista claramente mellores con referencia aos totais, neste 
ítem dáse unha maior converxencia entre os dous grupos. 
 

Persoas que saben escribir en galego 
  Porcentaxe 
  Moito Bastante Pouco Nada Total 
 Pontevedra nororiental 33,62 28,91 22,00 15,46 100,00 
Galicia 25,25 32,59 23,27 18,88 100,00 
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9.1.4 O uso oral do galego na Pontevedra nororiental 
 

 Un 56,85%, máis da metade, declaraban falar sempre en galego. Se a estes lle 
sumásemos aqueles que falando tamén en castelán falan máis ben en galego, teriamos un total do 
79,88% da poboación. 
 

Persoas segundo a lingua na que falan habitualmente 
  Porcentaxe 
  En galego 

sempre 
Máis galego ca 

castelán 
Máis castelán ca 

galego 
En castelán 

sempre 
Total 

A Coruña 31,20 24,43 24,31 20,06 100,00 
Pontevedra nororiental 56,85 23,03 12,60 7,53 100,00 
Galicia 30,29 26,73 22,70 20,28 100 

 

9.1.5 O uso escrito do galego na Pontevedra nororiental 
 
 A competencia non implica o uso. Un 33,62% declara saber escribir moi ben en galego e 
estariamos a falar dun 62,53% se lle engadimos aqueles que o saben facer bastante ben. Pola 
contra o uso do galego escrito redúcese a un 19,48%. 
 

Persoas segundo a lingua na que escriben habitualmente 
  Porcentaxe 
  Galego Castelán Total 
 Pontevedra nororiental 19,48 80,52 100,00 
Galicia 15,29 84,71 100,00 

 

9.1.6 Porcentaxes de uso das linguas oficiais segundo a lingua inicial 
 
 Os datos desta táboa explicitan un aspecto fundamental para o futuro da lingua: a 
transmisión familiar. Neste caso dispáranse as diferenzas comparativas entre a media galega e a 
correspondente á área orientalista de Pontevedra 
 

Persoas segundo a lingua na que aprenderon a falar 
  Porcentaxe 
  Galego Castelán As dúas Total 
Pontevedra nororiental 72,47 13,14 14,39 100,00 
Galicia 48,52 27,76 23,71 100,00 

 

9.1.7 Porcentaxes de uso segundo a lingua que lles falaban os seus pais 
cando eran nenos 

          Na mesma liña podemos comentar estes datos, pois a aprendizaxe inicial faise nesta lingua. 
 

Persoas segundo a lingua que lles falaban os seus pais cando eran nenos 
  Porcentaxe 
  En galego sempre ou máis galego ca 

castelán 
En castelán sempre ou máis castelán 
ca galego 

Área de Vigo 46,86 53,14 
Pontevedra nororiental 83,19 16,81 
Galicia 65,36 34,64 
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9.1.8 Porcentaxe de uso segundo a lingua que lles falaban os seus avós 
cando eran nenos 

 
 Un dato positivo da zona de Pontevedra orientalista obtémolo ao comprobarmos que os 
datos da táboa anterior son moi semellantes á seguinte, na que se explicitan as porcentaxes da 
lingua en que lle falaban os avós cando eran nenos. Obsérvase unha diminución, pero moi leve, 
de menos dun 4%. 
 
 
Persoas segundo a lingua que lles falaban os seus avós cando eran nenos 
 Porcentaxe 
 En galego sempre ou máis galego ca 

castelán 
En castelán sempre ou máis castelán ca galego 

 Área de Vigo 56,13 43,87 
Pontevedra nororiental 86,86 13,14 

 

9.1.9 Porcentaxe de fogares nos que todos os seus membros de 5 ou máis 
anos falan habitualmente en galego 

 
 O dato problemático é o seguinte. Aínda que a un 83,19% da poboación da área 
orientalista de Pontevedra lles falaban sempre ou máis en galego, a porcentaxe redúcese á 
metade (42,15%) cando se pregunta pola lingua habitual de todos os membros da familia de 5 ou 
máis anos. Velaquí a fenda da transmisión do galego. Para situar mellor estes datos, apuntaremos 
que esta porcentaxe é das maiores que se dan en Galicia. No noso entorno podemos recoller 
cifras moi semellantes: Coruña oriental: 47’73%; Lugo oriental: 41’63%; Ourense sur (50’18%). 
 
 
 

Fogares nos que todos os seus membros de 5 ou máis anos falan habitualmente en galego 
  Porcentaxe 
 Pontevedra nororiental 42,15 
Galicia 21,7 

 
 
 

9.1.10 Porcentaxe de fogares  nos que ningún dos seus membros de 5 ou 
máis anos falan habitualmente só galego 

 
Fogares nos que ningún dos seus membros de 5 ou máis anos falan habitualmente 
só galego 
  Porcentaxe 
Pontevedra nororiental 29,03 
Galicia 51,79 
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9.2   Alumnado 
 
O alumnado do instituto está distribuído nos seguintes tipos de ensinanzas: ESO, 

agrupamentos de PMAR en 2º e 3º da ESO, Bacharelato, Ciclos Formativos (FP Básica de 
Servizos Comerciais, CM de Condución de Actividades Físico-Deportivas no Medio Natural e CS 
de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais), ESO de Adultos dos Módulos 3 e 4 e Ensinanzas 
Básicas Inicias de Nivel 1. 

O galego é a lingua habitual do alumnado na súa vida cotiá, tanto no seu ámbito escolar 
coma familiar. A competencia comunicativa en galego que traen da etapa anterior é, en xeral, boa. 
Os alumnos procedentes doutros países incorpóranse progresivamente á aprendizaxe do galego. 

A área na que reside o noso alumnado é galegofalante. Isto significa ter gañados varios 
chanzos pois representan unha proporción pequena aqueles que carecen de práctica nas diversas 
competencias lingüísticas. Porén a ninguén se lle pode escapar que a consideración que o 
alumnado ten da lingua galega non está á altura das linguas hexemónicas. 

A competencia en galego por parte do noso alumnado, especialmente na escrita, é moito 
mellor hoxe en día ca en décadas anteriores. 

O galego é lingua de uso preferente na mocidade do concello. A maioría úsao e ten 
contacto co galego aínda que a porcentaxe de alumnado en 1º de ESO que usa o galego 
diariamente, descendeu. Teríamos que estudar os factores sociais que levan a este descenso nas 
xeracións máis novas e que está relacionado con factores de complexidade social. 

A maioría usa e ten contacto decote co galego. Son raros os casos de manifestación de 
rexeitamento do uso da lingua. Habitualmente  as iniciativas normalizadoras son ben recibidas 
pola maioría do alumnado. 

 

9.3 Profesorado 
 

O galego é a lingua habitual do profesorado, que ten, en xeral, un elevado nivel de 
capacitación para empregar o noso idioma na actividade docente. As actitudes cara á utilización 
do galego no ámbito educativo e as actitudes cara á normalización social do galego son, en xeral, 
positivas. O perfil sociolingüístico do profesorado é esencialmente galegofalante.  

 
O profesorado está formado e familiarizado tanto cultural como curricularmente coa lingua 

galega e esta actitude medra ao estar o centro nun ambiente favorable ás iniciativas 
normalizadoras, unha liña que vén continuada dende anos atrás e a presenza do galego como 
materia específica e como lingua vehicular nunha parte do currículo  percíbese como unha 
realidade consolidada. 
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10. Medidas adoptadas para a adquisición  
das competencias lingüísticas 

 
 

10.1 Medidas tomadas na ESO  
 
 
 Tal como establece o Decreto 79/2010 o centro adopta cada curso unha serie de medidas 
para que o alumnado que non teña o suficiente dominio das linguas poida seguir con 
aproveitamento as ensinanzas que se lle imparten.  
 
 No caso da ESO estas medidas para o alumnado que presenta un dominio das linguas 
inferior ao propio do nivel consisten en reforzos e apoios educativos dentro da aula así como 
desdobramentos de grupos e clases de apoio do profesorado de Pedagoxía Terapéutica, como 
sucede no caso do alumnado exento de cursar unha segunda lingua estranxeira. Tamén poden 
impartirse clases do programa PROA fóra do horario escolar de cada curso e grupo. Nos niveis de 
2º e 3º da ESO o alumnado con dificultades nas linguas pode cursar estes niveis educativos no 
grupo do PMAR. Finalmente existe tamén a posibilidade de adoptar medidas para as materias 
lingüísticas da secundaria a través do programa de Formación Profesional Básica de Servizos 
Comerciais. 
 
 

10.2 Procedementos adoptados na FP e na ESO de Adultos  
 
 Segundo o estipulado no Decreto 79/2010 o centro adoptará unha serie de procedementos 
que aseguren que o alumnado de formación profesional específica e ensinanza de persoas 
adultas acade a competencia lingüística propia do nivel en ambas as dúas linguas oficiais. 
 
 No caso do réxime de adultos, o profesorado que imparte clases nos módulos 3 e 4 da 
ESA adopta medidas de reforzo e atención individualizada no ámbito de comunicación para o 
alumnado con dificultades de aprendizaxe nas linguas.  
 
 Polo que se refire aos ciclos de formación profesional o profesorado correspondente 
adopta os procedementos necesarios para que o alumnado procedente de fóra de Galicia adquira 
os coñecementos lingüísticos necesarios en cada un dos módulos profesionais que imparten. 
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O PLAN DE CONVIVENCIA NO CENTRO  
 
CONTEXTUALIZACIÓN. 
O IES Pintor Colmeiro é un centro de recente creación (1998/1999). O edificio principal 
está rodeado por unha extensión de terreo, en parte pavimentada e en parte 
axardinado, que funciona como patio de recreo. Dentro deste patio atópase o 
aparcadoiro e outras instalacións entre as que destacan o ximnasio e varias canchas 
deportivas de fútbol e baloncesto.  

Está situado na vila de Silleda, concello de Silleda. O alumnado é maioritariamente 
de procedencia rural e o sector productivo mais forte é o gandeiro. 

 No centro traballamos ao redor de 500 persoas, entre alumnado, profesorado e 
persoal non docente. 
 Impártense ensinanzas de: 

o ESO 
o Bacharelato nas modalidades de : 

� CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO. 
� HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS. 

o Ciclos Formativos de Grao Medio: 
� Comercio. 
� Condución de Actividades Físico– Deportivas no Medio Natural. 

o Ciclos Formativos de Grao Superior: 
� Xestión Comercial e Marketing. 

o Educación de Persoas Adultas: 
� Ensinanzas Básicas. 
� Graduado en Educación Secundaria. 
� PCPI. 
� Outras actividades de formación: Iniciación ás novas tecnoloxías 

para maiores de 18 anos. 
MARCO LEGAL: 

• Lei 27 de 2005 do 30 de novembro de Fomento da Educación e da Cultura da 
Paz. 

• Lei Orgánica de Educación 2/2006 (LOE). 
• Decreto 85/2007 do Observatorio Galego da Convivencia. 
 

I.-XUSTIFICACIÓN 
 

A convivencia aprendémola interactuando, compartindo vivencias xuntos, 
fomentando as boas relacións interpersoais, dialogando, escoitando activamente, 
participando, comprometéndose, asumindo responsabilidades, compartindo propostas, 
discutindo, intercambiando ideas e opinións diferentes, disentindo, acordando, 
atopando aspectos comúns, reflexionando, producindo pensamento, construíndoa cada 
día... 

Require un traballo compartido, sistemático, tempo necesario para o seu deseño, 
para a súa aplicación, para probar e modificar, faise cada día, nunca está rematada, 
non ten receitas infalibles, trátase de suxerir, de propor, facilitar espazos e momentos 
de encontro, de participación, na aula e fora dela, tendo moi presente que a aula é un 
espazo privilexiado para construír a convivencia no centro educativo, para construír as 
relacións persoais e sociais, para aprender xestos e rituais, comportamentos, actitudes 
e valores.  
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O centro educativo, concibido como un microsistema social, necesita garantir 
unha adecuada convivencia entre os membros que o constitúen, e isto pódeo facer a 
través do establecemento dunhas actitudes, normas, estratexias e prácticas baseadas 
no respecto, que, como conxunto de principios, especifiquen determinados tipos de 
comportamentos en situacións concretas. 

Fenómenos como os conflitos e a conflitividade, os diversos tipos de violencia, a 
indisciplina, os comportamentos disruptivos, o matonismo (o bulling), o acoso escolar, a 
agresividade, a competitividade, o abuso, a intimidación, as ameazas... aparecen 
moitas veces utilizados indistintamente entre o profesorado e polos medios de 
comunicación cando, en rigor, son conceptos claramente diferenciados. Cómpre non 
caer en xeneralizacións, aprender a matizar e a diagnosticar correctamente, co obxecto 
de promover as medidas correctoras mais axeitadas. 

Cando falamos de conflito e de conflitividade tendemos a consideralo de 
maneira negativa porque, habitualmente, confundimos os conflitos en si mesmos, coa 
maneira en que tradicionalmente os resolvemos, é dicir, coa forza, coa imposición, coa 
dominación e coa violencia. Os conflitos existiron, existen e existirán sempre, son o 
resultado de diferenzas de criterios, de aspiracións, de proxectos, de desexos entre 
persoas, grupos ou nacións. A clave non está en negalos senón en aprender a 
resolvelos pacificamente, por medio do diálogo, do entendemento, da negociación, do 
acordo.  

Referíndonos á chamada violencia escolar , á violencia entre iguais, ó 
matonismo, ou o bulling, deberiamos analizar as situacións de acoso, de intimidación 
ou de victimización, cando un alumno ou unha alumna resultan agredidos, física e/ou 
psicoloxicamente, de forma reiterada, por outro alumno ou por un grupo. Debemos ter 
en consideración que a violencia escolar conleva aparellado, ademais, un triángulo 
inevitable formado polos agresores , as vítimas e os espectadores , tres grupos 
distintos que merecen e necesitan, á súa vez, protocolos e tratamentos educativos 
diferenciados. 

Sen dúbida que un Plan de Convivencia Escolar, para non caer na impunidade, 
ten que especificar e desenvolver medidas de carácter disciplinario, protocolos de 
actuación diante dos agresores, das vítimas e dos espectadores da violencia escolar. 
Sen embargo, desde o noso punto de vista, son as propostas de carácter educativo, as 
que deben centrar o marco xeral das actuacións. Deberanse concretar tamén as 
medidas disciplinarias para aqueles casos de non modificación de conduta. 
 
2.-.-DETECCIÓN DE NECESIDADES 
 Calquera plan que pretenda ser realista e eficaz debe pasar por catro fases: 
sensibilización, diagnóstico do estado da convivencia no centro, determinación de 
obxectivos e dos medios para conseguilos e avaliación dos logros. 
 A fase de sensibilización é fundamental para crear un clima que permita que o 
proxecto sexa, de feito, de todos.  
 Desde o inicio do curso veuse falando no centro da elaboración do Plan de 
Convivencia (claustro de profesores, Consello Escolar, CCP...) e decidiuse que o mellor 
xeito de chagar a facer un diagnóstico das necesidades do centro en materia de 
convivencia sería a través dun cuestionario. Este foi cuberto polo profesorado e 
alumnado do centro e del dedúcese o seguinte: 
 
Con respecto ó profesorado. 
  

 A maioría considera que a convivencia no centro é “normal” ou “boa” 
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 Os conflitos que se producen con máis frecuencia son, por este orde: 
1. Entre o centro e a administración educativa. 
2. Entre o alumnado. 

Entre profesorado e alumnado. 
Entre o profesorado e o equipo directivo. 

3. Entre profesorado e familias. 
        Entre profesorado. 

         Entre pais e fillos. 
 Os conflitos que se teñen producido no centro con máis frecuencia nos 

últimos anos son: 
1. Condutas disruptivas na aula. 
2. Indisciplina e agresións verbais entre o alumnado. 
3. Problemas entre o profesorado  
4.  Roubos. 

 O profesorado opina que as medidas máis útiles para mellorar a 
convivencia son: 
1. Unificar criterios de actuación entre o profesorado. 

Facer grupos de alumnado máis reducidos. 
Utilizar un estilo docente respectuoso e positivo. 
Informar ás familias sobre estratexias diante dos conflitos. 
Favorecer o traballo cooperativo entre o alumnado. 
Consensuar normas entre alumnado e profesorado. 
Formar ó profesorado en resolución de conflitos. 

2. Utilizar unha metodoloxía máis activa e participativa 
Adaptar o currículo ás necesidades do alumnado. 
Mellorar as condicións de traballo do profesorado. 
Reforzar a disciplina do centro. 
Mellorar os recursos do centro. 
Facer grupos de mediación de conflitos nos centros. 

Con respecto ó alumnado: 
 O 93% do alumnado que cubriu o cuestionario opina que a convivencia no 

centro é “normal” ou “boa”, un 7% opina que é “mala” ou “regular”. 
 Os conflitos que se producen con máis frecuencia son, por este orde: 

1. En primeiro lugar e con moita diferenza, entre o alumnado. 
2. En segundo lugar entre o profesorado e o alumnado. 
3. Por último, entre o profesorado. 

Entre o profesorado e o equipo directivo. 
Entre pais/nais e fillos/as. 

 Os conflitos que se teñen producido no centro con máis frecuencia nos 
últimos anos son: 
1. Agresións verbais entre alumnado. 

Condutas disruptivas nas aulas. 
2. Indisciplina (insultos, malas contestacións, faltas de respecto...). 

Vandalismo ou deterioro de cousas. 
3. Agresións físicas entre o alumnado. 

 O alumnado opina que as medidas máis útiles para mellorar a 
convivencia son: 

1. Adaptar o currículo ás necesidades do alumnado. 
2. Mellorar os recursos do centro. 
3. Utilizar unha metodoloxía máis activa e participativa. 
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4. Unificar criterios de actuación entre o profesorado. 
Como pode observarse as condutas disruptivas a indisciplina e as agresións 

verbais entre o alumnado son os conflitos que se veñen producindo con máis 
frecuencia no IES. 
 

A DISRUPCIÓN trátase de comportamentos non necesariamente violentos, nin 
sequera agresivos, que impiden o normal desenvolvemento das clases. Determinados 
alumnos, con distinto grao de intencionalidade, realizan un boicot cara ao traballo do 
profesor en clase e cara á actividade do resto de compañeiros, mediante condutas que 
impiden, dificultade ou fan insufrible a práctica docente.  
En canto ao respecto cara ao profesor: falar mentres explica o profesor, non aceptar as 
súas indicacións respecto da tarefa ou a conduta, levantarse do seu sitio sen permiso, 
gardar as cousas antes de tempo, protestar ou queixarse con ton impertinente, 
ameazar.  
En canto á relación cos compañeiros: dar colleras ou empuxóns, facer xestos xocosos, 
insultar, quitar ou esconder cousas, rirse doutros, pelexarse.  
 

En canto ao alumnado con condutas disruptivas, tanto as que afectan ao 
rendemento na aprendizaxe como as que teñen que ver coa convivencia teñen en 
común unha serie de características:  

• Rexeitamento á aprendizaxe: non comparten os obxectivos 
educativos do centro e non se esforzan en conseguilos 

• Perciben unha distancia entre o nivel académico propio e o 
que o profesor lles pide, por iso, desisten. 

• Algúns alumnos descoñecen formas de relación apropiadas 
(falta de habilidades sociais).  

• Non han interiorizado o respecto ás normas nin recoñecen a 
autoridade.  

• Exercen a violencia emocional para modificar o 
comportamento dos demais e así conseguir o que queren. 

Consideracións xerais.  
Antes de entrar nas orientacións dos teóricos, convén facer unha serie de 
consideracións de diversa natureza sobre a disrupción: 
 Non existen receitas máxicas, todos temos  experiencia docente e a maioría das veces 
o intercambio desa experiencia é o que máis nos pode axudar. 
 

  O que entendemos por disrupción ou por condutas disruptivas depende 
moito da apreciación de cada profesor: atopar a cadeira manchada de xiz, 
que un alumno chegue tarde, que sente con posturas estrañas non son 
condutas valoradas do mesmo xeito por distintos profesores. Por iso é 
importante que nos poñamos de acordo sobre que condutas disruptivas 
queremos traballar, centrándonos nas que máis distorsionan o ambiente 
do aula. Se non chegásemos a un acordo, debemos aclarar, cada un na 
nosa clase, que necesitamos para que as cousas funcionen. 

 A disrupción dificulta a aprendizaxe de todos os alumnos (disruptivos ou 
non) e o traballo do profesor, posto que debe dedicar boa parte do seu 
tempo e da súa enerxía a facerlle fronte. Tamén afecta ás relacións 
interpersoais que se producen na aula, afastando emocionalmente e 
favorecendo a incomunicación ou a comunicación agresiva. 
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  Ademais, impide o deseño de enfoques metodolóxicos activos e 
participativos, dado que adoitan ser difíciles de manexar cando hai 
disrupción. Unha metodoloxía única, directiva, baseada en explicacións 
do profesor e a realización individual de exercicios por parte dos alumnos, 
en principio permite maior control do aula; con todo provoca nos alumnos 
aburrimento e rexeitamento, o cal favorece a disrupción, situámonos ante 
un círculo difícil de romper. 

 A disrupción xera no profesor gran tensión; nos alumnos, menos, porque 
a asimilan como normal dentro da clase que, ademais, rompe o que 
perciben como rutina e aburrimento na vida escolar. 

  Ás veces, pódese resumir na existencia dun ou varios líderes negativos, 
aos que hai que gañarse con diálogo persoal, man esquerda, pactos... Os 
casos moi difíciles de manexar, en que se mesturan condutas antisociais, 
deberiamos derivalos a expertos (orientador, traballador social, etc.) 

 Estas condutas adoitan ser tácticas para probar ao profesor, polo que a 
mellor resposta á disrupción parece ser a que dan aqueles profesores que 
non mostran “sobreenfado” nin confusión, pero que tampouco ignoran a 
proba á que están sendo sometidos, e saben responder de forma serena 
e asertiva á mesma. 

 Ante a disrupción, o que aconsellan os expertos é non centrarse nela, 
senón expor alternativas centrando a atención na tarefa. O profesor 
eficaz, ante a disrupción, aténdea, non a ignora, pero non reacciona de 
forma desproporcionada; busca como desescalar o conflito e centra a 
atención na tarefa. 

 Así mesmo, é fundamental non quedar só e pedir colaboración ao titor, ao 
resto do equipo docente, actuando coordinadamente, con claridade e con 
pequenas medidas concretas acordadas nas sesións de avaliación, 
principalmente na inicial e na primeira.  

 
3.-OBXECTIVOS   
O obxectivo final é a mellora da convivencia no centro e na comunidade educativa 
como resultado da análise, da reflexión e do acordo; tendo en conta sempre que o 
primeiro Plan de Convivencia que elabora o centro é a pedra angular sobre a que se 
irán apoiando os sucesivos plans de mellora da convivencia. 
 
3.1 OBXECTIVOS XERAIS: 

1.-Asumir e practicar os valores cívicos e democráticos (respecto polas demais 
persoas, respecto polo mobiliario e polos bens comúns, tolerancia crítica, 
solidariedade, dereitos humanos, medio natural, igualdade entre homes e 
mulleres...). 
2.-Mellorar o clima escolar (personalización e habitabilidade dos espazos, 
atmosfera ordenada, tranquila, relacións dentro das aulas, orde e tranquilidade, 
actitude de traballo, satisfacción...). 

3.2 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS. 
 

• Implicar a toda a comunidade educativa na implementación do Plan de 
Convivencia. 

• Propiciar medidas organizativas e de atención á diversidade axeitadas ás 
necesidades dos alumnos/as. 
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• Desenvolver dentro do PAT programas de habilidades sociais, de comunicación  
de resolución pacífica de conflitos, de sensibilización contra o maltrato, violencia 
de xénero, interculturalidade...na ESO. 

• Consensuar pautas de actuación entre o profesorado con respecto ás normas 
básicas de convivencia. 

• Revisar o RRI e incorporar aspectos recollidos neste plan. 
• Elaborar protocolos de recollida de información en situacións que alteren a 

convivencia (disrupción, acoso...) 
• Elaborar protocolos de actuación nos caso de acoso que se detecten. 
• Elaborar un plan de acollida para alumnado estranxeiro. 
• Establecer normas de clase en colaboración co alumnado. 
• Mellorar a formación do profesorado en resolución de conflitos e na convivencia 

en xeral. 
• Propiciar  unha maior implicación das familias  
• Intensificar as canles de colaboración entre o IES e o Concello, Servizos Sociais 

e Centro de saúde. 
 

 
4. ACTUACIÓNS 

Nesta liña, o Plan de Convivencia de cada centro educativo debe propiciar 
cambios positivos nos modelos de organización escolar, nos currículos, no 
profesorado, na formación permanente do mesmo... e debe de implicar a toda a 
comunidade educativa. 

 Como tamén sabemos, os mellores antídotos contra da violencia constrúense, 
construímolos na familia. Son os pais e as nais, nos primeiros anos de vida, os que van 
conformando o que Juan Rof Carballo denominou a “urdime afectiva”, o mapa dos 
afectos e dos sentimentos, a cartografía das emocións, como mellores antídotos contra 
da violencia. 

Por outra banda, o alumnado ten que participar activamente na elaboración das 
normas de convivencia, elixir a súa representación, construír a democracia na escola, 
actuar nas asembleas de aula e como axudante na integración e na mediación, como 
axente de prevención, como colaborador imprescindible na protección das vítimas da 
violencia, na axuda e na tolerancia cero cos agresores e cos espectadores da violencia, 
así como un elemento clave na educación e na reeducación dos compañeiros/as.  

A elaboración deste Plan é, sen dúbida, un proxecto ambicioso que require un 
importante esforzo de toda a comunidade educativa, pero tamén é un reto que o centro 
debe asumir tendo un coñecemento o máis fondo posible da súa realidade de partida 
sobre a que ir artellando as súas propias accións de mellora, como un aspecto 
relevante do proxecto educativo do centro. 
 
CONCRECIÓN DAS ACTUACIÓNS: 
 
1. Dedicar a primeira semana de clases no inicio de cada curso escolar a recordar, 

actualizar, divulgar, difundir... o Plan de Convive ncia  entre os distintos sectores 
da comunidade educativa do centro, recoller propostas, suxestións, críticas... co 
obxecto de modificar e adaptalo ás novas circunstancias si fose necesario, mesmo 
poñer en marcha Plans de Acollida do novo alumnado. Establecer  mecanismos de 
mellora da coordinación entre o profesorado de Primaria e o de Secundaria  co 
obxecto de compartir criterios en relación coa convivencia. 

2. Creación do Observatorio da Convivencia Escolar no Centro.  
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3. Participación en plans de formación  do profesorado no propio centro sobre 
convivencia. Neste curso solicitaremos un grupo de traballo que será coordinado 
pola directora do centro. 

4. Elaboración/aprobación dun plan de atención ó alumnado inmigrante...acollida, 
intervencións... 

5. Actualización e revisión dos sistemas de sancións buscando unha maior eficacia e 
insistindo no seu carácter educativo. Revisión do RRI . 

6. Colaboración  con outras institucións implicadas como son os concellos, os servizos 
de saúde, asistencia social, etc. Neste curso: participación en obradoiros 
xestionados polo concello, implicación da alcaldesa formando parte do C. Escolar 
do centro, entrevistas programadas coa asistenta social... 

7. Programas de controis de asistencia e comunicación coas familias. 
8. Poñer unha caixa de suxestións  no hall do centro é unha das posibilidades de 

participación. A través dela, calquera persoa do centro pode contribuír a mellorar as 
cousas que funcionan mal. 

9. Utilización da mediación  como estratexia para a resolución de conflitos.  
A mediación é un modo formal e elaborado de negociación que serve en 
determinados casos para transformar positivamente un conflito entre dous partes. 
Moitas veces é un sistema complementario a outras intervencións. Non hai que 
considerala só en sentido finalista, é dicir como procura dunha resolución definitiva 
dun conflito, senón como un proceso no que o conflito pódese transformar ou non, 
pero a través do cal cambia a relación entre as partes e, sobre todo, quen participa 
nela aprende que serve para aclarar conflitos, chegar a acordos e pódeo proxectar 
a situacións novas.  
Contribúe a fomentar o diálogo e a colaboración como estilos para resolver 
conflitos. E iso xa é moito. A mediación transforma situacións que non resolve o 
método sancionador, aínda que non todas; nin sequera está indicada para todos os 
conflitos. O que se gaña respecto das sancións é precisamente o seu valor 
educativo  

11. Utilización da Revista  e da Web do centro para divulgar actuacións referidas á 
mellora da convivencia. 

12. Participación en Proxectos Europeos: 
o Seccións Bilingües: impártese clases de música en inglés en 

terceiro e cuarto de ESO e 1º de BAC. 
o CRUNDTVIG:  

13. Establecemento dunha “rede de compañeiros axudantes ” coas seguintes 
funcións: 

o Axudar no estudo a compañeiros/as que o necesiten (dúbidas, problemas, 
tarefas concretas, traballos). O espazo horario serían os recreos e as 
horas de garda en que falte un profesor. Nun nivel maior de compromiso, 
a iniciativa persoal, podería ser o axudar regularmente fóra do horario 
lectivo. 

o Colaborar na acollida de alumnado recentemente chegados, 
acompañándoos, informándolles, apoiándoos. 

o Fomentar a integración de compañeiros/as illados/as, invitándoos a 
participar en grupos, iniciando conversacións, acompañándoos en 
recreos... 

o Ofrecerse a escoitar a compañeiros/as con problemas e axudarlles a 
analizar posibles solucións. 

o Mediar en conflitos de aula. 
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o Liderar actividades de grupo en recreos, colaborando coas iniciativas do 
profesorado neste sentido (revista do centro, campionatos, concursos...) 

 
14. O desenvolvemento dun Plan de Convivencia debe considerar accións para realizar 

desde o Plan de Acción Titorial;  é dicir, deben facerse explícitas actuacións 
promotoras de valores democráticos de convivencia, de cultura de negociación e 
diálogo, de cultura de paz. Polo tanto, debe incorporar nos seus obxectivos e nas 
súas actuacións, cos matices e gradacións en función dos destinatarios -alumnado, 
familias, profesorado-, referencias explícitas a eses valores que se poden traducir 
en: 

 
 

a) No bloque dos obxectivos : 
• Coñecer e valorar as características do grupo  de alumnos e alumnas, tanto 
desde o punto de vista persoal, como no relativo á competencia curricular, ás 
estratexias de aprendizaxe, á motivación, aos intereses, ás preocupacións e 
inquedanzas, ás relacións persoais; coa finalidade de producir as respostas 
educativas adecuadas. 
• Fomentar a integración  do novo alumnado, desenvolvendo accións que 
favorezan a súa adaptación. Contribuír á formación integral do alumnado, en 
sintonía cos principios de tolerancia, igualdade, respecto, solidariedade e paz, e 
cara á participación razoada e responsable na toma de decisións e na solución 
dialogada dos   conflitos. 
• Promover a participación das familias  no labor formativo, asesorándoas e 
informándoas daquilo que precisen relacionado co proceso de ensino-
aprendizaxe e coa formación dos seus fillos como integrantes dunha sociedade 
para a convivencia democrática. 
b) Actuacións que se están a desenvolver no centro  ou que se están 
programando: 
• Desenvolvemento das accións previstas no programa de acollida  (durante o 
proceso de admisión, durante a matriculación, durante a incorporación, nas 
transicións de etapa...). Co alumnado que ven dos centros de primaria realízase 
unha pre-acollida no mes de maio. 
• Revisión do expediente persoal de cada alumno e de cada alumna, para un 
previo coñecemento da súa realidade. 
Recollida de información a través dun cuestionario persoal  inicial que cubre 
todo o alumnado do centro. 
• Desenvolvemento coordinado da avaliación inicial  do alumnado, coa 
elaboración de protocolos destinados a ese fin.  
• Información, ao alumnado e ás familias, ao comezo do curso sobre a vida no 
centro, especialmente dos principais aspectos que figuran no RRI e na 
Programación Xeral Anual de cada curso (normas de funcionamento, calendario, 
horarios, entradas e saídas, coidado das instalacións e dos recursos, adscrición, 
xustificación de faltas, normas de convivencia, medidas de mellora, canles de 
participación do alumnado e das familias, horarios de titoría, actividades 
complementarias e extraescolares, programas escolares, criterios de avaliación 
e de promoción…). O profesorado dispón dun guión  elaborado polo dpto. de 
orientación para este fin en colaboración coa xefa de estudos. 
• Establecemento dun horario semanal de atención individual ás familias  que 
posibilite a participación e o intercambio de información e o establecemento de 
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pautas de actuación entre o centro e as familias. O profesorado titor leva un 
rexistro destas entrevistas. 
. Aplicación de cuestionarios sociométricos  para analizar as relacións no 
grupo. 
• Planificación das sesións titoriais semanais (secundaria) e das temáticas que 
se van tratar. 
• Planificación de reunións xerais coas familias e das temáticas que se van 
abordar (elaboración de guións). 
• Establecemento dunha liña de coordinación entre o equipo docente, 
especialmente no que atinxe aos aspectos metodolóxicos (traballo cooperativo, 
aprendizaxe entre iguais, profesorado mediador, alumnado mediador…). 
• Control da puntualidade e absentismo , informando puntualmente á xefatura 
de estudos e á familia. 
• Información ao Departamento de Orientación, sobre o alumnado que presenta 
desaxustes no seu comportamento, incluído o rendemento académico. 
• Colaboración co Departamento de Orientación nos programas previstos para 
cada nivel e ciclo; especialmente nas medidas de atención á diversidade 
(alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, alumnado 
inmigrante, alumnado en situación de desvantaxe sociocultural…). 
• Asesoramento ás familias  sobre o seu papel no proceso de maduración e 
desenvolvemento dos seus fillos e das súas fillas. Elaboración e difusión de 
documentos informativos sobre a  adolescencia, relacións persoais, educación 
afectivo-emocional, etc 
• Unificación de medidas e de procedementos de intervención e modelos de 
informes (diversificación, exención de francés, ACIs...). 
• Incorporación da convivencia aos aspectos que se deben contemplar nas 
sesións de avaliación dos grupos. 
• Información trimestral ao Consello Escolar  da situación da convivencia no 
centro. Incorporación do informe sobre a convivencia á Memoria Anual de cada 
curso. 
c) No bloque dos programas de acción titorial : 
Incorporación ó longo dos catro cursos de ESO  de programas de 
desenvolvemento de habilidades sociais , a comunicación , resolución 
pacífica  dos conflitos, mediación ,sensibilización contra o maltrato entre 
iguais , violencia de xénero, interculturalidade... 

 

16. Elaboración de normas de aula.   

É necesario elaborar unha normativa de aula. Moitos conflitos prodúcense pola 
infracción por parte do alumnado de normas informais do/a profesor/a, as non escritas 
en ningún documento nin sequera explicitadas en clase. Damos por suposto que as 
coñecen. Con todo son moitas e ademais diferentes dun profesor a outro, o cal pode 
provocar desconcerto nuns, inseguridade ou rexeitamento noutros.  

Facelo trae consigo unha serie de vantaxes :  

o  Prevén a indisciplina e, nalgúns casos, determinados comportamentos 
antisociais, porque nun diálogo co alumnado desde as primeiras clases do 
curso, recollemos as súas opinións ou suxestións e aclaramos como é necesario 
que funcionemos para conseguir un bo clima de clase que permita conseguir o 
noso obxectivo fundamental, o que nos reúne dentro do aula, que é aprender. 
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Iso orienta a todos na forma de resolver conflitos, porque todo está aclarado 
desde o principio. 

o Son beneficiosas para o profesor e para os alumnos: non hai unha parte 
perdedora e outra gañadora, senón que todos gañan. 

o Son unha axuda para a convivencia porque, ademais de previr conflitos, expón 
unha forma pacífica e educativa para resolvelos: primeiro coñecemos as 
necesidades do grupo e despois expomos estratexias de actuación en caso de 
incumprimento, que eviten a aplicación de sancións, ou ben que estas se utilicen 
só como último recurso. 

o Mellora a visión que moitos alumnos/as teñen do profesorado, no sentido de que 
somos nós quen mandamos e eles quen obedecen, porque ven que confiamos 
na súa capacidade para entender a necesidade dunhas normas, observan o 
noso interese porque todo funcione ben e experimentan ser escoitados nun 
asunto que lles afecta de xeito importante. 

o Reforza a nosa autoridade, posto que, no caso de que teñamos que recorrer a 
medidas drásticas, os alumnos enténdenas e acéptanas mellor, porque 
comproban que queremos e sabemos actuar dun xeito respectuoso e educativo. 

o Facilita que o alumnado non perciba as correccións como algo arbitrario: basta 
recordar o que xa está falado; desta forma, o profesor non se ve obrigado a 
xustificar cada decisión. 

o Reforza a seguridade do alumnado porque coñece o que debe facer, como, e as 
consecuencias de non facelo.  

A elaboración dunha normativa de aula debe pasar por tres fases para que sexa o máis 
eficaz posible: 

1º. Explicitar os valores que subxacen ás normas. Aclarar eses valores, que 
probablemente sexan compartidos por todos, fan ás normas razoables, polo que, a 
partir do valor podemos xustificar a súa necesidade.  
Se explicamos a necesidade de normas a partir dos valores que as sustentan 
(reflexión, autonomía, sentido crítico, liberdade e responsabilidade, procedementos 
democráticos, participación, integración, respecto...), podemos facer entender que a 
norma non se establece contra eles, como vinganza ou como castigo, senón que é 
unha oportunidade para conseguir un fin común.  
2º. Establecer as normas concretas que van regular as relacións dentro do aula. Para 
iso convén ter en conta as seguintes consideracións: 

o Corresponde ao profesor establecelas, porque é el quen ten un diagnóstico 
máis realista das necesidades, á vez que a responsabilidade de facelo. Dito 
isto, é imprescindible escoitar aos alumnos para enriquecer o noso diagnóstico 
e para conseguir a súa colaboración. 

o Deben ser coherentes coa normativa establecida no regulamento do centro e 
non contradicila. Se unha norma xeral nos parece pouco razoable, xeradora de 
conflitos, ou inxusta, non podemos cambiala nas nosas normas de aula. 
Deberiamos propor a súa modificación a través das canles establecidas. 

o Expresaranse en termos de necesidades, non de prohibicións, de forma que ao 
lelas ou recordalas, se manteña o espírito de regulación da convivencia. Por 
exemplo, en lugar de dicir “ninguén poderá interromper a un compañeiro”, é 
máis convincente e educativo expresado así: “é necesario respectar a quenda 
de palabra para que todos podamos expresarnos con liberdade e tranquilidade”. 
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o Hai que axustalas ás necesidades reais: seleccionaremos as condutas que máis 
impiden un ambiente de clase tranquilo e respectuoso. Se sometemos a norma 
todo o que non nos gusta, sen maior criterio, é fácil que se nos escape das 
mans, que os alumnos se angustien porque as ven excesivas e sen sentido, e 
que se desmotiven para colaborar. Por exemplo, se un grupo traballa 
razoablemente ben en parellas ou en pequenos grupos, non ten sentido esixir 
que se coloquen separados, en filas dun nun. Só imos conseguir empeorar a 
situación porque os alumnos vanse a sentir molestos e protestarán 
continuamente. Ademais, será unha norma inútil porque se expón sobre o 
baleiro: antes non había problema. 

o É necesario que sexan precisas no seu contido e claras nos seus enunciados. 
o Debe ser posible o seu cumprimento, evitando aquelas de incumprimento 

garantido. Por exemplo, nun grupo de atención moi dispersa en xeral non se 
pode pedir que os alumnos escoiten ao profesor sen interrompelo se a 
explicación vai ser extensa, porque é seguro que non o van a cumprir, e así a 
norma vai xerar conflito en lugar de evitalo. 

o Que se refiran a todas as persoas do grupo, incluído o profesorado. Para iso, os 
alumnos/as expresarán as súas principais demandas respecto diso; por 
exemplo, “o profesor explicará máis amodo”, “non mandará máis de cinco 
exercicios de tarefa”, ... 

o Serán asumidas pola maioría do grupo. Aínda que unha norma desguste a 
algunhas persoas, se serve para a maioría, será válida.  

3º. Determinar as consecuencias do incumprimento de cada norma é fundamental para 
motivar a respectala. Segundo a nosa experiencia, a enumeración de normas, sen 
máis, non serve: o alumno sabe que non pasa nada se non respecta unha norma, que 
pode facer con impunidade e sen límites reais o que queira ata que o profesor/a se 
farte. Ademais o profesor/a non ten prevista a súa reacción, polo que o máis probable é 
que tome decisións improvisadas, ás veces arbitrarias, sen criterio fixo.  

Trátase de establecer actuacións educativas, baseadas na modificación de 
condutas non desexadas. Antes de sancionar, proporemos que pidan desculpas, que 
rectifiquen ou reparen, no caso das condutas susceptibles diso como un mal ton, un 
dano, haber ensuciado o aula ou pintado a mesa, coller algo sen permiso do seu dono. 
Noutro tipo de condutas como o “faltar a clase”, o esquecemento de materiais, falar a 
destempo, pódese citar ao alumno para dialogar co fin de que reflexione sobre a súa 
conduta e colabore para chegar a acordos. Se estas actuacións non resultan eficaces e 
esgotáronse os recursos previos á sanción, os alumnos deben saber de antemán que o 
seu comportamento ten unhas consecuencias que deben asumir e que se aplicarán as 
sancións que establece o regulamento.  

Convén aclarar con eles a diferenza entre a idea de castigo e a de consecuencia 
lóxica e natural dunha conduta: o castigo-sanción pretende ensinar, pero adóitase 
percibir como desquite ou vinganza. Aínda que supón unha descarga emocional 
momentánea para quen o impón, carga a quen o recibe. A  consecuencia, con todo, ten 
un carácter máis educativo e recuperador. Adoita gardar relación e proporción coa falta 
cometida e está orientada a facer comprender ao infractor os efectos negativos da súa 
conduta máis que a penalizala.  
A Aula de Convivencia .      
Espazo de reflexión para o alumno ou alumna que non ten un comportamento adecuado 
no aula, xunto ao profesorado e os seus compañeiros e compañeiras. Atención 
personalizada que realiza un profesor ou profesora durante a súa garda, para axudar e 
orientar ó alumnado para a mellora de actitudes.  
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COORDINACIÓN: xefa de estudos e orientadora. 
 
OBXECTIVOS XERAIS  
 

• Mellorar o clima de convivencia do centro en todos os espazos escolares (aula, 
corredores, patio,...)   

• Crear espazos para aprender a resolver os conflitos de xeito pacífico e con 
actitude reflexiva, dialogada e transformadora.   

• Participar no proceso educativo con principios solidarios.  
• Xerar confianza en medios alternativos á violencia e á expulsión. 
 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS  
 
• Ensinar a reflexionar ao alumno ou alumna que foi expulsado da aula.  
• Valorar as causas da expulsión da aula.  
• Establecer compromisos de actuación para a mellora da vida escolar. 
• Analizar os datos que xera o Aula de Convivencia, cuantitativa e 

cualitativamente, tanto en alumnos ou alumnas, individualmente, como en 
grupos e niveis.  

• Axudar ao profesorado a poder realizar o seu traballo nun clima de aula 
adecuado.  

• Educar aos grupos para traballar nun clima de harmonía e participación, baixo a 
autoridade do profesor ou profesora.  

 

5-AVALIACIÓN DO PLAN  

 O Plan de convivencia debe ser un documento vivo, aberto a posibles 
rectificacións, ampliacións, modificacións, especificacións, etc. Realizarase un 
seguimento e avaliación de todas as actuacións do Plan de Convivencia a través do 
observatorio dá convivencia do centro. 

Para avaliar o Plan de convivencia tómanse como referente as actuacións 
marcadas. Rematados os prazos analízase o grao de consecución. 

 
 
GRAO CONSECUCIÓN: 1- En inicio; 2-En proceso; 3-Rem atado.  
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AA 
ACTUACIÓN 

r 
RESPONSABLES 

 
PRAZO 

 
RECURSOS 

 
GRAO 

CONSECUCIÓN 

 
OBSERVACIÓNS 

1.-  DIFUSIÓN 
PLAN 

EQUIPO DIRECTIVO 
DPTO. ORIENTACIÓN 

SETEMBRO/O
UTUBRO 

CCP / C. ESCOLAR /  
OBSERVATORIO DA C. 

 
1 

 
2 

 
3  

2.OBSERVATO-
RIO DA 
CONVIVENCIA 
 

EQUIPO DIRECTIVO NOVEMBRO 
DECEMBRO 

 
 
1 

 
2 

 
3 

 

3 .-FORMACIÓN 
EQUIPO DIRECTIVO 
PROFESORADO 
IMPLICADO/ORIENTADORA 

2º/3º 
TRIMESTRES 

GRUPO DE TRABALLO 
 
1 

 
2 

 
3  

4.- MEDIDAS 
ATENCIÓN Á 
DIVERSIDADE 

EQUIPO DIRECTIVO 
DPTO. ORIENTACIÓN 
PROFESORADO 

SETEMBRO/ 
DECEMBRO 

 
 
1 

 
2 

 
3 

 

5.-PLAN 
ACOLLIDA 
INMIGRANTES 

EQUIPO DIRECTIVO 
DPTO. ORIENTACIÓN 
PROFESORADO 

1º TRIMESTRE  
 
1 

 
2 

 
3 

 

6.-REVISIÓN 
RRI EQUIPO DIRECTIVO 1º/2º 

TRIMESTRES 
 
R.R.I 

 
1 

 
2 

 
3  

7.-COLABOR. 
CONCELLO, S.S 

EQUIPO DIRECTIVO 
 
TODO O 
CURSO 

  
1 

 
2 

 
3 

 

8.-CONTROL 
ASISTENCIA... 

XEFA ESTUDOS 
PROFESORADO 

TODO O 
CURSO  

 
1 

 
2 

 
3  

9.-CAIXA 
SUXESTIÓNS 

EQUIPO DIRECTIVO 
DPTO. ORIENTACIÓN 

TODO O 
CURSO CAIXA DE SUXESTIÓNS 

 
1 

 
2 

 
3  

10.-MEDIACIÓN 
DPTO. ORIENTACIÓN 
PROFESORADO 

A PARTIR DO 
2º TRIMESTRE 

BIBLIOGRÁFICOS 
 
1 

 
2 

 
3 

 

11.-REVISTA / 
WEB CENTRO 

EQUIPO RESPONSABLE 
DEPARTAMENTO 
ORIENTACIÓN 

A PARTIR DO 
2º TRIMESTRE 

MATERIAIS UTILIZADOS CO 
ALUMNADO, INFORMACIÓN 
SOBRE TEMAS CONVIVENCIA 

 
1 

 
2 

 
3 
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12.-
PROXECTOS 
EUROPEOS 

EQUIPO DIRECTIVO 
PROFESORADO IMPLICADO 

TODO O 
CURSO 

 
 
1 

 
2 

 
3 

 

13.-REDE DE 
COMPAÑEIROS 
AXUDANTES 

XEFATURA DE ESTUDOS 
DPTO ORIENTACIÓN 
PROFESORADO TITOR 

TODO O 
CURSO 

 
 
1 

 
2 

 
3 

 

14.-
PROTOCOLO 
ACTUACIÓN 
SANCIÓNS 

XEFATURA DE ESTUDOS 1º TRIMESTRE  
 
1 

 
2 

 
3 

 

15.-P.A.T 
CONVIVENCIA 

XEFATURA DE ESTUDOS 
DEPTO ORIENTACIÓN 
PROFESORADO TITOR 

TODO O 
CURSO 

SOCIOGRAMAS 
PROGRAMAS: 
MALTRATO ENTRE IGUAIS 
VIOLENCIA XÉNERO 
COMUNICACIÓN 
RESOLUCIÓN CONFLITOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 

16.-NORMAS 
AULA 

XEFATURA DE ESTUDOS 
DEPTO ORIENTACIÓN 
PROFESORADO TITOR 

1º TRIMESTRE  
 
1 

 
2 

 
3 

 

17.-    
 
1 

 
2 

 
3 

 

18.-    
 
1 

 
2 

 
3 

 

19.-    
 
1 

 
2 

 
3 

 

20.-    
 
1 

 
2 

 
3 

 

    
 
1 

 
2 

 
3 
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GRAO DE 
CONSECUCIÓN OBSEAA  
ANEXO I 
O RISCO SOCIAL DE SER MALTRATADO OU MALTRATADOR  

Aínda que o número de mozos/as que viven afastados dos problemas de malos 
tratos e abusos é moito máis alto que o dos que ven afectados por eles, en todos os 
centros educativos hai un certo número de alumnos/as que padecen dificultades de 
integración social e están en situación de risco de verse incluídos en fenómenos de 
violencia, xa sexa como vítima dos seus iguais, como agresor ou como espectador 
activo. Son mozos/as que, ben polas súas características persoais, ben porque tiveron 
experiencias sociais negativas, ou por estar atravesando un momento difícil no seu 
desenvolvemento, son máis vulnerables que os demais de verse implicados en 
problemas de abusos, malos tratos ou violencia interpersoal.  

Calquera mozo/a pode ser vítima da prepotencia de compañeiros/as, ou chegar 
a formar parte de grupos que abusan doutros/as, pero hai circunstancias relativas ao 
propio alumnado, ou ás súas condicións ambientais, que poderían actuar como 
factores que predispoñen a verse implicado neste tipo de problemas, desde calquera 
dos polos do fenómeno. Aínda que non todos os autores están de acordo en sinalar as 
mesmas características de risco, hai acordo nun certo número delas.  
 
Factores de risco relativos á propia personalidade.   
a) No caso das vítimas : 

- Escasas habilidades para negociar procesos sociais cos seus iguais. 
- Excesiva timidez e dificultades para expresar a súa opinión. 
-.Baixa autoestima persoal. 
- Escaso desenvolvemento do concepto de si mesmo/a. 
- Submisión a normas impostas. 
-Excesiva necesidade de ser valorado ou querido. 
- Baixo nivel de resistencia á frustración. 
- Excesiva submisión, tamén cara aos adultos. 
- Ás veces inmadurez xeral, ata no desenvolvemento físico. 
- Sen experiencias de ser tratados duramente por adultos.  

b) No caso dos agresores/as : 
- Excesiva necesidade de impor o seu punto de vista. 
- Dominio case cínico das súas habilidades sociais. 
- Baixo nivel de resistencia á frustración. 
- Escasamente reflexivo/a, ou hiperactivo. 
- Escaso desenvolvemento do concepto de si mesmo. 
- Nivel baixo de autoestima. 
- Excesiva necesidade de ser considerado líder social. 
- Incapacidade para aceptar normas e convencións negociadas. 
- Ás veces, un desenvolvemento físico poderoso e un nivel alto de tensión. 
- Afeitos ser tratados duramente polos adultos.  
 

Factores de risco relacionados co ambiente familiar .  
Con frecuencia, os candidatos a verse atrapados na violencia dos demais son 

mozos/as que viven en ambientes familiares conflitivos, nos que a agresividade está 
moi presente, onde se producen escenas de violencia cunha certa frecuencia ou hai 
unha forma pouco dialogante de resolver conflitos.  
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Prodúcese indefensión (nas vítimas) ou hábitos provocadores e chulescos (nos 
agresores/as) cando se tiveron experiencias prolongadas de ser maltratado/a por os 
adultos máis achegados. Neste sentido, os efectos poden levar aos mozos/as a 
despregar, cos seus iguais, tanto condutas de vitimización como de violencia.  
 
Factores referidos a circunstancias temporais: 

- Frecuentes cambios de colexio, por distintas causas; desde razóns obxectivas, 
como o cambio de residencia familiar, ás provocadas polas dificultades de 
integración social do alumnado. 
- Períodos de crises ou transformación do seu contexto familiar, acontecementos 
traumáticos, enfermidades, etc. 
- Mozos/as de novo ingreso no centro educativo, que proveñen de contextos 
escolares moi diferentes e que a integración lles está resultando difícil. 
- Modificacións nos agrupamentos como consecuencia de planificacións novas.  
 

 Factores que agravan o risco.  
Ademais das características persoais e os factores situacionais, existen outros 

factores que aumentan o risco de que os mozos/as que se ven envolvidos algunhas 
veces en problemas de relacións interpersoais, pero que aínda non son nin vítimas nin 
agresores, poidan chegar a verse implicados en problemas de violencia, como son: 

- A constancia no tempo de malas relacións.  
É moi importante distinguir o episódico do habitual. A persistencia é un poderoso 
indicador do risco.  
- A acumulación de diversas formas de malas relacións.  
Cando se acumulan diversos tipos de malas relacións, aínda que non haxa  
malos tratos nin abuso en si mesmo, o mozo/a vólvese vulnerable, moi suspicaz  
e con tendencia a provocar o illamento e a marxinación doutros. 
- A indefensión.  
Algúns mozos/as parecen entrar nunha espiral de vitimización logo de sufrir  
un ou dous episodios de agresión por parte doutros. Seguramente  
a súa incapacidade para afrontar un problema pouco serio, magooulles a 
autoestima empezaron a considerarse vítimas antes de selo. 
- O illamento social.  
Ás veces, o mozo/a que é vítima doutros, nalgunha ocasión, reclúese en si 
mesmo, sen que saibamos moi ben por que o fai. Se non atopa pronto unha 
forma de reorganizar a súa vida social, pode profundar na súa soidade e crearse 
un estado de medo que predispondrá aos outros contra el/ela. 
 - A falta de amigos/as.  

Os mozos/as aos que lles custa facer amigos e que, cando o fan, apéganse 
excesivamente a eles, creando uns lazos de gran dependencia, adóitanse sentir 
obrigados a obedecer, ata cando non están de acordo co que os amigos lles propoñen. 
Isto crea vulnerabilidade social, e predispón á submisión e á victimización. 
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ANEXO II 

INDICADORES ESCOLARES SOBRE UN POSIBLE CASO DE ACOS O 
ESCOLAR 
 

CONDUTAS 

 

RELACIÓNS SOCIAIS  

Cambios nos tempos de chegada e saída da escola  

Cambios nos itinerarios de ida e volta ao centro  

Cambios na súas relacións persoais (compañeiros/as non habituais) 

no centro 

 

Cambios na súas relacións persoais (compañeiros/as non habituais) 

fóra do centro 

 

Busca acompañarse de persoas adultas  

Busca da soidade no centro  

Busca da soidade fóra do centro  

Abandono de actividades que antes lle interesaban sen razón 

aparente 

 

Descoida o seu aspecto físico  

ESTADOS DE ÁNIMO  

Estado de ansiedade  

Preocupación  

Pechamento sobre si mesmo/a  

Desconfianza  

Desinterese  

Tendencia á tristeza e a chorar facilmente  

Nerviosismo repentino  

Dificultades de comunicación nas tarefas  

Dificultades de comunicación nas relacións co grupo  

Cambios de humor  

Molestias físicas (vómitos, dores...)  

Diminución da autonomía persoal  

Inseguridade, desconfianza en si mesmo/a  
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Negativa a falar sobre a situación  

Actuacións agresivas  

ACTITUDE NA TAREFA ESCOLAR  

Dificultades de concentración nas tarefas  

Actitude negativa ante as tarefas  

Diminución da calidade dos seus traballos  

Actitude pasiva xeral (tenta pasar sempre desapercibido/a)  

Actitude pasiva ante situacións violentas nas que non está 

implicado/a 

 

Prefire traballar só/soa  

Baixa no seu rendemento escolar  

Diminución da autoestima  

Puxéronlle alcumes que non lle gustan  

En actividades de grupo non é elixido/a  

Desaparécenlle pertenzas escolares ou persoais  

Actitude pasiva  

Fai actividades ou tarefas que non lle corresponden  

Non se presta para participar en actividades voluntarias  

Desinterese en actividades a realizar fóra do horario habitual  
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ANEXO III 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN UNHA VEZ DETECTADO O ACOSO 
É imprescindible diferenciar claramente outro tipo de manifestacións 
violentas(sen continuidade no tempo, sen inferioridade dalgunha das persoas 
participantes,...) dos casos de verdadeiro acoso escolar. As situacións de 
acoso veñen definidas pola coincidencia simultánea de: 
 

- evidente intención de facer dano 
- condutas agresivas reiteradas 
- desequilibrio de forzas entre a persoa ou persoas acosadoras e 
a vítima. 
 

Non debemos esquecer tampouco que calquera membro da comunidade 
educativa ten a obriga de poñer en coñecemento do equipo directivo do centro 
a posible existencia de indicios razoables dunha situación desta índole. 
A partir desta detección hai que realizar unha recollida de información e 
contraste da mesma, que permita tomar a decisión máis axeitada a cada caso 
concreto. 
Unha vez constatado que realmente se está ante un caso de acoso escolar, os 
pasos que haberá que seguir serán os seguintes: 
 

1.-A dirección do centro redactará un informe no que se reflictan os 
datos significativos recollidos na investigación, que se remitirá á 
Inspección Educativa. 
2.-O centro informará da situación á Delegación Provincial da 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e á Fiscalía de 
Menores.  
Estas institucións débense poñer en contacto cos Servizos Sociais do 
Concello. 

 

NS 
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ANEXO IVS PRAZO RECURSOS 

CUESTIONARIO SOBRE CONDUTAS CONFLITIVAS 
NOS CENTROS DE SECUNDARIA 
Para deseñar estratexias que axuden a previr, no posible, os problemas de 
convivencia que se poidan presentar na túa intervención individual como 
profesor/a, rógoche completes o seguinte cuestionario.  
O cuestionario é anónimo pero indica a que nivel pertence o teu grupo- clase:  
_1er. CICLO ESO _ 2º CICLO ESO _ BACHARELATO _ CICLOS MEDIOS _ 
CICLOS SUPERIORES  
Das condutas conflitivas que che presentamos, sinala cunha (X) na columna da  
esquerda, as CINCO que máis se deron na túa clase desde o principio do 
curso:  
CONDUTAS CONFLITIVAS  
1. Pelexarse   
2. Animar nas pelexas   
3. Dar patadas ás portas e os mobles   
4. Romper ou estragar mobles, armarios, portas, cristais, ramas de 
árbores, papeleiras, etc.  

 

5. Gritar, facer a cambadela, empuxar...   
6. Non seguir as indicacións do Profesorado   
7. Molestar aos compañeiros/as; esconderlles as cousas persoais, 
tiralas ao chan, encerralos nos servizos, etc. 

 

8. Chuspir no chan   
9. Chuspir aos compañeiros/as   
10. Molestar nas outras clases: coarse, golpear as portas.   
11. Deixar as billas abertas e tirar auga ao chan e aos 
compañeiros/as  

 

12. Entrar nos servizos que non corresponde   
13. Saír do centro sen permiso   
14. Insultar ao profesorado   
15. Insultar aos compañeiros/as   
16. Contestar mal ao profesorado e a outros membros da 
Comunidade Educativa  

 

17. Faltar á puntualidade inxustificadamente   
18. Faltar ao centro inxustificadamente   
19. Saír de clase en ausencia do Profesor/a    
20. Realizar actos inxustificados que perturben o normal 
funcionamento das clases e outras actividades 

 

21. Agredir fisicamente ao profesorado   
22. Falsificar firmas   
23. Atemorizar ou coaccionar aos compañeiros/as. Incitarlles a 
realizar actos prexudiciais aos membros da comunidade escolar 

 

24. Subtraer propiedades doutros membros da comunidade escolar 
ou do propio centro  

 

25. Faltar a clase, despois de entrar no centro  
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ANEXO V MATERIAIS AULA CONVIVENCIA 

ANEXO                              PROTOCOLO DE ACTUACIÓN NAS FALTAS DE ORDE 
*Deixarase constancia da falta, como se viña facendo, no parte de faltas da clase. 
1º O profesorado derivará ao  alumnado a xefatura de estudos ou orientación no caso de que incorra: 

 Nunha falta grave. 
 Reiteración de faltas leves. 

O alumnado levará cumprimentado o Parte de Convivencia* e tamén o modelo de exercicios (ou 
traballo)  que debe de realizar na A.C sobre a materia que estivera dando na aula.  
2º A xefa de estudos ou orientadora decidirán: 

� Derivar ó/á alumno/a á Aula de Convivencia (cunha ficha de reflexión). 
� Regresar á aula ordinaria logo de impoñerlle unha sanción. 
� Permanecer no despacho de xefatura de estudos ou orientación realizando o traballo 

proposto polo/a profesor/a. 
3º No caso de derivar á Aula de Convivencia, o/a profesor/a de garda deberá :  

 Anotar o nome do/a alumna/o no rexistro diario que hai na A.C. 
 Axudar ó/á alumno/a a reflexionar sobre o comportamento manifestado (primeiros 10 

minutos aprox.). Utilizará unha ficha de reflexión que levará o alumnado (facilitada pola x. 
estudos ou orientadora). 

 Finalmente o/a alumno/a realizará as tarefas propostas polo/a profesor/a no tempo de 
permanencia na Aula de Convivencia. No caso de non levar material, fará unha ficha de 
lingua ou matemáticas  
(están nas carpetas na Aula de Convivencia). 

Observacións: 
En setembro empeza a funcionar a Aula de Convivencia. 
Neste curso funcionará durante toda a xornada lectiva. 
O profesorado recollerá en Conserxería o Parte de Convivencia e fará as fotocopias que estime oportunas. 
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REXISTRO DA AULA DE CONVIVENCIA 
  ALUMNO 

/A 
GRUPO 

Profesor /a 

que o envía  
MOTIVOS 

PROFESOR 

/A DE 

GARDA 

 

 

1ª 

          

  

  

    

        

        

 2ª 

     

    

    

    

 

 

3ª 

          

  

  

        

    

        

 

 

4ª 

          

  

  

        

    

        

 

 

5ª 

          

  

  

        

    

        

 

 

6ª 
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ALUMNO 

/A 

 

GRUPO 

Profesor 

/a que o 

envía 

                            

                                  

MOTIVOS 

 

PROFESOR /A DE  

GARDA 

1º
 r

ec
re

o 

          

  

  

        

    

        

    

    

    

2º
 r

ec
re

o 
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AULA DE CONVIVENCIA, ESPAZO DE REFLEXIÓN. FINALIDAD E  
 
      
Espazo de reflexión para o alumno ou alumna que non ten un comportamento adecuado 
no aula, xunto ao profesorado e os seus compañeiros e compañeiras. Atención 
personalizada que realiza un profesor ou profesora durante a súa garda, para axudar e 
orientar ó alumnado para a mellora de actitudes.  
 
COORDINACIÓN: xefa de estudos e orientadora. 
 
OBXECTIVOS XERAIS  
 

• Mellorar o clima de convivencia do centro en todos os espazos escolares (aula, 
corredores, patio,...)   

• Crear espazos para aprender a resolver os conflitos de xeito pacífico e con 
actitude reflexiva, dialogada e transformadora.   

• Participar no proceso educativo con principios solidarios.  
• Xerar confianza en medios alternativos á violencia e á expulsión. 
 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS  
 
• Ensinar a reflexionar ao alumno ou alumna que foi expulsado da aula.  
• Valorar as causas da expulsión da aula.  
• Establecer compromisos de actuación para a mellora da vida escolar. 
• Analizar os datos que xera o Aula de Convivencia, cuantitativa e 

cualitativamente, tanto en alumnos ou alumnas, individualmente, como en 
grupos e niveis.  

• Axudar ao profesorado a poder realizar o seu traballo nun clima de aula 
adecuado.  

• Educar aos grupos para traballar nun clima de harmonía e participación, baixo a 
autoridade do profesor ou profesora.  
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FICHA nº 1: FICHA DE AUTO-OBSERVACIÓN 
 NOME E APELIDOS:  
 
CURSO E GRUPO:                                             DATA: 
 
 Sesión:  
 
Todas as persoas cometemos erros. O problema non está no erro en si 
mesmo senón nas causas que o provocan e nas actitudes negativas que 
traen como consecuencia. Polo tanto, para saír do erro, temos que 
reflexionar, auto-observarnos e coñecer as causas que nos levaron a tal 
actitude ou acción. 

 
Describo o que ocorreu:  
 
 
Por que actúo dese xeito?  
 
Como me sinto?  
 
 
Que podo facer nesta situación?  
 
 
Que quero facer para resolver esta situación?  
 
 
Decisión que tomo.  
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FICHA nº 2  
 
COMPROMISO 1  
 
Eu_____________________________________________________________

_    

 

                     comprométome a reparar o dano a  

________________________________ (persoas afectadas), pola falta de 

respecto á súa persoa ___________________________(insultándoa, 

pegándolle, mentíndolle, gritándolle, impedindo o desenvolvemento da clase...).  

 

Para iso vou realizar as seguintes actividades (sinalar):  

 

• Pedir desculpas.  

• Observar os aspectos positivos da súa persoa.  

• Outras (indica cales):  

Co compromiso de que non se volverá a repetir.  
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                                                                                           Data e sinatura. 
 FICHA nº3   
 
COMPROMISO II  
 
Eu_____________________________________________________________

_ 

comprométome a reparar o dano causado ao material de 

_________________________  (persoa, común ou do Centro).  

 

Para iso vou realizar as seguintes actividades (sinalar):  

 

• Pedir desculpas  

• Arranxalo, reparalo...  

• Outras (indica cales): 

•  

Có compromiso de que non se volverá a repetir 

 

                                                                                                       

                                                                                    Data e sinatura 
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FICHA nº 4  
NOVO COMPROMISO  
 
Sesión:  
CURSO E GRUPO:                                                        DATA:  
 
A primeira vez que pasaches pola "Aula de convivencia" comprometícheste a:  
 
 
 
Cres que cumpriches o teu compromiso?  
 
 
 
Por que o rompiches? (sinala a resposta correcta):  
 

• Por esquecemento  
• Por culpa doutras persoas. Que pasou para que digas iso?  
• Outras razóns. Cales?  

 
 
Como che sentes logo de romper o compromiso?  
 
 
Que estás disposto a facer para que non volva suceder?  
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FICHA 5 
 
MATERIAL PARA COÑECER E MELLORAR OS SENTIMENTOS 
 
 Sesión:  
CURSO E GRUPO: DATA:  
QUÉ ENTENDO POR DIVERTIRME?  
Cando estamos contentos sentímonos mellor e as demais persoas 
benefícianse diso. A diversión é unha actividade que realizamos para sentirnos 
ben; con todo, hai persoas que viven o xogo dunha forma negativa, insultando, 
poñendo “motes”, tirando papeis, ríndose dos demais, rompendo materiais e 
amolando os que podían ser bos momentos.  
 
Que significa para ti divertirse ou xogar?  
 
Sabes xogar  con outras persoas?  
 
 
É máis divertido pasalo ben co resto dos compañeiros e compañeiras? Por 
que? 
 
 Escribe catro comportamentos positivos que fixeches para divertirte e alegrar a 
outras persoas sen prexudicar a ninguén. Mentres o fas, deixa que a túa mente 
che ensine escenas reais da túa vida nas que estes comportamentos tiveron 
consecuencias positivas para ti e para os demais.  
 
Escribe catro situacións da túa vida nas que alguén che  faltou ao respecto: 
insultándote, pegándoche, mentíndoche, ríndose de ti. Describe tamén os 
sentimentos que se produciron en ti neses momentos.  
 
 
Como se sentirán os demais cando ti lles faltas ao respecto?  
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FICHA nº 6  
Sesión:  
CURSO E GRUPO:                                                  DATA:  
APRENDEMOS A TER AMIGOS   
A amizade podémola definir como un afecto persoal e desinteresado entre 
dous ou máis persoas que aumenta coa relación diaria e fainos felices. Para ter 
amizade, é necesario que sexamos persoas sinceras, xenerosas e ter 
sentimentos comúns. O contrario da amizade é o engano e o egoísmo.  
Escribe as características que debe ter un amigo ou amiga.  
 
Relaciona a amizade con outras palabras: 
 
Escribe tres palabras que creas que son o contrario da amizade:  
 
Por que hai amizade?  
 
Que pasaría se todos foramos amigos e amigas?  
 
 
Estás facendo todo o posible para que todos os compañeiros e compañeiras da 
clase sexan os teus amigos? Por que?  
 
 
Por que é importante que todos sexades amigos?  
 
 
 
A verdadeira amizade fai que teñamos un trato agradable, comuniquemos as 
nosas alegrías e penas,...  
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FICHA nº 7  
Sesión:  
CURSO E GRUPO:                                               DATA:  
MATERIAIS PARA O AUTO-COÑECEMENTO  
RECICLAR OS SENTIMENTOS NEGATIVOS  Para logralo necesítase:  
Fixarse no positivo   
Cando exaltamos só o negativo dun acontecemento, esquecemos os outros 
aspectos que poden ser positivos. Desta forma parece que toda a situación é 
mala.  
Luísa está traballando cos seus compañeiros e compañeiras de grupo, tiñan a 
actividade moi avanzada e ben respondida. Decide gastar unha broma a un 
amigo lanzándolle unha bóla de papel, a profesora vea e rífalle seriamente.  
Logo deste incidente sentiuse moi deprimida. Estaba segura de que a 
profesora cría que non traballara en toda a clase. Xa non lle importou o ben 
que levaban a actividade.  
Non xeneralizar   
A partir dun simple incidente chegamos a unha conclusión xeral. Unha 
experiencia desagradable pode facernos pensar que sempre que se repita 
unha situación similar, repetirase a experiencia desagradable.  
Tomás chegou á conclusión, despois de que o profesor lle chamara a atención 
por non atender á explicación varias veces, que sempre que alguén fale en 
clase lle botarán a culpa a el. 
Non personalizar   
Ás veces pensamos que todas as cousas teñen algo que ver connosco e 
comparámonos coas demais persoas.  
A profesora díxolle a Miguel: "es un alumno moi traballador". Ante esta frase 
Pedro pensou: "seguro que é máis intelixente ca min".  
Non interpretar o pensamento das demais persoas 
 Fai referencia á nosa sospeita sobre as demais persoas, cremos cousas sobre 
elas que son só imaxinacións nosas.  
O profesor non está de bo humor por feitos ocorridos noutra clase, María 
pensa: "seguro que está así porque cre que fixen algo mal".  
 
 
Estes pensamentos inflúen no noso carácter. Non son as cousas que pasan, 
senón todo aquilo que nos dicimos o que fai que nos sintamos tristes, alegres, 
enfadados.  
Explica como cres que podes cambiar os sentimentos negativos no teu caso, 
baseándote no anterior.  
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FICHA Nº 8  
Sesión:  
CURSO E GRUPO:                                     DATA: .............. 
RECOÑECER O SENTIMENTO DE IRA  
Para controlar  os sentimentos de ira e negativos pódense utilizar algúns 
trucos:  

• Respirar profundamente.  
• Contar cara atrás amodo.  
• Pensar en cousas agradables.  

As dúas primeiras técnicas permiten un maior tempo para responder, de forma 
que as respostas non sexan maleducadas e a berros. A terceira, pensar en 
cousas agradables, serve para acougarse antes de meter a pata. Describe as 
túas últimas situacións de ira e a forma de evitalas no futuro.  
Estuda un caso:  
Margarita levantouse o outro día co pé esquerdo. O seu espertador non soou e, 
cando se deu conta, só quedaban quince minutos  para entrar a clase. Non 
puido ducharse, nin almorzar e lanzouse o máis rápido que puido para ir a 
clase. Chegou correndo, xusto no momento en que pechaban a porta.  
Era a clase de Ciencias Sociais e a profesora púxose a explicar cousas 
realmente interesantes. Con todo, uns compañeiros de atrás empezaron a 
facer ruído. Margarita non podía escoitar. Logo do que lle custou chegar a 
tempo agora uns cantos non a deixaban decatarse. Así que se deu a volta e 
pediulles que calasen. Estes contestáronlle: "Cálate ti, estúpida, e mira cara 
adiante! Ou queres que a profesora nos bote da clase? Igual o que quere é iso 
e estamos falando cunha chivata". Margarita entón sentiuse peor.  
Describe como ves ti a situación de Margarita e dos seus compañeiros.  
Que sentimentos cres que aparecen en cada persoa?  
 
Como solucionarías esta situación?  
Consecuencias da solución atopada.  
 
Na nosa convivencia as discusións, os enfrontamentos, nunha palabra, os 
conflitos, son algo habitual nas relacións humanas. O problema non está no 
conflito en si, senón no que haxa que facer despois. Que aprendas a coñecerte 
e, xa que logo, a saber por que fas o que fixeches e a resolver con éxito 
situacións conflitivas dependerá en boa parte de ti. Conseguirás que todo che 
vaia mellor.  
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FICHA Nº 9  
Sesión:  
CURSO E GRUPO:                                                 DATA:  
O RESPECTO REFERIDO Á:   
A propia persoa   
Aceptarse a si mesmo e valorarse  
Coidado da saúde física e mental  
Dedicar un tempo ao auto-coñecemento  
Non permitir agresións á túa persoa  
Descubrir os teus gustos e afeccións  
Cara á outra persoa   
Saber poñerse no lugar do/a outro/a  
Descubrir os aspectos positivos dos demais  
Interese por coñecer a outras persoas  
Traballar cooperativamente  
Co entorno  
Sentir que a terra é de todos os seres que a habitan 
Coidar o material  
Colaborar nas tarefas de limpeza e orde  
Gusto por unha contorna bela  
Escribe agora as características de cada un dos apartados anteriores que non 
tiveches en conta e que deberás ter moi presente para non volver faltar ao 
respecto.  
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FICHA Nº 10  
NOME E APELIDOS:  
CURSO E GRUPO:                                                  DATA: 
Sesión:  
CONVIVENCIA NO CENTRO.  
Os alumnos e alumnas debedes aprender a defender os dereitos propios e 
alleos, a valorar os deberes e normas como facilitadores dos niveis da 
convivencia.  
PENSA:   
Todo grupo humano ten unha estrutura e unhas normas que regulan o seu 
funcionamento. A responsabilidade dos membros do grupo maniféstase en 
cumprir as normas aceptadas.  
Ao instituto acoden moitas persoas con labores e fins diversos; TODO 
FUNCIONA SE CADA UN FUNCIONA.  
A palabra norma  adoita producir rexeitamento, pero non é unha imposición 
senón unha forma de vivir mellor, non é un conflito senón un elemento 
facilitador.  
As normas, como todo na vida, son mellorables, e pódense cambiar polas 
canles adecuadas. Hai xente que cre que ter personalidade é ir en contra dos 
que mandan e oponse ó sistema. Esa postura é máis ben de inmadurez ou de 
orgullo. Por iso:  
Le para coñecer e comentar as normas do noso centro. 
E agora: 
Aporta suxestións sobre aspectos que poidan mellorar: 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
 

Podemos construír entre todos. 
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FICHA Nº 11  
NOME E APELIDOS:  
CURSO E GRUPO:                                                  DATA: 
Sesión:  
RESPONSABILIDADE 
Queremos axudarte a que organices o teu tempo e que comprobes que podes 
estudar e divertirte. 
Como ate agora non soubeches facelo axeitadamente, posto que o teu 
comportamento na clase non foi o adecuado (non presentas os traballos, non 
fas os exercicios, non estudas, non participas,...), ímosche  dar unhas 
suxestións para organizar o estudo: 

• Estudar sempre á mesma hora e durante o mesmo tempo fai que custe 
menos traballo facelo. 

• É bo que a xente non conte con nós nunhas determinadas horas; se 
nós respectamos o noso propio tempo os demais tamén o respectaran. 

• Organiza as tardes con horas de estudo e horas de lecer. Hai tempo 
para todo. 

• Dedica máis tempo á materia que resulte máis difícil. 
• Busca axuda para entender todo ben. Na clase, mantente atento e 

pregunta dúbidas.   Na casa, consulta outros medios. 
• Un esforzo organizado vale por mil esforzos dispersos. 

 
Realiza un horario persoal para todos os días da semana. 
Luns  Martes Mércores Xoves Venres Sábado Domingo 
 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 
• Comenta: 

 
Non deixes para mañá o que poidas facer hoxe 
O tempo é ouro 
Don agora fai milagres; don Mañá, nada 
 

• Fai unha relación de actitudes positivas ante o est udo 
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• Comenta: 
 
Fai máis o que quere que o que pode 
Pensa nalgún momento da túa vida en que actuaras así.  
Douche bo resultado? 
 
Xa ves, é posible e merece a pena organizar o teu t empo e ter unha 
actitude positiva ante o traballo diario. 
 

• Conclusións persoais 
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. 1.- ENTORNO SOCIAL. 
     
   O noso centro, o IES Pintor Colmeiro , está ubicado en Silleda, na comarca do Deza, 
ao NE da provincia de Pontevedra, e pertence ao partido xudicial de Lalín. Ocupa unha 
extensión de 169 km e ten, aproximadamente, uns 9000 habitantes (INE 2007), 
distribuídos en 33 parroquias e 250 lugares. Os seus municipios veciños son: Vila de 
Cruces, Lalín, A Estrada e Forcarei. 
 
 
  A meirande parte do alumnado provén de zonas rurais e moitas das súas familias 
dedícanse a actividades relacionadas co mundo do agro. É pequena a porcentaxe de 
alumnos que reside no núcleo urbano de Silleda. Nestes últimos cursos houbo un 
aumento de alumnos doutros países (Venezuela, Colombia, Romanía...) 
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. 2 .- HISTORIA DO CENTRO. 
 
    .2.1 .- RESEÑA HISTÓRICA DO IES PINTOR COLMEIRO 
 
 O IES Pintor Colmeiro é un centro que iniciou a súa andadura no curso 1998-99, 
sendo o primeiro, e polo de agora único, instituto do concello de titularidade pública. 
Aquel primeiro curso de 1998-99 o persoal do centro estaba formado por 26 persoas: 22 
profesores/as e 4 PAS. O número de alumnos e alumnas ascendeu a 292, distribuídos en 
11 unidades. 
 
 No curso 1999-2000, ademais de rematar a implantación da ESO, incorporouse 
ao centro unha unidade de educación permanente de adultos/as (EPA) e un programa de 
garantía social (perfil: servizos auxiliares de oficina). 
 
 No ano académico 2000-01 púxose en marcha a oferta de bacharelatos 
(humanidades e ciencias sociais e ciencias da natureza e da saúde) e a dos ciclos da 
familia de comercio e marketing (ciclo medio de comercio e ciclo superior de xestión 
comercial e marketing). Tamén se ampliou a oferta de garantía social cun segundo 
programa (perfil: dependente de comercio) e a de educación de persoas adultas coa 
implantación do nivel III. 
 
 No curso 2001-02 completouse a oferta de formación profesional específica coa 
implantación do ciclo medio de condución de actividades físico-deportivas no medio 
natural. 
 
. 2.2 .- OFERTA FORMATIVA 
 
Na actualidade, o IES Pintor Colmeiro conta coa seguinte oferta formativa: 
 
-ESO: tres grupos de 1º, catro de 2º, tres de 3º e tres de 4º. 
-Bacharelato: Dous grupos de 1º e outros dous en 2º (en cada curso, un grupo de 
bacharelato de ciencias da natureza e da saúde e outro bacharelato de humanidades e 
ciencias sociais). 
-Ciclo medio de comercio. 
-Ciclo medio de condución de actividades físico-deportivas no medio natural. 
-Ciclo superior de xestión comercial e marketing 
-Educación de adultos nivel ensinanzas básicas iniciais 
-Educación de adultos nivel ensinanzas conducentes á obtención do graduado en 
secundaria. 
-Educación de adultos: ensinanzas non regradas 
-Programa de cualificación profesional inicial. 
 
.2.3 .- OUTROS DATOS: 

Nº ALUMNOS: 350 

Nº PROFESORES: 53 

PARTICIPACIÓN EN PLANS E PROXECTOS EDUCATIVOS: Un proxecto 
Grundtvig  (actualmente no primeiro ano) / PLAMBE /  

DIMENSIÓNS DAS AULAS: Unha aula tipo ten uns 50 m2. 
Nº ordenadores: 135 (todos con conexión  a internet). 
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.2.4 .- DESCRICIÓN FÍSICA DO IES PINTOR COLMEIRO 
 

Espazo físico 
 
O  IES Pintor Colmeiro está situado nas aforas do casco urbano de Silleda. Está 

formado por un edificio principal  en forma de L, de dúas plantas, e outro edificio onde 
están as instalacións deportivas (para detalles de superficie construída e distribución, ver 
planos que se xuntan).  Entre os dous bloques e ao arredor deles  hai  grandes  espazos  
con céspede  e, no extremo máis alonxado, unha pequena  carballeira. 

 
Na planta baixa do edificio principal atópanse as dependencias administrativas e 

a maior parte das aulas específicas: 
 Secretaría 
 Despacho de Dirección 
 Despacho de Xefatura de Estudos 
 Despacho de Vicedirección  e Xefatura de Estudos de Adultos/as 
 Despacho de Secretaria 
 Despacho de Orientación 
 Conserxería 
 Sala de profesores 
 Aula de Debuxo 
 Aula de E. Plástica 
 Aula de Música e almacén de música 
 2 Talleres de Tecnoloxía, dos que só funciona como tal un, o outro 

utilízase como comedor 
 Un almacén  
 2 Aulas de Informática 
 2 Aulas de Comercio 
 Aula de vídeo 
 Biblioteca 
 1 Aula polivalente 
 Sala de visitas de pais 
 Sala de reunións da A.P.A. 
 Cafetería 
 Baños de alumnado, profesorado e persoal non docente 
 
Na planta superior  están as seguintes dependencias: 
 
 13 Aulas de ESO 
 4 Aulas de Bacharelato 
 1 Laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía 
 1 Laboratorio de Física 
 1 Laboratorio de Química 
 8 Despachos para os departamentos. 
 Baños do alumnado 
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No edificio  do polideportivo hai as seguintes dependencias: 
 
      Planta baixa 
 

 Pista de deportes que abarca os dous niveis 
 Despacho do profesor 
 Almacén 
 Duchas de alumnos 
 Duchas de alumnas 
 Duchas do profesor 
 Vestiarios alumnos 
 Vestiarios alumnas 
 
Planta superior 
 
 Aula do CM de Actividades Físico- deportivas 
  Taller de bicicletas. 
 Despacho do Departamento 

 
 
 
 
. 3.- A BIBLIOTECA. 
 
    .3.1.- Introdución. 
 
    Antes de analizar detalladamente as características da nosa biblioteca, parécenos 
fundamental partir da definición de biblioteca escolar que presenta a Federación 
Internacional de Asociacións de Bibliotecarios (IFLA) : 
 
    “A biblioteca escolar proporciona información e ideas que son fundamentais para 
desenvolverse con éxito na nosa sociedade contemporánea, baseada na información e o 
coñecemento. Proporciona aos alumnos competencias para a aprendizaxe ao longo de 
toda a súa vida e contribúe a desenrolar a súa imaxinación, permitíndolles que se 
conduzan na vida como cidadáns responsables”. 
 
                                                    Manifesto UNESCO-IFLA sobre a Biblioteca escolar. 
 
   Compartimos tamén a definición do Ministerio de Educación e Ciencia (1995) : 
 
   “A biblioteca escolar é un centro de recursos multimedia, que funciona ao mesmo 
tempo como biblioteca tradicional con materiais impresos, como hemeroteca e como 
mediateca con materiais audiovisuais e informáticos. Este centro de recursos é unha 
colección organizada e centralizada de materiais diversos baixo a supervisión de 
persoal cualificado. Presta ao centro educativo múltiples servizos de información e 
ofrece acceso, por diferentes vías, a fontes de información e materiais complementarios 
que se atopan no exterior. Constitúe ademais un lugar favorable ao estudo, á 
investigación, ao descubrimento e á lectura”. 
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  Dende o equipo da biblioteca compartimos a idea de que a biblioteca, na sociedade 
actual, debe ser un centro de recursos ao servizo da comunidade educativa. Por unha 
banda, ofrece material impreso, organizado, e, por outra, trata de satisfacer as demandas 
que os novos tempos lle esixen, sobre todo, ofrecer información en distintos soportes, 
colaborar cos distintos departamentos do centro e fomentar a lectura. 
 
 
 
. 3.2 .- O equipo da biblioteca:organización e funcionamento. 
 
  Ao igual que nos cursos anteriores, a biblioteca conta cun equipo de apoio formado 
por sete persoas que se reúne unha vez ao mes para tratar todos aqueles temas de 
interese xeral (actividades propostas, organización do traballo, novas adquisicións...). 
Todos eles contan con dúas horas de dedicación á biblioteca no seu horario. Por outra 
banda, hai tamén profesorado que ten unha garda de biblioteca e colabora con ela, de 
xeito voluntario, e unha persoa que leva as bibliotecas de aula no Primeiro Ciclo. 
Plantexamos tamén a colaboración dos titores. Cunha periodicidade quincenal, deixase 
o caderno dos préstamos na biblioteca e faise a anotación no ordenador principal. 
 
  As principais funcións da persoa responsable da biblioteca son as seguintes : 
 

 Organizar as reunións mensuais co resto do equipo e manter informados aos seus 
membros, así como ao resto do claustro, de cada unha das actuacións que se 
vaian levar a cabo no centro ao longo do curso. 

 
 Dar resposta ás demandas plantexadas polo alumnado e o profesorado do centro, 

respecto ao material que se atopa na biblioteca. 
 

 Catalogar o material que vai chegando á biblioteca nos diferentes soportes. 
 

 Lembrarlle ao resto da comunidade educativa cada unha das datas relacionadas 
co mundo da lectura (Día do Libro, Día da Biblioteca, Día Mundial do Teatro...) 
e promover a participación do alumnado e do profesorado nas diferentes 
propostas que se vaian levar a cabo. 

 
 Organizar actividades para fomentar a lectura  no noso centro. 

 
 Actualizar o fondo documental da biblioteca. 
 
 Publicar no blog todas aquelas novas relacionadas co mundo da cultura (novas 

adquisicións, exposicións, conferencias, presentacións de libros...) 
 
 Realizar unha copia de seguridade dos arquivos dos datos do sistema. 
 
 Revisar e actualizar as bibliotecas de aula. 
 
 Redactar unha Memoria final que recolla todo o traballo levado a cabo ao longo 

do curso. 
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 Participar naquelas actividades de formación do profesorado relacionadas coa súa 
competencia profesional que poidan redundar nunha mellora dos coñecementos 
técnicos relacionados coa organización da biblioteca escolar (Encontros dos 
centros integrados no PLAMBE, Cursos de actividades de animación lectora...). 

 
 Na actualidade a persoa encargada da biblioteca ten unha redución horaria de 6 

horas. No seu horario dedícalle tamén 6 recreos. 
 
  O equipo da biblioteca ten as seguintes funcións : 

 
 Participar en cada unha das reunións mensuais organizadas para seleccionar 

actividades, adquirir novos materiais... 
 
 Coñecer o sistema informático ABIES para realizar préstamos e devolucións, así 

como para catalogar os diferentes materiais que chegan á biblioteca. 
 

 Propoñer actividades relacionadas coa animación lectora. 
 
 Colocar nos andeis o material (libros, CD’s, DVD’s...) que van devolvendo os 

alumnos e que quedan na mesa do bibliotecario. 
 

 Vixiar o uso correcto dos ordenadores. 
 
 Propiciar que cada unha das actividades que se leven a cabo na biblioteca se faga 

en silencio (haxa un ou varios grupos na mesma). 
 

 
 
 .3.3 .- O espazo físico. 
 
    Esta é unha das carencias da nosa biblioteca, que conta cuns 90 metros cadrados de 
superficie e, aínda que nos últimos cursos, fíxose unha importante reforma nos andeis e 
no mobiliario en xeral, comprobamos que falta espazo para albergar todos os fondos da 
mesma. 
 
  Os cambios consistiron na colocación de andeis abertos que facilitasen o acceso aos 
materiais e que aproveitasen totalmente o espazo, mesmo nas columnas, que se 
reservaron, sobre todo, para o material audiovisual (DVD’s, coleccións...). 
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  Por outra banda, contamos tamén cun novo ordenador para os alumnos no que estes 
poden consultar a base de datos da biblioteca. Teñen a súa disposición dúas impresoras. 
 
  Todos os ordenadores teñen conexión a Internet. Ao seu carón aparecen as normas de 
uso que indican claramente as páxinas que non se poden visitar. 
 
. 3.4 .- As normas da Biblioteca. 
 
- Calquera persoa da comunidade educativa que desexe utilizar os servizos da biblioteca 
debe presentar o seu carné de lector. En caso de non levalo consigo deberá coñecer o 
seu número. O bibliotecario comprobará os seus datos no ordenador principal da 
biblioteca. 
 
- Non se prestarán libros, nin CD´s, DVD´s... a aquelas persoas que teñan préstamos 
pendentes. 
 
- Os prazos dos préstamos son os seguintes: 15 días para os libros (prorrogables por 
outros 15) e 5 días para o material audiovisual (CD´s, DVD´s...) 
 
- Os dicionarios, enciclopedias... non se prestan, só se poderán consultar na biblioteca. 
 
- Só se poderá ter ata un máximo de 3 libros prestados ao mesmo tempo. Para os 
profesores este número será de 5. Se algún profesor precisase máis libros deberá 
comunicalo á persoa encargada da biblioteca. 
 
- Todas aquelas persoas que realicen actividades relacionadas co fomento da lectura e        
precisen material da biblioteca deben comunicalo á persoa encargada. Este material 
quedará rexistrado no ordenador principal e del farase cargo a persoa que organice a 
actividade. 
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- A persoa encargada das bibliotecas de aula baixará cada 15 días á biblioteca para 
actualizar no ordenador os datos de préstamos e devolucións do seu caderno. Esta 
mesma norma se aplica a aquelas persoas que colaboran na Hora de Ler. 
 
O profesor de garda da biblioteca ten asignadas as seguintes tarefas: 
 
- Facer os préstamos e devolucións no ordenador principal. 
- Colocar os libros que quedan enriba da mesa do bibliotecario. 
- Revisar os andeis (o material está ordenado alfabeticamente pero é necesario revisalo 
de forma periódica). 
- Manter o silencio na biblioteca. 
- Vixiar o cumprimento das normas expostas no decálogo da biblioteca. 
- Abrir as persianas, colocar a prensa e acender os ordenadores na primeira hora da 
mañá e apagalos a última. 
- Vixiar aos alumnos que estean utilizando os ordenadores (non está permitido entrar en 
foros ou blogs que non teñan relación coa actividade educativa, nin en xogos...) 
- Coñecer o sistema informático ABIES. 
- Avisar ao encargado da biblioteca de calquera anomalía detectada (libros en mal 
estado...) 
- Axudar ao profesorado de garda sempre que sexa preciso (ausencia de varios 
profesores...) 
 
  

. 3.5 .- Os fondos. 
 

     Neste momento contamos con 10.000 exemplares nos distintos formatos (libros, 
DVD’s, CD’s…) que catalogamos seguindo o programa informático ABIES 2. Todos os 
membros do equipo da biblioteca colaboran nesta tarefa e, no ordenador principal, 
temos unha serie de carpetas con instrucións para levar a cabo este traballo. A meirande 
parte do material está na biblioteca, aínda que tamén contamos coas bibliotecas de aula, 
dende hai varios cursos, no primeiro ciclo da ESO. A nosa idea é poder contar con elas 
en todos os niveis educativos (tamén están en funcionamento no PDC). 
 
  Os libros están catalogados segundo a CDU, aínda que adaptada ás necesidades do 
centro. Por outra banda, o programa ABIES conta con algúns apartados como o de 
“Procedencia” e “Ubicación” que nos permiten saber en todo momento onde  se atopan 
os materiais da biblioteca. No caso de que se leven a cabo exposicións ou actividades de 
animación lectora, os profesores implicados deberán comunicar á persoa encargada da 
biblioteca os materiais que van utilizar e o tempo que consideran necesario para dispor 
dos libros, DVD’s, etc… 
 
 
 
. 3.6 .- O horario. 
 
   No presente curso a biblioteca non ten ocupadas todas as horas con profesorado de 
garda, aínda que a meirande parte das horas permanece aberta e sempre hai a 
posibilidade de que baixe un ou varios grupos de alumnos acompañados dun profesor. 
Está aberta en todos os recreos ( de 10:30 a 10:50 e de 12:30 a 12:50) así como na tarde 
dos xoves.  
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  A meirande parte dos préstamos faise nos recreos, aínda que tamén no resto das horas, 
sempre que haxa profesor de garda. Este ano, ao incorporar a Hora de ler , foi posible 
que os préstamos se fagan nas mesmas aulas, se estas contan con biblioteca.   
 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
8:50 - 
9:40 

 ANA DÍAZ    

9:40 - 
10:30 

RAMÓN 
BALADO 

 MARISA 
DÍAZ 

  

RECREO MARISA 
DÍAZ 

ANA DÍAZ ANA DÍAZ BERNARDO 
INSÚA 

ANA 
DÍAZ 

10:50 - 
11:40 

 CARMEN 
ARES 

ANA DÍAZ Mª JESÚS 
GONZÁLEZ 

ANA 
DÍAZ 

11.40 - 
12.30 

BELÉN 
GONZÁLEZ 

ANA DÍAZ MARISA 
DÍAZ 

Mª JESÚS 
GONZÁLEZ 

ANA 
DÍAZ 

RECREO ANA DÍAZ / 
FE 
FERNÁNDEZ 

ANA DÍAZ BERNARDO 
INSÚA 

DIEGO 
ROJO 

ANA 
DÍAZ 

12:50 - 
13.40 

  CARMEN 
ARES 

BELÉN 
GONZÁLEZ 

 

13:40 – 
14:30 

BERNARDO 
INSÚA 

BRUNO 
MONTERO

 CARMEN 
ARES 

 

TARDE      
15:50 -
16:40 

   ANA DÍAZ  

16: 40 – 
17:30 

   ANA DÍAZ  

 
 
 

 
. 4.- COMPETENCIA LECTORA DO ALUMNADO. 
 
   Despois de analizar as avaliacións iniciais en cada uns dos grupos do noso centro, así 
como o resto de probas que imos realizando ao longo do curso, chegamos ás seguintes 
conclusións: 
 

- A competencia lectora dos nosos alumnos é deficiente. 
 
- Hai unha porcentaxe importante de alumnos que presentan graves dificultades a 

nivel oral e escrito. 
 

- A expresión escrita non é axeitada en cada uns dos niveis educativos (detéctanse 
moitas faltas de ortografía, interferencias lingüísticas galego-castelán, erros en 
Morfosintaxe...) 

 
- Dificultades para distinguir as ideas principais e as secundarias nos textos. 
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- Pouco hábito lector (A porcentaxe de bos lectores é moi baixa tanto en ESO 
coma en Bacharelato). 

 
- Escaseza na competencia léxica e literaria. 

 
- Preferencia polos medios audiovisuais. 
 
- Descoñecemento dos clásicos. 
 
- Falta de hábitos á hora de buscar información. 

 
- Desorientación á hora de escoller un libro. 

 
- Dificultades para captar a intención dos textos. 

 
- Ausencia de avaliación do hábito lector. 

 
- Insuficiente exercitación das destrezas lectoras. 

 
- Rexeitamento da lectura como fonte de pracer. 

 
 
 
 
 .4.1.- AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO. 
 
 Incluímos neste apartado os resultados da Avaliación de Diagnóstico 2009. 
 
                          
. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
. Puntuación directa centro: 12,6. 
. Puntuación directa máxima: 20,0. 
. A puntuación directa fai referencia á media das puntuacións directas do alumnado do 
centro nesta competencia sobre un máximo de 20,0 puntos. 
 
 . Puntuación transformada : 500. 
 . Grupo ISEC ao que pertence o centro: Medio. 
 . A puntuación transformada refírese á puntuación do centro, expresada nunha escala de 
media 500 e desviación típica de 100. 
 . Utilízase o índice socioeconómico e cultural (ISEC) como elemento definitorio dos 
contextos dos centros, co fin de realizar unha apreciación contextualizada dos seus 
resultados. Constrúense a partir de variables relativas ao nivel de estudo, á situación 
laboral e profesional das familias e aos recursos culturais e materiais do fogar. 
 
  Segundo os resultados deste índice, os centros agrúpanse en tres niveis: 

- Baixo 
- Medio 
- Alto 
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  A continuación móstrase a puntuación media obtida polo noso centro en relación coa 
media de Galicia e coa media dos centros incluídos no mesmo tramo de ISEC: 
 
 Media Centro Media Galicia Media ISEC 
Comprensión lectora 512 500 497 
Comprensión oral 485 500 497 
Expresión escrita 489 500 496 
Total Competencia 500 500 496 
 
A diferenza da media do noso centro é: 
. Non relevante con respecto á media de Galicia (non presenta variacións significativas 
con respecto da media da Comunidade Autónoma). 
. Non relevante con respecto á media dos centros do mesmo grupo ISEC (non presenta 
variacións significativas con respecto da media dos centros do mesmo grupo ISEC). 

 
 
  Unha vez detectadas as principais carencias dos alumnos do noso centro parécenos 
fundamental a elaboración dun Proxecto Lector coordinado, que implique a toda a 
comunidade educativa (profesorado, alumnado e familias) para establecer estratexias 
conxuntas tanto entre o profesorado entre sí, coma entre este e as propias familias. Para 
iso é necesario un compromiso da totalidade do profesorado nesta labor e unha 
planificación que especifique axeitadamente obxectivos, actividades, responsables, 
tempos, formas de seguimento e avaliación.  
 
   As propostas de mellora na comunicación lingüística, fan aconsellable a inclusión no 
currículum dos seguintes aspectos : 
 

- Fomentar os hábitos de lectura e potenciar a expresión oral e escrita dende todas 
as materias. 

- Elaborar actividades de mellora de comprensión e expresión oral no currículum 
de Lingua. 

- Incluír probas orais nos sistemas de avaliación. 
 
  Queremos destacar que nos últimos anos de xeito individual, especialmente nas áreas 
lingüísticas, o profesorado inclúe no seu currículum e traballa cos seus alumnos a 
Comprensión oral e escrita, a Expresión oral e escrita e a Lectura. 
 
 
 
 
. 5 .- REFERENCIAS  LEGAIS. 
 
   Na LOE é fundamental o reforzo da lectura : “Sen prexuízo do seu tratamento 
específico nalgunhas áreas de etapa, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, 
a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da comunicación e a información e a 
educación en valores traballaranse en todas as áreas”. 

 
  No artigo 26.2, que fai referencia á Educación Secundaria, podemos ler : “A fin de 
promover o hábito da lectura, dedicarase un tempo á mesma na práctica docente de 
todas as materias”. 
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  No Decreto 133/2007, do 5 de xuño, que regula as ensinanzas de Educación 
Secundaria en Galicia, aparece recollido, no Anexo V, o Proxecto Lector de Centro. 
No artigo 5 podemos ler o seguinte : “A lectura constitúe un factor primordial para o 
desenvolvemento das competencias básicas. Os centros docentes garantirán na práctica 
docente de todas as materias un tempo dedicado á lectura en todos os cursos da etapa, 
de acordo co Proxecto Lector de Centro”. 
 
  O Proxecto Lector de Centro é un documento que integra todas as intervencións do 
centro destinadas ao fomento da lectura, da escritura e das habilidades informativas. 
Procura a adquisición das competencias básicas, especialmente  da competencia 
lingüística, do tratamento da información e a competencia dixital, da competencia 
cultural e artística e da competencia para aprender a aprender. 
 
.  Obxectivos : 
 

- Desenvolver a competencia lectora. 
- Favorecer a competencia literaria. 
- Educar no uso crítico da información. 
- Fomentar o hábito da lectura. 
- Apoiar a adquisición das competencias básicas. 
 

. Requisitos: 
  

- No deseño e desenvolvemento do Proxecto Lector participará todo o 
profesorado das distintas Áreas e Ciclos. As actividades previstas integraranse 
nas diversas programacións. 

- A coordinación corresponderá preferentemente á persoa dinamizadora da 
Biblioteca Escolar. 

- Afectará a todos os niveis de ensino obrigatorio. 
- É un documento a medio prazo que se incorpora ao Proxecto Educativo de 

Centro. 
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.6 .- ACTIVIDADES LEVADAS A CABO DENDE A BIBLIOTECA . 
 
  No presente curso e, tendo en conta que xa se propuxera outros anos e mesmo se 
levara á práctica con bos resultados, decidimos implantar de xeito máis sistemático a 
chamada HORA DE LER. A idea foi proposta á CCP e comezamos a elaborar o 
horario para que, dende as distintas materias, se puidese dedicar un tempo diario á 
lectura. Cada profesor decidiu os tempos e os momentos máis axeitados. 
 
                                                                         HORA DE LER  (CURSO 2009/ 2010) 
 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
8:50-
9:40 

    1ºESO B 
(Eva,20’) 
*2ºBAC B 
(Ana,20’) 

9:40-
10:30 

   1ºESO B/C 
(Diana, 20’) 

1ºESO A (Eva, 
20’) 
2ºESO C (Ana, 
20’) 

10:50-
11:40 

1ºESO B/C 
(Diana, 20’) 

  4ºPDC 
(Carmen, 
20’) 
4ºESO B 
(Marisa, 20’) 

 

11:40-
12:30 

     

12:50-
13:40 

1ºESO A 
(Eva,20’) 

  2ºESO B 
(Ana,20’) 
2ºESO A/C 
(Diana, 20’) 

*2ºBAC 
A(Ana,20’) 
1ºESO A (Fe, 
20’) 

13:40-
14:30 

 1ºESO C 
(Eva, 20’) 
1ºESO B 
(Fe, 20’) 

1ºESO A (Fe, 
20’) 

1ºESO C 
(Eva, 20’) 
3ºESO B 
(Carmen, 
20’) 
1º ESO A 
(Fe, 20’) 

4ºESO A 
(Marisa, 50’) 

15:50-
16:40 

   1ºESO B 
(Eva, 20’) 
 

 

16:40-
17:30 

   2ºESO D 
(Eva, 20’) 

 

 
 
  Por outra banda, continuamos e ampliamos as BIBLIOTECAS DE AULA. Na 
actualidade contamos con 9 repartidas entre o Primeiro Ciclo da ESO e 3º e 4º PDC. A 
nosa intención e implantalas tamén no 2º Ciclo. Todas elas foron renovadas 
parcialmente. Hai unha persoa que ten un recreo dedicado aos préstamos e varios titores 
colaboran de xeito voluntario coa actividade. Os préstamos constan no ordenador 
principal da biblioteca . 
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  Outra das actividades de fomento da lectura que está a dar bo resultado son as 
MOCHILAS VIAXEIRAS. Neste momento temos 5 que imos repartindo entre o 
alumnado do Primeiro Ciclo da ESO. O contido é variado (Banda deseñada, obras 
clásicas, literatura contemporánea, películas, …) e cada ano vanse renovando. Cada 
mochila leva unha libreta na que as familias poden deixar comentarios sobre o seu 
contido. Agora mesmo están en 2ºESOB, e seguramente, ao rematar o curso, esta 
actividade teña chegado a todo o alumnado do Primeiro Ciclo. 
 
 

                                 
  
  Tamén fixemos fincapé na FORMACIÓN DE USUARIOS, aspecto fundamental 
para familiarizar aos alumnos coa ubicación dos materiais da biblioteca e para tentar 
conseguir lectores autónomos. A principios de curso elaboramos un Power Point 
(“Coñece a túa Biblioteca”) e baixamos aos alumnos por grupos. Esta actividade deu bo 
resultado . Tamén creamos un EQUIPO DE COLABORADORES que, nos recreos, e 
de xeito totalmente voluntario, axuda na colocación dos diferentes materiais, informa 
aos compañeiros en caso de dúbida, explica as normas … Moitos comezaron a manexar 
de xeito autónomo a base de datos da nosa biblioteca, accesible nun dos ordenadores. 
 
  Elaboramos de xeito multidisciplinar varias actividades relacionadas con cada unha 
das efemérides do ano ( DÍA DA PAZ, DÍA DO LIBRO, …)  e outras que foron 
xurdindo e que nos pareceron interesantes (EXPOSICIÓN SOBRE TOPONIMIA E 
TRADICIÓN ORAL, O LATÍN E O GREGO NA PUBLICIDADE…) A resposta 
do alumnado foi moi boa. Partimos das VIAXES DE ULISES 
e elaboramos cada actividade tendo en conta este tema 
fundamental que presidiu todos os traballos ao longo do ano. 
Fixemos chegar esta información ao resto do profesorado 
dende principios de curso. 
 
 
  A continuación detallamos cada unha das etapas da viaxe: 
 
 . 1ª etapa:mes de outubro. 
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    Comeza a viaxe partindo da nosa biblioteca. Coincidindo co Día da Biblioteca (24 
de outubro) baixaremos por grupos aos alumnos de 1º da ESO, e a todos aqueles que 
desexen participar na actividade, e traballaremos por medio do Power Point (“Coñece a 
túa Biblioteca”). O obxectivo é dar a coñecer o material do que dispoñemos, a 
colocación do mesmo… a través de imaxes e xogos. Está previsto tamén realizar un 
Marathón de lectura (para alumnos e profesores) con textos de A Odisea. 
 
   Ao igual que no curso pasado, comezaremos coas Mochilas Viaxeiras (1º Ciclo da 
ESO). Este ano serán 5 as mochilas que viaxarán ata as casas dos alumnos e das que 
poderán disfrutar as familias. 
 
  Imos entregar tamén a todos aqueles que se queiran embarcar con nos nesta aventura 
uns cadernos de viaxe. Como seguramente non chegarán para todos, resultarán 
premiados os 80 primeiros lectores que se acheguen a pedir un préstamo na biblioteca. 
 
 
. 2ª etapa:novembro/decembro. 
 
  Está prevista unha Exposición fotográfica que baixo o título de “Coñece o teu 
entorno” tratará de achegarnos aos lugares que forman parte da nosa zona. 
Traballaremos tamén a Toponimia e a Tradición oral. Esta actividade, ao igual que 
todas as que se fagan no curso, será multidisciplinar, contará coa implicación de varios 
departamentos (E. Física, Latín e Grego, Galego…) 
 
. 3ª etapa: xaneiro/ febreiro. 
 
  O título desta actividade será “Accións pola Paz”. Traballaremos as conquistas, a 
astronomía, as guías de navegación, a música (os cantos das sereas). 
 
  No mes de febreiro está prevista unha saída ao Courel cos alumnos do Ciclo de 
actividades e de Cultura Clásica. 
 
. 4ª etapa:marzo. 
 
  Coincidindo co Día da Muller Traballadora “As intrépidas mulleres” levarannos, 
partindo de Penélope, a revisar a figura da muller na tradición literaria. 
 
. 5ª etapa:abril/maio. 
 
  O Día do Libro (23 de abril) permitiranos facer unha “Viaxe a través dos libros” 
(cómics, libros de viaxes…) 
 
  O Departamento de Inglés lembraranos a figura de Shakespeare a través dunha 
exposición. 
 
  Contaremos tamén coa colaboración do Departamento de Actividades físico-deportivas 
no Medio Natural na creación de Rutas Literarias. 
 
. 6ª etapa:xuño.  
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  Na última etapa da nosa viaxe “Chegamos a Ítaca”. Faremos unha valoración das 
distintas etapas da viaxe e temos prevista unha saída ás Cíes cos alumnos colaboradores 
da Biblioteca. 

 
  Dende o BLOG DA BIBLIOTECA fomos informando de cada traballo realizado e 
propoñendo numerosas recomendacións de lectura, actividades arredor dos libros 
(preguntas sobre Mitoloxía, Literatura contemporánea e clásica,…) Foron moitos os 
alumnos que se animaron a respostar ás cuestións plantexadas en concursos e que 
fixeron propostas de compras á biblioteca . 
 
  Os CLUBS DE LECTURA do centro tamén contribuiron a fomentar o intercambio de 
opinións sobre os libros. De xeito presencial ou virtual foron un xeito de que os 
alumnos se acheguen á lectura. 
 
  Continuamos premiando ao LECTOR DO MES, é dicir, a aquela persoa que lera 
máis ao longo de cada un dos meses do ano. Facer unha recomendación de lectura, 
elixir un libro concreto e aconsellalo ao resto dos compañeiros foi para moitos un xeito 
de ver recoñecida a súa afición polos libros. 
 
 
 
. 7 .- O  PROXECTO  LECTOR. 
 
   Tendo en conta as distintas aportacións dos departamentos do noso centro, o traballo 
realizado nestes últimos anos e os logros obtidos, as nosas propostas centraranse nas 
seguintes cuestións: 
 

- A implicación do profesorado na tarea de fomentar a lectura dende todas as 
áreas. 

 
- O traballo coordinado dende a Biblioteca para a proposta de lecturas axeitadas a 

cada un dos niveis educativos. 
 
- Entender a lectura como un proceso do que tamén deben formar parte as familias. 
 
- A utilización nas aulas de moitos tipos de textos en varios soportes. 
 
- Traballar conxuntamente co Departamento de Orientación fomentando a lectura 

comentada e reflexiva a través de cuestionarios específicos entregados aos 
titores. 

 
- Configurar a Biblioteca Escolar como un espazo ben dotado de recursos e que 

serva como elemento dinamizador de toda a comunidade educativa, convertíndoa 
nun verdadeiro centro de recursos de información sobre os que toda a 
comunidade incidirá para levar a cabo as tareas de ensinanza- aprendizaxe. 

 
- Promover a lectura como vía de acceso á información e como medio de 

compensación de desigualdades. 
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- Desenrolar a autonomía dos alumnos, potenciando o seu sentido crítico e 
selectivo no que respecta ás súas lecturas. 

 
- Elaborar guías de lectura para facilitar a comprensión lectora dos textos. 

 
- Proporcionar a alumnos e profesores clasificacións temáticas dos materiais da 

biblioteca. 
 

- Desenrolar nos alumnos a necesidade da lectura, fomentando a práctica de 
adquirir documentos escritos e promovendo a consolidación de hábitos lectores 
relacionados tanto co ámbito académico como co tempo libre e o pracer persoal. 

 
- Estimular ao alumnado na adquisición e desenrolo da competencia lectora, 

atendendo á diversidade dos seus intereses, necesidades, capacidades e 
circunstancias persoais e sociais. 

 
 
  
 
 
 
 
. 7.1.- PROPOSTAS DOS DEPARTAMENTOS. 
 
    . Departamento de Francés: 
 
    . Nos cursos de 1º, 2º e 3º da ESO : 
      

- Identificación, lectura e creación de textos descriptivos, narrativos e dialogados. 
- Lectura de obras adaptadas aos niveis de principiante. 
 
. Nos cursos de 4º da ESO, 1º e 2º de Bacharelato: 
 
- Introducción á lectura e interpretación de textos literarios clásicos en lengua 

francesa. 
- Iniciación á poesía: 
- Hereux qui, comme Ulysse, a fair un bon voyage de J. du Bellay. 
- Demain, dès l’aube…de Victor Hugo. 
- L’albatros de Charles Baudelaire. 
- Chanson d’automne de Paul Verlaine. 
- Le dormeur du val  d’Arthur Rimbaud. 
- Le cancre de Jacques Prévert. 
- Les caligrammes de Guillaume Apollinaire. 

 
     . Lectura e comentario de textos seleccionados da literatura clásica francesa: 
     

- Les trois Mousquetaires de A. Dumas. 
- Les Miserables de Victor Hugo. 
- Madame Bovary de G. Flaubert. 
- Le malade imaginaire de Molière. 
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- Le tour au monde en 80 jours de Jules Verne.                      
- Nana d’Émile Zola. 
- Le Rouge et le Noir de Sthendal. 
- Les contes de Maupassant. 

  
 

           
 
. Lectura en Bacharelato de fragmentos da obra d’Albert Camus L’étranger. 
 
 
. Departamento de Latín e Grego: 

 Lecturas obligatorias :  

Están propostas na programación as seguintes lecturas :  

-Na asignatura de Cultura Clásica impartida en 3º e 4º da ESO  

 1º trimestre : Viajes de Ulises , editorial Akal  
 2º trimestre:  Julio César,               “          “  

  

      -Na asignatura de Latín de 4º da ESO:  

 1º trimestre : Viajes de Ulises , editorial Akal  
 2º trimestre : Metamorfosis de Ovidio , editorial Anaya  
 3º trimestre : unha comedia latina por elixir  

 .Tempo dedicado á lectura na aula: 50 minutos. 

 . Por outra banda, teñen que entregar por trimestre o resumo de 3 obras de lectura que 
eles elixan. 
 
 

 As lecturas propostas son obras adaptadas para facilitar a comprensión ,tendo en conta 
que para case todos os alumnos é o seu primeiro achegamento ós clásicos. Ademais 
estas edicións ofrecen exercicios sobre as lecturas que facilitan o seu estudo.  
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 En 1º de Bacharelato o Departamento  inclúe as seguintes lecturas:  

Na materia de Latín : 

 1º trimestre : Rómulo y Remo , editorial Akal  
 2º trimestre : Aulularia de Plauto  
 3º trimestre : selección de textos de lírica latina.  

  

Na asignatura de Grego : 

 1º trimestre : Naves negras ante Troya ,editorial Vicens - Vives  
 2º trimestre : Troyanas de Eurípides.  
 3º trimestre : textos de lírica grega.  

  

   As lecturas das obras sempre se fan cunha introdución histórica e literaria para a 
total comprensión dos textos. As edicións adaptadas que usamos facilitan a 
comprensión de obras as veces un tanto arduas para alumnos que presentan dificultades 
na lectura por falta de hábito . Con respecto as obras de teatro do 2º trimestre , fanse 
lecturas dramatizadas en clase con moi bos resultados.  

     En 2º de Bacharelato en Latín II e Grego II, hai lecturas propostas para Selectividade 
que poden cambiar segundo os criterios da cada ano, pero que se fan rigurosa e 
exhaustivamente a medida que se estudan os temas de literatura grecolatina.  

 

                                  
 
 
. Departamento de castelán : 
 
   O Departamento de castelán  quere facer constar que durante o presente curso 
académico, ea lectura será considerada una actividade fundamental e, ao longo de todo 
o ano e, en consonancia co Proxecto Lector de Centro, levará a cabo unha serie de 
actividades para mellorar a comprensión lectora e a lecto-escritura no alumnado.  
 
  As actividades propostas son as seguintes : 
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-  Dedicar, polo menos, vinte minutos semanais á lectura na aula, en todos os 
grupos e en todos os niveis. Este período poderá incrementarse no Primeiro 
Ciclo da ESO. 
 

-   Promover a biblioteca de aula ( actualmente funcionan en 1º e 2º de ESO, aínda 
que está previsto que tamén se faga extensible ao 2º ciclo da ESO e ao  
Bacharelato). 

 
-   Aumentar o número de dicionarios por aula (tamén de Gramáticas). 

 
-   Fomentar a lectura en voz alta para mellorar a comprensión lectora e a dicción. 

 
-   Facilitar ao alumnado clasificacións temáticas do material da biblioteca. 

 
-   Empregar guías de lectura. 

 
. No Primeiro Ciclo da ESO: 
 

- Lectura de varias obras axeitadas á idade dos alumnos. 
- Recitado de poemas, lectura de relatos breves, incluindo mitos e lendas de 

diferentes culturas, recoñecendo os elementos do relato literario e a súa 
funcionalidade. 

- Diferenciación dos grandes xéneros literarios a través das lecturas comentadas. 
 
. Lecturas propostas: 
  

- Brumas de octubre de Lola Gándara. 
- Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. 
- El herrero de la luna llena de Mª Isabel Molina. 
- Marcabrú y la hoguera de hielo de E. Teixidor. 
- La leyenda del segundo féretro de José Mª Latorre. 
- Campos de fresas de Jordi Sierra i Fabra. 
- Rebeldes de Susan Hinton. 
- La perla de J. Steinbeck. 
- Poesía española para jóvenes de Ana Pelegrín. 
- El señor del cero de Mª Isabel Molina. 
- ¿Quién cuenta las estrellas? De L. Lowry. 
- Las lágrimas de Shiva de César Mallorquí. 
- El fantasma de Canterville y otros cuentos de O. Wilde. 
- El club de los asesinos limpios de Blanca Álvarez. 
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. No Segundo Ciclo da ESO: 
 

- Lectura de textos narrativos, líricos e teatrais. 
- Sintetizar oralmente e por escrito o sentido global de textos narrativos, 

descritivos, dialogados, expositivos e argumentativos diferenciando as 
ideas principais e as secundarias. 

- Realizar unha lectura expresiva (con fluidez, pausas e entoación 
axeitadas) dun texto. 

 
        . Lecturas propostas: 
          

- Antología del relato policial de VV.AA. 
- El conde Lucanor de Don Juan Manuel. 
- La Celestina de Fernando de Rojas. 
- El Quijote de Miguel de Cervantes. 
- Barrotes dorados de Pasqual Alapont. 
- Raquel de Clara Isabel Simó. 
- El fantasma de la ópera de Gaston Lerroux. 

 
 

              
 

 
. Departamento de Galego: 
 
 Dende a consideración da lectura como unha actividade fundamental, 
fomentáronse as bibliotecas de aula e a Hora de Ler como xeitos de achegarse aos 
libros. Ao longo de todo o curso, foron moitos os cursos que dedicaron un tempo a 
ler na aula e esta actividade foi moi ben acollida entre o alumnado. 
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  . Lecturas propostas (1º Ciclo) : 
 

- O misterio das badaladas de Xavier Docampo. 
- Tristes armas de Marina Mayoral. 
- Usha de María Reimóndez. 
- Harry Potter e a pedra filosofal de J.K. Rowling. 
- O achado do Castro de M. Núñez Singala. 
- Memorias dun neno labrego de X. Neira Vilas. 
- Cousas de Castelao. 

 
 
          . Lecturas propostas (2º Ciclo) : 
 

- Mecanoscrito da segunda orixe de M. de Pedroso. 
- Unha rosa é unha rosa de Suso de Toro. 
- Morning Star de Xosé Miranda. 
- Vento ferido de Carlos Casares. 
 

 

                             
 
. Departamento de Historia: 
 
  Ao longo do presente curso fomentouse a lectura individual de varias obras. Foi unha 
actividade voluntaria que deu bo resultado. Ademais de dedicar varias clases a falar dos 
libros de lectura, realizouse tamén unha proba escrita que tamén tivo repercusión na 
nota final. 
 
  Estas foron as obras escollidas: 
 

- Continúan los crímenes en Roma de E. Calderón (1º da ESO). 
- Finis mundi de Laura Gallego García  (2º da ESO). 
- La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne (3º da ESO). 
- El niño con el pijama de rayas de J. Boyne (4º da ESO). 
- El Diario de Anna Frank (4º da ESO). 
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. Departamento de E. Plástica : 
 
  Tamén se fomentaron as actividades de animación  lectora dende o Departamento 
de Plástica, sobre todo baixando aos alumnos por grupos á biblioteca e 
impulsando a lectura de obras pertencentes á Banda Deseñada. Creáronse grupos 
de lectores que se animaron a achegarse ás obras clásicas ( aventuras de Astérix, 
Tintin, Lucky Lucke) e contemporáneas (Estella, Gunnm,…) 
 

        
 
 
. Departamento de Música : 
 
  Ademais de participar nas actividades organizadas pola Biblioteca (por exemplo, 
interpretar unha peza musical no Día da Paz), e dedicar un tempo semanal á 
lectura, o Departamento de Música está a organizar unha pequena biblioteca de 
aula. Deste xeito, recomendarase a lectura dunha serie de obras relacionadas coa 
música que os alumnos lerán de xeito voluntario. Ao igual que no Departamento 
de Historia, estas lecturas terán repercusión na nota final.  
 
  O primeiro libro co que se vai traballar en 4º de ESO é Un asesinato musical de 
Batya Gur. Os alumnos xa están lendo a obra e tamén están demandando materiais 
noutros soportes ( CD’s…)  
 
  Outras obras propostas son: 
 

- O afiador de pianos de Daniel Mason. 
- Buscando a Bob de Jordi Sierra i Fabra. 
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 . Departamento de Inglés: 

  No Primeiro Ciclo da ESO leuse  un libro  durante  o curso. A  lectura faise 
parcialmente na  clase.  

  No Segundo Ciclo normalmente lense tres, un por trimestre, pero a lectura é 
persoal. Trabállase na aula á  hora de preparar o examen trimestral. Pero este ano en 
4º ESO léronse somente dous, porque o  primeiro, unha colección de relatos, era 
bastante longo e  con certa dificultade e repartímolo  entre os dous primeiros 
trimestres.  

  En 1º Bacharelato  lense tres e en 2º dous pola lonxitude do programa e  o menor 
número de clases das que dispoñemos. Ao igual que en 3º e    4º da ESO, os 
alumnos lenos ao seu ritmo, sabendo que debe estar lido ao final do trimestre, cando 
se dedican varias clases a resolver dúbidas e comentar a lectura individual.  

A continuación aparecen os títulos por curso: 

 1º ESO – The Borrowers, edit. Burlington . 

 2º ESO – A Ghost Collection , edit. Burlington . 

 3º ESO: 
- The Phantom of the Opera, edit. Burlington  
- The Adventures of Huckleberry Finn,  
- England, edit. Oxford, colecc. Factfiles . 

 4º ESO  
- Tasty Tales, edit. Cambridge  
- Romeo and Juliet, edit. Burlington . 

 1º Bac.  
- Amsterdam Connection, edit. Cambridge .  
- The Woman in White, edit. Burlington .  
- A Foreigner in Britain, edit. Burlington . 

 2º Bac.  
- Frozen Pizza, edit. Cambridge  
- Wuthering Heights, edit. Oxford 
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Anexo I. Plano da Biblioteca do IES Pintor Colmeiro 
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 Anexo II. Plano das instalacións do IES Pintor Colmeiro (1) 
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 Anexo II. Plano das instalacións do IES Pintor Colmeiro (2) 

 



 

 
 

IES Plurilingüe Pintor Colmeiro 

As Ferreiras, s/n • 36540 SILLEDA (Pontevedra) 
Telf. 986 580904  •  Fax 986 581069  
Correo-e: ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.es 
Web: www.iespintorcolmeiro.org 

 
 

XII.- PROCEDEMENTO DE MODIFICACIÓN DO PROXECTO EDUCATIVO E 
DOS DOCUMENTOS QUE DEL DEPENDEN. 
As propostas de modificación do Proxecto educativo e dos documentos que del dependen serán 
presentadas polos distintos sectores da comunidade educativa (profesorado e equipo directivo, 
alumnado, persoal de administración e servizos e nais e pais), dentro dos seus ámbitos de compe-
tencia, para debate e aprobación nos seus órganos. 
Corresponde á Directora/Director do centro a aprobación final das modificacións propostas, unha 
vez oídos o Claustro e o Consello Escolar. As modificacións serán publicadas na web do centro. 
 
 
Silleda, 11 de xullo de 2019. 
 
Vº e Pr 
O Director       O Secretario 
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