
Proxecto de dirección 2021-2025                                                                                                                IES Poeta Añón

PROXECTO DE

DIRECCIÓN

IES POETA AÑÓN

MARÍA XOSÉ ALFONSO TORRES

                                                              1



Proxecto de dirección 2021-2025                                                                                                                IES Poeta Añón

Índice

PRESENTACIÓN E XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO                                                                  ................................................................3

ANÁLISE DE SITUACIÓN                                                                                                                   ...............................................................................................................  4

Instalacións.                                                                                                                                        ....................................................................................................................................  4

Horario de uso das instalacións                                                                                                           .......................................................................................................  5

Persoal docente                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  5

Persoal non docente.                                                                                                                           .......................................................................................................................  6

Transporte escolar.                                                                                                                              ..........................................................................................................................  6

Estudos impartidos.                                                                                                                             .........................................................................................................................  6

Análise sociolingüística do centro                                                                                                      ..................................................................................................  6

ÁREAS DE MELLORA                                                                                                                       .....................................................................................................................7

OBXETIVOS                                                                                                                                         .......................................................................................................................................8

Obxetivos organizativos                                                                                                                    ..................................................................................................................8

Obxetivos curriculares                                                                                                                      ....................................................................................................................8

Obxetivos para a apertura á sociedade                                                                                                ............................................................................................  9

LÍÑAS DE ACTUACIÓN                                                                                                                     ...................................................................................................................9

RECURSOS E ORGANIZACIÓN DO CENTRO                                                                              ............................................................................15

Recursos                                                                                                                                          ........................................................................................................................................15

Organización                                                                                                                                   .................................................................................................................................15

AVALIACIÓN DOS OBXETIVOS                                                                                                    ..................................................................................................16

Avaliación anual:                                                                                                                            ..........................................................................................................................16

Avaliación final dos resultados:                                                                                                      ....................................................................................................17

Cadro de avaliación das líñas de actuación                                                                                     ...................................................................................18

Cadro de avaliación dos obxetivos                                                                                                 ...............................................................................................19

                                                              2



Proxecto de dirección 2021-2025                                                                                                                IES Poeta Añón

PRESENTACIÓN E XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO

Na  orde  de  21  de  abril  de  2021  da  Consellaría  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación

Universitaria da Xunta de Galicia, (DOG do 30 de abril), convócase o concurso de méritos para a

selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas

reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

O posto de dirección do IES Poeta Añón está ocupado na actualidade de forma “accidental” por

min, María Xosé Alfonso Torres, dado que no caso deste IES non foi posible prorrogar por un ano

o mandato do anterior director e equipo directivo. O meu nomeamento remata o vindeiro 30 de

xuño, polo que presento este proxecto para, se así o estima procedente a comisión de selección que

se forme ao efecto, seguir ocupando o cargo de directora nos vindeiros catro cursos.

Candidata a directora: María Xosé Alfonso Torres

Licenciada en Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela impartín clase

dende outubro de 1992 en diversos centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Dende o curso 2006/2007 imparto clase no IES Poeta Añón, instituto no que na actualidade teño  o

meu destino definitivo e no que dei clase na ESO e na ESA, ocupando ademais o cargo de Xefa de

estudos de nocturno (ESA) dende o curso 2008/2009 ao 2014/2015. No verán de 2015 pasei á

situación de Servizos Especiais e reincorporeime ao servizo activo no IES Poeta Añón en xuño de

2019.

Todos estes anos traballando no IES Poeta Añón, impartindo clases tanto na ESO como na

ESA ,  exercendo ademais,  durante 7 cursos como Xefa de Estudos de nocturno (ESA), e este

último curso como directora, proporciónanme un moi bo coñecemento do centro, de seu entorno e

do traballo dun equipo directivo. 

Todo o anteriormente relatado, o feito de non ter coñecemento de que ningún outro profesor

ou profesora do noso centro amose ganas nin intención de acceder ao posto e, sobre todo, as ganas

de continuar co ilusionante traballo que comezamos o equipo directivo deste curso 2020/2021, fai

que me presente como candidata a encabezar o novo equipo directivo do IES nunha situación xa

máis estable de catro anos.

Tomo a decisión de presentarme, coa intención clara de seguir apostando por un IES Poeta

Añón aberto a toda a comunidade educativa e cidadá do entorno, o que non será posible sen unha

participación activa e construtiva do Claustro e do Consello Escolar,  que deberán referendar e

orientar as decisións do equipo de xestión. En todo caso, a miña función como Directora, debe ser a
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de facilitar, liderar, acompañar e estimular o traballo diario que mellore o funcionamento do centro

e que o dote dunha identidade propia, ligada ao seu contexto xeográfico e humano, que para este

instituto son os concellos de Outes, Noia e Muros.

ANÁLISE DE SITUACIÓN

Instalacións.

Para impartir as clases ordinarias o centro dispón de 9 aulas para cada un dos grupos de

alumnado de ESO e 2 aulas para os desdobres de materias e 1 aulas de convivencia. Existen aulas

específicas de música, debuxo, un só laboratorio que comparten Física e Química e Bioloxía e

Xeoloxía,  unha  aula  taller  de  Tecnoloxía  e  un  ximnasio.  Actualmente  temos  dúas  aulas  de

informática; a primeira, instalada coa posta en marcha do IES ten 20 ordenadores, e a segunda con

18 ordenadores funciona dende o curso 2007-08. 

Hai unha sala para o profesorado e unha zona de departamentos con 10 salas. Existe unha

zona administrativa onde se atopan os  despachos de dirección,  xefatura  de estudos de  diúrno,

secretaría, orientación, antiga aula reservada para a asociación de nais e pais que ocupa a xefatura

de estudos de adultos (pois na actualidade non hai ANPA), aula de convivencia transformada no

actual curso en aula illamento covid, local de conserxería, reprografía e administración.

 No IES non hai servizo de comedor, polo que foi reconvertido este espazo nunha sala de

usos múltiples cunha dotación de medios audiovisuais suficiente para realizar as actividades do

IES.

A biblioteca do centro está dividida en dous niveis comunicados por unha escaleira que

dificulta  o  acceso  ás  persoas  con  mobilidade  reducida.  A pesar  desa  limitación  do  espazo,

actualmente posúe unha correcta dotación de libros e material audiovisual e dispón dunha zona con

ordenadores para o alumnado. Dende o curso 2007-08 todas as zonas do IES dispoñen de conexión

de rede por cable e cobertura wifi. A cobertura wifi foi ampliada recentemente pola extensión do

programa Edixgal ao cursos de 3º e 4º da ESO que xa será efectiva no vindeiro curso 2021/2022.

Hai un patio interior grande moi empregado nos recreos así como para realizar actividades

complementarias, e un patio exterior con pistas de balonmán, baloncesto e zona verde arborada con

especies autóctonas. 

Coa implantación do Plan Abalar e Edixgal, o uso de recursos a través da web aumentou

notablemente.  A conexión telefónica do centro foi mellorada no ano 2017 coa instalación dunha
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antena e un novo enrutador que permite unha conexión de ata 500Mb, aínda que a velocidade real

non chega aos 300Mb

Horario de uso das instalacións

O alumnado que o xustifique pode usar as instalacións, dentro do horario do centro, sempre

que haxa unha persoa adulta  responsable que se faga cargo da actividade.  Como se indica no

apartado 6.10.10. do Plan de Convivencia, as instalacións do IES están dispoñibles para calquera

asociación do entorno nas condicións alí recollidas.

Persoal docente

O  equipo  de  profesorado  está  constituído  por  23  profesores/as  máis  unha  PT e  unha

profesora  de  Relixión,  dos  que  5  son  definitivos  de  nova  incorporación  no  vindeiro  curso

2021/2022 e os restantes xa temos unha estabilidade de varios anos no centro. Do total,  2 son

profesorado  de  primaria  adscritos  a  secundaria  e  que  imparten  clase  en  1º  e  2º  de  ESO;  o

profesorado restante é de secundaria.

A figura, cada vez máis estendida, de profesorado compartido con outros centros orixina

problemas de integración nos centros e dificulta a coordinación co resto do profesorado. No noso

caso temos esa problemática coa profesora de Relixión e ás veces con Educación física.

O esquema organizativo na actualidade do IES é o seguinte:

 Equipo directivo  formado por  Directora,  Xefa de  Estudos  diúrno,  Xefa  de Estudos nocturno,

Secretario,  Departamento  de  actividades  extraescolares  e  complementarias,  Dinamización

lingüística ( ENLG), Dinamizadora da biblioteca, Responsable do club de lectura e Dinamizador

TIC, Abalar, E-DIXGAL

Os departamentos cos que contamos son: Bioloxía e xeoloxía, EPAV , Educación Física,

Física e Química,  Inglés,  Francés,  Lengua Castellana y Literatura,  Lingua Galega e Literatura,

Matemáticas, Música, Orientación, Tecnoloxía, Xeografía e Historia e  Relixión.

Persoal non docente.

Está  integrado  por  un  auxiliar  administrativo,  un  conserxe  en  horario  de  mañá,  unha

conserxe en horario de tarde/noite, dúas persoas encargadas da limpeza do centro e unha coidadora.

Transporte escolar.
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O alumnado vive en lugares dispersos polo concello, polo que utilizan o transporte escolar

un 70 por cento. Están distribuídos en 9 liñas, 7 a cargo da empresa Manuel Ferrín Suárez e 2 da

empresa José Mª Maceiras Suárez.

Estudos impartidos.

 No centro impartimos estudos de ESO e ESA.

A proposta da Comisión de Coordinación Pedagóxica aprobamos en claustro como materias

de libre configuración do centro as seguintes:

1º de ESO: Investigación e tratamento da información (ITI)

2º de ESO: Climántica.

En xornada nocturna, para facilitar a asistencia do alumnado que traballa, realízanse estudos

de ensino secundario en modalidade de adultos. Nos últimos anos só se imparten os módulos III e

IV por non haber matrícula suficiente para os Módulos I y II.

Análise sociolingüística do centro

O  IES Poeta Añón pertence ao concello de Outes e está situado na súa capital municipal, A

Serra de Outes. Este concello atópase no suroeste da provincia de A Coruña, ocupando máis da

metade  da  parte  setentrional  da  ría  que  forma  o  río  Tambre.  Limita  cos  municipios  de  Noia,

Mazaricos, Muros e Negreira. 

O total de habitantes do municipio é de aproximadamente 6250 persoas, o que supón unha

densidade de poboación de arredor de 66 habitantes por km2 . Máis da metade do alumnado do

centro naceu e vive en aldeas do concello, tendo vivido fóra de Galicia moi poucos deles (15,8%).

A lingua habitual é o galego (74,6%), sendo esta a lingua na que aprendeu a falar máis da

metade do alumnado (59,6%). A aprendizaxe lecto-escritora levouse a cabo ou ben en galego, ou

ben en galego e castelán. Todos son capaces de falar a lingua galega e case a totalidade son capaces

de lelo e escribilo (98,2%); aínda así,  máis da metade (61,1%) considera ter mellor destreza para

falalo, o dominio para escribilo está por debaixo do dominio do castelán. A actitude cara á lingua

galega é positiva.

Polo que respecta ás familias, a media de pais/nais ten unha idade entre os 40- 49 anos e

naceu e residiu no concello case na súa totalidade. O 59,95% dos pais ten estudos primarios, sendo

a porcentaxe do 36,85 no caso das nais. A lingua habitual é o galego case na totalidade dos casos,

sendo tamén a lingua que consideran que mellor  dominan para falar  pero non para escribir.  A
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maioría considera que na escola se deben impartir as dúas linguas oficiais (62,6%).

En canto ao persoal do centro, case a totalidade naceu e viviu en  vila ou cidade fóra do

concello, e algún viviu fóra de Galicia. Menos da metade fala habitualmente en galego (46,9%),

sendo que o 34,4% aprendeu a falar nesa lingua. A maioría do persoal foi escolarizado en castelán e

todos son capaces de ler e escribir en galego, aínda que a algún lle custe falalo habitualmente. O

dominio para falalo é semellante nas dúas linguas cooficiais, non así para escribilo, dándose un

mellor dominio en castelán.

ÁREAS DE MELLORA

1. Incrementar  a  implicación  familiar  no  proceso  educativo  do  alumnado,  animando  ás

familias a formar unha ANPA e continuando co traballo que xa se fixo para dar a coñecer

ás familias, con moita claridade, as regras que rexen o centro e facer que estas se sintan tan

responsables coma os seus fillos á hora de cumprilas.

2. Mellorar a implicación de todo o profesorado para esixir  o cumprimento das regras da

disciplina sempre e todos por igual, exercendo coa súa presenza un xeito de evitar e previr

problemas disciplinarios.

3. Actualización de diversos documentos do centro (como por exemplo o proxecto educativo

e o proxecto de lectura).

4. Elaboración dun Plan de Igualdade e mellora da formación e educación para a igualdade.

5. Motivación do alumnado para estudar.

6. Formación do profesorado en novas tecnoloxías aplicadas á docencia.

7. Compatibilizar  o  ensino  dixital  co  ensino  tradicional,  é  dicir,  incrementar  o  uso  de

ferramentas e materiais dixitais pero sen deixar de empregar lecturas e recursos en papel.

8. Animar ao profesorado a involucrarse en todas as facetas do funcionamento do centro e a

participar,  tanto  en  programas  intercentros  como  en  actividades  complementarias  e

extraescolares co alumnado.

9. Reforzar e mellorar a atención á diversidade.

10. Melloras nas instalacións, na accesibilidade, na eficiencia enerxética, construción dunha
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pequena zona exterior cuberta, ventás e persianas, ...

OBXECTIVOS

Obxectivos organizativos

 1. Obxectivo: manter o modelo de convivencia respectuosa e aberta que caracteriza o noso

centro, baseado na igualdade entre persoas como principio fundamental e proporcionando

estratexias de prevención.

 2. Obxectivo: continuar coa promoción da transparencia, a democracia e a participación da

comunidade educativa na xestión do centro.

 3. Obxectivo: Optimizar e potenciar o uso dos recursos humanos e materiais do centro.

 4. Obxectivo:  promover o traballo creativo, participativo e en equipo, comezando pola

propia dirección.

 5. Obxectivo: Actualizar e completar os documentos do centro (proxecto educativo, plan

de atención á diversidade, plan de igualdade,  plans anuais, etc )

 6.  Obxectivo:  promover  actividades  e  adestramentos  complementarios  e  extraescolares

para o bo uso do tempo de lecer.

Obxectivos curriculares

7.  Obxectivo:  Poñer  en  práctica  un  modelo  educativo  inclusivo,  baseado na  educación

integral de mulleres e homes,  que garanta unha formación académica,  social  e humana,

integrada  en  competencias  básicas,  e  xere  individuos  autónomos,  con  espírito  crítico  e

comprometidos  coa  a  súa  rexión  e  coa  idea  de  cidadanía  global,  sen  descoidar  as

habilidades sociais e o desenvolvemento moral.

8.  Obxectivo:  promover  a  educación  e  a  formación  para  a  igualdade  entre  mulleres  e

homes.

9. Obxectivo: Educar para a paz, a solidariedade, o respecto ao medio ambiente e para unha

dieta sa e equilibrada.

10.  Obxectivo:  promover  a  integración  de  contidos  transversais  nas  distintas

programacións.
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11. Obxectivo: promover o uso da lingua galega e o coñecemento do medio.

12. Obxectivo: promover o gusto pola lectura e a mellora da expresión oral e escrita.

13. Obxectivo: priorizar as necesidades formativas do profesorado, promovendo o uso das

novas tecnoloxías no ensino, a innovación e a investigación.

Obxectivos de apertura á sociedade

14. Obxectivo: fomentar as relacións coas familias dos alumnos.

15. Obxectivo:  promover relacións con outros centros educativos,  especialmente cos da

zona.

16. Obxectivo: coordinar as accións axeitadas cos servizos sociais e o apoio educativo do

concello.

17. Obxectivo:  maximizar as relacións do centro coas administracións públicas e outras

entidades  públicas  ou  privadas  da rexión,  coa  intención de racionalizar  e  aproveitar  os

recursos  (humanos,  materiais  e  económicos)  e  mellorar  e  ampliar  as  actividades  e

instalacións do Instituto.

18. Obxectivo: promover o achegamento a outras culturas, nacionais e internacionais.

LIÑAS DE ACTUACIÓN

1. Consolidar a comunicación fluída entre os distintos sectores da Comunidade educativa.

Se podemos avaliar con éxito o ambiente de traballo no noso centro, sen dúbida débese á

interacción continua entre todos os elementos sociais e humanos que compoñen a escola.

Manteremos e incluso reforzaremos unha serie de reunións periódicas ao longo do curso

académico:

- Reunións co profesorado, a través dos Claustros, e sempre que sexa necesario, a Comisión

de Coordinación Pedagóxica e outras reunións de traballo específicas.

- Reunións do Consello Escolar, nos que deben debaterse continuamente as liñas educativas

e de identidade do instituto.

- Reactivar a Xunta de Delegados, e traballar na consecución da constitución da  ANPA,

para facilitar así a participación do alumnado e das familias 

- Reunións coas familias: mínimo 3 durante o curso.
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- Consulta periódica no transcurso do curso das demandas do persoal non docente.

- Reunión formal semanal (en horas fixas e establecidas) do equipo directivo.

-  Polo  menos  unha  reunión  de  titoría  individualizada  (pode  ser  por  teléfono  ou

persoalmente) por trimestre coa familia do alumnado, na que reciban información detallada

sobre os logros académicos e as deficiencias das súas fillas e fillos, especialmente naqueles

casos nos que as familias non contactan por iniciativa propia co titor ou titora do seu fillo/a.

Cronoloxía: mandato completo

2. Fortalecemento do Observatorio da Convivencia e da Comisión de Convivencia, aínda

que o grao de conflito no centro é baixo, situación que se pode explicar no alto nivel de

consenso que se busca nas decisións co alumnado e familias. A lexislación vixente deixa a

última palabra en mans da Dirección á hora de establecer un mecanismo sancionador e o

noso  compromiso  será  respectar  e  asumir  a  proposta  formulada  pola  Comisión  de

Convivencia  (agás  situacións  específicas  que  requiran  unha  actuación  inmediata),  ou  a

proposta da persoa instrutora, no caso de incoación dun expediente disciplinario.

Non obstante, a decisión dun proceso sancionador só reflicte un fallo nos dispositivos que

regulan a convivencia harmónica nun centro e, nesta liña, propoñemos especial atención á

promoción  da  mediación,  vixilancia  e  prevención  do  acoso  escolar,  tolerancia  cero  á

discriminación de xénero, integración de casos de risco de exclusión social. Seguiremos en

contacto e coordinación cos Servizos Sociais do Concello.

Cronoloxía: mandato completo

3. Formación e participación na vida académica dos pais.

Intentaremos  neste  mandato  aumentar  a  participación  das  familias,  con  pasos  que

pretendemos sexan modestos pero firmes: é dicir, máis que unha escola familiar formal,

Proporemos  unha  serie  de  actividades  formativas  durante  o  curso  dedicadas  de  xeito

explícito ás familias, cun horario favorable e con temas acordados previamente coas propias

familias.

Impulsaremos a creación da ANPA. 

Cronoloxía: mandato completo

4.  Coas  convocatorias  ás  diferentes  reunións  (claustro,  consello  escolar,  comisión  de
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coordinación  pedagóxica,  ...)  enviaranse  as  actas  das  reunións  previas  dese  órgano

pendentes  de  aprobación  e  toda  a  documentación  necesaria  para  o  correcto  debate  e

consideración dos puntos. que se debaterán na reunión.

Cronoloxía: mandato completo

5. Promoveremos a participación do alumnado a través da Xunta de delegados. Cada ano

celebrarase unha sesión de formación para os representantes ao comezo do curso, guiada

polo departamento de Orientación. Nel exporanse e lembraranse os dereitos e deberes do

alumnado  e  dos  seus  representantes,  explicaranse  detalladamente  os  mecanismos  de

decisión democrática nun centro educativo e introduciranse outros temas como a xestión de

conflitos. O equipo directivo manterá reunións periódicas coa Xunta de delegados, co fin de

informar sobre o progreso do curso, comunicar a existencia de proxectos, recibir impresións

e planificar actividades conxuntas.

Cronoloxía: mandato completo

6. Actualizar e mellorar a información e a formación do profesorado sobre a cantidade e o

uso dos recursos materiais que temos no centro.

Cronoloxía: mandato completo

7. O papel  da  ANPA,  o  Concello  e  incluso  a  Consellería  serán  piares  fundamentais  e

básicos á hora de aproveitar e compartir recursos.

8. Cómpre actualizar e completar o Proxecto Educativo de Centro. Este novo PEC levará a

adaptación de todos os documentos de centro e a incorporación doutros como por exemplo

o Plan de Igualdade. O proceso de elaboración incluirá a consulta e colaboración con todos

os sectores da comunidade educativa. 

Cronoloxía: Curso 2021/2022

9. As  actividades  estarán  motivadas  por  un  interese  pedagóxico  e  contribuirán  a  unha

mellor formación, ao goce das oportunidades e medios que o instituto pode ofrecer e á

motivación cara a outras materias académicas e valores éticos e cívicos.

Cronoloxía: mandato completo

10. Fortaleceremos  a  coordinación  de  actividades  complementarias  e  extraescolares.  E

asegurarémonos de que se difundan o máis amplamente posible e poidan ser empregadas

por máis departamentos que os que as propoñen, para o que pode ser útil anuncialos con
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antelación e convidar aos departamentos a explotalas. Faremos delas unha ferramenta para

traballar a interdisciplinariedade e transversalidade. 

Cronoloxía: mandato completo

11. A comunidade educativa do IES Poeta Añón, nos últimos anos, participou activamente

nunha serie de actividades que tiveron un alto grao de recoñecemento externo. Este equipo

directivo facilitará  a  continuidade da participación nos  proxectos  e  actividades  nos  que

estivo traballando, así como facilitará e promoverá a formación continua do profesorado e a

participación en novos proxectos como:

- Plan Proxecta. Programa institucional da Xunta de Galicia que permite a integración de

diferentes proxectos que facilitan a coordinación en educación para o desenvolvemento,

educación para o consumo, educación ambiental, educación para a igualdade de xénero,

educación para a saúde e afectivo-sexual.

- Fortalecemento da Biblioteca e do Club de Lectura do IES Poeta Añón, procuraremos a

organización dalgunhas actividades abertas á cidadanía.

- Promoción de actividades de lecer con sentido educativo, especialmente no ámbito do

teatro, a música e o deporte.

- Sensibilización para avanzar cara a unha escola non sexista e non xenófoba comprometida

12. Desenvolvemento sostible e interculturalidade,  baseado nunha colaboración aberta e

bidireccional,  con  institucións  como o  Instituto  Galego  de  Consumo,  Rede  Querote  +,

Intered, Ayuda en Acción, Campaña Mundial pola Educación, Escolas da Terra, etc.

Cronoloxía: mandato completo

13. Valorización da imaxe das mulleres  nas aulas e  no calendario anual  de actividades

complementarias e extraescolares.

A  observancia  absoluta  dos  aspectos  recollidos  nos  artigos  17  e  18  do  DECRETO

Lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións

legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade debe ser unha guía

indispensable no ámbito educativo. 

Incorporaremos ao noso Plan Anual actividades específicas de coeducación en todos os

programas  didácticos,  nas  que  se  mencione  de  xeito  explícito  as  figuras  femininas

relevantes  nos  diferentes  campos  do  coñecemento  (matemáticas,  literatura,  bioloxía,
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historia, física, etc.), ás veces esquecidas nos libros de texto. 

Dentro das actividades complementarias conservarán un especial valor os días do 25 de

novembro (Contra a violencia de xénero) e o 8 de marzo (Día Internacional da Muller). 

Cronoloxía: mandato completo

14. Traballaremos  a  educación  para  a  paz,  a  solidariedade,  o  medio  ambiente  e  unha

nutrición  sa  e  equilibrada  dende  o  currículo  e  as  actividades  complementarias  e

extraescolares, para o que facilitaremos a continuidade da participación en proxectos como

"Climántica",  "Consumo  de  froita",  mentres  que  animaremos  ao  profesorado  a  iniciar

outros  novos  proxectos  que  nos  axuden  a  acadar  este  obxectivo.  Proporemos  e

fomentaremos a discusión nas titorías destes temas, temas que tamén se traballarán coa

organización de actividades que nos axuden a concienciar ao alumnado, por exemplo, sobre

a importancia dunha boa condición física (evitar o sobrepeso, intentar comer equilibrado,

favorecer unha práctica rutineira de exercicio físico moderado), a prevención de trastornos

alimentarios ou as graves consecuencias do consumo de drogas ou alcol.

Cronoloxía: mandato completo

15. Traballaremos a transversalidade coordinando os aspectos a traballar a nivel escolar,

tanto a través de actividades complementarias e extraescolares como a través do traballo

colaborativo entre profesorado de distintas áreas.

Cronoloxía: mandato completo

16. Fomentar e valorizar o traballo do Equipo de Normalización Lingüística para que sexa o

encargado de coordinar estas actividades encamiñadas a promover o uso da lingua galega, o

coñecemento da nosa cultura galega e da contorna do IES. Promoción do uso das novas

tecnoloxías en galego.

Cronoloxía: mandato completo

17. Fomentaremos e facilitaremos a continuidade dos grupos de traballo da biblioteca e do

club de lectura. 

Cronoloxía: mandato completo

18. O equipo directivo favorecerá a organización e asistencia do profesorado a actividades

de formación,  especialmente aquelas que redunden nunha aplicación práctica das novas

tecnoloxías na aula e na preparación de materiais didácticos e recursos dixitais.
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Cronoloxía: mandato completo

19. En canto ao fomento das relacións coas familias, continuaremos coas iniciativas postas

en  marcha  en  mandatos  anteriores,  como a  reunión  inicial,  na  que  se  lles  explicará  o

funcionamento do centro, .

Facilitar a comunicación co centro, charlas coas familias do alumnado de 6º de primaria do

CEIP adscrito ao noso IES para facilitar a transición á ESO ou charlas para as familias

sobre temas de interese que se falaron ao mesmo tempo co alumnado, como o consumo

responsable, melloras nas técnicas de estudo, dieta equilibrada, ...

Organizaremos unha xornada de portas abertas, que se celebrará durante o último trimestre.

Nela, as familias e amizades poden visitar todas as instalacións e coñecer o ambiente e os

espazos nos  que vivimos e  aprendemos todos os  días,  os  materiais  que empregamos  e

algúns proxectos desenvolvidos. Durante este día tamén virá o alumnado de 6º de primaria

do colexio adscrito.

Cronoloxía: mandato completo

20. Relación coa escola primaria. É conveniente que no instituto saibamos mellor o que se

fai no CEIP adscrito por moitos motivos: coñecer con máis detalle como está preparado o

nosos futuro alumnado, detectar as necesidades educativas especiais con bastante antelación

para poder proporcionar as medidas precisas, non programar actividades extraescolares que

xa fixeron, etc. 

Pola contra, sería interesante para eles saber que deficiencias nos parecen máis graves para

poder  tratar  con elas  con  máis  atención  ou tamén  para  que  transmitan  ao  noso  futuro

estudantado e ás súas familias unha mellor imaxe das expectativas que o instituto pode

cumprir.  Para iso cremos que será conveniente incluír estes temas nas reunións da comisión

de  coordinación  pedagóxica  e  seguir  vinculando  parte  do  traballo  do  departamento  de

Orientación ás necesidades intercentros.

Por  outra  banda,  tamén  promoveremos  a  relación  con  outros  centros  docentes  para

compartir experiencias e recursos.

Cronoloxía: mandato completo

21. Manteremos a liña de coordinación e de accións cos servizos sociais do Concello no

caso  de  alumnado  con  máis  problemas  e  fortaleceremos  as  relacións  coas  persoas
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contratadas polo Concello para atender ao alumnado de familias con problemas.

Cronoloxía: mandato completo

22. Estreitaremos a relación coas administracións públicas e privadas do entorno, o que nos

permitirá  compartir  recursos  e  facilitar  a  consecución  das  melloras  que  precisan  as

instalacións do IES e a posibilidade de poder subvencionar ou facilitar a organización de

concursos, ou visitas. Tamén tentaremos abrir o centro á realidade social e económica da

zona. Por suposto, toda colaboración coas entidades privadas están suxeitas á coherencia

de obxectivos co Proxecto Educativo do Centro e á aprobación da colaboración por parte

do Consello Escolar.

Cronoloxía: mandato completo

23. Participar  en  programas  europeos,  intercambio  de  correspondencia  escolar,  uso  de

Internet, intercambios con outros centros educativos.

Cronoloxía: mandato completo

RECURSOS E ORGANIZACIÓN DO CENTRO

Recursos

Para desenvolver con éxito este proxecto contaremos coas instalacións e recursos actuais 

do IES xa descritos na sección Instalacións da Análise de Situación (páxina 4), así como as

instalacións e recursos cos que, grazas á interacción con outras organizacións públicas e 

privado, podemos contar (casa de cultura do concello, espazos públicos para saídas 

ambientais e outras actividades, recursos compartidos con outros centros educativos, 

etc ...).

Organización

En canto á organización teremos:

• Equipo directivo formado por:

Directora: María Xosé Alfonso Torres, licenciada en Matemáticas e con destino definitivo 

no IES Poeta Añón.

Xefa de estudos de diúrno: Manuela Campos Agrafojo, licenciada en Lingua e Literatura 

Galegas, con destino definitivo no IES e experiencia como Xefa de estudos de diúrno 
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durante varios anos no IESP Fontexería, e como Xefa de estudos de nocturno durante 5 

anos no IES Poeta Añón. Durante o curso 2020/2021 xa está exercendo como Xefa de 

estudos de diúrno.

Xefa de estudos de nocturno: Ana Isabel Díaz Gómez, licenciada en Xeografía e Historia,

con destino definitivo no IES Poeta Añón e experiencia como profesora na ESA. Durante o

curso 2020/2021 xa está exercendo como Xefa de estudos de nocturno (ESA).

Secretario: Fernando Otero Bujidos, profesor de Tecnoloxía e con experiencia de varios 

anos como secretario no propio IES Poeta Añón.

Dada a inminente incorporación ao noso centro de novo profesorado con destino 

definitivo (5 xa no vindeiro curso 2021/2022 e algunha persoa máis no curso 

2022/2023), unha vez transcorrido un ano ou dous de mandato como máximo, as dúas

Xefas de Estudos deixarán os seus cargos,  se así o desexan,  para seren ocupados 

estes por outro profesorado do centro. 

Coordinador/a de Normalización Lingüística: Será nomeado/a unha vez incorporado ao

noso centro o profesorado que obtivo destino definitivo no mesmo no último CXT

Coordinadora equipo biblioteca: Valeríe Pauzat

Coordinador/a  actividades complementarias  e  extraescolares:  Será  nomeado/a  unha

vez incorporado ao noso centro o profesorado que obtivo destino definitivo no mesmo no

último CXT

Coordinadora do club de lectura: María Dolores Martínez Martínez

Coordinador TIC: Rosalino García Novo

Coordinador/a de Igualdade:  Será nomeado/a unha vez incorporado ao noso centro o

profesorado que obtivo destino definitivo no mesmo no último CXT

AVALIACIÓN DOS OBXECTIVOS

Para contrastar os obxectivos propostos e as liñas de actuación, para avaliar a súa eficacia e

nivel de cumprimento e, se é o caso, adoptar as decisións oportunas para mellorar tanto a

eficiencia mencionada como o nivel de cumprimento, farase unha avaliación ao final de

cada curso escolar.

Así mesmo, ao final do mandato, farase unha avaliación final de todo o proxecto.
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Avaliación anual:

Durante  cada  curso  recolleremos  as  opinións  emitidas  dentro  das  distintas  estruturas

organizativas  do  centro  (consello  escolar,  profesorado,  comisión  de  coordinación

pedagóxica, etc.). Con todos estes datos realizaremos un seguimento e avaliación global

dos obxectivos establecidos no proxecto, que se reflectirá na Memoria anual para a súa

presentación ao Consello Escolar.

Ademais,  todos  aqueles  elementos  correctores  que  se  deduzan  da  análise  anterior

incorporaranse ao Plan anual do curso seguinte e mellorarán así o punto de partida e, deste

xeito, consolidarán o modelo de actuación proposto.

Avaliación final dos resultados:

Farase ao final do mandato e indicaranse os logros acadados, os obxectivos non acadados e

os cambios introducidos durante o proceso.

Ademais  dos  obxectivos  propostos  neste  proxecto,  teremos  en  conta  as  reformas

introducidas e as prioridades fixadas pola Administración educativa, que serán informadas

puntualmente no momento da súa divulgación.

O cumprimento dos obxectivos do proxecto avaliarase en función da avaliación das liñas

de actuación con impacto en cada un dos obxectivos, para tal efecto indícase na táboa de

avaliación dos obxectivos cales son as liñas de acción que nos serven para alcanzar cada

obxectivo.
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Cadro de avaliación das liñas de actuación

LIÑA DE

ACTUACIÓN
AVALIACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
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Cadro de avaliación de obxectivos

OBXECTIVO NÚMERO DE

LIÑAS DE ACCIÓN

AVALIACIÓN

1 1-2-3-9-10-11-19

2 1-3-4-5-7-10-11

3 6-7-10

4 1-3-10-11-16-17-23

5 8

6 9-10-11-14

7 9-12-13-14

8 2-8-13

9 12-14

10 10-15

11 16

12 11-17

13 18

14 1-2-3-7-19

15 20

16 21

17 21-22

18 23

Este proxecto de dirección foi preparado por María Xosé Alfonso Torres para o IES Poeta Añón e 

presentado na Serra de Outes a 24 de maio de 2021

Asdo: María Xosé Alfonso Torres
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