
 
 

 

 

Acta de reunión 

Órgano convocado ACTA DA REUNIÓN DO CONSELLO ESCOLAR DO DÍA 

Lugar de reunión AULA C5 

Nº de reunión 6_2020/21 Data

Moderador/a Director: Xosé Euloxio Santos Leites

Secretario/a Secretaria: Mercedes Couto García

Propósito 1. Lectura e aprobación, se proceder, da acta anterior.
2. Información e análise dos resultados académicos e 
3. Avaliación do grao de cumprimento da Programación Xeral Anual do Centro.
4. Aprobación, se proceder, 
5. Informacións varias

6. Rogos e preguntas.

Asistentes 

 

 

 

 

 

DIRECTOR

SECRETARIA: Mercedes Couto García.

PROFESORADO:
Mónica,Magariños Rey, Mª Jesús

PAS:Vázquez Salgado, Ángeles

PAIS/NAIS:,

ALUMNOS/AS: 

CONCELLO: 

Temas tratados 

No 1º punto da orde do día, a Secretaría Mer
días 28 de xaneiro e 12 de maio de 2020

 

No segundo punto da orde do día, o Director dá lectura e explica os resultados acadados polo alumnado 
da ESO e Bacharelato na última avaliación

1ºESO:O alumnado que aproba todo mellora en 16 ptos ata 62% con respecto á segunda avaliación. O 
alumnado que suspende duas ou menos materias mellora 20 ptos. Ata o 80,3%

2º ESO: alumnado que aproba todo mellora en 20 ptos
alumnado que suspende duas ou menos materias mellora 15 ptos. Ata o 76,8%

3º ESO: alumnado que aproba todo mellora en 17 ptos ata 62% con respecto á segunda avaliación. O 
alumnado que suspende duas ou menos m

4º ESO: alumnado que aproba todo mellora en 28 ptos ata 61,1% con respecto á segunda avaliación. O 
alumnado que suspende duas ou menos materias mellora 33 ptos. Ata o 90,7%

1º Bacharelato: 

CIENCIAS: alumnado que aproba
O alumnado que suspende duas ou menos materias mellora 7ptos. Ata o 80,7%

 
 

IES Politécnico de Vigo 

Acta de reunión do CE 25/06/2021 

ACTA DA REUNIÓN DO CONSELLO ESCOLAR DO DÍA 25 DE XUÑO DE 2021 

Ordinaria  Extraordinaria

Data 25-06-2021 Hora inicio 18:00 Hora remate

Director: Xosé Euloxio Santos Leites 

Secretaria: Mercedes Couto García 

Lectura e aprobación, se proceder, da acta anterior. 
Información e análise dos resultados académicos e propostas de mellora. 
Avaliación do grao de cumprimento da Programación Xeral Anual do Centro.
Aprobación, se proceder, do informe de convivencia do curso 2020/21. 
Informacións varias 

Rogos e preguntas. 

DIRECTOR:Euloxio Santos Leites.XEFE  ESTUDIOS: Anxo Rodríguez Rodríguez.

SECRETARIA: Mercedes Couto García. 

PROFESORADO: Montserrat Paz Núñez,Seara Escudero, Santos,Martín Bejarano, Rosa,Rodríguez Nieto,    
Magariños Rey, Mª Jesús, 

PAS:Vázquez Salgado, Ángeles 

PAIS/NAIS:,.Dotras Botas, Marta.Prieto Morgadas Araceli, Mar Cerviño Escaneo

ALUMNOS/AS:  

CONCELLO: Gabriela Romero Bandeira 

No 1º punto da orde do día, a Secretaría Mercedes Couto dá lectura as actas do
xaneiro e 12 de maio de 2020. Apróbanse por unanimidade. 

No segundo punto da orde do día, o Director dá lectura e explica os resultados acadados polo alumnado 
acharelato na última avaliación, que se poden resumir en: 

:O alumnado que aproba todo mellora en 16 ptos ata 62% con respecto á segunda avaliación. O 
alumnado que suspende duas ou menos materias mellora 20 ptos. Ata o 80,3% 

: alumnado que aproba todo mellora en 20 ptos ata 54,3% con respecto á segunda avaliación. O 
alumnado que suspende duas ou menos materias mellora 15 ptos. Ata o 76,8% 

: alumnado que aproba todo mellora en 17 ptos ata 62% con respecto á segunda avaliación. O 
alumnado que suspende duas ou menos materias mellora 17  ptos. Ata o 71,7%

: alumnado que aproba todo mellora en 28 ptos ata 61,1% con respecto á segunda avaliación. O 
alumnado que suspende duas ou menos materias mellora 33 ptos. Ata o 90,7% 

CIENCIAS: alumnado que aproba todo mellora en 26 ptos ata 70,1% con respecto á segunda avaliación. 
O alumnado que suspende duas ou menos materias mellora 7ptos. Ata o 80,7%
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Extraordinaria  Urxente  

Hora remate  19:00 

Avaliación do grao de cumprimento da Programación Xeral Anual do Centro. 

ESTUDIOS: Anxo Rodríguez Rodríguez.Ángel Suárez Ríos 

Martín Bejarano, Rosa,Rodríguez Nieto,    

, Mar Cerviño Escaneo 

dos Consellos escolares dos 

No segundo punto da orde do día, o Director dá lectura e explica os resultados acadados polo alumnado 

:O alumnado que aproba todo mellora en 16 ptos ata 62% con respecto á segunda avaliación. O 
 

ata 54,3% con respecto á segunda avaliación. O 
 

: alumnado que aproba todo mellora en 17 ptos ata 62% con respecto á segunda avaliación. O 
aterias mellora 17  ptos. Ata o 71,7% 

: alumnado que aproba todo mellora en 28 ptos ata 61,1% con respecto á segunda avaliación. O 
 

todo mellora en 26 ptos ata 70,1% con respecto á segunda avaliación. 
O alumnado que suspende duas ou menos materias mellora 7ptos. Ata o 80,7% 



 
 

 

 

ARTES: alumnado que aproba todo mellora en 25 ptos ata 41,9% (resultado baixo en comparación co 
resto dos cursos) con respecto á segunda avaliación. O alumnado que suspende duas ou menos materias 
mellora 20 ptos. Ata o 62,8%%

2º de Bacharelato: 

CIENCIAS: Os que aproban todo melloran en casi  30 puntos os resultados da segunda avaliación ata 
acadar un 64,2%. Mellora en 10 puntos os resultados do curso pasado.Os que suspenden dúas ou menos 
tamén melloran seis puntos ata situarse no 67,8%. Hai 5 matrículas de honra

ARTES: Os que aproban todo melloran en  21 puntos os resultados da segunda avaliación ata acadar un 
55,6%. Os resultados son similares cunha lixeira baixada ao curso pasado.Os que suspenden dúas ou 
menos tamén melloran 18 puntos ata situarse no 71,3%. Hai 5 matrículas de honra

 

Formación profesional:  

Electricidade: titulan 24 alumnos ( 4 de FP Básica)

Instalación e mantemento: titulan 45 alumnos( 8 do curso de especialización)

Edificación: titulan 4 alumnos

Fabricación mecánica: titulan 16 alumnos

O Director engade como reflexión, a influencia que tuveron nestes resultados os dous meses de 
confinamento e a estructura de clases a distancia.

Aproveita o director para facer un agradecimento explícito aos titor@s e profesorado en xeral polo 
traballo desenvolto este último trimestre en cndicións moi difíciles por por da pandemia do COVID

 

No terceiro punto da ord
PXA, que foi enviado previamente,
excepto aqueles previstos para o terceiro trimestre e por mo estado de alarma non puder
cabo. Apróbase por unanimidade.

 

No cuarto punto da orde do día, o director dá
Apróbase por unanimidade. 

 

 

No quinto punto da orde do día o Director informa do seguinte: 

 
a) Infórmase da visita efectuada o día 21 de xuño do Sr. Presidente da Xunta de Galicia Alberto 

Núñez feijoo e o Conselleiro de educación Román Núñez ao instituto para realizar un segueme
to do proxecto de realización da maqueta do plan Palacios no que colabora o cent
profesor de fabricación mecánica Javier Fondevila e os alumnos Sabela Fernández e Antonio 
Presas. 

b) O director informa da chegada de 95 equipos informáticos do programa Educa en dixital, cuxa 
finalidade é distribuilos entre o alumnado que teñ
principios do vindeiro curso unha vez que dende as titorías teñan identificados os casos.
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ARTES: alumnado que aproba todo mellora en 25 ptos ata 41,9% (resultado baixo en comparación co 
) con respecto á segunda avaliación. O alumnado que suspende duas ou menos materias 

mellora 20 ptos. Ata o 62,8%% 

CIENCIAS: Os que aproban todo melloran en casi  30 puntos os resultados da segunda avaliación ata 
en 10 puntos os resultados do curso pasado.Os que suspenden dúas ou menos 

tamén melloran seis puntos ata situarse no 67,8%. Hai 5 matrículas de honra 

ARTES: Os que aproban todo melloran en  21 puntos os resultados da segunda avaliación ata acadar un 
Os resultados son similares cunha lixeira baixada ao curso pasado.Os que suspenden dúas ou 

menos tamén melloran 18 puntos ata situarse no 71,3%. Hai 5 matrículas de honra

Electricidade: titulan 24 alumnos ( 4 de FP Básica) 

ción e mantemento: titulan 45 alumnos( 8 do curso de especialización) 

Edificación: titulan 4 alumnos 

Fabricación mecánica: titulan 16 alumnos 

O Director engade como reflexión, a influencia que tuveron nestes resultados os dous meses de 
ructura de clases a distancia. 

Aproveita o director para facer un agradecimento explícito aos titor@s e profesorado en xeral polo 
traballo desenvolto este último trimestre en cndicións moi difíciles por por da pandemia do COVID

da orde do día, sométese a votación o informe sobre o grao de cumprimento da 
que foi enviado previamente, e no cal destaca o elevado cumprimento dos obxectivos marcados

excepto aqueles previstos para o terceiro trimestre e por mo estado de alarma non puder
se por unanimidade. 

da orde do día, o director dá lectura ao informe de convivencia do curso 20

da orde do día o Director informa do seguinte:  

da visita efectuada o día 21 de xuño do Sr. Presidente da Xunta de Galicia Alberto 
Núñez feijoo e o Conselleiro de educación Román Núñez ao instituto para realizar un segueme
to do proxecto de realización da maqueta do plan Palacios no que colabora o cent
profesor de fabricación mecánica Javier Fondevila e os alumnos Sabela Fernández e Antonio 

O director informa da chegada de 95 equipos informáticos do programa Educa en dixital, cuxa 
finalidade é distribuilos entre o alumnado que teña problemas de conexión a internet. Farase a 
principios do vindeiro curso unha vez que dende as titorías teñan identificados os casos.
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ARTES: alumnado que aproba todo mellora en 25 ptos ata 41,9% (resultado baixo en comparación co 
) con respecto á segunda avaliación. O alumnado que suspende duas ou menos materias 

CIENCIAS: Os que aproban todo melloran en casi  30 puntos os resultados da segunda avaliación ata 
en 10 puntos os resultados do curso pasado.Os que suspenden dúas ou menos 

ARTES: Os que aproban todo melloran en  21 puntos os resultados da segunda avaliación ata acadar un 
Os resultados son similares cunha lixeira baixada ao curso pasado.Os que suspenden dúas ou 

menos tamén melloran 18 puntos ata situarse no 71,3%. Hai 5 matrículas de honra 

O Director engade como reflexión, a influencia que tuveron nestes resultados os dous meses de 

Aproveita o director para facer un agradecimento explícito aos titor@s e profesorado en xeral polo 
traballo desenvolto este último trimestre en cndicións moi difíciles por por da pandemia do COVID-19 

sométese a votación o informe sobre o grao de cumprimento da 
imento dos obxectivos marcados, 

excepto aqueles previstos para o terceiro trimestre e por mo estado de alarma non puderon ser levados a 

rme de convivencia do curso 2020/21 

da visita efectuada o día 21 de xuño do Sr. Presidente da Xunta de Galicia Alberto 
Núñez feijoo e o Conselleiro de educación Román Núñez ao instituto para realizar un seguemen-
to do proxecto de realización da maqueta do plan Palacios no que colabora o centro por medio do 
profesor de fabricación mecánica Javier Fondevila e os alumnos Sabela Fernández e Antonio 

O director informa da chegada de 95 equipos informáticos do programa Educa en dixital, cuxa 
a problemas de conexión a internet. Farase a 

principios do vindeiro curso unha vez que dende as titorías teñan identificados os casos. 



 
 

 

 

c) O director informa sobre a situación do COVID no centro e que aínda non coñecemos o protoc
lo que se seguirá no vindeiro

 
 

No apartado de rogos e preguntas
- Ángeles Vázquez solicita si 
- Mónica Rodríguez roga, si 

entrada do centro, para aproximala 
 

 
E non habendo máis asuntos que tratar, dáse por finalizado o Consel

tase esta acta para dar constancia dos acordos adoptados.

Acordos 

1. Aprobación do grao de cumprimento da PXA do curso 
2. Aprobación do informe de convivencia do curso 20

. 

Visto e prace moderador/a 

Xosé Euloxio Santos Leites 
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O director informa sobre a situación do COVID no centro e que aínda non coñecemos o protoc
lo que se seguirá no vindeiro curso. 

rogos e preguntas: 
ázquez solicita si é posible plantar un seto no xardín. 

íguez roga, si é posible, facer unha actualización estética da sala de profesorado e da 
entrada do centro, para aproximala á estética actual. 

E non habendo máis asuntos que tratar, dáse por finalizado o Consello escolar ás 
esta acta para dar constancia dos acordos adoptados. 

do grao de cumprimento da PXA do curso 2020-21 
rme de convivencia do curso 2020/21 

O/A secretario/a 

Mercedes Couto García
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O director informa sobre a situación do COVID no centro e que aínda non coñecemos o protoco-

ética da sala de profesorado e da 

lo escolar ás 19:00 horas e redác-

Mercedes Couto García 


