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Acta de reunión 

Órgano convocado ACTA DA REUNIÓN DO CONSELLO ESCOLAR DO DÍA 26 DE XUÑO DE 2020 

Lugar de reunión AULA C5 Ordinaria  Extraordinaria  Urxente  

Nº de reunión 5_2019/20 Data 26-06-2020 Hora inicio 18:00 Hora remate  19:00 

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 propostas de mellora. 
3. Avaliación do grao de cumprimento da Programación Xeral Anual do Centro. 
4. Aprobación, se proceder, do informe de convivencia do curso 2019/20. 
5. Aprobación, se proceder, da renovación do Plan de Igualdade 
6. Aprobación,m se proceder, da renovación do Plan Lector 
7. Informacións varias 

8. Rogos e preguntas. 

Asistentes 

 

 

 

 

 

DIRECTOR:Euloxio Santos Leites.XEFE  ESTUDIOS: Anxo Rodríguez Rodríguez.Ángel Suárez Ríos 

SECRETARIA: Mercedes Couto García. 

PROFESORADO:Ces García, Santiago,Montserrat Paz Núñez,Seara Escudero, Santos,Garrido Vilariño, Xoán 

,Magariños Rey, Mª Jesús, 

PAS:Vázquez Salgado, Ángeles 

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

ALUMNOS/AS: García Iglesias, Nicolás.  

CONCELLO: Gabriela Romero Bandeira 

Temas tratados 

No 1º punto da orde do día, a Secretaría Mercedes Couto dá lectura as actas dos Consellos escolares dos días 28 de 
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 da ESO e 
Bacharelato na última avaliación, que se poden resumir en: 

1ºESO: 

Melloran moito con respecto á primeira e segunda avaliación, acadando un 77% que aproban todo e un 83% os que 
suspenden duas ou menos 

2º ESO 

Melloran moito con respecto á primeira e segunda avaliación, acadando un 78% que aproban todo e un 98% os que 
suspenden duas ou menos 

3º ESO: 

Melloran moito con respecto á primeira e segunda avaliación, acadando un 70% que aproban todo e un 94% os que 
suspenden duas ou menos 

4º ESO: 
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Melloran moito con respecto á primeira e segunda avaliación, acadando un 76,5% que aproban todo e un 100% os 
que suspenden duas ou menos 

1º Bacharelato: 

ARTES: Melloran moito con respecto á primeira e segunda avaliación, acadando un 63,9% que aproban todo e 
un79% os que suspenden duas ou menos 

 

CIENCIAS: Melloran moito con respecto á primeira e segunda avaliación, acadando un 58,4% que aproban todo e 
un 85% os que suspenden duas ou menos 

2º de Bacharelato:Melloría moi evidente con repecto á 2ª avaliación, tanto na modalidade de artes como en 
ciencias, duplicando os resultados 

Formación profesional: Este curso titularon un total de 62 alumnos/as dos cales 8 son de ciclo medio e 54 
de ciclo superior. Por mor do COVID 19 34 alumnos/as  optaron por realizar a FCT en xuño, 10 en xullo-agosto e 
18 no vindeiro curso. 

Con respecto á FPBásica é de subliñar que este curso titularon os 9  alumnos (100%) e foron propostos todos 
para titular na ESO. 

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-19 

 

No terceiro punto da orde do día, sométese a votación o informe sobre o grao de cumprimento da PXA, 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 puderon ser levados a cabo. Apróbase por 
unanimidade. 

 

No cuarto punto da orde do día, o director dá lectura ao informe de convivencia do curso 2019/20 Apróbase 
por unanimidade. 

 

No 5º Punto da orde do día o director explica que a aprobación da renovación do plan de igualdade quedou 
posposta pola declaración do estado de alarma e a suspensión das clases, por esa razón se trae a este claustro. 
Apróbase por unanimidadee agradece a responsable de igualdade e a de diversidade o traballo realizado. Sometido 
a votación apróbase con un  voto en contra 

 

No 6º Punto da orde do día o director explica que a aprobación da renovación do plan lector tamén quedou 
posposta pola declaración do estado de alarma e a suspensión das clases, por esa razón se trae a este claustro. A 
gradece o traballo de actualización feito polo profesor Montaña. Sometido avotación, apróbase por unanimidade. 

 

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

 
a) Obras de verán: Reformas do baño de mulleres do pasillo das aulas C e pintados das aulas e valla exterior 

 
b) Implantación de novos estudios: Para o vindeiro curso está previsto implantar o curso de especialización: 

Fabricación intelixente destinado a alumnado que rematou o ciclo superior. 
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c) Nomeamento Coordinador da biblioteca: nomearase ao profesor Marcos Pereiras en substitución de José 
Pedrosa ao cal lle agradecemos o traballo desenvolto ata o momento. 
 

d) O director informa que os cartos que quedaron da loteria de 4º da ESO se gastarán en pagarlles as orlas 
ao alumnado e en actividades que se poidan levar a cabo o vindeiro curso. 
 

No apartado de rogos e preguntas, prodúcense as seguintes intervencións: 
 

 
A nai Mar Cerviño manifesta que sería bo que se unificasen os medios para comunicarse co alumnado en caso de 
ter que volver a educación a distancia.  
 
A nai Araceli prieto pregunta polas reclamacións feitas á materia de matemáticas na ESO. 

 
 

E non habendo máis asuntos que tratar, dáse por finalizado o Consello escolar ás 19:00 horas e redác-
tase esta acta para dar constancia dos acordos adoptados. 

Acordos 

1. Aprobación do grao de cumprimento da PXA do curso 2019-20 
2. Aprobación do informe de convivencia do curso 2019/20. 
3. Aprobación do Plan de igualdade 
4. Aprobación do Plan Lector 

Visto e prace moderador/a 

Xosé Euloxio Santos Leites 

O/A secretario/a 

Mercedes Couto García 

 


