
 
 

 

 

Acta de reunión 

Órgano convocado ACTA DA REUNIÓN DO CONSELLO ESCOLAR DO DÍA 

Lugar de reunión Mediante reunión virtual

Nº de reunión 3_2020/21 

Moderador/a Director: Xosé Euloxio Santos 

Secretario/a Secretaria: Mercedes Couto García

Propósito 1. Lectura e aprobación, se proceder, da acta anterior.
2. Toma de posesión de Rosa Martín Bejarano
3. Análise dos resultados da primeira avaliación
4. Dar conta expediente corrector
5. Informacións da 
6. Rogos e preguntas.

 

Asistentes DIRECTOR

SECRETARIA: Mercedes Couto García.

PROFESORADO:
Fernández Cortés, Mª Carmen

PAS

PAIS/NAIS:

ALUMNOS/AS: 

CONCELLO: 

Temas tratados 

No primeiro punto da orde do día, dáse lectura á acta do claustro do día 
servacións á mesma, apróbase por unanimidade.
 
No segundo punto da orde do día
tiago Ces, pola súa xubilación. 
 
No terceiro punto da orde do día, 
acadados polo alumnado da ESO e Bacharelato na 1ª avaliación, dos que cabe destacar:
 

1º ESO: O alumnado que aproba todo descenden 
suspende dúas ou menos  mantense en cifras similares (57,7%)

2º ESO: O alumnado que aproba todo aumenta 10 puntos (45,6%) respecto ao curso pasado e o alumnado 
que suspende dúas ou menos aumenta 7 puntos (65%

3º ESO:O alumnado que aproba todo é un 39%, o mellor resultado dos catro últimos cursos, en cambio os 
que suspende menos de dúas son o peor resultado dos tres últimos cursos

 4º ESO: O s que aproban todo (29,8%) representa o peor resultado dos últimos tr
resultado é achacable fundamentalmente ao grupo B xa que o A ten uns resultados excelentes.
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ACTA DA REUNIÓN DO CONSELLO ESCOLAR DO DÍA 22 DE DECEMBRO  DE 2020 

Mediante reunión virtual Ordinaria  Extraordinaria

Data 22-12-2020 Hora inicio 18:00 Hora remate

Director: Xosé Euloxio Santos Leites 

Secretaria: Mercedes Couto García 

Lectura e aprobación, se proceder, da acta anterior. 
Toma de posesión de Rosa Martín Bejarano 
Análise dos resultados da primeira avaliación 
Dar conta expediente corrector 
Informacións da situación derivada do COVID-19 
Rogos e preguntas. 

 

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

SECRETARIA: Mercedes Couto García. 

PROFESORADO: Montserrat Paz Núñez,Seara Escudero, Santos,,Magariños 
Fernández Cortés, Mª Carmen, Martín Bejarano, Rosa, 

PAS  

PAIS/NAIS:. Dotras Botas, Marta., Mº Mar Cerviño Escaneo 

ALUMNOS/AS: García Iglesias, Nicolás 

CONCELLO:  

punto da orde do día, dáse lectura á acta do claustro do día 13 de Outubro
servacións á mesma, apróbase por unanimidade. 

punto da orde do día toma posesión a profesora Rosa Martín Bejarano en substitución de Sa

punto da orde do día, No 2º punto da orde do día, o Director dá lectura e explica os resultados 
acadados polo alumnado da ESO e Bacharelato na 1ª avaliación, dos que cabe destacar:

1º ESO: O alumnado que aproba todo descenden 6 puntos respecto ao curso pasado (41,6%) o que 
suspende dúas ou menos  mantense en cifras similares (57,7%) 

2º ESO: O alumnado que aproba todo aumenta 10 puntos (45,6%) respecto ao curso pasado e o alumnado 
que suspende dúas ou menos aumenta 7 puntos (65%) 

3º ESO:O alumnado que aproba todo é un 39%, o mellor resultado dos catro últimos cursos, en cambio os 
que suspende menos de dúas son o peor resultado dos tres últimos cursos 

4º ESO: O s que aproban todo (29,8%) representa o peor resultado dos últimos tr
resultado é achacable fundamentalmente ao grupo B xa que o A ten uns resultados excelentes.
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Extraordinaria  Urxente  

Hora remate  19:00 

XEFE  ESTUDIOS: Anxo Rodríguez Rodríguez.Angel Suárez Ríos 

Magariños Rey, Mª Jesús, Garrido Vilariño, Xoán,      

Outubro e non habendo ob-

artín Bejarano en substitución de San-

No 2º punto da orde do día, o Director dá lectura e explica os resultados 
acadados polo alumnado da ESO e Bacharelato na 1ª avaliación, dos que cabe destacar: 

6 puntos respecto ao curso pasado (41,6%) o que 

2º ESO: O alumnado que aproba todo aumenta 10 puntos (45,6%) respecto ao curso pasado e o alumnado 

3º ESO:O alumnado que aproba todo é un 39%, o mellor resultado dos catro últimos cursos, en cambio os 

4º ESO: O s que aproban todo (29,8%) representa o peor resultado dos últimos tres cursos, pero este 
resultado é achacable fundamentalmente ao grupo B xa que o A ten uns resultados excelentes. 



 
 

 

 

FPB. En 1º curso son os resultados máis baixos dos tres últimos cursos, hai un absentismo moi elevado.

En 2º curso os resultados son similares 
alumnado que aproba tódolos módulos

 1º BACHARELATO ARTES: O alumnado que aproba todo (21%) e o que suspende dúas ou menos 
(52%) é similar ao curso pasado e é moi baixo.

1º BACHARELATO CIENCIAS: Mello
( 45,6 %) como os que suspenden menos de dú

2º BACHARELATO ARTES: Mellora o resultado dos catro últimos cursos, tanto os que aproban todo 
(34,7  %) como os que suspende

 2º BACHARELATO CIENCIAS: Mellora o resultado con respecto ao último curso, tanto os que aproban 
todo ( 32,2 %) como os que suspenden menos de dú

A continuación, faise un resumo dos titulados de FP no p

EDIFICACIÓN  E OBRA CIVIL: 7 titulados

ELECTRICIDADE: 31 titulados, con dúas matrículas de honra

INSTALACIÓN E MANTEMENTO:  9  titulados

FABRICACIÓN MECÁNICA:14 titulados

En total son 68 titulados  nesta convocatoria extraordinaria.

 
No Cuarto punto da orde do día, o Director informa 
Prevención polo acoso e ameazas a través do móv
violencia de xénero e resolto cunha expulsión de 3
demento xudicial. 
 
No quinto punto da orde do día o 
litécnico de Vigo:  nº de alumnos/as afectados/as, cursos en co
respectar a asignación de postos nas aulas, a importancia da actualización de faltas en Xade para a deter
nación de contactos estreitos. 
A nai, Marta Dotras, pregunta polos criterios para decidir quenes son contactos e
Nicolás pregunta pola desinfección das aulas, e o profesor Xoán Garrido fai fincapé na necesidade de pers
sitir nas medidas de hixiene. 
 
 

En rogos e preguntas non se producen intervencións.

. 

Acordos 

 

Visto e prace moderador/a 

Euloxio Santos Leites 
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FPB. En 1º curso son os resultados máis baixos dos tres últimos cursos, hai un absentismo moi elevado.

En 2º curso os resultados son similares aos do curso pasado  cunha melloría importante
dolos módulos 

1º BACHARELATO ARTES: O alumnado que aproba todo (21%) e o que suspende dúas ou menos 
(52%) é similar ao curso pasado e é moi baixo. 

1º BACHARELATO CIENCIAS: Mellora o resultado dos catro últimos cursos, tanto os que aproban todo 
omo os que suspenden menos de dúas materias (70,1  %) 

2º BACHARELATO ARTES: Mellora o resultado dos catro últimos cursos, tanto os que aproban todo 
%) como os que suspenden menos de dúas materias ( 62,6 %) 

2º BACHARELATO CIENCIAS: Mellora o resultado con respecto ao último curso, tanto os que aproban 
omo os que suspenden menos de dúas materias (56  %) 

A continuación, faise un resumo dos titulados de FP no presente trimestre: 

EDIFICACIÓN  E OBRA CIVIL: 7 titulados 

ELECTRICIDADE: 31 titulados, con dúas matrículas de honra 

INSTALACIÓN E MANTEMENTO:  9  titulados 

FABRICACIÓN MECÁNICA:14 titulados 

n 68 titulados  nesta convocatoria extraordinaria. 

punto da orde do día, o Director informa do expediente corrector aberto 
acoso e ameazas a través do móvil a unha compañeira de clase. Foi aplicado o protocolo de 

violencia de xénero e resolto cunha expulsión de 30 días de asistencia á clase.Está aberto ademáis un proc

do día o Director informa sobre a situación da pandemia a día de hoxe no IES P
s/as afectados/as, cursos en corentena, medidas de prevención, necesidade de 

respectar a asignación de postos nas aulas, a importancia da actualización de faltas en Xade para a deter

pregunta polos criterios para decidir quenes son contactos estreitos dun caso positivo.
Nicolás pregunta pola desinfección das aulas, e o profesor Xoán Garrido fai fincapé na necesidade de pers

non se producen intervencións. 

O/A secretario/a 

Mercedes Couto García 
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FPB. En 1º curso son os resultados máis baixos dos tres últimos cursos, hai un absentismo moi elevado. 

aos do curso pasado  cunha melloría importante (45%) do 

1º BACHARELATO ARTES: O alumnado que aproba todo (21%) e o que suspende dúas ou menos 

ra o resultado dos catro últimos cursos, tanto os que aproban todo 

2º BACHARELATO ARTES: Mellora o resultado dos catro últimos cursos, tanto os que aproban todo 

2º BACHARELATO CIENCIAS: Mellora o resultado con respecto ao último curso, tanto os que aproban 

do expediente corrector aberto a un alumno de CS de 
il a unha compañeira de clase. Foi aplicado o protocolo de 

Está aberto ademáis un proce-

Director informa sobre a situación da pandemia a día de hoxe no IES Po-
medidas de prevención, necesidade de 

respectar a asignación de postos nas aulas, a importancia da actualización de faltas en Xade para a determi-

streitos dun caso positivo. 
Nicolás pregunta pola desinfección das aulas, e o profesor Xoán Garrido fai fincapé na necesidade de persi-

 


