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1. ANÁLISE DO CONTEXTO 

1.1. RESUMO HISTÓRICO 

Aínda que na ubicación actual o centro inaugurouse no ano 1968, as oríxes do centro hai 

que buscalas moito máis atrás: 

 

• 1930: Escuela Elemental del Trabajo, que é a orixe do noso Instituto Politécnico. 

• 1944: Orientación Profesional y Aprendizaje: formación de Maestro Industrial ou 

Contramaestre, con plans de estudos idénticos ós que se cursan nas Escuelas 

Elementales de Trabajo de Madrid e de Gijón. Formación de obreiro especialista 

mecánico (axustador, torneiro e fresador) e electricista (montador, instalador e 

bobinador) en dous cursos. 

• 1955: Dítase a lei de Formación Profesional Industrial (20 de Xullo de 1955), e 

regulaméntase a creación das "Juntas Locales de Formación Profesional" 

• 1968: terminación do centro “Escuela de Maestría Industrial” cunha capacidade de 

500 alumnos e alumnas. Implántanse os estudos de Mestría nas ramas de Mecánica 

e Electricidade. 

• 1970: comézase a desenvolver o que en adiante se coñecerá como Formación 

Profesional, que queda establecida en dous graos: a Formación Profesional de 1º 

grao (FP1) que se estrutura en dous cursos, e que na Escuela de Maestría se 

superpoñen ás ensinanzas que existían en Oficialía, de xeito que se van substituíndo 

os cursos de 1º, 2º e 3º polos de FP1 e a continuación polos de FP2, que quedou 

estruturado na Escola en tres cursos, xa que se optou polas ensinanzas de réxime 

especializado e non polas de réxime xeral, que tiñan un curso de adaptación entre 

FP1 e FP2, e a continuación unha FP2 de dous anos. 

• A Escuela de Maestría Industrial transformou o seu nome en «Centro Nacional de 

Formación Profesional de 1º y 2º Grado» para adecualo ás ensinanzas que nel se 

impartían. 

• 1974-1980: Os PNN, o Profesorado No Numerario, que é a tradución que 

corresponde ás siglas anteriores, formaron, no Centro e na etapa, un grupo 

dinamizador de primeira orde. 

• Anos 90: Aprobación da LOXSE e introdución do centro das ensinanzas da ESO e  

os Bacharelatos. 

• 2018: Conmemoración dos 50 anos de ubicación na localización actual 

 

 

1.2. SITUACIÓN XEOGRÁFICA, SOCIOECONÓMICA E CULTURAL DA CONTORNA 

A rúa Torrecedeira, onde radica o centro, está situada en pleno centro urbano de Vigo. 
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Emprazado ao lado da Escola Universitaria de Enxeñería Industrial e ao carón da Escola de 

Estudos Empresariais. 

 

 

 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO 

A procedencia do alumnado depende da etapa educativa. 

O alumnado de menor idade do Ensino Secundario Obrigatorio procede das rúas  máis 

cercanas ao centro dado que non se dispón de autobús escolar e acoden xeralmente a pe, 

maioritariamente dos centros de Primaria adscritos (CEIP Emilia Pardo Bazán e CEIP 

Ramón y Cajal). 

O alumnado da formación Profesional Básica procede de zonas cercanas sendo xeralmente 

do interior da cidade. 

Os/as alumnos/as de Bacharelato proceden tanto da cidade coma da bisbarra, sendo 

significativa a afluencia de alumnos doutras comarcas no bacharelato de modalidade de 

Artes Plásticas dado que este é o único centro que imparte esta modalidade en Vigo, 
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 O alumnado de ciclos, tanto medios coma superiores, procede de toda a área 

metropolitana de Vigo, compaxinando moitos/as deles/as os estudos coa vida laboral, sobre 

todo nos ciclos en réxime de persoas adultas. 

1.4. CONTORNA SOCIOLINGÜÍSTICA DO CENTRO 

 

É habitual escoitar o galego nas rúas e establecementos do barrio, mais case 

sempre falado por axentes que, aínda que non operen como modelo lingüístico de 

referencia a imitar polos estudantes, permítenlles asimilar o idioma galego de maneira 

inconsciente e dotalos de competencias latentes que se poden e deben consolidar e ampliar 

ao longo do ensino secundario. 

As asociacións e institucións da cidade - igrexa, centro de saúde, asociacións veciñais, 

clubs deportivos, centro cívico, bibliotecas, pavillóns deportivos.. . etc., non axudan á 

visibilización do idioma na súa práctica lingüística e, polo tanto, non inciden na ampliación 

dos contextos de uso oral habitual da lingua galega polo alumnado do centro. 

Non se atopa na cidade unha actitude hostil cara o idioma, aínda que cando a lingua familiar 

é o galego a súa transmisión parece interromperse dunha xeración a outra. 

 

 

2. PRINCIPIOS, VALORES E SINAIS DE IDENTIDADE 

 

O centro, dado o seu carácter público, réxese polo principio de neutralidade ideolóxica, de 

maneira que renuncia a todo tipo de adoutrinamento, sectarismo e proselitismo, aínda que 

se declara esencialmente respectuoso coas ideas da Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos.  

Toda a actividade do Instituto irá encamiñada á con secución dos seguintes fins: 

O pleno desenvolvemento da personalidade do alumnado. 

A formación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais e no exercicio da tolerancia 

e da liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia. 

A adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, así como de coñecementos 

científicos, técnicos, humanísticos, históricos e estéticos. 

A capacitación para o exercicio de actividades profesionais fomentando unha producción e 

hábitos de consumo responsables. 

A preparación para participar activamente na vida social e cultural. 

A formación para a paz,  a xustiza, a cooperación e solidariedade entre os pobos. 
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Establecer un marco de convivencia baseado nas normas de organización e funcionamento 

que permita a tódolos membros da comunidade escolar facer uso dos seus dereitos sen 

esquecer as súas obrigas. 

A actividade educativa desenvolverase atendendo ós seguintes principios: 

a. A formación personalizada, que propicie unha educación integral en 

coñecementos, destrezas e valores morais do alumnado en todos os ámbitos da 

vida, persoal, familiar, social e profesional. 

b. A participación e colaboración das nais, pais, titoras ou titores para contribuír á 

mellor consecución dos obxectivos educativos, a través da ANPA. 

c. A efectiva igualdade de dereitos entre os sexos e o s  x é n e r o s  a s í  c o m o  o 

rexeitamento a todo tipo de discriminación por orientación sexual, identidade de 

xénero ou modelo familiar e o respecto a todas as culturas e a reducción das 

desigualdades. 

d. O desenvolvemento das capacidades creativas. 

e. O fomento dos hábitos de comportamento democrático. 

f. A autonomía pedagóxica dos centros dentro dos límites establecidos polas leis, 

así como a actividade investigadora do profesorado a partir da práctica docente. 

g. A atención psicopedagóxica e a orientación educativa e profesional. 

h. A metodoloxía activa que asegure a participación do alumnado nos procesos de 

ensinanza e aprendizaxe. 

i. A avaliación dos procesos de ensinanza e aprendizaxe, dos centros docentes e 

dos diversos elementos do sistema. 

j. A relación coa contorna social, económico e cultural. 

k. A formación no respecto e defensa do medio ambiente. 

No ámbito pedagóxico, as actuacións irán encamiñada s a: 

a. Seleccionar os contidos curriculares que sexan realmente de interese e funcionais 

para o alumnado, procurando inserir a acción educativa dentro do seu contexto 

sociocultural. 

b. Proporcionar aos alumnos e ás alumnas os instrumentos de análise científica e 

fomentar a capacidade de observación e de crítica, así como a adquisición de 

hábitos de traballo intelectual. 

c. Tentar de buscar as técnicas máis apropiadas para favorecer a motivación e a 

actividade eficaz do alumnado. 

d. Facer da avaliación, tanto por parte do profesorado como dos alumnos e das 

alumnas, unha verdadeira análise de todo o proceso educativo en xeral, así mesmo, 

facer da avaliación un instrumento de motivación e autoestima. 
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e. Impulsar a acción titorial individualizada e en grupo como algo esencial na 

orientación educativa e profesional, así como as diversificacións e adaptacións 

curriculares para aquel alumnado que precise delas. 

f. Potenciar un réxime de coeducación no que non se produza ningún tipo de 

discriminación evitando os comportamentos e os contidos sexistas así como os 

estereotipos por razón de orientación sexual, de identidade de xénero e de modelo 

familiar. 

g. Estimular a expresión crítica como forma de mellorar o ámbito inmediato e mesmo a 

sociedade. 

 

O obxectivo fundamental do centro é o exercicio da educación entendida como un proceso 

de maduración humana, que estimule o interese polo estudo e o espírito de superación, e 

que fomente a integración social e a realización individual, tanto intelectual como laboral do 

alumnado. Polo tanto, debemos educar na responsabilidade e entender a dignidade humana 

como un valor guía que permita elaborar un modelo de vida que facilite niveis de felicidade 

persoal e o exercicio dunha cidadanía comprometida. 

 

O noso alumnado debe ser quen de ser responsable nas súas tarefas, para deste xeito, 

poder integrarse con menos dificultade no mundo adulto. Tamén é básico que o alumnado 

aprenda a ser consciente da importancia de ter coidado do corpo e das repercusións 

negativas que ten para a vida diaria a despreocupación da propia saúde. 

 

É importante tamén que o alumnado teña moi presente o concepto de civismo,  e que o 

aplique no seu día a día, xa sexa na relación con outras persoas ou no respecto que lle 

debe ter ao medio ambiente, de xeito que participen na sociedade tratando de mellorala.  

 

Outro aspecto a destacar é o do respecto, e polo tanto o noso alumnado debe respectarse a 

si mesmo e aos demais, xa que deste xeito tamén será respectado. Debe ter moi claro que 

as diferenzas entre persoas deben ser sempre respectadas, xa que ofrecen múltiples 

ensinanzas e axudan á formación das persoas. 

 

O noso centro manifesta o seu respecto polo uso das dúas linguas oficiais en Galicia, 

dándolle prioridade ao galego na vida administrativa, nas relacións coa comunidade e no 

labor académico, a partir das pautas fixadas pola administración educativa, (lingua de 

aprendizaxe, de documentación interna do centro e co exterior , de celebración dos 

claustros, de relación coas familias…), como medio máis eficaz de lograr a igualdade real 

entre as dúas linguas, e de contribuír dese xeito á súa normalización. 
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Por último, debe destacarse a importancia de saber situarse no lugar das outras persoas. Se 

o alumnado é capaz de conseguir entender as emocións dos demais e de conseguir 

aprender a reprimir as súas propias reaccións negativas, será tamén capaz de manter unha 

boa convivencia, a cal axudará a que a vida diaria sexa máis fácil.  

 

Polo tanto, desde os diferentes departamentos didácticos e a través das materias debemos 

lle transmitir unha serie de valores ao noso alumnado para que os apliquen na súa vida 

diaria. Entre outros valores, poderían traballarse os seguintes: 

 

Aprender a ser responsable . Explicar as responsabilidades que debe aprender a adquirir o 

alumnado para poder formarse máis axeitadamente como persoas: 

a. Responsabilidade consigo mesmo. 

b. Responsabilidade coas tarefas a desenvolver. 

c. Responsabilidade no consumo. 

d. Responsabilidade coa sociedade. 

 Aprender a ser respectuoso/a . Achegar información, reflexión e debate acerca dos catro 

ámbitos nos que debemos aplicar o respecto se queremos conseguir unha convivencia 

equilibrada: 

a. Aprender a ser respectuoso/a consigo mesmo/a. 

b. Aprender a ser respectuoso/a cos demais. 

c. Aprender a ser respectuoso/a. 

d. Aprender a ser respectuoso/a coa diferenza e coa diversidade. 

Aprender a empatizar . Explicar a necesidade de ser capaces de entender os demais, de 

poñernos no seu lugar, para así , fortalecer as relacións humanas, fomentar a comunicación 

entre as persoas e mellorar a sociedade. Poderían tratarse os seguintes temas: 

a. Sensibilidade cos demais. 

b. Solidariedade e cooperación. 

c. A amizade. 

d. Civismo. 

Aprender a autorregularse. Explicar a importancia do autocoñecemento. Se o alumnado se 

coñece a si mesmo será capaz de controlar os seus impulsos negativos e poderá afrontar as 

contrariedades cunha actitude máis positiva. Os puntos a traballar serían: 

a. Autocoñecemento. 

b. Autocontrol das emocións. 

c. Aceptación das normas. 

d. Alegría e optimismo 

e. Valoración positiva da diversidade humana. 
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3. O CENTRO 

 

3.1. INSTALACIÓNS 

 

O Instituto conta aproximadamente cunha superficie de 11.000 metros cadrados. Este 

espazo está distribuído da seguinte maneira: 

  

o Familia P. de Edificación e Obra Civil          970 m2 

o Familia P. Electricidade      1.300 m2 

o Familia P. Fabricación Mecánica     1.280 m2 

o Familia P. Mantemento e Servicios a Producción   1.390 m2 

 

O resto distribúese nos seguintes espazos: 

23 aulas para impartir materias non prácticas 

o 1 laboratorio de Física e Química 

o 1 laboratorio de Ciencias 

o 1 aula de Debuxo Técnico 

o 1 aula de Informática 

o 1 aula de Debuxo artístico 

o 1 aula de imaxe 

o 1 aula T.E.G. e Plástica 

o 1 aula de Plástica E.S.O. 

o 1 biblioteca 

o 1 aula de Tecnoloxía da E.S.O. 

o 1 aula de Tecnoloxía de Bacharelato 

o 1 aula de Música 

o 1 aula Taller para o Bacharelato Artístico 

o 1 ximnasio 

o 1 patio de 21,3x40m 

o 1 paraninfo 242 prazas 

o 1departamento compartido entre Ciencias Naturais, Matemáticas, Física e 

Química 

o 1 departamento compartido entre materias comúns  

o 1 departamento de Debuxo 

o 1 departamento de Tecnoloxía e Fol 
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o 1 departamento de orientación 

o 4 despachos para atender os alumnos/as con necesidades educativas 

especiais  

o 2 pequenas salas de recepción de país/nais 

o 1 local para a Asociación de Nais e Pais de alumnos/as (ANPA) 

o despachos (Dirección, Xefatura de Estudos, Vicedirección, Secretaría e 

Administración) 

o 2 salas de Profesores/as 

o 2 arquivos 

o 1 cafetería 

 

3.2. HORARIOS XERAIS DO CENTRO 

 

As actividades lectivas do IES Politécnico inícianse a 8:10 da mañá e o centro xa non pecha 

ata as 10:10 da noite. Os horarios lectivos das distintas ensinanzas son: 

ESO, Bacharelato de mañá 

 

Todos os días en sesión de mañá 

1ª Sesión 9,00- 9,50 

2ª Sesión 9,50-10,40 

3ª Sesión 10,40-11,30 

Recreo 11,30-12,00 

4º Sesión 12,00-12,50 

5ª Sesión 12,50-13,40 

6ª Sesión 13,40-14,30 

 

Os días necesarios en sesións de tarde 

7ª Sesión 16- 16,50 

8ª Sesión 16,50-17,40 

9ª Sesión 17,40-18,30 

 

 

Ciclos Formativos de réxime ordinario e FPB de mañá 
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Nos ciclos formativos e no FPB de mañá por necesidades educativas, 

establecese un horario diúrno continuo. 

1ª Sesión 8,10- 9,00 

2ª Sesión 9,00- 9,50 

3ª Sesión 9,50-10,40 

4ª Sesión 10,40-11,30 

Recreo 11,30-12,00 

5º Sesión 12,00-12,50 

6ª Sesión 12,50-13,40 

7ª Sesión 13,40-14,30 

8ª Sesión 14,30-14,50 (*) 

 

(*) Esta 8ª sesión e sempre continuación da materia da 7ª sesión, e repítese dous 

días a semana 

 

Bacharelato vespertino, Bacharelato adultos, Ciclos Formativos adultos de 

tarde 

1ª Sesión 16,00- 16,50 

2ª Sesión 16,50-17,40 

3ª Sesión 17,40-18,30 

4ª Sesión 18,30-19,20 

Recreo 19,20-19,40 

5ª Sesión 19,40-20,30 

6ª Sesión 20,30-21,20 

7ªSesión 21,20-22,10 

 

3.3. OFERTA EDUCATIVA, ÁREA DE INFLUENCIA E CENTROS ADSCRITOS 

 

No Politécnico conviven multitude de ensinanzas con alumnado de diferentes idades, 

procedencia e clases sociais, que conviven nunha zona tranquila, sen conflitos relevantes, 

aínda que unha parte do noso alumnado da secundaria pertence a familias con niveis socio-

laborais e económicos ben variados. 

O Centro ten adscritos os centros de primaria: CEIP EMILIA PARDO BAZÁN e CEIP 

RAMÓN Y CAJAL. 
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O Instituto Politécnico acolle na actualidade os seguintes grupos de alumnos/as e 

modalidades de ensino: 

ESO  E  BACHARELATO  
 

� 2 grupos  de 1º de ESO 

� 2 grupos  de 2º de ESO 

� 2 grupos  de 3º de ESO 

� 2 grupos  de 4º de ESO 

� 2 grupos de PMAR (2º,3º ESO) 

 

� 2 grupos de 1º de Bacharelato  Científico-Tecnolóxico (ordinario) 

� 2 grupos de 2º de Bacharelato  Científico-Tecnolóxico (ordinario) 

� 3 grupos de 1º de Bacharelato  Artes Plásticas, deseño e imaxe (ordinario) 

� 3 grupos de 2º de Bacharelato  Artes Plásticas, deseño e imaxe (ordinario) 

� 1 grupo de 1º de Bacharelato  Artes Plásticas, deseño e imaxe (vespertino) 

� 1 grupo de 2º de Bacharelato  Artes Plásticas, deseño e imaxe (vespertino) 

� 1 grupo de 1º de Bacharelato  Científico-Tecnolóxico (adultos) 

� 1 grupo de 2º de Bacharelato  Científico-Tecnolóxico (adultos) 

� 1 grupo de 1º de Bacharelato  Artes Plásticas, deseño e imaxe (adultos) 

� 1 grupos de 1º de Bacharelato  Artes Plásticas, deseño e imaxe (adultos) 

� 1 grupos de Educación Secundaria de Adultos (ESA) en cada cuadrimestre. 

 

EDIFICACIÓN  E  OBRA  CIVIL  
 

� Ciclo Superior de Proxecto de edificación. (ordinario e adultos)  

� Ciclo Superior de Proxectos obra civil. (adultos)  

 

ELECTRICIDADE  E  ELECTRÓNICA  
 

� Ciclo Medio de Equipos e Instalacións Eléctricas e Automáticas. (ordinario e 

adultos) 

� Ciclo Superior de Automatización e Robótica Industrial. (ordinario e adultos) 

� Ciclo Superior de Sistemas Eléctricos e Automatizados. (ordinario e adultos) 

� Ciclo FP Básica de electricidade-electrónica 
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FABRICACIÓN  MECÁNICA  
 

� Ciclo Medio de Mecanizado. (ordinario e adultos)   

� Ciclo Superior de Programación en Fabricación Mecánica. (ordinario e adultos) 

 

MANTEMENTO  E  SERVICIOS  Á  PRODUCCIÓN   
 

� Ciclo Medio de Mantemento Electromecánico (ordinario) 

� Ciclo Superior de Mecatrónica Industrial (ordinario) 

� Ciclo Superior de Prevencoión Riscos Profesionais (ordinario) Título LOXSE 

� Ciclo Medio de Mantemento Electromecánico en modalidade Dual en convenio 

coa empresa Benteler 

� Ciclo Superior de Mecatrónica Industrial en modalidade dual en convenio coa 

empresa Benteler 

 

3.4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Con estas actividades reforzarase a formación do alumnado e suporán unha motivación 

para o mesmo.  

Cada curso incluiranse na programación xeral anual, o plan de actividades complementarias 

e extraescolares elaborado pola xefa do departamento de actividades (Vicedirectora), a 

continuación debe ser aprobado polo consello escolar, e recollerase na memoria final de 

cada curso.  

Cada trimestre, farase unha actualización do programa de actividades que será aprobado 

polo consello escolar. 

O alumnado poderá facer propostas por medio da Xunta de Codelegados/as.  

A súa organización recaerá nos respectivos departamentos didácticos, baixo a coordinación 

da Vicedirección. Os departamentos deberán propoñelas ao comezo de cada curso escolar 

utilizando o impreso que estableza o consello escolar. Unha vez aprobadas polo consello 

escolar, o equipo directivo deberá informar a toda a comunidade educativa o antes posible 

antes de cada avaliación. 

As actividades que se fagan fóra do centro contarán coa autorización dos pais, das nais 

ou dos/as titores/as legais, no caso de ser menores de idade. 
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3.5. PLAN DE AVALIACIÓN DO CENTRO 

 
4. OBXECTIVOS 

Obxectivo1: Coordinar o desenvolvimento dos procesos de ensinanza e aprendizaxe. Mellorar os 
resultados académicos 

Acción 1 

Fomentar a formación e innovación do profesorado 

Temporalización 

1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Indicador Profesorado implicado en actividades formativas 

Responsables Equipo directivo 

Recursos e 
materiais 

Medios TIC do centro 

Acción 2 

Potenciar a coordinación didáctica dos distintos departamentos 

Temporalización 

1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Indicador Acordos adoptados pola CCP 

Responsables Equipo directivo  e CCP 

Recursos e 
materiais 

 

 

Obxectivo2: Mellorar a proxección exterior do centro 

Acción 1 

Difusión da información relativa ao centro nas redes sociais 

Temporalización 

1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Indicador Nº de visitas , consultas e demandas de información 

Responsables Coordinador das TIC 

Recursos e 
materiais 

Os medios informáticos dos que dispón o centro 

Acción 2 

Intensificar as relacións cos medios de comunicación da zona 

Temporalización 

1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Indicador Número de impactos na prensa diaria e especializada 

Responsables Equipo directivo  

Recursos e 
materiais 

 

 

Obxectivo3 : Administrar e xestionar a convivencia, a participación e os recursos a través da 
organización e funcionamento 

Acción 1 

Potenciar as medidas preventivas e de mellora do clima do centro 

Temporalización 

1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Indicador Profesorado implicado  no equipo de convivencia 

Responsables Departamento de orientación-Equipo directivo 
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Recursos e 
materiais 

Normas de convivencia  

Acción 2 

Creación dun equipo mediador de conflitos 

Temporalización 

1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Indicador Alumnado implicado no equipo (>10) 

Responsables Equipo directivo e equipo específico 

Recursos e 
materiais 

Alumnado formado a través do contrato progrma na xestión de conflitos 

 

Obxectivo4: Fomentar e mellorar as relacións coa contorna, colaborar coas familias e outras 
institucións e organismos 

Acción 1 

Colaborar cos colexios adscritos para o desenvolvimento de actividades 

Temporalización 

1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Indicador Nº de actividades realizadas en común 

Responsables Departamento de orientación-Equipo directivo 

Recursos e 
materiais 

Os propios do centro: salón de actos…. 

Acción 2 

Implicar as institucións do entorno: concello e outros servizos 

Temporalización 

1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Indicador Número de actividades desenvolvidas en conxunto 

Responsables Equipo directivo  

Recursos e 
materiais 

Os propios do centro e os facilitados por esas institucións 

 
Obxectivo5: Desenvolver os procesos de formación en centros e proxectos de innovación 

Acción 1 

Desenvolver proxectos de formación en centros: PFPP e PFPFP 

Temporalización 

1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Indicador Número de plans de formación desenvoltos 

Responsables Equipo directivo departamentos didácticos 

Recursos e 
materiais 

Profesorado e dotación dos departamentos didácticos 

Acción 2 

Desenvolver proxectos de innovación tecnolóxica 

Temporalización 

1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Indicador Proxectos de innovación desenvoltos e profesorado participante neles 

Responsables Equipo directivo e profesorado 

Recursos e 
materiais 

Os propios dos departamentos técnicos e financiación específica obtida 
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Obxectivo 6: Intensificar a participación do alumnado en concursos e certamens 

Acción 1 

Trasladar información e fomentar a participación do alumnado e profesorado 

Temporalización 

1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Indicador Alumnado  e profesorado participante  

Responsables Departamentos didácticos- Equipo directivo 

Recursos e 
materiais 

Os propios do centro e recursos e premios conseguidos 

Acción 2 

Recoñecimento ao alumnado e profesorado participante 

Temporalización 

1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Indicador Nº e calidade dos concursos nos que se participa 

Responsables Equipo directivo e departamentos didácticos 

Recursos e 
materiais 

Os propios do centro 

 
 

Obxectivo7: Favorecer a mobilidade do alumnado e o profesorado a outros paises 

Acción 1 

Participación no programa ERASMUS + ou equivalentes 

Temporalización 

1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Indicador 
Número de mobilidades realizadas 
Alumnado e profesorado recibido 

Responsables Coordinador Proxectos europeos-Equipo directivo 

Recursos e 
materiais 

Subvencións xestionadas 

Acción 2 

Promover os intercambios do alumnado con outros paises 

Temporalización 

1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Indicador Intercambios realizados 

Responsables Vicedirección e departamentos implicados 

Recursos e 
materiais 

Os propios do centro e subvencións obtidas de diversos programas 

 
 
5. ESTRUTURA ORGANIZATIVA 

 

5.1. ÓGANOS DE GOBERNO UNIPERSOAIS 

O EQUIPO DIRECTIVO 

Está encargado de coordinar a actividade xeral do centro. A súa composición aparecerá 

na web do centro. Está constituído polos seguintes órganos unipersoais:  

• Director ou directora: ostenta a representación oficial do instituto, dirixe e coordina 
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todas as actividades, visa as certificacións e documentos oficiais, executa os acordos 

dos órganos colexiados no ámbito da súa competencia e cumpre e fai cumprir as leis 

e demais disposicións vixentes. 

• Vicedirector ou vicedirectora: substitúe o/a Director/a en caso de ausencia ou 

enfermidade, organiza os actos académicos e coordina a realización das actividades 

complementarias e extraescolares (segundo as directrices do Consello Escolar). 

• Xefe o xefa de Estudos: coordina o persoal docente en todo o relativo ó réxime 

académico, elabora os horarios académicos e coordina e supervisa todas as 

actividades académicas relativas ás ensinanzas de ESO e Bacharelatos, tanto en 

réxime ordinario coma de adultos. 

• Xefe o xefa de Estudos de Adultos: con iguais atribucións e funcións pero orientadas 

ós ciclos formativos. 

• Secretario/a: ordena o réxime económico e administrativo do instituto. 

 

5.2. ÓRGANOS COLEXIADOS 

1. CLAUSTRO DE PROFESORES E PROFESORAS 

O Claustro do profesorado terá as seguintes competencias: 

• Formular ao equipo directivo e ao Consello Escolar propostas para a elaboración dos 

proxectos do centro e da programación xeral anual. 

• Aprobar e avaliar a concreción do currículo e todos os aspectos educativos dos 

proxectos e da programación xeral anual. 

• Fixar os criterios referentes á orientación, titoría, avaliación e recuperación do 

alumnado. 

• Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da investigación pedagóxica e 

na formación do profesorado do centro. 

• Elixir os seus representantes no Consello Escolar do centro e participar na selección 

do director ou directora nos termos establecidos pola normativa vixente. 

• Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polos 

candidatos, mediante un debate público. 

• Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento 

escolar e os resultados das avaliacións internas e externas nas que participe o 

centro. 

• Informar das normas de organización e funcionamento do centro. 

• Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e a imposición de sancións e velar 

por que estas se ateñan á normativa vixente. 

• Propor medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro. 
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• Outras que poidan ser atribuídas pola Administración educativa. 

Reunirase preceptivamente en sesión ordinaria unha vez por trimestre e sempre que o 

convoque a súa presidencia ou o solicite un terzo, polo menos, dos seus membros. En todo 

caso reunirase ó inicio e ó remate de curso. 

2. CONSELLO ESCOLAR 

O consello escolar do centro estará formado por. 

- O Director/a que será o presidente/a. 

- O Xefe ou xefa de estudios de diúrno e o xefe o xefa de estudios de nocturno. 

- Un representante do concello de Vigo 

- Sete profesores/as elixidos polo claustro 

- Tres representantes dos pais/nais do alumnado. 

- Un ou unha representante do persoal de administración e servizos. 

- O secretario ou secretaria do centro 

As súas funcións son as recollidas no artigo 127 da LOMCE 

No seo do consello escolar creánse as seguintes comisións: 

- Comisión económica: formada polo director /a, o secretario/a, un profesor/a,un 

alumno/a e un pai ou nai, elixidos por cada un dos sectores. 

- Comisión de convivencia: formada polo director /a, o secretario/a,o xefe ou xefa 

de estudios, a Orientadora un profesor/a,un alumno/a e un pai ou nai, elixidos por 

cada un dos sectores e a titora LGTBQ+. 

 

5.3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

A. CCP 

Segundo o artigo 77 do Decreto 324/1996, nos institutos de educación secundaria 

existirá unha comisión de coordinación pedagóxica que estará integrada polo director 

ou directora, que desempeñará a súa presidencia, o xefe ou xefa de estudos e, se for 

o caso, o xefe ou xefa de estudos de nocturno, as xefaturas de departamento, a 

persoa encargada da coordinación do equipo de normalización lingüística, o 

profesorado de apoio ao alumnado con necesidades educativas especiais e, se for 

caso, a persoa responsable da coordinación de formación en centros de traballo. 

Actuará como secretario ou secretaria un membro da comisión, designado pola 

dirección, oídos os restantes membros. 

As súas funcións fundamentais son elaborar propostas ó claustro sobre o proxecto 

curricular e educativo do centro, así como facerlle un seguimento ós mesmos; 

establecer as directrices xerais para a elaboración das programacións didácticas dos 

departamentos, do plano de orientación académica e profesional, do plano de acción 

titorial, así como das adaptacións curriculares e dos programas de diversificación 
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curricular. 

 

 

B. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

A actividade deste Departamento abrangue a todo o alumnado matriculado no centro. 

Formarán parte do mesmo a Xefatura do Departamento, o profesorado de apoio para 

atención ó alumnado con necesidades educativas especiais e un titor ou unha titora por 

cada un dos cursos que compoñen as etapas educativas que se imparten no instituto. 

Asimesmo, formará parte un profesor ou unha profesora que imparta na área de 

Formación e Orientación Laboral por designación da Dirección, oída a Comisión de 

Coordinación Pedagóxica, que recaerá na persoa docente encargada da orientación 

profesional no departamento de FOL, ou no xefe ou xefa de departamento no suposto de 

que non estea nomeado ningún profesor ou profesora como orientador profesional. 

O Xefe ou xefa do Departamento actuará baixo a dependencia directa da xefatura de 

estudos e en estreita colaboración co equipo directivo, xefaturas de departamento e 

profesorado titor. A súa función fundamental será a de elaborar e impulsar propostas de 

orientación e reforzo educativo, así como un plano de acción titorial. O alumnado será 

atendido no seu horario lectivo coa recomendación expresa dos titores e das titoras, 

profesorado ou cargos directivos, mediante cita previa; tamén recibirá as nais e pais que 

o desexaren. As informacións obtidas serán de carácter confidencial. 

 

C. EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

Estará constituído por tres membros do profesorado (propostos pola comisión de 

coordinación pedagóxica), tres membros do alumnado (propostos pola xunta de 

codelegados/as) e un membro do persoal non docente (por proposta dos mesmos). A 

coordinación levaraa un profesor ou profesora nomeado pola Dirección por proposta 

dos compoñentes do equipo. As súas funcións primordiais serán: presentar a través do 

claustro propostas para a fixación dos obxectivos de normalización lingüística que se 

incluirán no proxecto educativo do centro e artellar toda as medidas necesarias para 

potenciar o uso da lingua galega nas actividades do centro. Elaborará un Plano Anual 

de Normalización Lingüística que se incluirá como anexo ao Proxecto Educativo de 

Centro. 

D. EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

A Xefatura do Departamento correspondelle á Vicedirección e formará tamén parte do 

mesmo, se existir, o profesorado encargado da biblioteca e para cada actividade 

concreta o profesorado e alumnado responsable da mesma. A súa función esencial será 
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a de promover, organizar e facilitar as actividades complementarias e extraescolares. 

 

E. EQUIPO DE BIBLIOTECA 

 

A dirección do centro designará a unha persoa como responsable da biblioteca escolar 

por un período mínimo de dous anos, que actuará baixo a coordinación da xefatura de 

estudos,e cuxas funcións serán as recollidas no artigo 10 da orde de 17 de xullo de 

2007. 

A persoa responsable da biblioteca integrarase na CCP. 

Crearase asimesmo un equipo de apoio a biblioteca formado por profesorado do centro 

dos distintos ciclos, etapas ou departamentos existentes para garantir o seu carácter 

interdisciplinario. 

 

 

F. EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DAS TIC 

 

A dirección do centro designará a unha persoa como responsable das TIC por un 

período mínimo de dous anos, que actuará baixo a coordinación da xefatura de estudos,  

Crearase asimesmo un equipo de apoio as TIC formado por profesorado do centro dos 

distintos ciclos, etapas ou departamentos existentes para garantir o seu carácter 

interdisciplinario. 

 

 

G. COORDINADOR/A DA FCT 

A coordinación de formación en centros de traballo regulará os titores e as titoras de 

ciclos formativos ou programas de iniciativa profesional naqueles aspectos que lle son 

propios, para o que manterá as reunións periódicas necesarias con todos. 

A persoa encargada da coordinación de formación será designada polo director ou 

directora, preferentemente entre o profesorado técnico e PES de formación profesional, 

ou de tecnoloxía con destino definitivo no centro, por proposta do xefe ou xefa de 

estudos, oídos os titores e titoras do alumnado de ciclos formativos. As atribucións que 

lle son propias son as seguintes: 

- Supervisar e dirixir os programas das FCT. 

- Encargarse, por delegación da dirección do centro, das relacións coas empresas 

ou institucións que poidan estar interesadas no programa. 
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- Controlar, supervisar e valorar as actividades levadas a cabo polas persoas 

responsables da titoría dos ciclos formativos. 

- Elaborar os convenios de colaboración. 

- Difundir o programa formativo a nivel interno e externo. 

- Procurar e seleccionar empresas co apoio do profesorado-titor, e tramitar toda a 

documentación relativa ás axudas económicas que proceda respecto da FCT, a 

través da dirección do centro. 

- Asemade calquera outra función que a Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria estableza na súa normativa específica. 

H. COORDINADOR/A DE PROGRAMAS EUROPEOS. 

 

O IES Politécnico aposta decididamente polos Proxectos Europeos. Constitúen unha 

poderosa ferramenta para mellorar a calidade dos centros educativos, promovendo 

asociacións escolares de calidade. Potencian ademais a aprendizaxe de linguas 

estranxeiras e incrementan a calidade e a dimensión europea da formación do 

profesorado, ao tempo que apoian as melloras nos enfoques pedagóxicos e na xestión 

escolar. 

Despois de obter a primeira Carta Erasmus no curso 2009-2010, o alumnado de Ciclos 

Superiores realizou a primeira FCT en empresas de Alemaña, Francia e Malta. 

Coa obtención da carta Erasmus 2014 – 2020, ábrese un novo período para consolidar o 

traxecto percorrido, brindando a oportunidade ao alumnado e ao profesorado do centro 

de adquirir ou afondar en experiencia, autonomía e intercambio coa cultura de outros 

países. 

A dirección do centro designará a unha persoa como responsable de proxectos 

europeos por un período mínimo de dous anos 

 

I. RESPONSABLE DE DIVERSIDADE SEXUAL, IDENTIDADE DE XÉNERO E 
FAMILIAR 
 

A persoa encargada será designada polo director ou directora e ratificada polo Consello 

Escolar. As atribucións que lle son propias son as seguintes: 

- Coordinar o Programa de Atención á Diversidade Sexual, Identidade de Xénero e 

Familiar para combater o acoso por razón de orientación sexual, identidade de 

xénero ou configuración familiar e favorecer a visibilidade das persoas 

LGBTIQA+. 

- Traballar en colaboración coa Responsable de Igualdade e o Equipo de 

Igualdade, co Equipo Directivo, co Departamento de Orientación, cos titores e 
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titoras, co profesorado e co personal de administración e servizos na atención 

específica das necesidades do alumnado LGBTIQA+, das súas familias e dos 

diversos modelos familiares.  

- Asesorar e colaborar co profesorado na inclusión da realidade LGBTIQA+ nos 

plans de estudos tal e como indica o artigo 22 da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola 

igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, 

bisexuais e intersexuais en Galicia.  

- Colaborar coa ANPA na divulgación da realidade LGBTIQA+ e dos diversos 

modelos de familia. 

- Formar parte da Comisión de Convivencia do Consello Escolar. 

 

J. EQUIPO DE IGUALDADE 
 

Estará constituído por profesorado do centro e a coordinación levaraa unha profesora ou 

profesor nomeada/o pola Dirección. As súa función principal será a de conseguir un centro 

coeducativo, libre de discriminación e respectuoso con todas as diversidades, no que todo o 

alumnado teña o mesmo dereito a unha educación de calidade nun ambiente escolar 

seguro. Esta función concrétase nos seguintes obxectivos:  

- Impulsar medidas coeducativas que fomenten a igualdade real entre homes e 

mulleres e garantan os dereitos básicos de igualdade, liberdade e xustiza.    

- Promover o libre desenvolvemento da personalidade de cada persoa e transmitir 

coñecementos libres de estereotipos de xénero que permitan un 

desenvolvemento igualitario de homes e mulleres para que conten coas mesmas 

oportunidades de realización persoal e profesional.  

- Promover e impulsar medidas educativas que  fomenten o respecto pola 

diversidade afectivo-sexual, familiar e de identidade de xénero. 

- Dinamizar que se favoreza a resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos 

da vida persoal, familiar e social. 

- Fomentar a diversificación profesional como forma de promover unha elección 

académica e profesional libre e como vía de eliminación progresiva da 

segregación ocupacional vertical e horizontal. 

- Promover o uso da linguaxe inclusiva en todos os ámbitos educativos e por parte 

de toda a comunidade educativa que contribúa á visibilización das mulleres e dos 

diversos xéneros na linguaxe.  

 

5.4. DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS  

Estes departamentos, a través da coordinación do profesorado que ostente a súa 
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xefatura, son os órganos básicos encargados de organizar e desenvolver as ensinanzas 

propias das áreas e materias. A súa función máis salientable é a de propor a 

programación didáctica, así como facer o seu seguimento e establecer as medidas 

correctoras que, se for o caso, se estimaren necesarias. 

Establécenso os seguintes departamentos: 

 

- Artes plásticas 

- Ciencias naturais 

- Educación física e deportiva 

- Filosofía 

- Física e química 

- Francés 

- Inglés 

- Lingua castelá e literatura 

- Lingua galega e literatura 

- Matemáticas 

- Música 

- Relixión 

- Tecnoloxía 

- Xeografía e historia 

- Edificación e obra civil 

- Electricidade 

- Fabricación mecánica 

- Formación e orientación laboral 

- Instalación e Mantenimento 

 
6. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DO PROXECTO EDUCATIVO 

PROXECTO EDUCATIVO 
Responsables 

da elaboración 
Data 

Aprobación 
Próxima 
revisión 

Proxecto educativo (este documento) Equipo directivo 31/10/2017 Outubro 2021 

Concreción curricular   
CCP 

Claustro 
Departamentos 

03/04/2018 Abril 2022 

Plan Xeneral de Atención á Diversidade Depto. Orientación 27/06/2016 Xuño 2020 

Plan acción Titorial Depto. Orientación 
Titores 

27/06/2016 Xuño 2020 

Normas Organización e Funcionamento Equipo directivo 
Profesorado 

14/09/2017 Setembro 2021 

Plan de convivencia Comisión Convivencia 27/06/2017 Xuño 2021 
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7. REVISIÓN, AVALIACIÓN E PROPOSTAS DE MELLORA 

 

O presente documento, así como todos os que figuran na táboa anterior, revisaranse  

cada 4 anos. En calquera caso, poderanse modificar sempre que as circunstancias o 

esixan. Así mesmo, todos os plans/programas anteriores concretaranse anualmente na 

PXA. 

Ao remate de cada curso, procederase a unha análise da necesidade de actualización do 

PEC e os documentos que o integran, en función das novidades lexislativas producidas ou 

das novas necesidades que aparezan. 

Deste analise saldrán as propostas de modificación que serán debatidas nos distintos 

órganos: Departamentos, CCP e claustro que elaborarán unha proposta a presentar ao 

Consello escolar do centro. 

Unha vez aprobadas polo Consello escolar integraranse no documento no momento da 

súa revisión.  

 
 

Proxecto Lingüístico Equipo dinam. Lingua 
galega 

27/06/2017 Xuño 2021 

Proxecto Lector CCP 
Profesorado 

15/12/2015 Decembro 2019 

Plan Biblioteca Coordinador Biblioteca 
Equipo de apoio 

En proceso  

Plan Integración das TIC (educación 

dixital) 
Equipo de dinam. TIC 15/12/2015 Decembro 2019 

Plan innovación e formación 

permanente do profesorado. 
CCP 

Equipo directivo 
  

Plan Autoprotección-Plan evacuación Equipo directivo 
Profesorado 

03/11/2017 Novembro 2020 

Plan de Igualdade Equipo de igualdade 27/06/2016 Xuño 2020 


