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OBXECTIVOS PARA O CURSO 2017-18.

1. Obxectivos específicos para o curso 2017-18

 Continuar coa política de mellora económica. Continuando o traballo comezado
no curso 2015-16 de revisión de contratos de subministracións, faremos fincapé no uso
eficiente da enerxía e un uso racional das partidas orzamentarias.

 Dentro desta liña de uso eficiente da enerxía continuaremos coa substitución do
alumeado do centro. Durante o curso 2015-16 substituíuse a iluminación dos corredores
da planta baixa por lámpadas LED. No curso 2017-18 continuaremos coas segunda e
terceira planta.

 Melloras  nas  infraestruturas  do  centro.  Despois  das  reformas  realizadas  nos
cursos  2015-16 e 2016-17,  continuaremos solicitando e negociando as melloras  que
quedan pendentes: Revisión da estrutura e cuberta metálica do centro , así como o seu
pintado, reforma das escaleiras de incendios ( está xa en marcha, esperamos que remate
no mes de outubro),  reparación/substitución da cuberta  do instituto situada sobre os
laboratorios  (está orzamentada e esperamos se realice no mes de novembro), reparación
da cuberta da terraza situada sobre a sala de profesorado ( estamos en trámites. Se o seu
coste  é  inferior  a  10.000  euros  pode  ser  reparada  antes  de  decembro  de  2017)  e
necesidade dun acondicionamento total do antigo ximnasio para que pase a ser unha
sala de usos múltiples.

 Continuar coa mellora na implantación do uso das TIC. Pensamos que un signo
de singularidade do noso centro nos últimos anos foi unha aposta por unha extensión
xeneralizada do uso das  TIC,  tanto na adquisición de medios  (ordenadores,  canóns,
encerados dixitais,...)  como na potenciación do seu uso por profesorado e alumnado
(aulas virtuais, cursos  e grupos de traballo para aprendizaxe e elaboración de materiais,
etc).  A actualización de equipos realizada no curso 2016-17 e a existencia de seis aulas
de informática ( dúas con 30 postos e catro de 20 postos) nos deixa para o curso 2017-
18 as seguintes actuacións: instalación de equipos para a aula de Formación Profesional
Básica  (  dotación  de  seis  equipos),  substitución  dos  equipos  informáticos  dos
departamentos e sala de profesorado e a necesidade dunha revisión integral das redes
por cable e wifi do centro ante as constantes caídas das mesmas.

 Implantación da Formación Profesional Básica, así como da Formación Dual  do
Ciclo de Xestión e Vendas en colaboración con Leroy Merlin. A implantación da FPB,
por imposición da Administración supón para o centro un reto, non só polo número de
alumnos/as,  senón  polo  seu  perfil  e  necesidade  dunha  adapación  das  prácticas  de
ensino-aprendizaxe. 

 Ampliación dos Fondos de libros de texto do IES A Pontepedriña para atender ás
necesidades dos alumnos e alumnas os que o Fondo da Xunta non é suficiente ante as
súas necesidades económicas, para aqueles que por calquer problema non solicitaron as
axudas da Xunta de Galicia ou por incorporación tardía.

 Actualización do Plan de Convivencia do centro o abeiro do  decreto 8/2015 do
8 de xaneiro polo que se desenvolve a  lei  4/2011 do 30 de xuño de convivencia e
participación  da  comunidade  educativa  e  o  decreto  229/2011 polo  que  se  regula  a



atención a diversidade dos alumnos dos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.

 Elaboración do NOF do Centro. As normas de Organización e Funcionamento
dos centros son unha ferramenta clave . Estas regras destínanse a crear un marco básico
que permita  harmonizar os intereses de todos os sectores da comunidade educativa,
precisando as funcións  dos organismos implicados no proceso educativo, organizando
os  espazos  e  servizos  do  centro  e  establecendo  unhas  normas  de  organización  que
concreten os dereitos e deberes de todos os membros da comunidade educativa.

 O abeiro do NOF intentaremos establecer, reformular e adaptar protocolos para o
exercicio do dereito a folga do alumnado, de absentismo escolar e de acoso escolar, así
como regular a organización das actividades extraescolares,...

 Nesta  liña,  unha  prioridade  será  desenvolver  un  sistema áxil  e  obxectivo  de
avaliación das competencias básicas para adecuarnos o esixido no programa de xestión
XADE.

 Solicitude de implantación do Ciclo Superior de Marketing e Publicidade, que
case completará a oferta da Familia de Comercio na cidade de Santiago e permitirá os
alumnos/as do Ciclo de Xestión e vendas e os de Marketing e Publicidade obter unha
dobre titulación con tan só tres anos de estudos.

2. Atención a Diversidade. 
A existencia de alumnado con dificultades de aprendizaxe lévanos a organizar cada

curso estratexias de  reforzo educativo que este ano se concretan da seguinte maneira:

-  En 1º de ESO  despois da sesión de avaliación inicial  decídese,  entre outras
cousas, o alumnado que necesita  reforzo educativo e logo en horas determinadas (de
exención  da  2ª  lingua estranxeira,  exención  en  lingua  galega,  en  horas  de  materias
instrumentais, ....) ese alumnado sae cos profesores de apoio correspondentes e mentres
o necesite  para afianzar  as competencias  nesas materias.  Esta  curso,  concretamente,
durante  dúas  horas  das  catro  de  docencia  das  materias  instrumentais  (Matemáticas,
Lingua  Galega  e  Lingua  Castelá)  o  alumnado  que  se  determine  ten  reforzo  con
profesorado especialista das materias.

-  Debemos  destacar  dun  xeito  individualizado  o  traballo  a  realizar  con  unha
alumna de 1º de ESO, incorporada este ano o centro, que presenta unha paralise cerebral
, on un grao de minusvalía do 76%. Incidiráse en estratexias específicas para o traballo
con esta alumna. A sua chegada o centro impricou unha adaptación do mesmo as súas
capacidades de mobilidade ( foi realizada durante o mes de agosto de 2017); tamén se
solicitou  persoal  específico  para  a  súa  atención  (  unha  especialista  en  Pedagoxía
Terapeutica  a  tempo  compreto,  o  aumento  a  15  da  presencia  de  especialistas  en
Audición  e  Linguaxe  e  unha  coidadora).  Xunto  a  esto  é  necesario  un  cambio
metodolóxico do proceso de ensino-aprendizaxe, no que o centro xa está embarcado.

- Este traballo individualizado pode verse ampliado no caso de que así o necesite
un alumno matriculado en 4º de ESO con unha enfermidade dexenerativa.

- O centro solicitará continuar dentro dos Contratos-programa, na opción PROA,
adicada  aqueles  alumnos  e  alumnas  con  máis  necesidades  de  mellora  das  súas
competencias e estratexias de estudo.



-  Renovar  o  convenio  co  Secretariado  Xitano,  para  favorecer  a  atención  de
alumnado desa etnia matriculado no centro e ampliar as posibilidades deste convenio a
outros/as alumnos/as.

Dun  xeito  detallado  aparece  concretado  no  Plan  de  Atención  a  Diversidade
( Anexo IV).

3. Biblioteca.
A Responsable da dinamización da  biblioteca, Cristina Quintáns Ruído  presenta

como Anexo I: Programa de promoción a lectura (denominación que recolle o artigo
38 do decreto 85/2015) e unha Programación de biblioteca como Anexo II. Dado que
estamos no plan de mellora da biblioteca e logo das remodelacións feitas nos cursos
pasados, compra de novos ordenadores, ampliación de fondos, constitución dun equipo
da biblioteca, etc. debemos resaltar o protagonismo que a biblioteca vai gañando na vida
do centro.

4. TIC's.
Abordamos o novo curso con:

-  Cinco  aulas do programa Abalar : tres en 1º de ESO dúas en 2º de ESO.

-  Seis aulas de informática

- Todas as aulas do centro posúen neste momentos de pantallas interactivas xunto
cos ordenadores correspondentes.  

Os problemas que o centro mantén neste eido son:

-Equipos  moi  anticuados  e  en  algúns  casos  obsoletos  nos  departamentos,  que
precisan da súa substitución.

- Problemas co equipamento Abalar ante a desaparición do plan e a súa inclusión
no  EDISGAL.  Esto  ten  para  o  centro  os  seguintes  problemas:  o  aumento  de
alumnado en 1º e 2º de ESO non será atendido con novos equipos abalar e non
existirá un mantemento dos equipos abalar por parte da Consellería, así como das
pantallas que os acompañaban.

-Dificultades na resolución de incidencias coa UAC: resistencia a enviar técnicos
(implica que o profesorado fai  de técnico para a UAC),  tardanza no envío dos
técnicos unha vez que deciden envialos..

Con toda esta realidade o responsable de dinamización das TIC: Lois López Rico,
presenta un novo proxecto TIC para o presente curso, que poñemos como Anexo III:
Proxecto de educación dixital  para o curso 2017-18.

5. OUTRAS ACCIÓNS MÁIS XERAIS:

a) Será prioritario para o equipo directivo crear un clima favorable coas familias do
alumnado co fin de lograr que estas se impliquen decididamente na formación
dos seus fillos e colaboren na resolución de todos os conflitos que se poidan
presentar. Organízanse reunións, ao comezo do curso, coas familias dos alumnos
e alumnas do IES, facendo fincapé na ESO .

b) Na primeira reunión da Comisión de Coordinación Pedagóxica establecéronse os
criterios e programáronse as avaliacións e as recuperacións a celebrar ao longo



do curso 2017/18. Posteriormente foron aprobadas no claustro.

c) Os titores dos grupos de Ciclos Formativos deben ter organizada ao comezo do
curso a formación en centros de traballo presentando á dirección, por escrito, un
informe detallado de como estas se van levar a cabo, indicando datas de comezo
e finalización.

 ORGANIGRAMA DO CENTRO

Equipo directivo 
Director:................................. Francisco Javier Dapena Castro

Xefe de estudos ......................Xosé Neiro Ramos

Secretaria ...............................Pedro rei García

Vicedirectora ............................María Jesús Vázquez Pérez

Xefa de estudos ciclos.............Inés Martorell Quintáns

Consello Escolar

Equipo directivo:

Francisco Javier Dapena Castro(director)

Xosé Neiro Ramos (xefe de estudos)

Inés Martorell Quintáns (xefa de estudos de Formación profesional)

Pedro Rei García (secretario)

Representantes do profesorado:

Socorro Liste López

Carlos Llanes Seoane 

Nicolás Lucas Domínguez

Ángela Mª Novo Platas

Olga N. Penas Frade

Cristina Quintáns Ruído

José Luís Valcarce Gómez

Representantes dos pais e nais:

Xesús Domínguez Domínguez

http://centros.edu.xunta.es/iespontepedrina/?q=node/19


Mª Luisa González Vázquez

Xesús Queijeiro Rumbo

Representantes do alumnado: 

Cristina Aldrey Ríos

Christian Cotos González

Julia Feijoo Cacabelos

Laura Sabel Rivas

Representante do PAS:

Vanesa Frade Galego

Representante do Concello:

Goretti Sanmartin Rei

Comisión económica (Decreto 324/1996, do 26 de xullo)

Francisco Javier Dapena Castro (director)

Pedro Rei García (secretaria)

Carlos Llanes Seoane (profesor)

Cristina Aldrey Ríos (alumna)

Xesús Queijeiro Rumbo (pais)

Comisión de Convivencia      (Decreto 8/2015, de 8 de xaneiro polo que se desenvolve
a lei 4/2011)

Francisco Javier Dapena Castro (director)

Xosé Neiro Ramos (xefe de estudos)

Carlos Llanes Seoane (profesor)

Julia Feijoo Cacabelos (alumna)

Xesús Queijeiro Rumbo (pais)

Olga N. Penas Frade (profesora)

Mª Luísa González Vázquez (nai)

Vanesa Frade Galego (persoal non docente)

http://centros.edu.xunta.es/iespontepedrina/?q=node/22


Comisión de Biblioteca

Cristina Quintáns Ruído (Coordinadora da Biblioteca)

Xesús Dominguez Domínguez (pai)

Goretti Sanmartín Rei ( representante do Concello)

Pedro Rei García ( representante do equipo directivo)

Titores/as:

Curso Titor/a
1ºR Esther Pereira Soto
1ºS Raquel Fernández Carril
1º T Concepción Seguín Garrido
2ºR Remedios Salgueiro
2ºS Susana Iglesias feijoo
2º T Manuel Rodríguez Valdés
3ºA Dolores Lagaron Ron
3º B Cristina Quintáns Ruído
3ºM Victor Blanco López
4ºA Socorro Liste López
4ºB Xabier Fernández Villarrenaga
1ºA Pilar González Borrajo
1ºB Hilda Vidal Martínez
1ºC José Luís Valcarce Gómez
1ºD Araceli Queiruga Pais
2ºA José Miguel Besada Porto
2ºB Luís Cachafeiro Chamosa
2ºC Nieves García Viaño
2ºD Rafael Lobelle González
FPB María Jesús espiño Rosende

MEMBROS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:

-ÁMBITO LINGÜÍSTICO: RAQUEL FERNÁNDEZ CARRIL
- ÁMBITO CIENTÍFICO:  ESTER PEREIRA SOTO

CICLOS FORMATIVOS ( TITORÍAS)

TITOR CMAC 1º: ALVARO CAAMAÑO GONZÁLEZ
TITOR CMAC 2º: LOURDES SANMARTÍN OTERO
TITOR CSC Internacional 1º: ROSA ALDREY VILLAR/ ROSANA NÚNEZ BARROS.
TITOR CSCI 2º: MANUEL MARTÍNEZ BLANCO
TITOR CS. XVEC 1º: ANTONIO DAVIÑA/ENMA ROMERO PÉREZ
TITOR CS. XVEC 2º: AUGUSTO RODRÍGUEZ VILA
TITOR FP DUAL : MANUEL MARTÍNEZ BLANCO



OUTROS CARGOS

LOIS LÓPEZ RICO.......................................................     EQUIPO DINAMIZACIÓN TIC

QUINTÁNS RUÍDO, CRISTINA  …………………….   DINAMIZACIÓN DA 

     BIBLIOTECA

FERNÁNDEZ CARRIL, RAQUEL..............................    DINAMIZACIÓN LINGUA 

GALEGA.

BEGOÑA VÁZQUEZ VÁZQUEZ ................................    RESPONSABLE DE 

PROGRAMAS INTERNACIONAIS

SALGUEIRO CHAO, REMEDIOS................... ..........    COORDINADORA SECCIÓN 

    BILINGÜE DE INGLÉS

CARMEN SOSA RON....................................................    COORDINADORA FCT

 



HORARIOS DE ATENCIÓN DO PROFESORADO A NAIS E PAIS E
TITORÍAS POR GRUPOS.

1º R

MATERIA PROFESOR/A DÍA e HORA

Titora Pereira Soto, Esther Luns 10 : 45

Agricultura Ecol. Pereira Soto, Esther Luns 10 : 45

Biol. e Xeoloxía                   Pereira Soto, Esther Luns 10 : 45

CC Sociais Fernández Villarrenaga, Xabier Mártes 11 : 35

Ed. Física Souto Castro, Martín Xoves 10 : 45

Ed. Plástica López Rico, Lois Xoves 11 : 35

Francés Fernández Carril, Raquel Luns 9 : 35

Inglés Fernández Carril, Raquel Luns 9 : 35

L. Castelá Cabanelas Pousa, Ana Belén Xoves 9 : 35

L. Galega Otero Puga, Emilio Xoves 10 : 45

Matemáticas Vidal Martínez, Hilda Luns 11 : 35

Programación Novo Platas, Anxa Venres 11 : 35

Relixión Cao García, Mª Teresa Luns 10 : 45

1º S

MATERIA PROFESOR/A DÍA e HORA

Titora Fernández Carril, Raquel Luns 9 : 35

Agricultura Ecol Pereira Soto, Esther Luns 10 : 45

Biol. e Xeoloxía                  Riballo Riballo, Inmaculada Martes 11 : 35

CC Sociais Fernández Villarrenaga, Xabier Mártes 11 : 35

Ed. Física Souto Castro, Martín Xoves 10 : 45

Ed. Plástica López Rico, Lois Xoves 11 : 35

Francés Fernández Carril, Raquel Luns 9 : 35

Inglés Fernández Carril, Raquel Luns 9 : 35

L. Castelá Cabanelas Pousa, Ana Belén Xoves 9 : 35

L. Galega Queiruga Pais, Araceli Mércores 11 : 35

Matemáticas Valcarce Gómez, José Luís Venres 11 : 35

Programación Novo Platas, Anxa Venres 11 : 35

Relixión Cao García, Mª Teresa Luns 10 : 45



Valores éticos Seguín Garrido, Concepción Venres 10 : 45

1º T

MATERIA PROFESOR/A DÍA e HORA

Titora Seguín Garrido, Concepción Venres 10 : 45

Biol. e Xeoloxía                   Riballo Riballo, Inmaculada Martes 11 : 35

CC Sociais Fernández Villarrenaga, Xabier Mártes 11 : 35

Ed. Física Souto Castro, Martín Xoves 10 : 45

Ed. Plástica López Rico, Lois Xoves 11 : 35

Francés Maïssa Rodrigo, Yvette Martes 9 : 35

Inglés Fernández Carril, Raquel Luns 9 : 35

L. Castelá Cabanelas Pousa, Ana Belén Xoves 9 : 35

L. Galega Queiruga Pais, Araceli Mércores 11 : 35

Matemáticas Vidal Martínez, Hilda Luns 11 : 35

Programación Novo Platas, Anxa Venres 11 : 35

Valores éticos Seguín Garrido, Concepción Venres 10 : 45

2º R

MATERIA PROFESOR/A DÍA e HORA

Titora Salgueiro Chao, Remedios Venres 10 : 45

Agric. ecolóxica Pereira Soto, Esther Luns 10 : 45

CC Sociais Lobelle González, Rafael Xoves 11 : 35

Ed. Física Fernández Villarrenaga, Xabier Mártes 11 : 35

Fís. e Química Lucas Domínguez, Nicolás Xoves 10 : 45

Francés Maïssa Rodrigo, Yvette Martes 9 : 35

Inglés Salgueiro Chao, Remedios Venres 10 : 45

L. Castelá Iglesias Feijoo, Susana Mércores 12 : 45

L. Galega Queiruga Pais, Araceli Mércores 11 : 35

Matemáticas Sieiro Verdura, Concepción Mércores 9 : 35

Música Quintás Ruído, Cristina Xoves 12 : 45

Tecnoloxías García Rivas, Elena Mércores 9 : 35

Valores éticos Seguín Garrido, Concepción Venres 10 : 45



2º S

MATERIA PROFESOR/A DÍA e HORA

Titora Iglesias Feijoo, Susana Mércores 12 : 45

Agric. ecolóxica Pereira Soto, Esther Luns 10 : 45

CC Sociais Lobelle González, Rafael Xoves 11 : 35

Ed. Física Fernández Villarrenaga, Xabier Mártes 11 : 35

Fís. e Química Rivas Menéndez, Antonio Luns 11 : 35

Francés Maïssa Rodrigo, Yvette Martes 9 : 35

Inglés Rodríguez Valdés, Manuel Venres 11 : 35

L. Castelá Iglesias Feijoo, Susana Mércores 12 : 45

L. Galega Queiruga Pais, Araceli Mércores 11 : 35

Matemáticas Cachafeiro Chamosa, Luís Mércores 10 : 45

Música Quintás Ruído, Cristina Xoves 12 : 45

Prom. H. V. S. Souto Castro, Martín Xoves 10 : 45

Reforzo Lingua Cabanelas Pousa, Ana Belén Xoves 9 : 35

Relixión Cao García, Mª Teresa Luns 10 : 45

2º T

MATERIA PROFESOR/A DÍA e HORA

Titor Rodríguez Valdés, Manuel Venres 11 : 35

Agric. ecolóxica Pereira Soto, Esther Luns 10 : 45

CC Sociais Lobelle González, Rafael Xoves 11 : 35

Ed. Física Fernández Villarrenaga, Xabier Mártes 11 : 35

Fís. e Química Rivas Menéndez, Antonio Luns 11 : 35

Francés Maïssa Rodrigo, Yvette Martes 9 : 35

Inglés Rodríguez Valdés, Manuel Venres 11 : 35

L. Castelá López Ignacio, Luz Marina Xoves 10 : 45

L. Galega Queiruga Pais, Araceli Mércores 11 : 35

Matemáticas Cachafeiro Chamosa, Luís Mércores 10 : 45

Música Blanco López, Víctor Mércores 12 : 45



3º A

MATERIA PROFESOR/A DÍA e HORA

Titora Lagarón Ron, Mª Dolores Venres 12 : 45

Biol. e Xeoloxía Riballo Riballo, Inmaculada Martes 11 : 35

CC Sociais Dapena Castro, Javier Mércores 9 : 35

Cultura Clásica Blanco López, Víctor Mércores 12 : 45

Ed. Física Souto Castro, Martín Xoves 10 : 45

Ed. Plástica Pintos Moreu, Estela Martes 11 :35

Fís. e Química Liste López, Socorro Martes 10 : 45

Francés 1ª LE Maïssa Rodrigo, Yvette Martes 9 : 35

Francés 2ª LE Maïssa Rodrigo, Yvette Martes 9 : 35

Inglés Bilngüe Requeijo Costoyas, Josefina Mércores 11 : 35

Inglés non Bil. Rodríguez Valdés, Manuel Venres 11 : 35

L. Castelá Iglesias Feijoo, Susana Mércores 12 : 45

L. Galega Lagarón Ron, Mª Dolores Venres 12 : 45

Matemáticas Besada Porto, José Miguel Martes 11 : 35

Música Bilingüe Blanco López, Víctor Mércores 12 : 45

Música non Bil. Quintás Ruído, Cristina Xoves 12 : 45

Relixión Cao García, Mª Teresa Luns 10 : 45

Tecnoloxías García Rivas, Elena Mércores 9 : 35

3º B

MATERIA PROFESOR/A DÍA e HORA

Titora Quintás Ruído, Cristina Xoves 12 : 45

Bio. e Xeo. Biling. Riballo Riballo, Inmaculada Martes 11 : 35

Bio. e X. Non Bil. Lucas Domínguez, Nicolás Xoves 10 : 45

CC Sociais Dapena Castro, Javier Mércores 9 : 35

Cultura Clásica Blanco López, Víctor Mércores 12 : 45

Ed. Física Souto Castro, Martín Xoves 10 : 45

Ed. Plástica López Rico, Lois Xoves 11 : 35

Fís. e Química Liste López, Socorro Martes 10 : 45

Francés 2ª LE Maïssa Rodrigo, Yvette Martes 9 : 35



Inglés Bilngüe Requeijo Costoyas, Josefina Mércores 11 : 35

Inglés non Bil. Salgueiro Chao, Remedios Venres 10 : 45

L. Castelá Iglesias Feijoo, Susana Mércores 12 : 45

L. Galega Lagarón Ron, Mª Dolores Venres 12 : 45

Matemáticas Besada Porto, José Miguel Martes 11 : 35

Música Quintás Ruído, Cristina Xoves 12 : 45

Relixión Cao García, Mª Teresa Luns 10 : 45

Tecnoloxías García Rivas, Elena Mércores 9 : 35

3º M

MATERIA PROFESOR/A DÍA e HORA

Titor Blanco López, Víctor Mércores 12 : 45

Ámb. Científico Riballo Riballo, Inmaculada Martes 11 : 35

Ámb Lingüistico Blanco López, Víctor Mércores 12 : 45

Cultura Clásica Blanco López, Víctor Mércores 12 : 45

Ed. Física Souto Castro, Martín Xoves 10 : 45

Ed. Plástica Pintos Moreu, Estela Martes 11 :35

Francés 2ª LE Maïssa Rodrigo, Yvette Martes 9 : 35

Inglés Fernández Carril, Raquel Luns 9 : 35

Música Quintás Ruído, Cristina Xoves 12 : 45

Relixión Cao García, Mª Teresa Luns 10 : 45

Tecnoloxías García Rivas, Elena Mércores 9 : 35

Valores éticos Seguín Garrido, Concepción Venres 10 : 45

4º A

MATERIA PROFESOR/A DÍA e HORA

Titora Liste López, Socorro Martes 10 : 45

Biol. e X. Lucas Domínguez, Nicolás Xoves 10 : 45

Ciencias Aplic. Pereira Soto, Esther Luns 10 : 45

CC Sociais Neiro Ramos, Xosé Xoves 10 : 45

Ed. Física Fernández Villarrenaga, Xabier Mártes 11 : 35



Ed. Plástica Pintos Moreu, Estela Martes 11 :35

Filosofía López Fidalgo, Conchi Mércores 10:45

Fís. e Química Liste López, Socorro Martes 10 : 45

Inglés Requeijo Costoyas, Josefina Mércores 11 : 35

In. Activ. Empr. Caamaño González, Álvaro Luns 12 : 45

L. Castelá Cabanelas Pousa, Ana Belén Xoves 9 : 35

L. Galega Lagarón Ron, Mª Dolores Venres 12 : 45

Matemát. Acad. Cachafeiro Chamosa, Luís Mércores 10 : 45

Matemát. Aplic. Valcarce Gómez, José Luís Venres 11 : 35

Relixión Cao García, Mª Teresa Luns 10 : 45

Tecnoloxías Novo Platas, Anxa Venres 11 : 35

T. Inform. e C. Novo Platas, Anxa Venres 11 : 35

4º B

MATERIA PROFESOR/A DÍA e HORA

Titor Fernández Villarrenaga, Xabier Mártes 11 : 35

Biol. e X. Lucas Domínguez, Nicolás Xoves 10 : 45

CC Sociais Neiro Ramos, Xosé Xoves 10 : 45

Economía Benito Torres, Javier Venres 9 : 35

Ed. Física Fernández Villarrenaga, Xabier Mártes 11 : 35

Ed. Plástica Pintos Moreu, Estela Martes 11 :35

Filosofía López Fidalgo, Conchi Mércores 10:45

Fís. e Química Liste López, Socorro Martes 10 : 45

Francés Maïssa Rodrigo, Yvette Martes 9 : 35

Inglés Requeijo Costoyas, Josefina Mércores 11 : 35

Latín Rodríguez Leal, Gloria Martes 12 : 45

L. Castelá Cabanelas Pousa, Ana Belén Xoves 9 : 35

L. Galega Lagarón Ron, Mª Dolores Venres 12 : 45

Matemát. Acad. Sieiro Verdura, Concepción Mércores 9 : 35

Relixión Cao García, Mª Teresa Luns 10 : 45

Tecnoloxías Novo Platas, Anxa Venres 11 : 35

T. Inform. e C. Besada Porto, José Miguel Martes 11 : 35



Valores éticos Seguín Garrido, Concepción Venres 10 : 45

1º FPB COMERCIO

MATERIA PROFESOR/A DÍA e HORA

Titora Espiño Rosende, María Jesús Luns 10 : 45

CC. Aplicadas I Sieiro Verdura, Concepción Mércores 9 : 35

Comunic. e Soc. Seguín Garrido, Concepción Venres 10 : 45

Inglés Salgueiro Chao, Remedios Venres 10 : 45

Op. Aux. de Alm. Espiño Rosende, María Jesús Luns 10 : 45

Téc. B. de Merch. Espiño Rosende, María Jesús Luns 10 : 45

Trat. Inform. de D Espiño Rosende, María Jesús Luns 10 : 45

1º BAC - A

MATERIA PROFESOR/A DÍA e HORA

Titora González Borrajo, Pilar Luns 11 : 35

Biol. e Xeoloxía
Deb. Artístico I

Pereira Soto, Esther Luns 10 : 45

Pintos Moreu, Estela Martes 11 :35

Ed. Física Souto Castro, Martín Xoves 10 : 45

Filosofía González Borrajo, Pilar Luns 11 : 35

Fís. e Química Rivas Menéndez, Antonio Luns 11 : 35

Francés 2ª LE Maïssa Rodrigo, Yvette Martes 9 : 35

Inglés Salgueiro Chao, Remedios Venres 10 : 45

L. Castelá Iglesias Feijoo, Susana Mércores 12 : 45

L. Galega Otero Puga, Emilio Xoves 10 : 45

L. e Práct. Mus. Quintás Ruído, Cristina Xoves 12 : 45

Matemáticas Vidal Martínez, Hilda Luns 11 : 35

Relixión Cao García, Mª Teresa Luns 10 : 45

Tec. Industrial I Novo Platas, Anxa Venres 11 : 35

T. Inform. e C. Besada Porto, José Miguel Martes 11 : 35

1º BAC - B

MATERIA PROFESOR/A DÍA e HORA

Titora Vidal Martínez, Hilda Luns 11 : 35



Biol. e Xeoloxía
Deb. Artístico I

Pereira Soto, Esther Luns 10 : 45

Pintos Moreu, Estela Martes 11 :35

Deb. Técnico I López Rico, Lois Xoves 11 : 35

Ed. Física Souto Castro, Martín Xoves 10 : 45

Filosofía González Borrajo, Pilar Luns 11 : 35

Fís. e Química Rivas Menéndez, Antonio Luns 11 : 35

Francés 2ª LE Maïssa Rodrigo, Yvette Martes 9 : 35

Inglés Salgueiro Chao, Remedios Venres 10 : 45

L. Castelá Iglesias Feijoo, Susana Mércores 12 : 45

L. Galega Otero Puga, Emilio Xoves 10 : 45

L. e Práct. Mus. Quintás Ruído, Cristina Xoves 12 : 45

Matemáticas Vidal Martínez, Hilda Luns 11 : 35

Relixión Cao García, Mª Teresa Luns 10 : 45

Tec. Industrial I Novo Platas, Anxa Venres 11 : 35

T. Inform. e C. Besada Porto, José Miguel Martes 11 : 35

1º BAC - C

MATERIA PROFESOR/A DÍA e HORA

Titor Valcarce Gómez, José Luís Venres 11 : 35

Deb. Artístico I Pintos Moreu, Estela Martes 11 :35

Economía Benito Torres, Javier Venres 9 : 35

Ed. Física Souto Castro, Martín Xoves 10 : 45

Filosofía González Borrajo, Pilar Luns 11 : 35

Francés 2ª LE Maïssa Rodrigo, Yvette Martes 9 : 35

Hª M. Contemp Lobelle González, Rafael Xoves 11 : 35

Inglés Salgueiro Chao, Remedios Venres 10 : 45

L. Castelá Vázquez Pérez, Mª Jesús Xoves 10 : 45

L. Galega Otero Puga, Emilio Xoves 10 : 45

L. e Práct. Mus. Quintás Ruído, Cristina Xoves 12 : 45

Lit. Universal López Ignacio, Luz Marina Xoves 10 : 45

Matemát. Apl. I Valcarce Gómez, José Luís Venres 11 : 35

Ref. Mat. Apl. I Cachafeiro Chamosa, Luís Mércores 10 : 45



Relixión
T. Inform. e C.

Cao García, Mª Teresa Luns 10 : 45

Besada Porto, José Miguel Martes 11 : 35

1º BAC - D

MATERIA PROFESOR/A DÍA e HORA

Titora Queiruga Pais, Araceli Mércores 11 : 35

Deb. Artístico I Pintos Moreu, Estela Martes 11 :35

Economía Benito Torres, Javier Venres 9 : 35

Ed. Física Souto Castro, Martín Xoves 10 : 45

Filosofía González Borrajo, Pilar Luns 11 : 35

Francés 2ª LE Maïssa Rodrigo, Yvette Martes 9 : 35

Grego Rodríguez Leal, Gloria Martes 12 : 45

Hª M. Contemp Lobelle González, Rafael Xoves 11 : 35

Inglés Requeijo Costoyas, Josefina Mércores 11 : 35

Latín Rodríguez Leal, Gloria Martes 12 : 45

L. Castelá Vázquez Pérez, Mª Jesús Xoves 10 : 45

L. Galega Queiruga Pais, Araceli Mércores 11 : 35

L. e Práct. Mus. Quintás Ruído, Cristina Xoves 12 : 45

Lit. Universal López Ignacio, Luz Marina Xoves 10 : 45

Matemát. Apl. I Sieiro Verdura, Concepción Mércores 9 : 35

Ref. Mat. Apl. I
Relixión

Sieiro Verdura, Concepción Mércores 9 : 35

Cao García, Mª Teresa Luns 10 : 45

2º BAC - A

MATERIA PROFESOR/A DÍA e HORA

Titor Besada Porto, José Miguel Martes 11 : 35

Bioloxía Lucas Domínguez, Nicolás Xoves 10 : 45

Deb. Artístico II Pintos Moreu, Estela Martes 11 :35

Econom. da Emp Benito Torres, Javier Venres 9 : 35

Electrotecnia Novo Platas, Anxa Venres 11 : 35

Física Rivas Menéndez, Antonio Luns 11 : 35

Francés 2ª LE Maïssa Rodrigo, Yvette Luns 10:45



Hª de España García Viaño, Nieves Luns 12 : 45

Inglés Requeijo Costoyas, Josefina Mércores 11 : 35

L. Castelá López Ignacio, Luz Marina Xoves 10 : 45

L. Galega Otero Puga, Emilio Xoves 10 : 45

Matemáticas II Besada Porto, José Miguel Martes 11 : 35

Mét. Estat. e N Vidal Martínez, Hilda Luns 11 : 35

Prog. Contr. e R. García Rivas, Elena Mércores 9 : 35

Psicoloxía González Borrajo, Pilar Luns 11 : 35

Química Liste López, Socorro Martes 10 : 45

2º BAC - B

MATERIA PROFESOR/A DÍA e HORA

Titor Cachafeiro Chamosa, Luís Mércores 10 : 45

Deb. Artístico II Pintos Moreu, Estela Martes 11 :35

Deb. Técnico II López Rico, Lois Xoves 11 : 35

Econom. da Emp Benito Torres, Javier Venres 9 : 35

Electrotecnia Novo Platas, Anxa Venres 11 : 35

Física Rivas Menéndez, Antonio Luns 11 : 35

Francés 2ª LE Maïssa Rodrigo, Yvette Luns 10:45

Hª de España García Viaño, Nieves Luns 12 : 45

Inglés Rodríguez Valdés, Manuel Venres 11 : 35

L. Castelá López Ignacio, Luz Marina Xoves 10 : 45

L. Galega Lagarón Ron, Mª Dolores Venres 12 : 45

Matemáticas II Cachafeiro Chamosa, Luís Mércores 10 : 45

Mét. Estat. e N Vidal Martínez, Hilda Luns 11 : 35

Prog. Contr. e R. García Rivas, Elena Mércores 9 : 35

Psicoloxía González Borrajo, Pilar Luns 11 : 35

Química Liste López, Socorro Martes 10 : 45

Ref. Matemát. II Cachafeiro Chamosa, Luís Mércores 10 : 45

Relixión Cao García, Mª Teresa Luns 10 : 45

T. Expr. Gr-Pl Pintos Moreu, Estela Martes 11 :35

Tec Industrial II Novo Platas, Anxa Venres 11 : 35

T. Inform. e C. García Rivas, Elena Mércores 9 : 35

2º BAC - C



MATERIA PROFESOR/A DÍA e HORA

Titora García Viaño, Nieves Luns 12 : 45

Deb. Artístico II Pintos Moreu, Estela Martes 11 :35

Econom. da Emp Benito Torres, Javier Venres 9 : 35

Francés 2ª LE Maïssa Rodrigo, Yvette Luns 10:45

Hª da Arte García Viaño, Nieves Luns 12 : 45

Hª de España García Viaño, Nieves Luns 12 : 45

Inglés Rodríguez Valdés, Manuel Venres 11 : 35

L. Castelá Vázquez Pérez, Mª Jesús Xoves 10 : 45

L. Galega Lagarón Ron, Mª Dolores Venres 12 : 45

Matemát. Aplic. II Valcarce Gómez, José Luís Venres 11 : 35

Mét. Estat. e N Vidal Martínez, Hilda Luns 11 : 35

Narrativa C. Univ. López Ignacio, Luz Marina Xoves 10 : 45

Psicoloxía González Borrajo, Pilar Luns 11 : 35

Relixión Cao García, Mª Teresa Luns 10 : 45

T. Expr. Gr-Pl Pintos Moreu, Estela Martes 11 :35

T. Inform. e C. García Rivas, Elena Mércores 9 : 35

Xeografía Neiro Ramos, Xosé Xoves 10 : 45

2º BAC - D

MATERIA PROFESOR/A DÍA e HORA

Titor Lobelle González, Rafael Xoves 11 : 35

Deb. Artístico II Pintos Moreu, Estela Martes 11 :35

Econom. da Emp Benito Torres, Javier Venres 9 : 35

Francés 2ª LE Maïssa Rodrigo, Yvette Luns 10:45

Grego Rodríguez Leal, Gloria Martes 12 : 45

Hª da Arte García Viaño, Nieves Luns 12 : 45

Hª da Filosofía Seguín Garrido, Concepción Venres 10 : 45

Hª de España Lobelle González, Rafael Xoves 11 : 35

Inglés Rodríguez Valdés, Manuel Venres 11 : 35

Latín Rodríguez Leal, Gloria Martes 12 : 45

L. Castelá Vázquez Pérez, Mª Jesús Xoves 10 : 45

L. Galega Otero Puga, Emilio Xoves 10 : 45



Matemát. Aplic. II Valcarce Gómez, José Luís Venres 11 : 35

Mét. Estat. e N Vidal Martínez, Hilda Luns 11 : 35

Narrativa C. Univ. López Ignacio, Luz Marina Xoves 10 : 45

Psicoloxía González Borrajo, Pilar Luns 11 : 35

Relixión Cao García, Mª Teresa Luns 10 : 45

T. Expr. Gr-Pl Pintos Moreu, Estela Martes 11 :35

T. Inform. e C. García Rivas, Elena Mércores 9 : 35

Xeografía Neiro Ramos, Xosé Xoves 10 : 45

CALENDARIO E HORARIOS

Calendario escolar:
Na educación secundaria obrigatoria,  no bacharelato e na formación profesional  a
impartición efectiva de clases realizarase do día 15 de setembro de 2017 ao 21 de xuño
de  2018,  ambos  inclusive.  Non  obstante  o  anterior,  para  o  segundo  curso  de
bacharelato a impartición efectiva de clases rematará de acordo coas datas previstas
para a proba de acceso á universidade..  (ORDE do 12 de xuño de 2017 pola que se
aproba o calendario escolar para o curso 2017/18 nos centros docentes sostidos con
fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.).

VACACIÓNS DE NADAL: desde o día 22 de decembro de 2017 ata o día 5 de
xaneiro de 2017, ambos inclusive. ( Comezo das clases o día 08 de xaneiro de 2017)

SEMANA SANTA: desde o día 26 de marzo ata o 02  de abril de 2018, ambos
inclusive.

ENTROIDO: días 12, 13 e 14 de febreiro de 2018.

DÍAS  FESTIVOS:  Son  días  festivos  os  así  declarados  pola  Consellería  de
Traballo  da  Xunta  de  Galicia  e  as  festas  laborais  de  carácter  local  publicadas  por
resolución da antedita consellería. En Santiago a Ascensión, día 10 de maio de 2018.

DÍAS NON LECTIVOS: Día do ensino: 07 de decembro de  2017. O centro elixe
o 11 de maio de 2018 como non lectivo.

CALENDARIO DE AVALIACIÓNS PARA O CURSO 2017-18

ESO e Bacharelato

Avaliación Data
AVALIACIÓN INICIAL de ESO 6 e 7 de outubro
1ª AVALIACIÓN (ESO e 1º Bacharelato 19 e 20 de decembro
2ª AVALIACIÓN ESO e 1º Bacharelato 21 e 22 de marzo
1ª AVALIACIÓN DE 2º Bacharelato 29 de novembro
2ª AVALIACIÓN 2º Bacharelato 01  de marzo



FINAL 2º BACHARELATO Maio (datas postas pola CIUG)
FINAL de ESO e  1º de Bacharelato Despois do 23 de xuño

Ciclos formativos

CURSOS DE 1º
1ª Avaliación 20 de decembro
2ª Avaliación 22 de marzo
3ª Avaliación 01 de xuño
Avaliación Final 22 de xuño
CURSOS DE 2º
1ª Avaliación 20 de decembro
2ª Avaliación 16 de marzo
Comenzo da FCT 03 de abril
Lectura de proxectos 19 e 20 de xuño
Avaliación Final 22 de xuño

MATERIAS PENDENTES E.S.O. E BACHARELATO

Proposta  datas exames alumnado con materias pendentes

                        - Do 13 ao 17 de novembro
                         - Do 15 ao 21 de febreiro
                         - Do 23 ao 27 abril: Proba final de pendentes de
bacharelato bacharelato (  pode utilizarse como datas para unha
terceira proba para alumnos/as de ESO).

-  Do  09,14  e  15  de  maio:  Proba  final  de
pendentes de ESO

- Avaliación de pendentes: 16 de maio.

Os/as  alumnos  de  2º  de  Bacharelato  con  pendentes  de  1º  de
Bacharelato poderán realizar as probas dun xeito máis flexible.



HORARIO XERAL DO CENTRO

Horario lectivo.

O horario lectivo está establecido en dúas quendas:

ESO e Bacharelato de 8:45 a 14:25 de luns a venres e de 16:30 a 18:10 os martes.

Ciclos Formativos de 14:50 a 21:00 de martes a venres. Os luns de 14:50 a 21:50
horas.

Horas  e  condicións  de  dispoñibilidade  de  uso  das  instalacións  para  o
alumnado:

O centro permanece aberto de 8:30 a 21:30 horas durante o curso (os luns ata
21:50 horas) .

O  alumnado  pode  usar  as  instalacións  deportivas  así  como  a  Biblioteca  que
permanece aberta e controlada por profesorado polas mañás (ver horario de biblioteca).

Horario de verán:

No mes de xullo o centro e as oficinas permanecen abertos ó público de 9 a 14
horas.

O horario de apertura durante o mes de agosto é de 9 a 14 horas, o resto do día
permanece pechado.

ORGANIZACIÓN  DOS  SERVIZOS  COMPLEMENTARIOS
(transporte)
Nº de alumnos/as:   69

Nº de rutas: 2

                              Ruta 1:    48 alumnos/as

                              Ruta 2:    21 alumnos/as

Itinerarios:   

                              Ruta 1: Outeiro

                                            Parque Montouto

                                            Poboa 1

                                            Cruxeira

                                            Poboa 2

                                            San Sadurniño

                                            Mirador de Montouto

                                            Cruce Os Tilos

                              Ruta 2:  Club Os Tilos

                                             Cruce Cobas

                                                 Cruce Chalés



Anexo I: PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA 
LECTURA



ÍNDICE XERAL:

 1.- OBXECTIVOS

2.- PROXECTO DO CLUB DE LECTURA

3.- ACHEGAS DOS DEPARTAMENTOS AO PLAN ANUAL

4.- LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN NA BIBLIOTECA ESCOLAR 

5.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN

6.- AVALIACIÓN DO PLAN DE LECTURA



1.- OBXECTIVOS 

Como desenvolvemento do Proxecto Lector de centro o I.E.S. Pontepedriña elaborou un
Plan Anual de Lectura no que se plasman as actuacións que os distintos departamentos
didácticos  pretenden realizar  coordinadamente  ao  longo  do curso  para  conseguir  os
obxectivos propostos en dito proxecto. Ditos obxectivos son os seguintes:

- Determinar o nivel de comprensión lectora do noso alumnado.

- Fomentar a lectura comprensiva desde un proxecto global do centro, incorporándoa no
currículo a través de intervencións sistematizadas na aula e na biblioteca escolar co fin
de formar lectores competentes.

- Mellorar os resultados académicos do noso alumnado a través de dous instrumentos
imprescindibles: a expresión e a comprensión oral e escrita.

- Aumentar a motivación do alumnado, e mellorar as súas actitudes cara ao aprendizaxe.

- Fomentar as técnicas de achado de información e aprendizaxe autónomo.

- Afianzar las técnica e hábitos de estudio.

- Contribuír ao aprendizaxe e uso das novas tecnoloxías.

- Promover o achegamento aos medios de comunicación, especialmente a prensa escrita
ou dixital.

- Fomentar entre o alumnado o pracer pola lectura, desenvolver o seu sentido crítico e
proporcionarlles alternativas ao lecer pasivo e consumista.

2.- PROXECTO DO CLUB DE LECTURA

O noso club comezou a súa andaina hai seis cursos e daquela elixiuse como nome “As
Pedrinhas lectoras”; xa é definitivo co consentimento do novo alumnado integrante. 

FINALIDADES.  RELACIÓN  CO  PROXECTO  LECTOR  DE  CENTRO  E  A
BIBLIOTECA ESCOLAR 
- Compartir o gusto pola lectura cos outros membros do club. 
- Debater sobre o lido na casa: o estilo literario, a acción, as personaxes... 
- Desenvolver o aspecto socializador da lectura aportando experiencias persoais que se
deriven dos comentarios das lecturas. 
-  Potenciar  a  comprensión  lectora  poñendo  en  contacto  ao  alumnado  con  xéneros
literarios ou autores/as dos que nunca leron nada.
- Estimular á capacidade crítica do alumnado á hora de elixir e analizar lecturas.
- Recomendar a lectura de libros, cómics, revistas...
- Compartir cos compañeiros e compañeiras o pracer de ler.
- Fomentar o hábito lector entre o resto do alumnado a través dos membros do
Club de lectura.
-
ACTIVIDADES PREVISTAS. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE IMPULSO Á
LECTURA EN GALEGO 



- Publicar os comentarios das lecturas tanto en soporte impreso (taboleiro da biblioteca,
boletín do club, revista do centro…) como no blog do instituto.
-  Recomendación  das  versións  cinematográficas  das  obras  que  se  van  lendo  para
comparar as dúas versións.
- Encontros cos escritores e escritoras. 

 Potenciar a lectura de libros en galego a través dunha gran oferta.


COMPOSICIÓN  E  NÚMERO  DE  PARTICIPANTES  APROXIMADO.
IMPLICACIÓN DOUTRO PROFESORADO DO CENTRO.

Polo de agora non hai un número fixo de alumnado. A coordinadora será a responsable
da  biblioteca  escolar,  Cristina  Quintáns  Ruído.  A  coordinadora  terá  as  seguintes
funcións: 
- Analizar a situación de partida para formar grupos coherentes que funcionen ben. 
- Organizará a elección das lecturas elixidas e a distribución dos libros.
- Controlará o préstamo e a devolución dos libros así como o cumprimento das normas
básicas.
- Organizará actividades complementarias: encontros con autores, visitas a exposicións,
asistencias colectivas a  diversas  manifestacións  culturais,  concertos,  obras de teatro,
presentacións de libros...
-  Moderará  as  reunións  facendo  que  se  respecten  as  quendas  de  palabra,  evitando
enfrontamentos, marcando o tempo de participación... 
- Plantexarase nas sesións preguntas que estimulen a intervención de todo o alumnado.
-  Orientará,  resolverá dúbidas,  procurará información ou materiais  complementarios,
proposta de iniciativas, etc..
- Recollerá as suxestións que poidan xurdir.
- Colaborará na planificación e no desenvolvemento das actividades previstas.

FORMA DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO

Formaranse grupos tendo en conta a idade,  o nivel de lecturas, os gustos literarios, etc..
Proporanse tres modalidades de club: 
1.-  O  grupo  que  queira  ler  o  mesmo  libro  a  un  tempo.  Os  títulos  os  facilitará  a
coordinadora, tendo en conta os fondos que hai na biblioteca, nas bibliotecas públicas
(no noso caso a maioría do alumnado ten acceso as bibliotecas de Santiago,  Touro,
Vedra,  Boqueixón  e  Os  Tilos).  Nunca  se  leran  os  libros  que  son  obrigatorios  nas
distintas materias. 
2.- O grupo que queira ler libros diferentes, comentalos e recomendalos. Neste caso será
o alumnado quen faga as propostas de lecturas, explicando  porque recomenda ese libro
concreto. Traballarase tanto con fondos da biblioteca escolar, das bibliotecas públicas
como  cos  libros  persoais.  Deste   xeito  os  libros  irán  rotando  e  fomentaremos  os
préstamos de libros persoais entre eles e elas.
3.- Ofertaremos un club temático en relación cun traballo por proxectos que se vai reali-
zar en colaboración con varios Departamentos do centro. Circularán varios libros ao
mesmo tempo que se intercambiarán unha vez lidos. Elaborarase un cuestionario no que
o alumna/o explicará o que máis lle gustou do libro, o que menos, a súa impresión final,
e si recomendaría ou non a lectura do libro. 
Poderase abandonar a lectura dun libro en calquera momento e elixir outro se a obra non
gusta pero xustificando o abandono da lectura. Poderase presentar novas propostas en
calquera momento. 
Nalgunhas sesións buscarase información na internet sobre o autor ou autora do libro,



sobre o propio libro consultando clubs de lectura on line, foros de literatura etc.. 
Dentro das normas do club: a asistencia ás sesións é obrigatoria e as ausencias teñen que
ser xustificadas.  Terá que asistir  un compromiso para realizar  as actividades  que se
leven  a  cabo  e  para  prestar  os  libros  ao  resto  dos  membros.  Todos  e  todas  se
comprometen a coidar escrupulosamente os libros e a respectar as datas de devolución.

HORARIO  E  CALENDARIO  PREVISTO  PARA  AS  REUNIÓNS  DE
CARÁCTER PRESENCIAL

A mediados de outubro organizaranse os grupos e faranse as primeiras sesións para o
funcionamento do club. Na última semana do mes empezaremos con todos os grupos as
sesións presenciais. O alumnado fará unha posta en común do libro lido ou da parte que
estea  lendo:  tema,  estructura,  características  das  personaxes,  dúbidas...  A profesora
axudará ao alumnado a obter información sobre a obra o autor, a corrente literaria, o
contexto histórico... Presentaranse novas propostas de lectura.
As sesión se realizaran cada quince días, nos recreos (dous por mes).

MEDIOS  PREVISTOS  PARA  A SÚA  DIFUSIÓN  ENTRE  A COMUNIDADE
ESCOLAR. 

- Información a todo o alumnado e ás súas familias da creación do Club, mediante un
documento que recolla os obxectivos, horarios, normas, libros recomendados. 
- Elaborarase para os pais e nais un boletín no que se recollan os comentarios que os
membros do club fagan das lecturas. 

 Informarase das actividades do Club no taboleiro da entrada do centro destinado
á biblioteca.

 Unha vez posto en marcha e funcionando, o mellor método de difusión son os
alumnos e alumnas do club, que poderán invitar a outro alumnado as sesións.

3.- ACHEGAS DOS DEPARTAMENTOS AO PLAN ANUAL DE LECTURA

Departamento de Física e Química

3º ESO
Habilidades formativas e actuacións relacionadas coa lecto-escritura Frecuencia

Lectura de artigos científicos da prensa escrita. Mensual
Lectura, comentario e realización de cuestionarios sobre textos científicos 
relacionados co contido da materia.

Mensual

Uso de páxinas Web de Física e Química Semanal
Realización dalgún artigo sobre temas de interese científico para a revista 
escolar.

Anual

Participación en concursos de relato curto do tipo “Ciencia que conta” Anual

4º ESO
Actuacións relacionadas coa lectura, escritura e habilidades informativas Frecuencia

Comentario de textos de libros de lectura propostos para a biblioteca de aula 
desta materia

Trimestral

Realización dalgún traballo sobre temas científicos empregando a prensa escrita
e a bibliografía en xeral.

Anual

Uso de páxinas Web de Física e Química Semanal



Realización dalgún artigo sobre temas de interese científico para a revista 
escolar.

Anual

Departamento de lingua castelá e literatura

LIBROS OBRIGATORIOS

1ºESO
1ª avaliación:  
ASIMOV, I.: Amigos robots, Vicens Vives (Cucaña)
2ª avaliación: 
ALCOLEA, A.: El medallón perdido, Anaya
La rosa de los vientos. Antología poética, Vicens Vives (Cucaña) 
3ª avaliación: 
MATILLA: Manzanas rojas, Anaya 

2ºESO
1ª avaliación:  Opción entre: 
CONAN DOYLE: “El misterio de los bailarines” e “Lucero de plata”, Vicens 

Vives (Cucaña)
STEVENSON, R.L.: “El diablo en la botella” e “Los ladrones de cadáveres”, 

Vicens Vives (Cucaña)
Alforjas para la poesía, Octaedro
2ª avaliación: 
DOSTOIEVSKI; F.: Crimen y castigo, SM
3ª avaliación: 
CHRISTIE, A.: La ratonera, Vicens Vives

3ºESO
1ª avaliación: 
RUIZ GARCÍA, P.: El enigma del scriptorium, SM 
2ª avaliación: 
GARCÍA MÁRQUEZ, G..: Relato de un náufrago, 
Corazón alado. Antología de Miguel Hernández, Vicens Vives (Cucaña)
3ª avaliación: 
MOLIÈRE: El enfermo imaginario, Bambú 

4ºESO
1ª avaliación:  Opción entre
SHELLEY, M.: Frankenstein, Vicens Vives ou Cátedra
2ª avaliación: Opción entre: 
RODOREDA, M.: La plaza del diamante, Pocket Edhasa
GONZÁLEZ, A.:  Antología de la poesía para jóvenes, Seix Barral
3ª avaliación: 
GARCÍA LORCA, F.: La zapatera prodigiosa, Octaedro

1º BACHARELATO
1ª avaliación:  
La vida del Lazarillo de Tormes, Anaya (Nueva Biblioteca Didáctica) 
2ª avaliación: 
CERVANTES, M. de: Don Quijote de la Mancha, (Antología), Castalia Prima



3ª avaliación:  
TIRSO DE MOLINA: El burlador de Sevilla, Octaedro 
PARDO BAZÁN, E.: Los pazos de Ulloa, Vicens Vives

2º BACHARELATO  
BUERO VALLEJO, A.: La Fundación, Madrid, Espasa
GARCÍA MÁRQUEZ, G.: Crónica de una muerte anunciada, Plaza y Janés
MENDOZA, E.: La verdad sobre el caso Savolta, Espasa/Seix Barral
GARCÍA LORCA, F.: Romancero gitano, Espasa 

LITERATURA UNIVERSAL 1º
MOLIÈRE: El avaro, Alianza
POE, E.A.: El gato negro y otros cuentos de horror, Vicens Vives
2ª av.
MAUPASSANT, G. de: Bola de sebo y otros cuentos, Castalia Prima
3ª av.: 
KAFKA, J.: La metamorfosis, Vicens Vives
CLAUDEL: La nieta del señor Linh, Salamandra

LITERATURA UNIVERSAL 2º
STEINBECK, J.: De ratones y hombres, Vicens Vives 
CORTÁZAR, J.: “La autopista del sur y otros cuentos, Bruño
Antología del relato policial, Vicens Vives
ASIMOV, I.: Robbie y otros relatos, Vicens Vives

LIBROS OPTATIVOS
Os alumnos que leran os obrigatorios poderán escoller un para ler ao longo do 

curso: 

1ºESO
STOKER, Bram: Drácula, Anaya (Clásicos adaptados)
2ºESO
VERNE, J.: La vuelta al mundo en 80 días, Teide
3ºESO
WELLS, H.: El hombre invisible, Teide 
4ºESO Opción entre: 
 CARNÉS, L.: Trece cuentos, Hoja de lata
 Por definir. 
1º BACHARELATO 
PÉREZ REVERTE, A.: El capitán Alatriste, Alfaguara

Departamento de Xeografía e Historia

O Ministerio de Educación co fin de impulsar o desenvolvemento das capacidades 

comunicativas dispuxo a organización e desenvolvemento do Plan Lector (PL) en todas 

as institucións educativas públicas e privadas de Inicial, Primaria e Secundaria da 

Educación Básica Regular.

O Plan Lector é unha estratexia pedagóxica para fomentar e orientar a práctica da 



lectura dos 

estudantes e docentes. Trátase de que lean contos, revistas, fascículos, libros, obras 

literarias e manuais, de acordo coas súas características afectivas e cognitivas, os seus 

intereses e necesidades. Ler para comprender, analizar, sintetizar, valorar e emitir xuízos

críticos sobre textos escritos relacionados coas ciencias, as humanidades, as tecnoloxías,

as artes, os deportes, a creación 

literaria e a cultura en xeral. 

Búscase que cada estudante e mestre lea material bibliográfico fóra das horas de clases e

incluíndo as vacacións escolares. 

Sería interesante que os docentes dediquen unhas horas das súas clases para compartir 

cos seus alumnos os contidos das lecturas elixidas de maneira que se xere un ambiente 

favorable para o éxito e continuidade do Plan Lector. 

Para facilitar este labor pódense usar as bibliotecas escolares, públicas e municipais, así 

como libros e outros materiais bibliográficos existentes nos fogares e outros espazos de 

cada localidade. 

É un imperativo que cada pai de familia faga seu o do seu fillo ou filla para apoialo e 

acompañalo co fin de que alcance o obxectivo de ler con motivación e satisfacción os 

libros seleccionados. 

O obxectivo é conseguir que a lectura comprensiva de textos escritos se converta nun 

hábito cotián. 

En relación ao arriba exposto os compoñentes do Departamento de Xeografía e Historia 

incluímos na nosa programación unha relación de libros recomendados en cada curso, 

cuxa lectura recibirá a súa conseguinte recompensa na nota. Neste sentido as recensións 

que realicen os estudantes sobre algúns dos libros que se recomendan, teranse en conta 

na cualificación sumando ata 1 punto máis, sempre que teñan acadado o nivel de 

aprobado na materia. 

Podemos sintetizar os obxectivos que pretende o Plan Lector:

 Potenciar o gusto pola lectura e as habilidades de lecto-escritura posto que 

constitúen o piar de calquera aprendizaxe significativo.

 Crear ambientes que favorezan o desexo de ler e axuden a concibir a lectura 



como unha actividade pracenteira.

 Presentar a lectura e a escritura como fontes de coñecemento e de 

enriquecemento lingüístico e persoal indispensables na “sociedade da información”.

 Animar a afección pola lectura mediante unha selección de obras que ademais de

formativas resulten atractivas para os estudantes.

 Estimular a elaboración propia de textos evitando a reproducción exacta dos 

contidos lidos.

 Promover a sensibilidade, a imaxinación, a creatividade e as habilidades críticas 

e interpretativas. 

 Incentivar reflexións argumentadas e coherentes sobre a forma e o tema das 

lecturas que sirvan para definir miradas persoais. 

 Suscitar a análise e a vivencia estética das manifestacións literarias.

 Fomentar o uso da biblioteca e da aula de informática utilizándoas como espazos

privilexiados de aprendizaxe e lecer.

Lecturas recomendas para 1ºESO

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

 Jasón y los 

argonautas 

 En busca de una 

patria 

 Héroes y heroínas 

 Naves negras ante 

Troya 

 Héroes de Roma en 

la antigüedad 

 El mundo perdido 

 Los doce trabajos de 

Hércules 

 De los héroes de la 

d) Riordan, J. 

e) Lively, P. 

f) Viladevall e Llacay 

g) Sutcliff, R 

h) Andrevon, J P 

i) Conan Doyle, A 

j) Riordan, J 

k) Greiner, C 

l) Greiner, C 

m) Lédurier, C 

n) Évano, J 

 Vicens Vives 

 Vicens Vives 

 Planeta-Oxford 

 Vicens Vives 

 Anaya 

 Valdemar 

 Vicens Vives 

 Anaya 

 Anaya 

 Anaya 

 Anaya 



mitología 

 Héroes de Grecia en 

la antigüedad 

 Cuentos y leyendas 

de la mitología celta 

 Cuentos y leyendas 

del antiguo Egipto 

 Cuentos y leyendas 

de los vikingos 

 Cuentos de los 

enigmas de la historia 

 Cuentos y leyendas 

del norte de África 

 La colina de Edeta 

 Cuentos y leyendas 

de los juegos de Olimpia 

 Cuentos y leyendas 

de lugares misteriosos 

 Glabro, legionario 

romano 

 El aprendiz de brujo 

 La novela de la 

momia

 Roma no paga a 

traidores 

 Dioses, tumbas y 

sabios 

o) Haraldson, L 

p) Massardier, G 

q) Pinguilly, I 

r) López Narváez, C 

s) Évano, B 

t) Lambert, C 

u) Bas, J 

v) Lillo Redonet, F 

w) Gautier, T 

x) Calderón, E 

y) Ceram, C. W 

 Anaya 

 Anaya 

 Anaya 

 Espasa Calpe 

 Anaya 

 Anaya 

 Anaya 

 Merial 

 Alianza

 Anaya 

 Destino

Lecturas recomendadas para 2º de ESO: 

A) Idade Media TÍTULO AUTOR EDITORIAL 



Cuentos y leyendas de la 
edad media 

Mirande, J Anaya 

El tapíz de Bayeux Martínez Laínez, F Oxford 

El destino espera en Mayrit Ortega, M A Oxford 

Cuentos del año 1000 Cénac, LL Anaya 

El círculo de los 
muchachos de blanco 

Lasala, M Anaya 

El mensajero del rey Martínez de Lezea, T Anaya 

Adonde llegan las nubes Mayoral, J A Anaya 

Cuentos de Canterbury Chaucer e McCaughrean Vicens Vives 

El chico que navegó con 
Colón 

Foreman, M Vicens Vives 

El manucristo godo Velasco, JL Espasa 

El nombre de la rosa Eco, U Lumen 

Un yanki na corte do rei 
Artur 

Twain, M Xerais 

La leyenda del cid Sánchez Aguilar, A Vicens Vives 

La espada y la rosa Martínez Ménchen, A Alfaguara 

Cruzada en jeans Beckman, T SM 

El misterio del eunuco Velasco, JL SM 

Almogávar sin querer Lalana, F e Puente, L A Casals 

A la sombra del granado Alí, Tarik Alianza 

Las cruzadas Loste, Mª Antonia Anaya 

España medieval: 
musulmanes, judios y 
cristianos 

Aznar, Fernando Anaya 

Las mujeres en la 
antigüedad y la edad media

Fuente, M. e Fuente, P. Anay

Robinson Crusoe Defoe, D Vicens Vives 

Las aventuras del capitán 
Alatriste 

Pérez-Reverte, Alfaguara 



Os tres mosqueteiros Dumas, A Xerais 

El hereje Delibes, M Planeta 

El oro del rey Pérez-Reverte Alfaguara 

El misterio Velázquez Cansino, E Bruño 

Ivanhoe Scott, W Juventud 

La flecha negra Stevenson, L Alianza 

Así vivían en la Italia del 
Renacimiento 

Serviá, Mª J. Anaya 

Así vivían en el siglo de 
Oro 

Calvo, J. Anaya 

Lecturas recomendadas para 3º de ESO: 

Autor Título Editorial 

Allende, I. El bosque de los pigmeos Sudamericana 

O´Callaghan i Duch, E. El color de la arena Edelvives 

Sierra i Fabra, J. Donde el viento da la vuelta Edebé 

Sierra i Fabra, J. El soldado y la niña SM 

Gómez, R. 7 cuentos crudos SM 

Lourenzo, M. Irmán do vento Xerais 

Arenal, S. No hay tiempo para jugar Media Vaca 

Ellis, D. El pan de la guerra Edelvives 

Benjelloum, T. La escuela vacía RBA 

Alonso, Fran Cartas de amor Xerais 

Place, F. Los últimos gigantes Blume 

Sierra i Fabra, J. La música del viento SM 

Sierra i Fabra, J. La piel de la memoria Edelvives 

Aleixandre, M. A expedición do Pacífico Xerais 

Fernández Paz, A. As flores radiactivas Xerais 

Caride, R. A negrura do mar Xerais 

Caride, R. As aventuras de Said e 
Sheila 

Xerais 



Reimóndez, M. Usha Everest 

Barceló, E. La mano de Fatma Alba 

Naïr, S. La inmigración explicada a 
mi hija 

Plaza y Janés 

Sierra i Fabra, J. Chamando ás portas do ceo Edebé-Rodeira 

Lourenzo, M. Tanis I o Mocos Edelvives 

Giono, J. El hombre que plantaba 
árboles 

Olañeta 

Puig, LL. Historia de la Unidad 
Europea 

Anaya 

Lecturas recomendadas para 4ºESO

A. Século XIX

TITULO AUTOR Editorial 

Trafalgar Pérez Galdós, B Salvat 

Cinco semanas en globo Verne, J Alianza 

Viaje al centro de la tierra Verne, J Anaya 

Las aventuras de Tom 
Sawyer 

Twain, M SM 

El último mohicano Fenimore Cooper, J Biblos 

La isla del tesoro Stevenson, L Vicens Vives 

La vuelta al mundo en 
ochenta días 

Verne, J Anaya 

Oliver Twist Dickens, Ch Alianza 

Corazón de roble Teixidor, E SM 

El oro de los carlistas Bas, J Alianza 

Así vivian durante la 
revolución francesa 

Espinós, et al. Anaya 

La mujer en la historia Vega, E. Anaya 

Las constituciones 
españolas 

Lario, D. Anaya 



B. Século XX

Caminar sobre hielo Valls, M e Delisio, N Planeta-Oxford 

El vengador del Rif Marías, F Anaya 

Soldados de plomo Orlev ,U Bruño 

Jesper Matas, C Edebé 

La transición (1975-1982) Aróstegui, J. Acento 

La batalla de Matxitxaco Marías, F Alianza 

El año del milagro Alfaya, J Bruño 

No has muerto en 
Stalingrado 

Delstanches, e Vierset Edebé 

Soldados de plomo Orlev, U Bruño 

Lecturas recomendadas para 1º de Bachalerato 

A. Século XIX

TITULO AUTOR EDITORIAL 

Historia de dos ciudades Dickens, CH Alianza 

Vermello e negro Stendhal Galaxia 

As aventuras Tom Sawyer Twain, M SM 

Misericordia Pérez Galdós, B Alianza 

Cinco semanas en globo Verne, J Anaya 

La vuelta al mundo en 
ochenta días 

Verne, J Anaya 

El amante Duras, M Tusquets 

Memorias de África Dinesen, I Alfaguara 

B. Século XX

Los girasoles ciegos Méndez, A Anagrama 

La ladrona de libros Zusak, M Lumen 

Algo queda Barth-Grözinger, I Edebé 

Adiós a las armas Hemingway, E Lumen 

Fin de século en Palestina Murado, M A Galaxia 

La voz dormida Chacón, D Alfaguara 



Las bicicletas son para el 
verano 

Fernán Gómez, F Vicens Vives 

10 días que commovieron 
al mundo 

Reed, J Akal 

Persépolis (cómic: 4 vols.) Satrapi, M Norma 

MAUS (cómic) Spiegelman Planeta-DeAgostini 

V. Vendetta (cómic) More e Lloyd Planeta-DeAgostini 

Breve historia del mundo Gombrich, E Península 

Lecturas recomenadadas para 2º de Bachalerato 

A. Século XIX

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

La regenta Alas Clarín, L Espasa-Calpe 

La bodega Gordon, N Roca 

Misericordia Pérez Galdós, B Alianza 

La tribuna Pardo Bazán, E Alianza 

Mariana Pineda García Lorca, F Alianza 

Un día de cólera Pérez-Reverte, A Alfaguara 

B. Século XX

4 días de enero Sierra i Fabra, J Crítica 

Los girasoles ciegos Méndez, A Anagrama 

O lápis do carpinteiro Rivas, M Xerais 

Soldados de Salamina Cercas, J Tusquets 

El club de la memoria Díaz Pérez, E Destino 

El corazón helado Grandes, A Tusquets 

Cardume Vega, R Xerais 

As recensións que realicen os estudantes sobre algúns dos libros que se recomendan, 
teranse en conta na cualificación sumando ata 1 punto máis, sempre que teñan acadado 
o nivel de aprobado na materia. Ademais das recensións deberán acreditar a lectura dos 
libros respostando a cuestions orais. 

Departamento de Lingua Galega



Fomentar a lectura segue sendo un dos nosos obxectivos fundamentais e por iso centra-
remos os esforzos en atraer ao alumnado aos libros e á lectura. 

O Proxecto Lector desenvólvese na ESO a través das moitas e diferentes lecturas que 
nos aportan os libros de texto. Traballaremos con textos de natureza diversa (expositi-
vos, literarios, publicitarios...) 

Como norma temos a lectura de tres obras de literatura por curso, que sinalamos abaixo.

Ademais dedicaremos tempo á lectura de obras concretas en 1º da ESO. En 3º curso es-
tán programadas dúas obras de teatro que poden ser lidas ou representadas. Unha vez re-
matadas estas lecturas ou representacións, pódese seguir mantendo esa hora de lectura 
cos alumnos ofertando outras obras de teatro, libros de relatos, novelas... 

Desta forma pretendemos, a través do Proxecto Lector, fomentar o hábito de lectura, pa-
liar deficiencias ortográficas e solucionar calquera dificultade que puidera presentarse. 

Lecturas obrigatorias para 1° de ESO 

► O misterio das badaladas de Xabier P. Docampo. 

► Escarlatina, a cociñeira difunta de Ledicia Costas

► Lúa do Senegal de Agustín Fernández Paz. 

Lecturas obrigatorias para 2º de ESO 

► Unha estrela no vento de Ledicia Costas

► Cartas de inverno.de Agustín Fernández Paz. 

► A caixiña dos rancores de Héctor Cajaraville.

Lecturas obrigatorias para 3º de ESO 

► A neve interminable de Agustín Fernández Paz 

► Europa express de Andrea Maceiras

►A pomba e o degolado de Fina Casalderrey. 

Lectura e/ou representación na aula 

► O achado do castro de M. Núñez Singala. 

Lecturas obrigatorias para 4º de ESO 

► Corazón de Xúpiter: Ledicia Costas

► Camiños na auga de M. Núñez Singala

► A Praia dos afogados de Domingo Villar. 

Lecturas obrigatorias para 1° de Bacharelato 



► O derradeiro libro de Emma Olsen de Berta Dávila

► Morning Star de X. Miranda.

► Erros e tánatos de Gonzalo Navaza. 

Lecturas obrigatorias para 2º de Bacharelato 

► Antoloxía de textos da Xeración Nós elaborada polo Departamento. 

► A esmorga de Eduardo Blanco Amor. 

► O sol do verán de Carlos Casares. 

Algunha das lecturas propostas nesta programación pode ser cambiada polo profesorado
ao longo do curso, se se trata de libros que o alumnado xa teña lido maioritariamente no 
nivel correspondente ou se aparecen novidades editoriais que poidan resultar de intere-
se.

Departamento de Relixión Católica

O departamento de relixión participa no proxecto lector do centro, así, inclúe na súa 
programación actividades destinadas a fomentar a lectura, a escritura e a adquisición das
competencias básicas.

Fomentarase diariamente a lectura e a comprensión de textos literarios, xornalísticos, 
publicitarios, gráficos (fotografía, debuxo, pintura,...) en soporte impreso ou electrónico.

Promoverase a lectura e a comprensión de imaxes (fotografía, pintura, cine,...)

Ao longo do curso promoveranse distintas actividades:

Lectura de libros e cómics:

1º de E.S.O.

O Principiño ( Antoine de Saint-Exupery)

Juan Salvador Gaviota (Richard Bach)

Un señor como Dios manda (J. Luis Cortés)

2º de E.S.O.

Francisco, el Buenagente (J. Luis Cortés)

Teresa, la de Jesús (J. Luis Cortés)

El Canto del Pájaro (Anthony de Mello)

3º de E.S.O.

El Señor de los Amigos (J. Luis Cortés)

El Canto del Pájaro (Anthony de Mello)



4º de E.S.O.

El Señor de los Amigos (J. Luis Cortés)

El Canto del Pájaro (Anthony de Mello)

Agustín, el del corazón inquieto (J. Luis Cortés)

1º de Bacharelato

Un Dios llamado Abba (J. Luis Cortés)

El viaje de Teo (Catherine Clement)

2º de Bacharelato

Tus amigos no te olvidan (J. Luis Cortés)

El sentido de la vida: (lo que enseñan las grandes religiones en cinco relatos para todas 
las edades) (Abdel-Qadir)

O Portico da Gloria (Serafín Moralejo Álvarez)

Traballo coa prensa diaria

Introducirase a prensa como material de información e formación, (tamén se analizará a 
linguaxe publicitaria)

Análise de textos publicitarios e imaxes, tanto en formato escrito como dixital.

Análise e comprensión de obras artísticas como expresión do pensamento de cada época

Departamento de Inglés

1ºESO

Robin Hood

Merlin

Tristan e Isolda

2ºESO

A Christmas Carol

British Myths and legends

British Myths and legends

A ghost collection

Tom Sawyer

The face in the mirror

3ºESO



The invisible man

Who am I?

A tale of two cities

Matilda

Jane Eyre

The swan and the hitchiker

Dangerous game

Sherlock Holmes

Kidnapped

3º M

Myths and legends

All about Ireland

Strange tales

4ºESO

Lorna Doone

or

The dream and other stories

The house of stairs

or

The diary of a young girl

Great expectations

or

Fruit cake special

1ºBACH

The last leaf

or

Flight to terror

The secret diary of Adrian Mole

Tess of D´Ubervilles

or

The woman in white



Wuthering heights

The murders of the Rue Morgue

or

A foreigner in Australia

Sila Marner

2ºBACH

Joanna´s story

or

Mansfield Park

The Moonstone

Brave new world

or

Bicentenial man

Great expectations

Birds and other stories

Departamento de Música.

- Programar audicións de obras de autores literarios, ben nas súas propias voces, 
musicadas por cantautores ou lidas polo alumnado.

- Lecturas complementarias aos libros de texto.

- Lectura de cartas escritas polos distintos/as compositores/as.

- Lecturas de poemas que inspiraron obras musicais.

- Vaciado dos xornais (unha vez a semana) buscando noticias relacionadas coa música, 
lectura e comentario posterior na aula e inclusión das seleccionadas no taboleiro de 
música.

- Para os cursos de 2º da ESO  recoméndarase a lectura do libro “El profesor de música”
de Yaël Hassan e para 3º de ESO “O síndrome de Mozart”  de Gonzalo Moure.

Departamento de Latín e Grego.

Ademáis dos libros de lectura específicos para cada un dos cursos (que se citan nos seus
apartados correpondentes), procurarase que cada día se lea na clase. Os manuais da cla-
se incluen unha serie de textos literarios que sirven moi ben para este fin. Son textos ap-
tos para seren lidos en voz alta, e despois comentados en común. Ademáis fomentarase 
a creatividade a través de redaccións e composicións.



Todo o alumnado de Latín leerá “Os xemelos” de Plauto, o de Grego “Euménides” de 
Esquilo, e os de Cultura Clásica, ambos, dado que son as obras que irán ver a Ourense 
durante o Festival de Teatro Grecolatino.

Grego I

- Primeiro trimestre: lectura dunha novela de tema grego, a elexir de entre as 
dispoñibles na biblioteca.

- Segundo trimestre: A traxedia “Euménides”, de Esquilo, 

- Terceiro trimestre: selección de textos da Odisea

Grego II

O coñecemento do pensamento grego ampliarase coa lectura de obras escollidas. Dado 
que nas PPAU están contempladas preguntas de literatura e lecturas obrigatorias, o 
alumnado leerá as obras obxecto de examen, é decir, 

- Primeiro trimestre: unha selección da Ilíada,

- Segundo trimestre: unha escolma de Poesía Lírica Arcaica,

- Terceiro trimestre: unha comedia (As Asambleistas), e unha traxedia (Edipo Rei).

Cultura Clásica

- Primeiro trimestre: “Los viajes de Ulises” ou “Los trabajos de Hércules” (Anne-
Catherine Vivet-Rémy), de Akal Ediciones

- Segundo trimestre: teatro lido na clase (as obras que verán no Festival de Teatro)

- Terceiro trimestre: “Rómulo & Remo” (Anne-Catherine Vivet-Rémy) ou “Julio César 
& la guerra de las Galias” (Anne-Marie Zarka), de Akal Ediciones

Latín 4º

- Primeiro trimestre: Unha novela a escoller entre Una historia en la Historia (Sauro 
Marianelli) e: Aura gris (Pilar Molina Llorente) Edit. Bruño

- Segundo trimestre: Teatro lido na clase: Os xemelos, de Plauto

- Terceiro trimestre: Unha novela a escoller entre Los gladiadores de Capua, los doce 
trabajos de Flavia Gemina, Los secretos del Vesubio. (Caroline Lawrence). Edit. 
Salamandra 

Latín I

- Primeiro trimestre: textos de carácter histórico (Suetonio e Tito Livio); 

- Segundo trimestre, Guárdate de los Idus (Lola Gándara) ou La plata de Britania 
(Lindsey Davis); 



- Terceiro trimestre será de carácter voluntario, a elixir por eles de entre unha selección 
de poetas latinos (Horacio, Catulo, Ovidio, Propercio).

Latín II

Ao igual que sucedía en Grego II, nas PPAU están contempladas preguntas de literatura 
e lecturas obrigatorias, polo que o alumnado leerá as obras obxecto de examen, é decir, 

- Primeiro trimestre: , Metamorfosis (Ovidio): os mitos de Apolo e Dafne, Píramo e 
Tisbe, Orfeo e Eurídice; doce poemas de Catulo

- Segundo trimestre: : A lenda de Lucrecia (Tito Livio); Discursos de Calgaco e 
Agrícola (Tácito)

- Terceiro trimestre: selección de fábulas de Fedro

Ademais, serán lecturas voluntarias Anfitrión, de Plauto e os libros 2,4,6 da Eneida de 
Virxilio.

Departamento de Filosofía

Valores éticos 1º ESO

Lisa. Matthew Lipman Ediciones De la Torre 2013. Algunhos capítulos e actividades

“Boy” R. Dhal. Capítulos iniciais.

Chamando ás portas do ceo. Jordi Sierra i Fabra. Ed. Rodeira

Valores 2º ESO

Lisa. Matthew Lipman Ediciones De la Torre 2013. Algunhos capítulos e actividades

“Boy” R. Dhal. Capítulos iniciais.

Chamando ás portas do ceo. Jordi Sierra i Fabra. Ed. Rodeira

Valores 3º ESO

Lisa. Matthew Lipman Ediciones De la Torre 2013. Algúns capítulos e actividades

El descubrimiento de Harry. Matthew Lipman . Ed de la Torre. Algúns capítulos e 
actividades

la ciudad dorada, Stella Accorinti. Relato de filosofia para adolescentes

Chamando ás portas do ceo. Jordi Sierra i Fabra. Ed. Rodeira

Valores 4º ESO

Lisa. Matthew Lipman Ediciones De la Torre 2013. Algunhos capítulos e actividades

El descubrimiento de Harry. Matthew Lipman . Ed de la Torra

la ciudad dorada, Stella Accorinti. Relato de filoosfia para adolescentes



Chamando ás portas do ceo. Jordi Sierra i Fabra. Ed. Rodeira.

Del color de la leche, Nell Leyshon. Ed. Sexto Piso

1ºbacharelato. FILOSOFIA

El mundo de Sofía. J. Gaarder.

El radiofonista pirado... C. Sánchez Alcón

El asesinato en el jardín de Sócrates. Berst Sascha

2º bacharelato. HISTORIA DA FILOSOFÍA

A materia de Historia de Filosofía desenvolvese ao redor da lectura guíada de textos dos
filosofos máis relevantes. Traballárase con escolmas de textos de Platón, Aristóteles, 
Descartes e Kant, fundamentalmente e proporáse a lectura de obras completa de fácil 
acceso de forma voluntaria:

1º trimestre

Selección de textos dos autores contemplados no programa.

Lectura de :

Luces y Sombras el Sueño de la Razón en Occidente. Felix García Moriyón. Ediciones 
De la Torre. Capítulos iniciales.

Cine: Visionado de fragmentos seleccionados das seguintes películas:

El Mundo de Sofía. Erik Gustavson (1999)

Sócrates de Rosellini

2º trimestre

Lectura: Selección de textos dos autores contemplados no programa.

Cine: Visionado das seguintes películas:

Descartes de Rosellini.

3º trimestre

Lectura:

Verdade e Mentira en Sentido Extramoral. F. Nietzsche

Cine: Visionado de fragmentos seleccionados das seguintes películas:

El Dia que Nietzsche lloró. Pinchas Perry. 2007

2º bacharelato. PSICOLOXÍA

O plan lector de psicoloxía terá como obxectivo fundamental incidir na ampliación dos 
coñecementos sobre a materia, a demanda do alumnado e potenciar a transversalidade 
dos contidos e a súa aplicabilidade a contextos diversos. Encargaranse traballos que 
esixirán recoller información de medios diversos, analizala, tratala e reelaborala, de 
acordo coas indicacións da profesor.



1º trimestre

Selección de textos dos autores contemplados no programa.

Lectura de :

El Lenguaje Secreto de la Mente: guia visual de los misterios de la conciencia (1997). 
Cohen, D. Circulo de Lectores, S. A. Unha mirada ao interior da conciencia humana que
fai un repaso ás cuestións que teñen preocupado a filósofos, científicos e psicólogos ao 
longo da historia. Unha guía visual e ilustrada que nos permite comprender mellor o que
é ser plenamente humanos e nos mete de cheo nos misterios da conciencia.

Neurociencia para Xulia. Xurxo Mariño. Edit. Laetoli "O sistema nervioso —escribe o 
autor— é a esencia do teu ser. Úsalo agora mesmo para poder ver, ler e comprender este
texto; algo que fas con naturalidade e sen esforzo”. Neste libro faise un repaso pola 
estrutura e funcións do noso sistema nervioso, dunha forma amable e comprensible. Un 
libro ameno para comprendernos mellor a nos mesmos.

O Alienista Machado de Assis (2000) Edit. Zeta: O Doutor Simão Bacamarte volta ao 
seu pobo para dedicarse nel á súa profesión. Despois dun tempo comeza a interesarse 
polos estudos de psiquiatría e constrúe na cidade un manicomio que chama A Casa 
Verde, para poder internar aos tolos da zona. Pouco a pouco, o doutor Bracamante 
vai pechando nel a case todos os habitantes, e construíndo novas tipoloxías de tolemia...

El Curioso Incidente del perro de medianoche Mark Haddon (2000) Edit. Salamandra 
(2007): A través dunha linguaxe sinxela a historia achéganos á mente do protagonista, 
un rapaz con síndrome de Asperger, e axúdanos a comprendelo. O autismo é unha das 
enfermidades do sistema nervoso cunha expresión na conduta e na vida dos individuos 
claramente observable.

3. Cine: Visionado das seguintes películas:

Despertares Penny Marshall (1990) baseáse na epidemia de encefalite alerxica que tivo 
lugar durante os anos 20. Ou doutor Malcolm Sayer chega novo a prestar servizo na sala
de doentes en coma nun hospital de Nova York e un día observa como un doente recolle 
instintivamente os seus lentes pese a estar en estado catatónico. Entón comeza a 
experimentar tratamentos que leven á súa curación. A película está baseada na biografía 
do neurologo Oliver Sachs.

Solaris: Tarkosky (1972) A acción da película desenvolvese nunha estación espacial que
orbita o planeta Solaris. O seu núcleo central son as relacións entre seres humanos 
cando quedan expostos ante os demais os desexos máis íntimos. Enfrontar o 
descoñecido require para os individuos esixe un coñecemento do que un é

2º trimestre

Lectura: Selección de textos dos autores contemplados no programa.

Lectura de :

Irracionalidad. El enemigo interior. Sutherland, S. (1996). Madrid: Alianza Editorial. Un
libro ameno e acesible sobre os nesgos cognitivos e a formación dos prexuízos. Tratánse



os principais erros no razoamento e achegánse exemplos claros deles e as consecuencias
que teñen nas distintas áreas do coñecemento e a vida cotiá.

Enrrugas novela gráfica de Paco Roca (2207) aborda a vida nunha residencia xeriátrica 
e o ingreso de Emilio, un antigo executivo que padece Alzheimer. Os síntomas da súa 
enfermidade e a adaptación a esa nova realidade inflúen tanto nas relacións que 
establece dentro da residencia coma na súa propia identidade.

Pensar rapido, pensar despacio (2014) Daniel Kahneman, Edit. Debate. O libro ofrece 
unha perspectiva nova do cerebro, en función de dos sistemas que modelan o noso 
pensamento. O sistema 1, rápido, intuitivo e emocional. O sistema 2 lento, deliberativo 
e lóxico. Kahneman, experto en teoría das decisión, expón a importancia do pensamento
rápido pero tamén os seus erros e sesgos. O libro propón unha animada reflexión sobre 
como pensamos e sobre o poder que teñen as intuicións nas nosas decisión para 
axudarnos a usar distintas técnicas que nos protexan dos fallos mentais e dos problemas 
que provocan.

Yo Robot. Asimov, I. Edhasa ( 2009) Unha reunión de relatos nos que se tratan os 
principais problemas que poderían xurdir nunha suposta mente “positrónica”. Os relatos
propoñen diferentes situacións nas que se atoparían os robots intelixentes e aos que 
especialistas en robótica terán que enfrontarse a novas enfermidades psicolóxicas, 
paradoxos lóxicos ou inxeniosos exercicios intelectuais. A protagonista de boa parte dos
relatos é Susan Calvin, experta en robopsicoloxía.

Cine: Visionado das seguintes películas:

Memento. C. Nolan (2000) narra a historia de Leonard, quen despois de sufrir un 
trauma cerebral que lle causou amnesia anterógrada, non é quen de almacenar novos 
recordos pero posúe unha memoria sensorial intacta. Para "recordar" crea un sistema 
usando fotos coas que elabora un rexistro da xente que coñece, os sitios que visita ou os 
lugares onde debe estar. Os temas centrais da película son a natureza da memoria, a 
identidade, o tempo e a recreación da realidade.

El Milagro de Anna Sullivan. Arthur Penn (1962) Unha familia contrata a Anna 
Sullivan, cega, para educar a Helen, unha nena sorda e cega desde os 3 anos. A 
profesora debe enfrontar a educación dunha nena, xa adolescente, que semella incapaz 
de someterse a ningunha discipliña e que non pode comunicarse. Hellen vive illada nun 
mundo propio e o reto da mestra será conseguir romper a burbulla na que vive dotándoa 
dunha linguaxe que lle permita comunicarse cos demais e comprender o seu mundo.

3º trimestre

Selección de textos dos autores contemplados no programa.

Lectura:

El Universo de las Emociones. Rafael Bisquerra, Eduard Punset e Palau Gea. Intenta 
ofrecer unha representación gráfica das emocións humanas unindo ciencia e arte. Inclúe 
307 emocións nun mapa que permite visualizar e comprender o noso comportamento 
como seres humanos.



La estrategia del Océano Azul. W. Chan Kim y Renee Mauborgne. Neste libro defínense
as novas estratexias de empresa que inciden máis na innovación ca na competencia e, a 
través do exemplo dunha empresa radicalmente innovadora coma O Cirque du Solei, 
podemos ver a nova estrutura organizativa e as consecuencias que ten nas relacións 
laborais, a selección de persoal ou a promoción e liderado.

El método Grönholm. J. Galceran. (2005) Obra de teatro que representa a historia dos 
catro últimos aspirantes a conseguir un cargo executivo nunha multinacional. Unha 
proba conxunta deseñada polos psicólogos da empresa decidirán quen se queda co 
traballo. A proba convertese nunha loita onde a crueldade e a falta de escrúpulos semella
non ter límites.

Un Mundo Feliz. A Huxley. Plaza y Janés, DeBolsillo (2000). A novela describe un 
mundo no que as emocións e os sentimentos desapareceron, a conduta das persoa 
condiciónase para que non teñan medo á morte e cumpran as súas funcións sociais e a 
felicidade provén dunha droga (soma) que non ten efectos secundarios físicos 
indesexables pero que tende a facer dos individuos seres submisos. A pregunta que nos 
propón a lectura do libro é como sería o ser humano nese mundo e en que medida serían
seres humanos sans. En contraposición a novela mostra tamén a vida en “mal país”, un 
mundo similar ao que coñecemos, no que o prezo da liberdade e as emocións son a 
enfermidade, o medo a soidade e a morte.

Cine: Visionado das seguintes películas:

Del Revés. Pete Docter (2015). Na película podemos coñecer da man de Riley, a 
protagonista, como procesa a nosa mente os recordos, as emocións e a percepción da 
realidade, como construímos a nosa personalidade a través de eses procesos e tamén 
como se producen as alteracións psicolóxicas que poden dificultar a nosa maduración 
psicolóxica. A película está baseada na clasificación das emocions de Paul Ekman 
desenvolta en 1972.

La Ola. Denis Gansel (2008). A ación transcorre nun centro educativo alemán, durante a
semana de proxectos que ten por obxectivo investigar nos diferentes sistemas políticos. 
Un grupo de alumnos elixen como opción a Autocracia e o profesor decide que poden 
realizar o experimento de conformar un grupo dirixido por un líder carismático e 
deseñar unha organización vertical. O grupo confórmase ao elixir democráticamente ao 
líder e a través de lemas: “O poder mediante a disciplina”, “forza mediante a 
comunidade”, “forza a través da ación”, “forza a través do orgullo”. A normas, a forma 
de vestir ou as relacións dos individuos dentro do grupo van conformando pouco a 
pouco a organización, ate o pundo de que ningún dos individuos que pertencen a el, terá
xa control sobre ela

DEPARTAMENTO TECNOLOXÍA:

Dentro do plan lector no departamento de tecnoloxía levaranse a cabo as seguintes 
actividades:

Programación 1º ESO: Lectura dos artigos dos blogues dos compañeiros, realizando un 
comentario crítico ao escrito no propio artigo do blogue



Tecnoloxía 2º ESO: Recollida de dúas noticias por trimestre relacionados con temas 
tecnolóxicos. Ao final do curso elaborará un mural coas noticias e as suas reflexivas 
sobre as mesmas

Tecnoloxía 3º ESO: Investigación sobre plásticos innovadores que reduzcan o impacto 
ambiental dos plásticos actuais: Aplicacións, orixes e que solucions ambientais ofrecen. 
A presentación da investigación será: un poster, un post, un vídeo pequeno ou unha 
presentación.

Tecnoloxía 4º ESO: Lectura de revisión históricas de inventos destacables. Escollido o 
obxecto o alumnado realizará unha presentación sobre o mesmo: cualidades, utilidades, 
evolución, falsos de diseño e posibles melloras

TICI e TICII: Lectura de diferentes artigos ou visionados de vídeo sobre temas que 
relacionas as TIC e a sociedade. Os programados por agora son: “Porque me vigilan si 
no soy importante”, “Ordenadores cuánticos”, “Discurso de Steve Jobs ao ser nomeado 
doutor honoris causa”. Posteriormente deberán responder unhas preguntas expresar a 
sua opinión persoal sobre o tema tratado, así como sinalar que eles resultou máis 
chamativo do lido. En TICII ademais realizaranse comentarios criticos aos artigos dos 
blogues do alumnado.

Tecnoloxía Industrial I: Lectura de relatos do libro de Asimov: Yo robot. Neste libro 
formulan as tres leies da robótica e presentan diferentes casos para a súa aplicación. 
Cada alumno leera un relato diferente realizando un programa que se inspire, 
homenaxee ou recree o relato lido, e que sirva aos resto do alumnado para coñecer ese 
relato.

Tecnoloxía Industrial II: Lectura de algúns capitulos de “Mas alla de los límites de la 
conciencia” de Gunter Anders libro onde o autor cartease con o piloto responsable de 
lanzar a bomba atómica en Hiroshima e internado nun hospital. Posteriormente 
reflexiónarase na aula sobre sobre relación entre a técnica e a ética.

Estas actividades serán puntuadas dentro das materias correspondentes.

 Departamento de Bioloxía e Xeoloxía

Tendo en conta que o proxecto lector é un documento onde “se articulen todas as 
intervencións que se van realizar no centro en relación coa lectura, a escritura e as 
habilidades informativas”, hai moitas actividades que se programan nas distintas 
materias do departamento que encaixan en este perfil.

 O alumnado de primeiro ciclo de ESO debe ler artigos de periodicos, revistas, 
facer un traballo escrito según un guión preestablecido e expoñelo na clase, incluiráse 
no traballo para casa. A lectura de libros será a elexir entre un listado de libros nos que a
paisaxe, os seres vivos ou a saúde sexan relevantes, e servirá para subir nota, nalgúns 
casos incluirase a lectura na aula, e sobre todo a comunicación oral.
 A realización de traballos para exposición oral que se esixen en tódolos niveis 
dende terceiro de ESO até segundo de Bacharelato, implican primeiro a busca e selec-
ción de información científica, a súa lectura e reelaboración para permitir a exposición 
pública. 



 Outra actividade estandarizada é a chamada “Artigo Científico Mensual” que se 
explica na programación de 4º de ESO. Céntrase na divulgación científica, a través de 
artigos de ciencia nos media (prensa e revistas inicialmente, nos últimos anos 
preferentemente webs de medios de comunicación), que deben cumplir uns 
determinados requisitos para ser admitidos com fonte. Con eles realizan certas 
actividades incluíndo a escritura dun resumo e proposta de  preguntas. Tamén deben 
aprender a localizar a fonte orixinal –o artigo académico que necesariamente debe estar 
detrás da noticia. 
 Tamén debemos incluír aquí a participación obrigatoria en blogues de aula, que 
permiten a interacción colectiva entre o propio alumnado, a través de comentarios que 
deben realizar ás entradas escritas por compañeiros.

 No blogue SCIENTIA realizouse en cursos pasados o traballo máis complexo e 
meritorio, pero está en hibernación tras a desaparición da materia CMC. 
 O Blog DORMICE está para a escritura e comunicación en inglés do grupo bilin-
güe de 4º ESO está enfocado tamén a divulgación científica. De momento está aberto, o 
cal non é pouco. Ao longo do curso iránse vendo as súas posibilidades de utilización, e 
poder matizar así o seu deseño para cursos venideiros.
 Está previsto outro máis –todavía innominado- orientado a novidades en 
tecnoloxía, especialmente no campo da información e comunicación. Participará o 
alumnado de TIC de 4º ESO, materia que este curso está a cargo dun profesor do 
departamento de Bioloxía. 

4.-  LIÑAS  PRIORITARIAS  DE  ACTUACIÓN  NA  BIBLIOTECA  ESCOLAR
PARA O CURSO 2017/2018

 En relacion coa organización e xestión.

A organización da biblioteca correrá, en principio, a cargo do grupo de docentes que
formaron parte  este  curso do equipo da biblioteca.  Procurarase que no equipo estea
presente profesorado dos distintos departamentos que hai no centro.
Estarán  coordinados  pola  responsable  da  biblioteca  e  serán  os  encargados  da
informatización, empregando como ferramenta de xestión a aplicación da Consellería de
Cultura “Proxecto Meiga”, da catalogación, préstamo, revisión e ampliación de fondos. 

Haberá especial fincapé na revisión dos encabezamentos de materias e autoridades para
evitar duplicados e lograr maior coherencia nas procuras efectuadas a través do catálogo
OPAC. Tamén seguiremos ca utilización  sistemática  do código de  barras  cos  novos
materiais catalogados (práctica emprendida hai catro cursos).

O horario lectivo do centro é de 8:45 a 14:30 e de 16:30 a 20:10; a biblioteca estará
aberta algunhas horas pola mañán agás, nos recreos, e polas tardes para o alumnado que
quede a comer e para o alumnado dos ciclos.

O alumnado pode facer uso da biblioteca nos seguintes casos e horarios:
Horas  de  recreo  para  solicitar  préstamos  ou  facer  devolucións,  estudar,  buscar
información  ou  ler.  Noutras  horas  só  poden  estar  na  biblioteca  acompañados  dun



profesor ou profesora ou cun permiso especial para realizar traballos. O alumnado de 2º
de Bacharelato con materias soltas poderá acudir á biblioteca a estudar.

En  relación  coa  dinamización  e  promoción  dos  recursos  da  biblioteca,  á  súa
integración no tratamento do currículo e a súa contribución á alfabetización
múltiple e ao desenvolvemento das competencias básicas do alumnado.

- Emprego do taboleiro da entrada como dinamizador de carácter cultural de interese
para  a  comunidade  escolar.  No  taboleiro  da  entrada  informarase  das  actividades
culturais levadas a cabo no concello: exposicións, conferencias, ciclos de cine, feiras do
libro, teatro, concertos, actividades en librarías, bibliotecas e centros culturais, etc.

- Exposición temática dos fondos da biblioteca en colaboración cos departamentos. 

- Difundir entre  a comunidade escolar a guía de usuarios da biblioteca, un tríptico con
información sobre horarios, servicios, ordenación das coleccións, plano, etc.

-  Elaborar  guías  de lectura:  listados  de libros que teñen a  finalidade de orientar  ao
alumnado  na  súa  elección  de  lecturas.  Seleccionar  recomendacións  lectoras  para  o
período de vacacións, poñendo a disposición das familias unha lista de suxestións de
títulos,  en  coordinación coas  seleccións  do  proxecto  lector  no  centro,  ofrecéndolles
orientacións e convidándoos á provisión continua de libros aos seus fillos e fillas. Estará
accesible a través da páxina web do centro.

-  Terase  en  conta  a  hora  de  programar  as  actividades  promovendo  a  creación  de
materiais  curriculares  e  a  compra  de  material  axeitado,  facendo especial  fincapé  na
compensación das desigualdades sociais.

- Posto de intercambio libre de libros.

 En relación coa formación de usuarios e adquisición da competencia infor-
macional (competencia para o tratamento da información incluída na actual “com-
petencia dixital”).

Cómpre que o alumnado entenda o sistema de funcionamento da biblioteca polo que
continuaremos co “Curso de formación de usuarios”.  A actividade estará dirixida ao
alumnado de todos os niveis educativos. É importante non só para o bo funcionamento
da biblioteca senón especialmente para a formación do alumnado que encontrará este
sistema nas biblioteca públicas. Será unha actividade que consistirá en:

-Visitas guiadas á Biblioteca de todos os alumnos/as novos/as no centro ( 1º de ESO e 1ª
de Bacharelato). Explicación oral sobre o sistema de clasificación e normas de utiliza-
ción da biblioteca.

-Entrega dunha guía informativa sobre os servicios e funcionamento da Biblioteca.

-Formación de usuarios nos métodos de organización e xestión documental na bibliote-
ca.  Procura  de  documentos  por  categorías  da  CDU,  índice  alfabético,  consulta  de
catálogo automatizado, solicitude de  préstamo, etc.



-Visitas organizadas á Biblioteca do resto dos grupos do centro. 

-Sesións prácticas de procura de recursos didácticos empregando as fontes informativas
dispoñibles na biblioteca, tanto bibliográficas como dixitais. 

En relación co fomento da lectura e  co desenvolvemento do proxecto lector de

centro.

- Continuación das exposicións temáticas dos fondos no expositor da entrada.

- Exposición das novidades para dar a coñecer os fondos que hai na biblioteca.

- Revisión da prensa semanal e información de actividades no concello e na comarca no
taboleiro da entrada do instituto. 

- Elaboración de guías de lectura para as vacacións.

- Continuación das actividades do club de lectura “As pedrinhas lectoras”. 

- Promoción e elaboración de materiais propios que pasaran a formar parte dos fondos
bibliográficos.

- Presentación de libros por parte do seu autor/a. Encontros con autores/as dos que teñan
que ler libros.

- Conmemoración dalgún acontecemento significativo como o día da biblioteca escolar,
o día contra a violencia de xénero, o día da Paz, o oito de Marzo, o día das Letras
galegas... Con exposicións, concursos, lectura colectiva, conferencias, etc.

- Sesións de contacontos para traballar a importancia da tradición oral.

- A Biblioteca apoiará e colaborará en todas as actividades recollidas nas programacións
didácticas que conforman o Proxecto lector.

 Outras actuacións. 

- Fomento do espazo “Intercambio de libros”. 

- Fomentar o uso da páxina web do centro e colaborar no apartado da biblioteca.

- Colaborar na revista do centro “De pé a pa”, e invitar a toda a comunidade educativa a
que participe nela.

- Estudiarase a posibilidade de publicitarse a través das redes sociais.



 Criterios e procedementos de avaliación. Indicadores e instrumentos
para utilizar.

A avaliación  é  unha ferramenta  de  coñecemento  e  reflexión que permite  identificar
aqueles  aspectos  do  sistema  educativo  que  funcionan,  e  outros  que  poden  e  deben
mellorarse.  A avaliación debe poñerse,  polo tanto,  ao servizo da mellora continua e
como tal debe ser asumida como un recurso que permite un mellor coñecemento da
realidade e das diferentes actuacións educativas.
Así, cando o proxecto se leve a cabo faremos unha análise dos resultados acadados, o
que será á súa vez unha avaliación última da eficacia do proxecto elaborado que se
realizou:

-Ata  que  punto  se  desenvolveron  as  iniciativas  previstas  no  proxecto  e  como
contribuíron á consecución dos obxectivos.

-Impacto  que  tiveron  nos  servizos  que  ofrece  a  biblioteca  e  se  cobren  mellor  as
necesidades dos usuarios. 

-Ademais, é importante aproveitar a experiencia obtida para a planificación do traballo
do seguinte curso escolar.  Para esta avaliación proponse a utilización dun modelo de
cuestionario:

 

Persoa  designada  como  responsable/dinamizadora  da  biblioteca  escolar.  Equipo  de
apoio.

Responsable/dinamizadora: Cristina Quintáns Ruído

Equipo de apoio: Mariló Lagarón Ron, María Jesús Vázquez Pérez, Gloria Rodríguez
Leal, Manuel Rodríguez Valdés, Maite Cao García, Raquel Fernández Carril, Pilar Gar-
cía Borrajo, Ana Belén Cabanelas Pousa.

5.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Para a avaliación deste plan terase en conta o grao de cumprimento dos seguintes aspec-
tos:

 Cumprimento dos obxectivos.
 Organización de espazos e tempo.
 Uso e organización da biblioteca.
 Estratexias de comprensión lectora.
 Fomento da lectura.
 Integración das TIC no plan.
 Implicación das familias e do entorno.    

6.- AVALIACIÓN DO PLAN

Para a avaliación do plan aplicaranse os mesmos métodos que se reflicten no proxecto
lector de centro e tamén a información procedente de:

 Rexistro de datos realizado polo profesorado.



 Enquisas ao profesorado para avaliar o plan.
 Enquisas ao alumnado para recadar información sobre a súa participación, opi-
nións, suxestións...



Anexo III

Proxecto de Educación Dixital. Curso 2017-2018.

Introdución.
Para o curso 2017/18  dispoñemos de seis aulas de informática, un espazo propio

para  Formación  Profesional  Básica,  con  6  postos  e  unha  renovación  case  total  de
equipamento.  Xunto a esto, e desde o centro intentarase mellorar o rendemento dos
equipos/material que xa existen, se ben será compricado ante a comunicación de que é
un plan a extinguir e que implicará problemas tanto de número de equipos como de
reparacións dos mesmos.. Será o sexto curso dende a implantación do Proxecto Abalar.

Para poder transmitir estes cambios á comunidade educativa é necesario reforzar
os ámbitos de comunicación entre ela, polo que terá que ampliar o uso tanto da páxina
web como do espazo Abalar. Como novidade temos xa instalada e en funcionamento a
aplicación Abalar Móbil, que facilita o acceso aos pais e nais á información sobre faltas
e a comunicación cos titores e profesorado do centro.

Con estas  premisas  neste  proxecto  imos  expoñer  os  obxectivos  que  se  queren
acadar así como determinadas accións que se levarán a cabo para que se consigan.

Obxectivos.
• Presentación de todos os recursos dispoñibles no centro ao profesorado.
•  Continuar coa actualización da páxina web , non só a páxina principal.

• Poñer en funcionamento a galería na páxina web do centro.
•  Continuar coa Aula Virtual intentando aumentar o seu uso, tanto en número de

profesorado como de alumnado implicado.

• Usar o Espazo Abalar como sistema de comunicación engadido coas familias.
•  Mellorar as diferentes aulas de Informática e posta en marcha da sexta aula de

informática.

• Mellorar o mantemento dos proxectores e pantallas que ten o centro na actualidade.
• Seguir potenciando o uso do software libre no centro.

•Potenciar o uso do protocolo TIC.

Protocolo  para  o  uso de recursos TIC,  así  como para
comunicar incidencias e avarías.

- Comunicación de incidencias, ou avarías en calquera recurso do centro..

 ✗ Mediante un correo electrónico..
 ✗ Formulario:  na  páxina  do  centro,  entrando  como  usuario,  no  menú  de

Profesorado>Recursos  TIC>Comunicación  de  incidencias  ou  avarías,  existe  un
formulario que se cubre e envíase a incidencia a coordinación TIC.

 ✗ Por escrito en man.
- Solicitude dunha aula con equipamento TIC.

 ✗ Para uso habitual :.



▪ Solicitude nas follas de horario entregada en Xefatura de Estudios.
▪ Apuntarse na primeira semana de curso nas follas dispostas para iso na sala de 

profesorado..

 ✗ Uso non habitual:.
▪ Envío dun correo electrónico a coordinación TIC coas datas e hora que interesan.

▪ Apuntarse nas follas do horario que están no taboleiro da sala de profesorado.
- Solicitude de proxectores de vídeo (canóns) e ordenadores portátiles, cámara de

vídeo e fotográfica.

 ✗ Solicitar  o préstamo dese material  cubrindo a folla de préstamo en Secretaría
polos seguintes períodos:

▪ anual (durante todo o curso) baixo a responsabilidade do profesor/a que o solicita,
o material ten que ser gardado no departamento, o préstamo faise o comezo do curso e
devolvese no mes de xuño..

▪ por tempo limitado: unha semana, un mes, para unha actividade, etc, o préstamo é
baixo a responsabilidade do profesor/a que o gardará no departamento baixo chave..

▪  habitual: enténdese 1 hora ó día ou á semana, para un grupo determinado, etc, o
profesor/a pide o material nese momento e devolvelo despois..

- Altofalantes.
 ✗ Hai dous pares de altofalantes en conserxería.

- Publicar na páxina web do centro:.
 ✗ O  profesorado  está  habilitado  para  publicar  na  páxina  do  centro  nos

departamentos e en seccións como biblioteca, normalización..

 ✗ Se se quere que un contido sexa publicado na páxina principal mándase un correo
a coordinación TIC, co texto e unha imaxe (as imaxes teñen que ter un tamaño máximo
de 500x500 píxeles e 100kb).

" Outro tipos de cuestións:.

 ✗ Persoalmente co responsable da coordinación TIC.



Anexo V

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  PARA 
APROBAR NO CONSELLO ESCOLAR DO DÍA 27- X- 2016.



As  actividades  complementarias  e  extraescolares  representan  un  apartado  moi
importante  dentro do proxecto educativo do IES “A Pontepedriña”,  por  este  motivo
prográmanse distintas actividades ao longo do curso.
 O obxectivo fundamental é buscar unha maior integración entre os distintos sectores da
comunidade educativa, así como potenciar a educación integral do alumnado tanto no
ámbito académico, como desenvolver valores persoais de trabllo, respecto, tolerancia e
compañeirismo. Na aula é onde se desenvolve principalmente a labor educativa, pero
son  outros  momentos  e  lugares  onde  se  pode  crear  un  clima  máis  propicio  para  o
desenvolvemento dunha educación en valores.
Estas  actividades  ademáis  de  contribuír  na  consecución  dos  obxectivos  académicos
deberán estar centrados en potenciar, entre outros:

 O esforzo persoal.

 A actuación autónoma.

 As actividades con outras persoas amosando actitudes solidarias e tolerantes,
rexeitando as discriminacións e os prexuízos de calquera xeito, e posibilitando o
intercambio de saberes.

 O entendemento e respecto dos dereitos e deberes dos cidadáns.

Seguindo na liña de cursos anteriores tentaráse crear espazos atractivos para que todos
nos poidamos sentir mellor e máis a gusto no centro. Melloraráse no posible a sala de
usos múltiples para a representación de obras de teatro, de conferencias e de todo tipo
de actividades.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DESDE VICEDIRECCIÓN.

Ao longo do curso desde a Vicedirección programaránse unha serie de actividades:
 Este ano un grupo de alumnos de 3º e de 4º de ESO colaborarán nun programa

de radio da emisora Radio Voz. Unha vez ao mes entrevistarán a un personaxe
que eles consideren relevante ou que esté de actualidade.

 Participación na distribución de  froita  no centro escolar  coa  colaboración da
consellería do medio rural.

 Nos recreos os alumnos organizarán actividades deportivas (fútbol, baloncesto,
…)

 Abriráse a sala de usos múltiples durante os recreos para que os alumnos poidan
realizar  diversas  actividades:  xogos  de  xadrez,  papiroflexia,  improvisación
teatral,…

 Como xa se ven realizando nos últimos cursos, os martes de 15.15 h. a 16.15 h.
haberá  un  “obradoiro  de  artes  escénicas”  dirixido  a  todo  o  alumnado.  Esta
actividade está financiada pola AMPA.



 Campaña de tráfico. “Te puede pasar” e “Si controlas vuelves” da asociación
AESLEME,  dirixida  a  alumnos  de  3º  de  ESO  e  1º  de  Bacharelato,  para  a
prevención de accidentes de tráfico.

 Tamén  para  1º  de  Bacharelato  participación  na  campaña  “Ti  controlas”  “Ti
decides” en colaboración co departamento de Educación Viaria do concello de
Santiago.

 Talleres de violencia de xénero, charlas sobre acoso escolar, sobre o bó uso das
redes…

Haberá distintas actividades dependendo de datas sinaladas:
 25 de novembro: “Día da violencia de xénero”.

 10 de decembro: “Día mundial dos dereitos humanos”.

 21 de decembro: Festival de Nadal.

 30 de xaneiro: “Día da Paz”.

 9 de febrero: “Festival de Entroido”.

 8 de marzo: “Día da muller”.

 23 de abril: “Día do libro”.

 17 de maio: “Día das letras galegas”.

Como cada ano, e se as actividades e o transcurso do curso o permiten tentaráse
facer unha semana cultural. Nela habería exposicións de traballos, conferencias,
audicións,… sobre  temas  científicos,  sociais,  deportivos… todo  o  que  poida
interesar ao alumno.
Durante o curso faránse varias excursións cun fin cultural:

 O Departamento de Inglés xunto cos de Bioloxía e Tecnoloxía organizan unha
viaxe a Londres, dirixida ao alumnos de 4º de ESO.

 Un  intercambio  con  Alemania  dirixido  polo  Departamento  de  Inglés,  para
alumnos de 1º de Bacharelato.

Co fin de que se poidan levar a cabo sen ningún problema todas as actividades
tentaráse,  na  medida  que  sexa  posible,  evitar  a  acumulación  delas  nun  mes
concreto.  Trataráse  de  repartir  as  distintas  actividades  dos  grupos  de  forma
equitativa ao longo de todo o curso.
Tamén se procurará non realizar actividades a partir do mes de maio, é dicir, as
últimas actividades coincidirán co Día das Letras Galegas, o 17 de maio.
As actividades dividímolas por Departamentos e son as que seguen:



DEPARTAMENTO DE COMERCIO E MARKETING

“O comercio dixital. As 40 claves da mercadotecnia 2.0” da Cámara de Comercio de
Santiago, para 2º C.S. de Comercio Internacional, o 27/09/2017.

Visita á Axencia Tributaria e á SS, para 1º C.S. Xestión de Vendas e Espacios Comer-
ciais, durante o 1ºtrimestre

Visita a Gadisa (Betanzos), para 2º C.S. Xestión de Vendas e Espacios Comerciais, du-
rante o 2ºtrimestre

Visita ao Centro Comercial Aberto da Rúa Sampedro para 1º C.S. Xestión de Vendas e
Espacios Comerciais, durante o 1ºtrimestre

Vista a Centro Comercial Compostela  para  1º C.S. Xestión de Vendas e Espacios Co-
merciais, durante o 1ºtrimestre

Visita a Marineda City, para 1º e 2º de C.M. de Actividades Comerciais, durante o 1ºtri-
mestre

Visita ao IGE, para 1º C.S. de Comercio Internacional, durante o 1ºtrimestre

Obradoiro de emprendimemto cooperativo e Xornadas de Difusión do Modelo Coopera-
tivo, para os 2º cursos dos tres ciclos, durante o 1ºtrimestre

Cursiño de escaparatismo, para 2º C.S. Xestión de Vendas e Espacios Comerciais, du-
rante o 1º trimestre

Visita a Pull and Bear, para 1º de C.M. de Actividades Comerciais, o 22 de novembro de
2011

Visita Centro Comercial As Cancelas, para 1º de C.M. de Actividades Comerciais. du-
rante o 2º trimestre

Visita á Zona Franca e Porto de Vigo, para 1º C.S. Xestión de Vendas e Espacios Co-
merciais, 1º do C.S. de Comercio Internacional, durante o 2º trimestre

Asistencia cursos da Cámara De Comercio de Santiago, para todos os cursos dos tres ci-
clos formativos de FP, durante todo o curso 

Obradoiros da Escola Galega de Consumo, para 1º C.S Xestión de Vendas e Espacios
Comerciais, e 1º de C.S. de Comercio Internacional, durante todo o curso

Visita a Bolsa de Valores (Madrid), para 2º C.S. de Comercio Internacional, durante o 2º
trimestre.

Visita ao Valedor do Pobo, para 1º de C.S. de Comercio Internacional e 2º C.M.A.C.,
durante o 2º trimestre.

Visita ao Arquivo da USC, para 2º de C.M. de Actividades Comerciais, durante o 2º tri-



mestre.

Visita á Bodega Martín Códax, para 1º C.S. Xestión de Vendas e Espacios Comerciais, e
1º de C.S. de Comercio Internacional, durante o 3º trimestre.

Relatorio sobre Comercio Xusto, para todos os grupos de ciclos, en calquera momento
do curso.

Visita ao Banco de España, para 1º de C.S. de Comercio Internacional, durante o 2º tri-
mestre.

ACTIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DEBUXO.

 No primeiro trimestres, visita ao MAC da Coruña, visita á Exposición de Lita
Cabellut para os alumnos de Debuxo artístico de 2º de Bacharelato.

 Visita ao centro da Estampa contemporánea de Betanzos. Traballaráse no taller
de gravado. Para alumnos de Técnicas de expresión gráfico-plásticas de 2º de
Bacharelato.

 Visitas á exposicións da cidade ao longo do curso e percorrido pola Escola de
artes  e  oficios  “Mestre  Mateo”  para  o  alumnado  de  4º  de  ESO  e  1º  de
Bacharelato.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

Neste curso o Departamento de Filosofía prevé a realización das seguintes actividades
extraescolares ou complementarias:

 ___ Carrera pedrestre “Gotas de agua para Niger”. En colaboración con UNICEF .
Tercer trimestre dirixidda a todo ó alumnado

___ Exposición sobre Dereitos Humanos dos nenos en colaboración con AI. Primeiro

trimestre, pensada para ó alumnado de ESO

___ Conferencia-coloquio  sobre  Dereitos  Humanos  e  refuxiados,  para  alumnado  da

ESO. 2º trimestre.

A participación do alumnado bacharelato tanto en 1º na asignatura de Filosofía como en
2º  a  través  das  asignaturas  de  Hª  da  Filosofía  e  Psicoloxía,  nas  actividades
complementarias e extraescolares será a través de:



_ Asistencia  ó Festival de cine Cortocircuito
_ Concorrencia á V Olimpiada filosófica de Galicia.
_ Grupo escolar de AI. Actividades deseñadas polo grupo de AI de Santiago
_ Carrera pedrestre “Gotas de agua para Niger”. En colaboración con UNICEF
_ Día Mundial da Filosofía.
_ Preparación do ensaio subversivo do IES Xelmirez I de Santiago de Compostela

Dun  xeito  específico  para  o  alumnado  de  Psicoloxía  unha  conferencia  e  taller  de
actividades en colaboración coa Facultade de Psicoloxía de Santiago de Compostela.

- Propoñeráse aos alumnos de 1º de Bacharelato unha saída a Atapuerca para coñecer de
primeira mán as orixes da humanidade.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

ACTIVIDADE CURSO DATA PREVISTA DURACIÓN
ESTIMADA

Charla  dereitos  do
consumidor

1º Bac C+D 2º trimestre 2 sesións

Visita  a  empresa  da
localidade

4º B 1º trimestre 4-6 sesións

Visita  a  entidade
financeira/seguros

1º Bac C+D 3º trimestre 4-6 sesións

Charla  programa  a
Ponte

1º Bac C+D 3º trimestre 2-4 sesións

Visita a Inditex 1º Bac C ou D 18/05/18 6 sesións
Participación  no
concurso  Young
Business  Talents.  Se
algún  grupo  chega  a
final  nacional  entón
asistiran  a  final  en
Madrid

1º BAC C+D. 01/04/18 De xoves a domingo

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA

Todas  actividades  reseñadas  abaixo  son  orientativas.  De  seguro,  só  se  farán

algunhas delas, tanto por razóns económicas como de tempo.

Percorridos pola cidade de Santiago con distintas actividades segundo o curso:

 Visita á catedral de Santiago co alumnado de ESO.

 Saída de traballo á Catedral de Santiago. Alumnos de Historia da Arte de 2º de

Bacharelato co obxectivo de coñecer en directo o Románico e o Barroco.



z) Saída  pola  cidade  de  Santiago  facendo  un itinerario  que  percorra  as  antigas

murallas e os principais edificios. Alumnos ESO e Bacharelato.

aa) Visita ao Museo do pobo galego e ao CGAC. Alumnos de ESO ( ao CGAC para

alumnos de 2º de Bacharelato).

bb) Itinerario en Santiago para estudar o urbanismo e a arquitectura contemporáneas,

para   ESO e Bachalerato.

cc) Posibilidade  de  visitas  as  exposicións  temporais  de  arte  contemporánea  nas

galerías  de  Compostela  e  nas  diferentes  fundacións  da  cidade  (por  determinar).

Destinada aos alumnos de  Historia da Arte.

Outras saídas posibles si as circunstancias do presente curso o permiten:

 Visita ao Museo do Mar en Vigo para visitar o Pergamino Vindel e percorrido

pola illa de San Simón, para alumnos de 3º de ESO e 1º de Bacharelato. En

colaboración co departamento de Galego.

dd) Posible visita a Celanova e Bande para alumnos de Arte de 2º de Bacharelato e

de Historia de 1º de Bacharelato. En colaboración co departamento de Educación Física.

ee) Saída á cidade de A Coruña se a programación da Fundación Barrié, Museo de

Belas Artes, ou calquera outra entidade ofrecese algunha actividade interesante para a

formación dos nosos alumnos.

ff) Posible saída á comarca de Cabana de Bergantiños para coñecer as construcións

megalíticas. ( Alumnos 2º de ESO). En colaboración co departamento de Educación

Física.

gg) E todas aquelas outras actividades de interese didáctico que se programan cada

curso por parte de diferentes institucións que contan cun programa educativo: Concello,

Deputación, Caixas de Aforro, Auditorio, Museos, etc..

 DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN

 Charlas  sobre  o  traballo  de  distintas  O.N.G.  (para  alumnos  de  1º  e  2º  de
bacharelato)

 Visitas a distintas exposicións



 Visitas a beléns en distintos lugares da cidade (para alumnos de 1º e 2º de ESO

 Excursión na semana anterior ó Nadal a beléns tradicionais na zona de Ferrol,
Betanzos e A Coruña

 Visita ó museo das peregrinacións (para alumnos de 3º, 4º e 1º de bacharelato)

 Visita á Catedral de Santiago e ó museo catedralicio.

 Visita a distintos edificios relixiosos de Santiago

 Percorrido por algún tramo do  Camiño de Santiago

 Excursión  ás  cidades  diocesanas  de  Galicia  (Lugo,  Ourense,  Mondoñedo-
Ferrol, Tui-Vigo) (3º, 4º de ESO e 1ºe 2º de bach.)

 Visita ó mosteiro de Oseira ou Sobrado dos Monxes.

 Actividades nos parques de Santiago

 Organizarase por parte do departamento de Relixión unha viaxe a Roma para
alumnado de 3º e 4º da E.S.O., como un complemento pedagóxico aos coñecementos
desenvoltos nas aulas, sempre fomentando a boa convivencia do alumnado e o respeto
polo patrimonio cultural que chegou ata nos.

DEPARTAMENTO DE GALEGO

Como en anos anteriores, a principio de curso vénnos resultando moi difícil datar
certas actividades concretas, porén os membros do Departamento que estean interesados
participarán en actividades extraescolares que estarán supeditadas a diversos factores:
recursos económicos dispoñibles,  ritmo de aprendizaxe dos diferentes grupos,  oferta
teatral,  etc.  Tamén  teremos  en  conta  outras  actividades  complementarias  e
extraescolares que se desenvolvan ao longo do curso se no seu momentos nos parecen
axeitadas para os nosos alumnos e alumnas.

 Visita prevista para o día 20 de outubro ao Museo do Mar en Vigo, onde está
exposto o Pergamiño Vindel e logo visita á illa de San Simón con alumnado de 3º de
ESO e de 1º de bacharelato.

 Saídas a diversas exposicións que estean relacionadas coa nosa cultura: no ano
2018 o Día das letras galegas está dedicado a Mª Victoria Moreno.. É de esperar que se
estean preparando actividades con motivo desta celebración. Se é posible alumnado de
ESO participará de algunha desas actividades.

 Visitas  organizadas  a  conferencias,  charlas,  coloquios,   películas  e  outras
actividades en función das ofertas.

 Encontros literarios  no Centro con escritores

 Roteiros literarios: pódese repetir o dalgún curso pasado con 2º de bacharelato á
casa museo de Otero Pedrayo ou o roteiro d' A esmorga por Ourense ou cabe tamén a
posibilidade da visita a terras de Celanova: Curros, Ferreiro e Ferrín.



 Saídas para ver representacións de obras de teatro.

 Participación en concursos segundo ofertas.

 Actividades de contacontos en colaboración co departamento de Normalización
e dinamización lingüística e da biblioteca.

 Participación  nos  obradoiros  de  portugués  organizados  polo  concello  de
Santiago.

 Participación no Club de debate organizado polo concello de Santiago.

 Colaboración co departamento de tecnoloxía para elaborar guións co obxectivo
de crear animacións cos libros de lectura.

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

1. CAMPAÑA MUNDIAL VIH-SIDA: 3º E 4º ESO. Cruz Vermella (1º trimestre).

2.-  PREVENCIÓN  DE  CONDUCTAS  VIOLENTAS:  1º  ESO  Cruz  Vermella.(2º
trimestre).

3.-  ALIMENTACIÓN  SAUDABLE  E  PREVENCIÓN  DE  TRASTORNOS
ALIMENTARIOS.  Cruz Vermella. 3º e 4º ESO.  (2º/3º trimestres).

4.- TALLER “BO USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS”: 2º ESO (titoría. 2º trimestre). 

5.- TALLER “SEXUALIDADE”. 3º ESO. (titoria, 3º trimestre).

6.- PREVENCIÓN E USO DE ALCOL. 3º ESO (titoría, 2º trimestre).

7.- TALLER “AUTONOMÍA E VIDA INDEPENDENTE”: 4º ESO 
(titoría, 2º trimestre).

8.-  TALLER  “HABILIDADES  SOCIAIS  APLICADAS  Á  ENTREVISTA  DE
TRABALLO”: Bach.

9.-  PROGRAMA “ATRÉVETE” (Consellería de Educación e Parque empresarial do
Tambre). 2º ESO.

10.- PROGRAMA “A PONTE ENTRE O ENSINO MEDIO E A USC”: 2º BACH.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA.

TECNOLOXÍA, PROGRAMACIÓN, ROBÓTICA E TECNOLOXÍAS

 Participar na “Hora do Código” con 1º ESO na semana do 5 ao 11 de decembro
(e  informática  de  4º  ESO),  para  acercarlle  ao  resto  do  centro  a  programación.
Realizarase coa colaboración dos departamentos de Física e Química así como Bioloxía
e Xeoloxía

 Visita educativa para 2º E.S.O a Sotavento (Pontes de García Rodríguez) con os



departamentos de Física e Química e Bioloxía e Xeoloxía
 Visita educativa para 3º de ESO a Sogama
 Visita educativa para 4º  E.S.O a factoría de Citroen en Vigo
 Visita educativa para 1º de Bac ao Museo da Ciencia e Tecnoloxía en A Coruña

con data por determinar.
 Visita  educativa  dos  grupos  de  Tecnoloxía  Industrial  de  1º  e  2º  de  Bac  ao

departamento de Enxeñería Industrial  en Ferrol para acercarse aos ensaios de
materiais que realizan.

 Participación do alumnado de Tecnoloxía Industrial I e Tecnoloxía Industrial II
no concurso de robótica organizado pola facultade de Enxeñería Industrial da
UDC

 Realización de charlas informativas para o alumnado de TICI e TICII de saídas
profesionais  no  ámbito  das  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación.
Participará o departamento de Física e Química.

 Participación no concurso de Galicia Innova, no de robótica de Galicia outros
que poidan convocar que sexan de interese.

 Día da Ciencia en galego
 Aquelas actividades ou visitas educativas que poidan xurdir e o Departamento

considere oportuno
 Exposición dos traballos realizados polo alumnado

 Participación na paxina web do centro
 Participación  na  viaxe  a  Londres  coa  visita  ao  Science  Museum,  onde  o
alumnado de tecnoloxía realizará unha actividade sobre a historia da tecnoloxía.
As actividades de 2º, 3º 4º e 1º de BAC intentaranse coordinar con outros departamentos

DEPARTAMENTO DE INGLÉS.

 Intercambio cun Instituto de Weinheim – Alemaña.

 Viaxe de estudos a Londres.

 Contacontos en inglés e galego.

 Representación dunha obra de teatro en inglés.

 Celebración do “Día da lingua”, patrocinado pola Editorial Burlingthon.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS:

Os  membros  do  departamento  que  estén  interesados  poderán  participar  nas
seguintes actividades:

 Concursos de matemáticas (rallies, olimpiadas, rebumbios, etc)

 Visita ou organización de exposicións relacionadas coa matemática dentro ou
fóra do centro educativo.

 Visita ao observatorio astronómico con alumnado de bacharelato.



 Visita ao planetario.

 Outras actividades que poidan xurdir a proposta dalgún membro da comunidade
educativa.

 Participación  en  Chocomates,  actividade  organizada  pola  Facultade  de
Matemáticas.

 Participación no programa “A Ponte”.

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

 Asistencia a funcións teatrais segundo oferta.
 Asistencia a exposicións segundo oferta. 
 Visita ás instalacións de TVG: radio e televisión.
 Asistencia a conferencias e  libro-fórum segundo oferta. 

Decidirase o nivel dacordo co funcionamento dos grupos.

DEPARTAMENTO DE FOL. 

Todas as que xurdan ao longo deste curso.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS.

Excursión, conferencias, exposición,… todas aquelas que vaian xurdindo ao longo do
curso e resulten de interés para o alumnado.

DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA

ACTIVIDADES

- Obradoiros relacionados ca lectura.

- Charlas cos autores e autoras das lecturas obrigatorias e con outras personaxes que te-
ñán relación co mundo da cultura.

- Charlas e obradoiros sobre a sexualidade, patrocinados polo concello de Santiago de
Compostela.

- Colaboración na revista  “De  pé a pa”. O Departamento de Normalización Lingüística
vai continuar este ano coa revista escolar; nela incluíronse comentarios de libros e sobre
outras actividades organizadas dende a biblioteca.

- Espacio na entrada do centro para “Intercambio libre de libros”. Lévase a cabo dende o
1 de abril ata fin de curso.



- Roteiros literarios.

- Continuación do club de lectura.

-Exposicións sobre diversos temas que vaian surxindo ofertados polo Concello ou ou-
tros organismos oficiais.

RELACIÓN  DE  ACTIVIDADES  DO  DEPARTAMENTO  DE  EDUCACIÓN
FÍSICA.

        MARCHAS DE SENDEIRISMO.- Actividade extraescolar para os alumnos  da
ESO e os alumnos de 1º de bacharelato.
  Obxectivos.-  Os  obxectivos  que  se  pretenden  alcanzar  corresponden  cos
seguintes do proxecto educativo do departamento para este curso:

Realizar actividades físico-deportivas no medio natural que teñan baixo impacto
ambiental, contribuíndo á súa conservación.

Seguir  as  indicacións  dos  sinais  de  rastrexo  propias  do  sendeirismo  nun
percorrido  polo  centro  ou  as  súas  inmediacións,  resolvendo  pequenos  problemas
suscitados no devandito itinerario.

Realizar  de forma autónoma un percorrido de carreiro cumprindo normas de
seguridade  básicas  e  resolvendo   pequenos  problemas  suscitados  no  devandito
itinerario, á vez que amosa unha actitude de respecto cara á conservación do contorno
en que se leva a cabo a actividade.

Planificar unha saída ao medio natural e resolver cooperativamente problemas
que se presentan nel a partir dos contidos traballados.

Buscar información en diferentes medios e fontes sobre as saídas que se van
realizar ao medio.

Calendario e duración.- Estas marchas de sendeirismo terán unha duración dun
día e realizásense no terceiro trimestre durante os meses de abril e maio, para aproveitar
que os días son máis longos e que o tempo meteorolóxico adoita ser máis benigno. No
primeiro trimestre poderá organizarse unha marcha suave para os alumnos de 1º e/ou 2º
da ESO, polo río Sarela e monte Pedroso.

Avaliación.- Á hora de avaliar esta actividade teranse en conta os obxectivos
alcanzados,  entre  eles:  respecto  polo  medio  natural  e  etnológico,  compañeirismo,
capacidade  de  sacrificio,  etc.                                               .
.
          SENDEIRISMO-BARRANQUISMO POLAS FRAGAS DO RÍO DEZA.-
Actividade extraescolar interdisciplinar (inclúe a visita aos pazos de Ortigueira e Oca,
ao  conxunto  románico-gótico  de  Ansemil  e  ao  mosteiro  de  Carboeiro)  dirixida  aos
alumnos de 2º de bacharelato para complementar as actividades na Natureza realizadas
durante os ensinos medios.

Obxectivos.- Fomentar o interese pola Natureza e a Cultura, combinándoa coa
práctica do exercicio físico.

Calendario e duración.- Esta actividade terá a duración dun día e realizarase no
mes de outubro.

Avaliación.-  Farase unha enquisa ao finalizar a actividade para comprobar se
alcanzaron os obxectivos propostos.   

                                        .
          SEMANA BRANCA.- Actividade extraescolar de esquí dirixida aos alumnos de



2º ciclo de ESO, 1º e 2º de bacharelato e ciclos formativos, consistente o a realización
dun curso de esquí durante cinco días na estación de inverno de Pal (Andorra), así como
outras actividades complementarias.

Obxectivos.-  Introdución e/ou  perfeccionamento no esquí,  así  como tratar  de
alcanzar os seguintes obxectivos propostos no xa mencionado proxecto educativo anual.

Coñecer e valorar as súas características persoais, así como a práctica sistemática
das  actividades  físicas,  como  elemento  favorecedor  no  seu  desenvolvemento  e
facilitador da mellora das condicións de calidade de vida, saúde e hixiene.

Avaliar as súas necesidades persoais, planificar e levar a cabo actividades que
melloren  o  estado  das  súas  cualidades  físicas  e  das  súas  habilidades  motrices,
participando  activamente  nos  distintos  grupos  e  mostrando  un  nivel  de  autonomía,
axuste e creatividade adaptado a cada situación.

Calendario e duración.- Esta actividade terá unha duración de sete días e levará a
cabo durante a penúltima semana do primeiro trimestre ou durante o mes de xaneiro.

Avaliación.- Farase unha enquisa ao finalizar a actividade. 

          PATINAXE SOBRE XEO.-  Actividade  dirixida  aos  alumnos  de  ESO e
Bacharelato, consistente na aprendizaxe e/ou perfeccionamento de práctica da patinaxe
sobre xeo.

Obxectivos.- Introducir aos alumnos á práctica da patinaxe, corresponden cos
seguintes obxectivos do proxecto educativo: 

Mellorar  a  execución  dos  aspectos  técnicos  fundamentais  dun  deporte
individual, aceptando o nivel alcanzado.

Incrementar a resistencia aeróbica e a flexibilidade respecto do seu nivel inicial.
Crear e poñer en práctica unha secuencia harmónica de  movementos corporais a

partir dun ritmo escollido.
Incrementar os niveis de resistencia aeróbica, flexibilidade e forza resistencia a

partir do nivel inicial, participando na selección das actividades e exercicios en función
dos métodos de adestramento propios de cada capacidade.

Calendario e duración.- Esta actividade realizarase cando estean dispoñibles as
instalacións  pertinentes  (primeira  semanas  de  xaneiro  de  2010),  a  duración  será  de
aproximadamente 3 horas.

Avaliación.- Comprobación “in situ” do grao de participación.                             .
          RAFTING.-  Actividade  extraescolar  dirixida  á  totalidade  dos  alumnos
consistente no descenso dun tramo de río nun “raf” (balsa neumática).

Obxectivos.- Introdución en actividades no medio natural e acuático, xunto cos
seguintes obxectivos do proxecto educativo:

Resolver  desafíos  físicos  descoñecidos  previamente  polo  alumnado de  forma
cooperativa.
          Incrementar vos niveis de resistencia aeróbica, flexibilidade e forza resistencia a
partir do nivel inicial, participando na selección dás actividades e exercicios en función
dous métodos de adestramento propios de cada capacidade.
    Organizar e dirixir unha actividade de carácter fisico-recreativa para ou emprego
do tempo libre, avaliando vos recursos dispoñibles no centro e no contorna do mesmo
por medio do xogo.

Identificar  vos  hábitos  hixiénicos  e  posturais  saudables  relacionados  coa
actividade física e coa vida cotiá.

Calendario e duración.- Esta actividade realizarase en función da dispoñibilidade
da empresa contratada e do nivel do caudal dos ríos (posiblemente no final do outono ou
na primavera), a súa duración será de unha mañá.



Avaliación.- Realizarase unha enquisa ao finalizar a actividade. 

ORGANIZACIÓN  E/OU  PARTICIPACIÓN  EN  CARREIRAS  DE
ORIENTACIÓN.- Actividade extraescolar dirixida aos alumnos de 1º de bacharelato
como complemento ás clases de Deporte Orientación de Educación Física.

Obxectivos.-  Completar  os  coñecementos  sobre  as  carreiras  de  orientación
mediante a práctica dun carreira oficial.  Coincide co seguinte obxectivo do proxecto
educativo.

Completar unha actividade de orientación, preferentemente non medio natural,
coa  axuda  dun  mapa,  resolvendo  pequenos  problemas  suscitados  non  devandito
itinerario, coñecendo e aplicando as normas de seguridade propias dás actividades na
natureza e amosando unha actitude de respecto cara ao medio.

Calendario  e  duración.-  A  duración  da  actividade  será  dunha  xornada
preferiblemente na primavera.

Avaliación.- En función da participación e os resultados. 

         PARTICIPACIÓN  NOS  CAMPIONATOS  ESCOLARES  DE
ORIENTACIÓN.- Fomentarase  a  participación  dos  alumnos  de  4º  da  ESO  no
Campionato Provincial Escolar de Orientación, dentro do programa de Deporte Escolar,
e participación, dos que clasificasen, na fase autonómica de dito deporte.

Obxectivos.-  Completar  os  coñecementos  sobre  as  carreiras  de  orientación
mediante a práctica dun carreira oficial.  Coincide co seguinte obxectivo do proxecto
educativo.

Completar unha actividade de orientación, preferentemente non medio natural,
coa  axuda  dun  mapa,  resolvendo  pequenos  problemas  suscitados  non  devandito
itinerario, coñecendo e aplicando as normas de seguridade propias dás actividades na
natureza e amosando unha actitude de respecto cara ao medio.

Calendario e duración.- Esta actividade terá lugar cando sexa convocada  polas
autoridades competentes, presumiblemente no 2º trimestre. A sua duración será de entre
unha e duas xornadas fora do horario escolar.

Avaliación.- En función da participación e os resultados. 

          CAMPIONATOS INTERCENTROS.- Actividade extraescolar a realizar en
colaboración  con  outros  centros  para  o  desenvolvemento  dalgunha  competición
deportiva extraescolar.

Obxectivos.- Fomentar a cooperación e relaciónelas intercentros. Corresponden
cos seguintes obxectivos do proxecto educativo:

Participar na organización e posta en práctica de torneos en que se practiquen
deportes e actividades físicas realizadas ao longo dá etapa.

Resolver  situacións  de  xogo  reducido  dun  ou  varios  deportes  colectivos,
aplicando os coñecementos técnicos, tácticos e regulamentarios adquiridos.

Avaliación.-  En  función  da  participación  e  a  consecución  dos  obxectivos
propostos. 

SAÍDAS AO PARQUE PRÓXIMO.- Actividades complementarias no parque
próximo para realizar xogos no medio natural ou ben actividades de deporte orientación.

Obxectivos.- Preténdese alcanzar os seguintes obxectivos do proxecto educativo:
Completar unha actividade de orientación, preferentemente non medio natural,

coa  axuda  dun  mapa,  resolvendo  pequenos  problemas  suscitados  non  devandito
itinerario, coñecendo e aplicando as normas de seguridade propias dás actividades na



natureza e amosando unha actitude de respecto cara ao medio.
Recompilar actividades, xogos, estiramentos e exercicios de mobilidade articular

apropiados para ou quecemento e realizados na clase.                              . 
Buscar  avaliar  ou  coñecemento  e  a  valoración  dúas  xogos  e  deportes  tradicionais
practicados,  así  como  as  capacidades  coordinativas  nas  habilidades  específicas
requiridas. Tamén valorarase a realización por parte do alumnado dunha autoavaliación
axustada ao seu nivel de execución.

Recoñecer  e  valorar  como  unha  característica  cultural  propia,  as  actividades
físico-deportivas habituais na nosa Comunidade, participando na construción social e
cultural que supoñen estas actividades e propiciando ou uso adecuado e ou goce dous
servizos públicos destinados a este fin.

Avaliar as súas necesidades persoais, planificar e levar a cabo actividades que
melloren  ou  estado  dás  súas  calidades  físicas  e  dás  súas  habilidades  motrices,
participando  activamente  nos  distintos  grupos  e  mostrando  un  nivel  de  autonomía,
axuste e creatividade adaptado a cada situación.

Calendario e duración.-  A duración da actividade será a dunha clase normal,
podendo nalgunha ocasión prolongala de acordo co profesor da hora seguinte. As saídas
a  parque  próximo  realizaranse  durante  as  horas  de  Educación  Física  segundo  o
desenvolvemento da programación.

Avaliación.- Estas actividades avaliaranse como unha clase máis do programa. 

          PARTICIPACIÓN  EN  DEMOSTRACIÓNS,  COLOQUIOS  E
CONFERENCIAS.-  Como  actividade  complementaria  poderase  asistir  a
demostracións, coloquios ou conferencias que entidades públicas ou privadas alleas ao
centro promovan no mesmo. 

ACTIVIDADES  INTERDISCIPLINARES.- En  coordinación  cos
departamentos de de Biología,  Sociais  e  Filosofía  está  previsto realizar  as seguintes
actividades:                                                .
         Con Biología: coñecemento das árbores do patio e do parque próximo  e un
percorrido botánico pola alameda de Santiago.                  .                                        
         Con Filosofía: organización dunha carreira do programa “Pingas de auga para
Niger” de UNICEF para o  día 22 de Marzo (Día Mundial do Auga).

Co Departamento de Sociais excursión didáctica a Celanova e contorno, e visitas
de arte guiadas pola nosa cidade.

VISITA AL PARQUE ACUÁTICO DE CERCEDA.- Actividade extraescolar
dirixida a alumnos de diferentes niveis educativos para pasar unha xornada de lecer e
para reforzar os lazos de compañeirismo e amizade entre os alumnos, logo de convivir
durante todo un curso xuntos.
 Calendario e duración.- esta actividade terá lugar nos últimos días do curso unha
vez finalizados os exames e a súa duración será dunha xornada completa. 

Obxectivos.- Introdución en actividades no medio natural e acuático, xunto cos
seguintes obxectivos do proxecto educativo:

Resolver  desafíos  físicos  descoñecidos  previamente  polo  alumnado de  forma
cooperativa.
    Organizar e dirixir unha actividade de carácter fisico-recreativa para ou emprego
do tempo libre, avaliando vos recursos dispoñibles non centro e non contorna do mesmo
por medio do xogo.

Identificar  vos  hábitos  hixiénicos  e  posturais  saudables  relacionados  coa



actividade física e coa vida cotiá.
Avaliación.- Realizarase unha enquisa ao finalizar a actividade. 

           ACTIVIDADES VARIAS.- Participación en actividades varias que segundo as
ofertas que xurdan, con comunicación previa á vicedirectora do centro.

  DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA

Física e Química de 2º de ESO

 Visita ao parque eólico experimental de Sotavento.

 Participación en charlas e conferencias de carácter científico no centro ao longo
do curso.

 Colaboración coa organización no centro da Semana das Ciencias.

 Participación no día do científico galego.

 Participación no Plan Lector do centro:

Habilidades formativas e actuacións relacionadas coa lecto-escritura Frecuencia

Lectura de artigos científicos da prensa escrita. Trimestral

Lectura, comentario e realización de cuestionarios sobre textos científicos
relacionados co contido da materia.

Trimestral

Uso de páxinas web de Física e Química Mensual

Realización dalgún artigo sobre temas de interese científico para a revista
escolar.

Anual

Participación en concursos de relato curto do tipo “Ciencia que conta” Anual

Física e Química de 3º de ESO

 Visita  á  Casa  das  Ciencias  da  Coruña  e  ao  MUNCYT  (ou  actividade
equivalente).

 Participación en charlas e conferencias de carácter científico no centro ao longo
do curso.

 Colaboración coa organización no centro da Semana das Ciencias.

 Participación no día do científico galego.

 Participación no Plan Lector do centro:



Habilidades formativas e actuacións relacionadas coa lecto-escritura Frecuencia

Lectura de artigos científicos da prensa escrita. Mensual

Lectura, comentario e realización de cuestionarios sobre textos científicos
relacionados co contido da materia.

Mensual

Uso de páxinas web de Física e Química Semanal

Realización dalgún artigo sobre temas de interese científico para a revista
escolar.

Anual

Participación en concursos de relato curto do tipo “Ciencia que conta” Anual

Física e química de 4º de ESO

 Visita a unha planta de tratamento de produtos lácteos (se é posible Feiraco,
senón Nestlé ou Clesa).

 Participación en charlas e conferencias de carácter científico no centro ao longo
do curso.

 Colaboración coa organización no centro da Semana das Ciencias.

 Participación no día do científico galego.

 Participación no Plan Lector do centro:

Actuacións relacionadas coa lectura, escritura e habilidades informativas Frecuencia

Comentario de textos de libros de lectura propostos para a biblioteca de aula
desta materia

Trimestral

Realización  dalgún  traballo  sobre  temas  científicos  empregando  a  prensa
escrita e a bibliografía en xeral.

Anual

Uso de páxinas web de Física e Química Mensual

Realización  dalgún  artigo  sobre  temas  de  interese  científico  para  a  revista
escolar

Anual

Física e Química de 1º de bacharelato

- Visita a industrias químicas: Reganosa e Central Térmica das Pontes,...

- Participación en charlas e conferencias de carácter científico no centro ao longo
do curso.

- Colaboración na preparación na Semana da Ciencia a celebrar no Instituto.



- Participación na xornada de portas abertas do CIQUS.

Física de 2º de bacharelato

O alumnado de Física de 2º de bacharelato, debido á escaseza de tempo para abordar
completamente o programa da materia, non participarán en actividades extraescolares
organizadas por este departamento. Porén, de ser posible, realizarán algunha destas:

 Participación nalgunha actividade de carácter excepcional (conferencia dalgún
científico ilustre, asistencia a algunha actividade organizada pola USC,...).

Química de 2º de bacharelato

Ao igual que o alumnado de Física, non participarán en actividades extraescolares ou
complementarias a non ser que se consideren de gran importancia ou que o seguimento
do programa curricular o permita. Neste caso as actividades a realizar serán algunha
destas:

 Visita a unha industria química: Repsol ou Foresa.

 Participación nalgunha actividade de carácter excepcional (conferencia dalgún

científico ilustre, asistencia a algunha actividade organizada pola USC,...).

DEPARTAMENTO DE GREGO.

Sempre que haxa unha obra  de teatro ou película na cidade relacionadas co
mundo clásico, procurarase asistir xunto cos alumnos.

Asistencia á representación do teatro grecolatino no mes de marzo. Aínda non se
decidíu a cidade, Lugo ou Ourense, nin as obras. A visita será dun día enteiro para ver
dúas obras, unha ás doce da mañá e outra as cinco da tarde.

Visita a restos romanos e/ou Museos Arqueolóxicos na Comunidade Galega
durante o primeiro trimestre.

Está aberta a posibilidade de realizar unha viaxe cultural e n  c o l a b o r a c i ó n
c o n  o u t r o  i n s t i t u t o  n a  p r i m a v e r a  ( p o s i b l e m e n t e  n a s  t r e s
s e m a n a s  a n t e r i o r e s  a  S e m a n a  S a n t a ) .  A  d u r a c i ó n  s e r í a  d e  7 / 8
d í a s .  E s t á  d i r i x i d o  a  a l u m n o s  q u e  c u r s e n  o u  c u r s a r a n  l a t í n ,
g r e g o  o u  h i s t o r i a  d a  a r t e .

No caso de non poder facer esta viaxe, proporase outra para as mesmas datas para
visitar restos romanos e/ou gregos na Península Ibérica.

Asistencia ás exposicións relacionadas co mundo clásico que se celebren na nosa
comunidade, sexan museos ou non.

Novamente alentarase ao alumnado para que participe no concurso on-line
“Odisea”, convocado pola delegación galega da SEEC, e que se celebra a finais de
xaneiro-principios de febreiro. Nas edicións anteriores os grupos  do noso instituto
acadaron sempre postos destacados.



Asemade alentaráse ao alumnado de 2º de Bacharelato a participar no concurso de
traducción convocado pola sección galega da SEEC, que se celebrará nos meses de
marzo – abril. 

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 2017-2018

Indícanse só as actividades complementarias a realizar fora do centro, a maioría delas
serán en horario lectivo (ainda que algunha saída implique un regreso pola tarde cando
non haxa clases).

VISITAS ou TRABALLO DE CAMPO – 1º Trimestre

 Actividades  de  Educación  Ambiental  do  Concello  de  Santiago.  Cursos  da  ESO,
supoñendo que poñan  de novo en marcha o programa.

 Saídas de campo xeolóxicas na contorna do Instituto, a realizar durante as sesións de
clase, poderase tratar a ampliación a dúas sesión consecutivas previo acordo  co
profesorado implicado; para alumnado de 4º ESO.

 Charlas para alumnado de bacharelato escollidas entre a oferta do Programa A Ponte
entre o Ensino Medio e a USC”.

VISITAS ou TRABALLO DE CAMPO – 2º Trimestre

 Participación na XIII Olimpíada de Bioloxía, a Fase Autonómica galega (todavía
non convocada, será probablemente en de xaneiro na facultade de Bioloxía da U.
de Vigo. 

 Actividade  “Laboratorio  Aberto”  do  programa  Xplore  Health:  a  realizar  nas
instalacións  da  Domus.  Solicitado  para  un  mércores   de  Febreiro  o  obradoiro
“Investiga a vacina do VIH”. Co alumnado de Bi-Xe de Bac1.

 Visita Museos Científicos Coruñeses (Domus + Aquarium Finisterrae), para grupos
de 3º ESO. Solicitada para venres 27 de xaneiro

 Ciclo  da  Auga  en  Santiago:  visita  a  ETAP e  á  EDAR,  para  alumnado  de
Bacharelato.1

 Saídas de campo naturalísticas na contorna do Instituto, a realizar durante as sesións
de clase, poderase tratar a ampliación a dúas sesión consecutivas previo acordo co
profesorado  implicado:  alumnado  de  1º  ESO.  En  posible  colaboración  co
profesorado de educación física.

 Visitas a instalacións da USC segundo a oferta todavía sen presentar, especialmente
dentro do “Programa A Ponte entre o Ensino Medio e a USC”. 

Outras  posibilidades  serían  actividades  prácticas  en  centros  de  apoio  a
investigación  como  a  Estación  de  Bioloxía  Mariña  da  Graña  ou  a  Estación

1  Condicionada a que o Concello oferte esta  actividade para o presente curso



Hidrobiolóxica “Encoro do Con”; xa realizadas en algunha outra ocasión, teñen
moito interesse xa que están conducidas polo própio persoal investigador, pero o
custe– a sumar ao propio do transporte- pode ser unha limitación.

VISITAS ou TRABALLO DE CAMPO – 3º Trimestre

 Proxecto Ríos. Realización dunha inspección nun tramo do río Sar nas inmediacións
do Instituto,  a realizar con alumnado de 3º ESO. Traballo en colaboración con
Matemáticas.

 Museo  de  Historia  Natural  (MHN-  USC),  1º  ESO.  A visita  ocupa  unha  mañá,
incluíndo  o  paseo  de  ida  e  volta  no  que  se  realizan  actividades  de  campo.
Considerando  o  elevado  número  de  estudiantes  este  ano  haberá  que  limitar  a
actividade a algún dos grupos, ou ben considerar o pago das polas visitas guiada
por monitores que organiza o própio museo.

 Traballo en ecosistemas intermareais en Aguiño. Para 4º ESO, a realizar nunha das
mareas vivas de primavera elexida en función do coeficiente de marea / hora da
baixamar:  mellores  opcións  entre  as  datas  posibles  son  o  xoves  e  venres  1-2
Marzo. 

Esta  actívidade  complementaria  é  esencial  para  o  desenvolvemento  da
programación  durante  a  2ª  avaliación.  A  avaliación  do  traballo  do
alumnado será incluída na cualificación.

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN con outros departamentos. 

hh) Algunas  das  actividades  mencionadas  procúranse  organizar  en  colaboración  con
outros departamentos.  Así é o caso dalgunhas das actividades da USC (Dpto. de
física e química). 

ii) Estamos abertos á organización de actividades conxuntas con Matemáticas, Física /
Química, e Tecnoloxía con relación á semana das ciencias.

jj) Continuamos a  colaboración co departamento de inglés na posible organización da
viaxe de estudos a Londres para 4º ESO. En calquera caso este curso non hai grupo
bilingüe na nosa materia para este nivel. 

kk) Marchas de educación física.- Participación nalgunha das camiñatas que organiza o
departamento  de  Educación  Física,  aportando  contidos  xeolóxicos,  biolóxicos  e
ambientais da ruta escollida. Probablemente a das Fragas do Eume.

ll) Saídas  breves  nos  arredores  do  Instituto  (río  Sar,  parque)  con  combinación  de
actividades de Educación Física e observación botánica

ACTIVIDADES PARA O GRUPO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

As actividades que corresponden os módulos de Ciencias Aplicadas e Comunicación
e  Sociedade atópanse  contempladas  nas  programacións  dos  Dptos  os  que  pertece  o
profesorado ( Lingua Castelá e Matemáticas).



As actividades específicas dos módulos técnicos son as seguintes:

• Para Almacenaxe: Saída a un centro Comercial.

• Para Tratamento Informático: Saída o Centro de Supercomputación da USC.

• Para Merchandising: Saída o Obradoiro Clube de Basket e ver o funcionamento

da súa tenda e venda de productos.
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