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CAPÍTULO I

Documento nº 1

1- Obxectivos específicos para o curso académico

2- Medidas a desenvolver para a súa consecución

3- Recursos previstos

Documento nº 2

Horario xeral do instituto

HORARIO XERAL DO INSTITUTO:

HORARIO LECTIVO DO CENTRO:

HORARIO DE VERÁN:

CALENDARIO:

Documento n° 3

Servizo de transporte

Documento 4

CAPÍTULO III

PROGRAMA ANUAL

DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

E EXTRAESCOLARES

ACTIVIDADES DE UN DÍA

ACTIVIDADES DE MÁIS DE UN DÍA

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E HORARIO

DA BIBLIOTECA

ORGANIZACIÓN BIBLIOTECA

Actividades concretas:

HORARIO

PROGRAMA DE FORMACIÓN DO PROFESORADO

NO CENTRO

INFORME DE DETECCIÓN DE NECESIDADES

MEMBROS DO EQUIPO DE FORMACIÓN

LIÑAS DE ACTUACIÓN PROPOSTAS

OBXECTIVOS XERAIS

RELACIÓN TOTAL DE PARTICIPANTES NO PLAN

ITINERARIOS

Itinerario 1: Formación en TIC e  espazos  virtuais

Temporalización: 13/01/2016 - 18/05/2016

Obxectivos:

Contidos:

Curso

Obxectivos:

Contidos:

Seminario

Temporalización: 01/03/2016 - 31/05/2016
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Obxectivos:

Contidos:

Participantes:

Itinerario 3: PERSEVEIRA PROJECT

Curso 2016/2017 Liñas:

Obxectivos:

Contidos:

Itinerario 4: Plan de Convivencia -  Acción   Titorial

Grupo de traballo

Temporalización: 15/02/2016 - 16/05/2016

Obxectivos:

Contidos:

Seminario

Temporalización: 14/11/2016 - 15/05/2017

Obxectivos:

Contidos:

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DA APLICACIÓN E IMPACTO

APLICACIÓN NA AULA/NO CENTRO

MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PREVISTAS SE FOSE 
NECESARIO

SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN

ORZAMENTO ESTIMADO (por curso escolar)

PROGRAMA DE FORMACIÓN

EN CENTROS DE TRABALLO

INTRODUCIÓN:

RELACIÓN DE EMPRESAS CON CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA A 
REALIZACIÓN DA FCT  Curso 2016/2017

RELACIÓN DE ALUMNOS COS MÓDULOS  APROBADOS  QUE REALIZAN AS
PRÁCTICAS DURANTE O PERÍODO ORDINARIO:

PROGRAMA FORMATIVO  A REALIZAR  DURANTE O PERÍODO DE 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO:

AVALIACIÓN DO MÖDULO DA FCT :

SEGUIMENTO DA FCT:

CAPITULO IV

ORZAMENTO PREVISTO PARA O ANO 2017

GASTOS DE            FUNCIONAMIENTO ANO 2017

Conceptos establecidos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria

Orzamento previsto de gasto: 100.000 €

Programas

CONTRATOS PROGRAMA

Xustificación:

ANEXOS

PEC

CARACTERÍSTICAS

3

http://www.ieson.gal/


As Laxes - Porto do Son | Tfno. 881866707 |   www.ieson.gal

_____________________________________________________________________

Global, integrador e programático.

Único e singular.

Vivo, participativo, integrador e comprometido coa contorna.

Vinculante, escrito e formal.

Promotor dunha resposta educativa de calidade.

Comprometido co desenvolvemento profesional e coa mellora permanente.

Proxectado ao futuro.

Breve, sinxelo e coherente.

Revisable e actualizable.

Inclusividade.

Equidade.

Respecto ao alumnado.

Convivencia.

Liberdade, responsabilidade e xustiza.

Cidadanía.

Participación.

Interculturalidade.

Competencia profesional docente.

Coeducación.

Normalización e plurilingüismo.

PLAN DE CONVIVENCIA /  PLAN LECTOR / PLAN TIC

PROXECTO DE FOMENTO DO USO DO GALEGO

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

ÍNDICE

INTRODUCIÓN

COMPOSICIÓN DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

Profesorado e persoal non docente

Alumnado

BREVE ANÁLISE SOCIOLINGÜÍSTICA

Contorno sociolingüístico do centro

Situación do profesorado

Situación do alumnado

Situación lingüística do centro

Actividades extraescolares

3.4.2 Administración e conserxaría

3.4.3. Sinaléctica

3.4. 4. Espazos de convivencia e relacións interpersoais

OBXECTIVOS

Obxectivos xerais

Obxectivos por sectores

Contorno

Profesorado

Alumnado
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Centro

ACTIVIDADES

Medidas tendentes á consecución dos obxectivos

Descrición das actividades de normalización e dinamización

Actividade 1

Actividade 2

Actividade 3

Actividade 4

Actividade 5

Actividade 6

Actividade 7

Actividade 8

Actividade 9

Actividade 10

Actividade 12

Actividade 13

Actividade 14

Actividade 15

Actividade 16

Actividade 17

Actividade 18

Cadro resumo de actividades

Plan Anual de Lectura

□ 1. Fundamentación

Resultados da última avaliación de diagnóstico

Accións formativas, programas nos que está inmerso o centro

□ 2. Obxectivos

□ 3. Organización de espazos e tempos para a lectura

□ 4. Liñas de actuación prioritarias en relación co papel da biblioteca escolar no 
centro

□ 5. Seccións

□ 6. Rutinas de lectura

□ 7.  Recursos humanos

□ 8.  Itinerarios lectores

□ 9. Actividades programadas e temporizadas:

□ 10. Ler en familia. Actividades para a implicación das familias

□ 11. Seguimento e avaliación

PLAN XERAL DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE

INTRODUCIÓN

1.- DEFINICIÓN DE ACCIÓNS PRIORITARIAS: LIÑAS DE ACTUACIÓN

2.- OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE

Medidas Extraordinarias:

Criterios básicos para a elaboración da Adaptación Curricular:

5

http://www.ieson.gal/


As Laxes - Porto do Son | Tfno. 881866707 |   www.ieson.gal

_____________________________________________________________________

4.- ACTIVIDADES

5.-  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS DE ATENCIÓN DIVERSIDADE

Dilixencias

Aprobación final do equipo directivo do IES de Porto do Son

Aprobación do Claustro de Profesores do IES de Porto do Son, con data 
27/04/2017

Avaliación prevista do Consello Escolar do IES de Porto do Son, 05/2017

RÚBRICA DE CUMPRIMENTO.
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CAPÍTULO I

Documento nº 1
Plan anual

(Orde do 01/08/1997)
10. O plan anual fará referencia ós obxectivos específicos 

que o centro se propón conseguir no curso académico, 
ás medidas que se van desenvolver para a súa

 consecución e ós recursos con que conta para levalas a cabo. 

1- Obxectivos específicos para o curso académico
Os obxectivos específicos para o curso 2016/2017 nacen das propostas estratéxicas que 
marcamos no proxecto de dirección a catro anos:
EDUCATIVOS

a. Mellorar os resultados académicos e a formación en valores. Que ninguén se
sinta fracasado, abandonado ou só. Que ninguén se sinta limitado nas súas 
posibilidades.

b. Impulsar unha acción titorial práctica e planificada que implique e acompañe 
a toda a comunidade educativa, atalle condutas disruptivas e dea consello e 
apoio ao alumnado con dificultades.

c. Iniciar un necesario movemento de renovación de didácticas adaptado á 
nosa realidade próxima e á contextual: Europa.

d. Protexer un entorno emocional e educativo amigable, motivador, 
emprendedor, participativo, soberano, saudable e alegre.

XESTIÓN
e. Traballar na xestión diaria da coordinación entre os membros da 

comunidade; en todos os planos, internos e externos.
f. Configurar unha estrutura comunicativa fluída, transparente, proactiva e 

colaborativa que implique a todos e fortaleza o orgullo de pertencer a esta 
comunidade educativa.

g. Integrar no proxecto educativo  (Comunidade de aprendizaxe), a ex-alumnos,
ANPA, Concello e sociedade civil.

h. Estudo de optimización enerxética. Mantemento. Asentar bases estables de 
colaboración económica co entorno.

1. Reducir o fracaso escolar na ESO. Incrementar os niveis de promoción do alumnado
a Bacharelato. 

2. Fortalecer unha acción titorial integrada por niveis.
3. Prestar especial atención á diversidade do noso alumnado, este curso 

especialmente preocupante en 1º ESO.
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4. Promover en partes do currículo coincidentes ensinanza por proxectos
5. Comezar a proxectar o Currículo Integrado de Linguas con vistas ao 2017-2018.
6. Formación en valores e cidadanía. Repensar o plan de convivencia desde o novo 

contexto legal e social. 
7. Revisión e actualización dos documentos organizativos do IES en dous cursos 2016-

2018.
8. Renovación e adaptación de protocolos á nova lexislación e á realidade do IES.
9. Orientar os alumnos a un uso inmersivo e instrumental dos diversos idiomas, desde 

o seu de orixe (maioritariamente galego); procurar no posible un nivel comunicativo 
alto en inglés.

10. Axeitar o uso das TIC á nosa pobrísima conectividade. Realizar un traballo 
coordinado partindo dos estándares comúns -contemplado no Plan TIC e no 
Proxecto Lector.

11. Artellar unha orientación académica do alumnado integrada entre familias, 
profesorado, alumnos; e en BACH, Universidade e Ciclos Superiores.

12. Optimizar o traspaso de información organizativa ao/entre profesorado.
13. Reforzar a coordinación cos centros de Primaria do concello.
14. Potenciar a relación coa ANPA e a súa responsabilización nas actividades 

extraescolares do IES.
15. Elaborar un plan de colaboración do IES coas empresas, asociacións e o Concello.
16. Explorar a viabilidade de organizar equipos de auto-mantemento, na liña de 

aprendizaxe-servizo.
17. Iniciar un plan de renovación do patio escolar en varios cursos, como espazo de 

aprendizaxe.
18. Sentar as bases para un plan de aforro enerxético e económico.
19. Integrar o C.F. de Grado Medio do IES nun proxecto de formación máis amplo 

orientado cara os servizos turísticos. 
20. Facer unha avaliación sensata e útil da consecución destes obxectivos.

2- Medidas a desenvolver para a súa consecución
1. Optimizar ratios de alumnado co profesorado dispoñible.
2. Potenciar os reforzos en aula.
3. Solicitar o Plan Proa. 
4. Prever para o curso que vén un moi probable e necesario PMAR en 2º e 3º ESO. 
5. Comezar un plan de orientación desde xaneiro, que conduza a unha planificación da

matrícula racional e equilibrada, contando, entre outros axentes, cos exalumnos do 
IES.

6. Impulsar un protocolo de actuación que comprometa as familias do alumnado con 
máis de cinco materias suspensas.

7. Tentaremos promover a figura do alumno axudante e algunha forma de escolas de 
nais e pais.

8. Renovar a información que temos da comunidade educativa; repensar nunha 
reflexión colectiva os nosos obxectivos como IES a medio prazo; concretala en 
propostas consensuadas no PE.

9. Integrar os diferentes plans aos que afecta o PE: unificar modelos de programación; 
coordinación dos estándares, competencias, avaliación.

10. Fomento da lectura e Biblioteca, e actualización do Plan Lector. 
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11. Acordar estándares de presentación de traballos escritos e orais: presentacións, 
multimedia, etc. 

12. Comezar a planificar un currículo integrado de linguas, con vistas a rematalo no 
curso 2017/2018.

13. Participar nos exames e programas para a consecución de titulacións externas en 
idiomas.

14. Potenciar o uso da INTRANET.
15. Coordinar nos grupos de aula exames e traballo de casa, especialmente en  4º e 

Bacharelato.
16. Ampliar ao longo do curso a oferta en clubs de alumnos: lectura, inglés, audiovisual, 

etc.
17. Formación do profesorado e do alumnado en protocolos e pautas de actuación nas 

situacións conflitivas ou crises de saúde.
18. Potenciar as xuntas de delegados.
19. Promover un blog colaborativo de todos os centros educativos do Concello que dea 

visibilidade á comunidade educativa do concello.
20. Estreitar a colaboración coa ANPA do IES. 
21. Asentar vías de comunicación e reunións periódicas cos representantes do Concello.
22. Solicitar un Ciclo Superior no ámbito dos servizos turísticos.
23. Ritualizar as enquisas, e/ou rúbricas de avaliación vía web ao longo do curso.

3- Recursos previstos
1. Conseguimos facer desdobres nas materias instrumentais e idiomas en 1º de ESO. 

E reforzos en aula.
2. Contamos con Aula Específica e especialista en Audición e Linguaxe.
3. Esperamos poder contar de novo cun programa PROA, de excelentes resultados no 

curso 2015/2016, en cooperación con outros centros do entorno.
4. Posibilitamos no horario que as horas de titoría fosen coincidentes a fin de poder 

coordinarnos en común por niveis.
5. Xa estamos anotados nun Plan Permanente de Formación de Profesorado con 

cursos e seminarios  (TIC, Acción tirorial, Ferramentas dixitais básica, Aula virtual 
moodle, Convivencia) para actualizarnos  e afrontar a reelaboración os plans de 
Convivencia; Lector; Tic e Lingüístico, coa participación da case totalidade do 
claustro.

6. Contamos entre o profesorado cun dominio propio ieson.gal e as ferramentas web 
colaborativas en rede axeitadas para un traballo colaborativo.

7. Ao longo do curso tentaremos poñer en marcha un calendario en liña común para 
todo o profesorado.

8. Están en marcha os clubs de lectura, e as actividades da Biblioteca dentro do 
PLAMBE.

9. Impartimos docencia de/en catro linguas: castelán-galego-francés-alemán (e 
puntualmente portugués). Solicitaremos a materia de tecnoloxía en inglés nalgún 
grupo no curso 2017/2018.

10. Estamos planificando a participación do IES nos programas europeos de intercambio
e mobilidade. Contamos con profesorado coñecedor dos recursos e as vías para 
xestionalo.
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11. Renovación de contidos na INTRANET. Actualización da Aula Virtual. Continuaremos
a formación comezada o curso pasado en breve.

12. Xa pertencemos desde este curso á rede Agueiro. E contamos, así mesmo, coas 
autorizacións das familias para o uso das aplicacións de Suite Educación de Google.

13. Renovación dunha aula de informática nunha aula multiusos.
14. Difusión e formación das familias no Abalar Móbil para novembro. No ano vindeiro 

comezaremos se a economía o permite a renovación de equipos informáticos.
15. Participaremos en varias liñas do Plan Proxecta. (Proxecto Terra, Xogade, Froita na 

Escola, Correspondentes Xuvenís). 
16. Contamos xa cunha rede ampla de exalumnos  interesados en participar como 

conselleiros e difusores da súa experiencia educativa e laboral despois do IES.
17. Comezamos cunha charla de formación ante crises de saúde cunha médica 

especialista dos servizos sanitarios do entorno, cos que seguiremos colaborando.
18. Comezamos xa neste trimestre a ensinanza por proxectos dunha forma controlada e

puntual atendendo aos estándares oficiais a fin de estendela nos próximos cursos a 
2º e 3º ESO.

19. Un grupo de auto-mantemento e reparación está xa en marcha en 4º de ESO, 
integrado o seu labor no currículo.

20. Foi acordada unha primeira reunión coa alcaldía para a primeira semana de outubro.

Documento nº 2

Horario xeral do instituto
(Orde do 01/08/1997)

 11. ...deberá especificar: 
a) O horario lectivo do centro; é dicir, aquel no que se

 levarán a cabo as actividades que implican presencia de
 alumnos nalgunha das ensinanzas que se impartan no instituto.

b) As horas e condicións nas que estarán dispoñibles
 para os alumnos cada un dos servicios e instalacións do centro. 

c) As horas e condicións que o centro permanecerá aberto,
 a disposición da comunidade escolar, fóra do horario lectivo. 

d) Horario de verán. 

a. HORARIO XERAL DO INSTITUTO:

O Centro permanece aberto de luns a venres, dende as 08:20h ata as 14:00h pola mañá, e 
dende as 16:20h ata as 18:00h as tardes do luns. Tamén permanecerá aberto polas tardes 
cando menos entre as 16:20 h e as 18:00h horas os mércores para a realización de 
actividades complementarias e extraescolares e desenvolvemento do plan PROA. As 
oficinas do Centro terán como horario de atención ó público de 09:00 ás 14:00. Boa parte 
dos luns o profesorado que dinamiza as actividades de teatro e clubs de lectura, queda co 
alumnado nas instalacións do centro en horario de 14:00h a 16:20h.

b.  HORARIO LECTIVO DO CENTRO: 

Cada período lectivo terá unha duración de 50 minutos distribuídos de luns a venres en 6 
períodos pola mañá (dende as 08:20 ás 14:00) e 2 períodos o luns pola tarde (dende as 
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16:20 ata as 18:00). Pola mañá están dous recreos de vinte minutos cada un: 1o recreo: de 
10:00 ata ás 10:20 horas 2o recreo: De 12:00 ata ás 12:20 horas Resérvanse os luns a 
partir das 18:00 horas e as restantes tardes para atención de alumnos con clases especiais 
de recuperación e actividades complementarias e extraescolares. Se conseguimos 
profesorado, os martes e mércores de 16:30 ata as 18:30 desenvolverase o Plan PROA, na 
modalidade de acompañamento escolar para dous grupos de alumnos pertencentes a 1o e 
2o de ESO, a cargo de dous profesores ou profesoras.

c. HORARIO DE VERÁN:

Durante o mes de xullo o Centro permanece aberto de luns a venres dende as 09:30 ata as 
13:30 pola mañá, e no mes de agosto estará a disposición da comunidade educativa un 
número de teléfono para a atención de trámites urxentes. 

d. CALENDARIO: 

O oficial marcado pola Consellería.
Días non lectivos solicitados polo centro: 05/12/2016 - 02/05/2017

Documento n° 3

Documento de organización dos servizos complementarios

(Orde do 01/08/1997)
17. ...naqueles centros nos que haxa transporte escolar, (...) 

Fará referencia ó número de alumnos que utilizan os distintos 
servicios e á organización en cada caso (número de rutas 

de transporte, número de alumnos por ruta, itinerarios...)

Servizo de transporte
O servizo de transporte que ten contratado o centro é o de Autos Comparado SL e 
Hermanos Ferrín SL

- Mantemos o mesmo horario do curso 2015-2016.
- Solicitamos dúas paradas máis: unha en Seráns a comezo da ruta. Outra en 

Cabrais.
- (A día de hoxe estamos a rematar o proceso de carga na aplicación das 

listaxes de alumnos por parada).
Os itinerarios que segue este transporte son oito: EMPRESA, Nº, PARADA, KM.

- RUTA Nº 1: cun total de 14 kms. Este percorrido leva 30 minutos. AUTOS 
COMPARADO SL 

- 1. Freixedo 5.1 
- 2. Portosín, 0.5 
- 3. Mariño 0.5 
- 4. A Gafa 0.7 
- 5. Crons 1.8
- 6. Camboño 0.4 
- 7. Riveiro 2.8 
- 8. Miñortos 1.3 
- 9. Fieiro 0.9 
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- RUTA Nº 2: cun total de 18.5 kms. Este percorrido leva 33 
minutos.HERMANOS FERRÍN SL

- 1. Caamaño–Capela 10.1 
- 2. Caamaño–Lagüela 0.4 
- 3. Caamaño-Fonte 0.7 
- 4. Laranga 2.5 
- 5. Novás 2.0 
- 6. San Pedro de Muro 1.3 
- 7. Carballosa 1.5 

- RUTA Nº 3: cun total de 13.7 kms. Este percorrido leva 25 minutos. AUTOS 
COMPARADO SL

- 1. Campo Queiruga 8.3 
- 2. Constantino Q. 0.8 
- 3. Cruce Nadelas 0.5 
- 4. Nadelas 0.6 
- 5. Ponte Xuño 3.1 
- 6. Carballal 0.4 

- RUTA Nº 4: cun total de 22.2 kms.Este percorrido leva 40 minutos. AUTOS 
COMPARADO SL

- 1. Xuño (Vilas) 13.4 
- 2. Xuño (Parada) 0.9 
- 3. Carballal. Outón 0.4 
- 4. A Escola 0.5 
- 5. Pedras Altas 0.6 
- 6. Sieira 1.3 
- 7. Castelo 1.3 
- 8. As Traves 3.8 

- RUTA Nº 5: cun total de 5.7 kms. Este percorrido leva 20 minutos. AUTOS 
COMPARADO SL

- 1. Cruce Cabanela 1.2 
- 2. Cruce Laranga 0.2 
- 3. Agrelo 0.9 
- 4. Campo Nebra 2.5 
- 5. Cornido-Nebra 0.9 

- RUTA Nº 6: cun total de 6.7 kms. Este percorrido leva 20 minutos AUTOS 
COMPARADO SL

- 1. Aguieira 1.9 
- 2. Empalme Nebra 2.2 
- 3. Cans 0.6 
- 4. Beneso-Eiravedra 1.1 
- 5. Alto de Olveira 0.6 
- 6. A Silva 0.3 

- RUTA Nº 7: cun total de 21.1 kms. Este percorrido leva 35 minutos. 
HERMANOS FERRÍN SL

- 1. Pedreira 16.5 
- 2. Campo de Patas 1.5 
- 3. Basoñas 1 1.5 
- 4. Basoñas 2 0.6 
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- 5. Seráns 1 0.7 
- 6. Seráns 2 0.3 

- RUTA Nº 8 cun total de 9.6 kms. Este percorrido leva 25 minutos. AUTOS 
COMPARADO SL

- 1. Xío 2.5 
- 2. Arnela 1.4 
- 3. Lagarto 0.8 
- 4. Abuín 0.5 
- 5. Campanario 0.6 
- 6. Penas 0.6 
- 7. Tarrío 0.4 
- 8. Orellán 0.6 
- 9. Goltar 2.2 

- RUTA Nº 9 cun total de 22.7 kms. Este percorrido leva 37 minutos AUTOS 
COMPARADO SL

- 1. Sendia 9.5 
- 2. Cruce Catadoiro 2.0 
- 3. Alto Armada 2.7 
- 4. Bustiguillade 1.0 
- 5. Xufres 2.2 
- 6. Bustoseco 5.3 

- RUTA Nº 10 cun total de 9.0 kms.  Este percorrido leva 18 minutos. AUTOS 
COMPARADO SL

- 1. Perceboi 5.5 
- 2. Enlace ruta 5 1.0 
- 3. Cruce Castrallón 1.0 
- 4. Calo 1.5 

- RUTA Nº 11 cun total de 2.1 kms. Este percorrido leva 10 minutos. AUTOS 
COMPARADO S.L.

- 1. Rotonda 2.0 
- 2. Carretera xeral 0.1 
-

Documento 4 

Documento de recollida de datos

(Orde do 01/08/1997)
18. ... consta de dúas partes. A primeira fai referencia a
 datos de número de alumnos e profesores dos centros 

Alumnado.

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º BACH C. F. TOTAL

83 87 72 61 41 39 35 418

Profesorado.
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(52)
dos cales>> (1: desprazada)
(1: en Servizos especiais)
50
1: de Relixión Católica 
2: PT (1 interina)
1: AL (interina)

3: mestres adscritos
1: técnico CF (interino)
42: profesorado de EM

dos cales>> 1: interino
1: funcionaria en prácticas
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CAPÍTULO III

PROGRAMA ANUAL 

DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

E EXTRAESCOLARES

ACTIVIDADES DE UN DÍA

TECNOLOXÍA CIENCIAS 
NATURAIS

XEOGRAFÍA E 
HISTORIA

LINGUA 
CASTELÁ

1º ESO

1.Museo de 
Historia 

Natural 
“Luis Iglesias” de 
Santiago de 
Compostela, 
finais de maio.

Saída do 
Proxecto Terra 
para Paisaxe e 
Sustentabilidade /
ou similar. 3º 
trimestre.

Roteiro “A lus do 
mundo” IES 
Poeta Díaz 
Castro, Guitiriz, 
Lugo. 2º Trimestre

1.Muíños de 
Porto do Son
2.Faro de Vigo 
(con Castelán)

Visita a un xornal,
posiblemente 
Faro de Vigo, con 
Tecnoloxía.

3º ESO 7 de marzo, 
parque eólico de 
Sotavento, 
Xermande, Lugo 
(mañá e tarde)

Casa da Cultura 
de Porto do Son/ 
Noia, “El Quijote” 
de Ricardo 
Frazer. 23 ou 24 
de 
novembro.Cancel
ada

4º ESO

1.Grupo PSA-
Citröen, Vigo. 1º 
ou 3º trimestre, 

A Lanzada e 
arredores, acuario
de O Grove. Abril.

1.Casa da Cultura
de Porto do Son/ 
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mañá e tarde. 
(Cancelada)

2. Central 
Telfónica /R. 2º ou
3º trimestre. Mañá
e tarde.

Noia, “El 
Quijote” de 
Ricardo Frazer. 
23 ou 24 de 
novembro.

2.Teatro 
grecolatino

1º 
BACH

1.Casa das
Ciencias e ao 
MUNCyT de A 
Coruña. Xaneiro 
/febrero.

2.Instituto de 
Investigacións 
Sanitarias de 
Santiago (IDIS) 

1.Casa da Cultura
de Porto do Son/ 

Noia, “El 
Quijote” de 
Ricardo Frazer. 
23 ou 24 de 
novembro.

Representación 
de “Tartufo”

2º 
BACH

EDAR de Porto 
do Son; planta de 
Servia. Xan./feb. 

2.Representación 
de “Tartufo”

ACTIVIDADES DE UN DÍA

LINGUA GALEGA FRANCÉS FILOSOFÍA/OR
ATORIA /V. Ét.

RELIXIÓN ORIENTACIÓN

1º
E
S
O

1.Ruta da auga, 
IES ata Cans.
2. Museo 
Provincial de 
Lugo. 2º ou 3º 
trimestre

1.Teatro –Os 
Quinquilláns-, 
títeres. cOr.)

2. Amicos (c. 
discapacitados) 
en Oleiros, a 
partir de Marzo. 
V.Ét.

1.Catedral,
7 de 
novembro

2. 
Parroquias
de Porto 
do Son, 22
de maio.

1.Obradoiro 
Violencia de 
Xénero, 
ECOHA/Concello,
nas titorías, 
outubro-
novembro.
2. Obradorio 
prevención 
drogodependenci
as, RENACER 
/Concello, nas 
titorías

2º
E

Teatro, sen 
concretar

“Le petit 
Prince? La 
Salle, 
Santiago. 23
de 

1.MUPEGA 
(Museo 
Pedagóxico 
Galego) 

Obradoiro 
Consumo 
responsabl
e, Mans  
Unidas. 

1.Obradoiro 
Violencia 

de Xénero, 
ECOHA/Concello,
nas titorías, 
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S
O

Novembro.
V.Ét.

2.Museo do 
Pobo Galego, 
Santiago. V.Ét.

Hora de 
titoría, no 
centro, 
novembro,
decembro
…

outubro-
novembro.
2. Obradorio 
prevención 
rogodependencia
s, RENACER 
/Concello, nas 
titorías.
3. Tecnoloxías: 
“navega con 
rumbo” para 2º 

de ESO

3º
E
S
O

Vigo e a illa de 
San Simón 

“Le petit 
Prince? La 
Salle, 
Santiago. 23
de 
novembro.

1.MUPEGA, 
2.Museo do 
Pobo Galego, 
Santiago. V.Ét.

1.Charla violencia
de xénero, 

centro de 
atención a 
mulleres CIM.
2.Obradorio 
prevención 

drogodependenci
as, RENACER 
/Concello, nas 
titorías. 
3.Educación 
afectivo-sexual, 
Quérote. 

1º
E
S
O

Talía Teatro, 
Santiago, xaneiro.
Casa Otero 
Pedrayo e 
Ourense, 2º ou 3º
trimestre?

“Le petit 
Prince? La 
Salle, 
Santiago. 23
de                
novembro.

Visita guiada 
Salón Teatro 

Santiago. Artes 
Escénicas.

1.Charla violencia
de xénero. 

centro de 
atención a 
mulleres CIM.
2.Visita a ciclos 

formativos
ou cursos de 
formación 
ocupacional.
3.Encontros con 

ex-
alumnos/as.
4.Charlas 
OrientacióN

1º
B
A
C
H

Talía Teatro, 
Santiago, xaneiro

Parlamento de 
Galicia.
Parlamento.

Noia, 
exposición
Doutrina 
Social, 
mediados 
d 
novembro

1.Visita a ciclos 
formativos

ou cursos de 
formación 
ocupacional.
2. Encontros con 
ex-alumnos/as.
3.Charlas 
orientación
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2º
B
A
C
H

Fundación 
Seoane, A 
Coruña. 2º 
trimestre

“Le petit 
Prince? La 
Salle, 
Santiago. 23

de 
novembro.

Charla no 
centro de ex-
alumnos de 
Psicoloxía

Noia, 
exposición
Doutrina 
Social, 
mediados 
de 
novembro

1.Visita a ciclos 
formativos

ou cursos de 
formación 
ocupacional.
2.Encontros con 
ex-alumnos/as.
3. Charlas 
orientación.
4. Visita de 
oreintación á 
USC.

CI
C
L
O
S

Charla sobre 

voluntariado, 
Paidea.

EN XERAL: todos os departamentos deixan aberta a posibilidade de realizaren saídas ao 
entorno, ou saídas de un día que puidesen ser de interese pedagóxico pero que se ofrezan 
ao longo do curso, así como de actividades como charlas, exposicións, obradoiros, etc, 
dentro ou fóra do centro. 
Saliéntase a realización de actividades que poidan estar vencelladas ao tema 
interdisciplinar (A AUGA) e á Semana Cultural.
PLÁSTICA: 1º de ESO, 3º de ESO, grupos completos. 1ºBACH DT I, 2º BACH DTII, 2º 
BACH DESEÑO, 2º BACH IMAXE E SON e optativa en 4º de ESO (non grupos completos)
Sen concretar data, pero para este curso: Estudo de Deseño D DUE (Rianxo), Asteleiros 
Triñanes Boiro , Inditex (Arteixo) ou Roverto Verino (Ourense) e Artes Mestre Mateo. En 
xeral, saídas á Escola de Imaxe e Son, Escolas de Arte, Centros de FP, Facultades de 
Arquitectura de A Coruña ou Enxeñarías, e Frávricas e Empresas, CGAC de Santiago, 
MARCO de Vigo, MACUF da Coruña, Fundación Barrié, Unión Fenosa ou Consorcio 
Audiovisual Galego.
FÍSICA E QUÍMICA: Día da Ciencia e Semana Cultural.
MATEMÁTICAS. Promover a participación do alumnado en: Olimpíada matemática 2º de 
ESO, promovida por AGAPEMA; Rally Matemático sen Fronteiras en 3º e 4º de ESO; 
Olimpíada matemática , Bacharelato.
MÚSICA: concertos didácticos da Orquestra Filarmónica de Galicia; concertos profesorado 
Conservatorio de Noia; actuacións do alumnado.
LINGUA GALEGA E LINGUA CASTELÁ: clubs de lectura.
LINGUA GALEGA E FILOSOFÍA: contadas.
FRANCÉS: obradoiros de cociña unha vez por trimestre e na Semana Cultural.
EDUCACIÓN FÍSICA:

● Para ESO e Bacharelato, rutas de sendeirismo no entorno e no Barbanza; 
carreiras de orientación; Deporte Escolar nas súas diferentes modalidades; 

xogos populareS; eventos deportivos; actividades de ocio e tempo libre no medio 
natural –rafting, vela, escalada, acampada, piragüismo…).

● Para CICLO: 
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● Dun día: rutas a cabalo ou en bicicleta, de orientación, de sendeirismo –incluíndo 
algunha nocturna-; visitas a empresas, instalacións hípicas e eventos hípicos; 
actividades con discapacitados e visitas a intalacións deste tipo de centros

(ONCE, CREBA, ASPRONAGA, ASPACE, CREBA…); rapel, escalada, 
tirolina, ponte mono, barranquismo… e puntualmente paintball, rutas en 

quads, segway; actividades náuticas como vela lixeira, kayac e windsurf; outras.
BIBLIOTECA: club de lectura de maiores e benxamíns como mínimo un luns ao mes, ao 
mediodía. Prevese unha saída a Santiago para facer un roteiro por bibliotecas e librarías. 
Prevese a posibilidade de realizar roteiros con outros clubs de lectura. Realizaranse 
“Contadas” ao alumando de infantil dos centros do concello. Outras actividades 
relacionadas con xestión, dinamización da lectura (exposicicións, recitados, campañas de 
lectura, etc.), formación de usuarios e alfabetización informacional 

ACTIVIDADES DE MÁIS DE UN DÍA

FILOSOFÍ
A

RELIXIÓN INGLÉS EDUCACIÓN
FÍSICA

XEO. E 
HISTORIA

BIOLOXÍ
A

1º 
ESO

Actidades 
neve: 
excursións.

Acampadas, 
eventos 
deportivos

Proxecto 
Terra. Vila de
interese en 
paisaxe e 
patrimonio. 
Paisaxe e 
sustentabilid
ade.

2º 
ESO

Madrid, 23 a
26 de 
febreiro. 
Patrimonio 
relixioso.

Actividades 
neve: 
excursións.

Acampadas, 
eventos 
deportivos

3º 
ESO

Actividades 
neve: 
excursións.

Acampadas, 
eventos 
deportivos

Albergue 
xuvenil 
“Os 
Biocos” 
( San 
Xóan de 
Río 
-Ourense)
, 
primavera
.

1.Madrid, 
3 días no 
segundo 

Toscana 
(Pisa, 
Florencia e 

Actividades 
neve: 
excursións.

19

http://www.ieson.gal/


As Laxes - Porto do Son | Tfno. 881866707 |   www.ieson.gal

_____________________________________________________________________

4º 
ESO

Trimestre 
(quizais 
febreiro). 
A. Es. e 
Oratoria.

2. Artes 
Escénicas:
Encontros 
Caixa 
Escena, 
Santiago.

Siena). Do 
27-28 de 
abril a 1-2 
de 

maio.

Acampadas, 
eventos 
deportivos

1º 
BAC
H

Toscana 
(Pisa, 
Florencia e 
Siena). Do 
27-28 de 
abril a 1-2 
de 

maio.

Edimburgo
, finais de 
marzo ou 
comezos 
de abril 
(data sen 
concretar)

Actividades 
neve: 
excursións.
Acampadas, 
eventos 
deportivos

2º 
BAC
H

Actividades 
neve: 
excursións.
Acampadas, 
eventos 
deportivos

Madrid e 
Toledo

CICL
O

1.Semana 
Branca 
(neve)

2.Semana 
Verde (medio
natural).

3.Rutas de 
sendeirismo, 
campamento,
vivacs, 
eventos 
deportivos…

BIBLIOTECA: o alumnado que forma parte dos clubs de lectura provén de todos os cursos. 
Prevese unha saída de 2/3 días cos clubs de lectura, compartida cos clubs do IES Aquis 
Celenis de Caldas. Posiblemente a Portugal (Aveiro, Óbidos…), pero non está pechado.

EDUCACIÓN FÍSICA: propón as actividades de saídas nun sentido transversal para a ESO 
e BACH (Actividades neve: excursións. Acampadas, eventos deportivos).

20

http://www.ieson.gal/


As Laxes - Porto do Son | Tfno. 881866707 |   www.ieson.gal

_____________________________________________________________________

21

http://www.ieson.gal/


As Laxes - Porto do Son | Tfno. 881866707 |   www.ieson.gal

_____________________________________________________________________

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E HORARIO

 DA BIBLIOTECA

BIBILIOTECA COMO CENTRO DE RECURSOS DE LECTURA, INFORMACIÓN E 
APRENDIZAXE
O IES de Porto do Son conta cunha biblioteca escolar que oferta moi diversos fondos dende
ficción (novela, relato, cómic, álbum ilustrado, cine...), de carácter divulgativo, informativo, 
manuais, revistas, diccionarios... e en diferentes soportes (impreso, audiovisual ou 
electrónico).

ORGANIZACIÓN BIBLIOTECA

No presente curso 2016/2017 o equipo está formado por doce docentes pertencentes a 
diferentes departamentos e que imparten clases en distintos ciclos: Rut Losada 
(coordinadora), Sonia Ces, Luís Cores, Ánxela Doval, Ana Fábregas, Teresa Fernández, 
María Xesús García, Marga Lobato, José Antonio López, Ana Pallres, Juan Carlos Parada e 
Raúl Soutelo. Este ano vimos moi mermadas as nosas horas de adicación á biblioteca, pois 
unha das coordinadoras pasou a asumir a vicedirección do centro e outra profesora do 
equipo, a secretaría; así mesmo o claustro viuse reducido por tres xubilacións, que 
repercutirán directamente nas horas de garda. Aínda así tentaremos desenvolver o maior 
número de actividades posible. A coordinación seguirá sendo compartida e o resto dos 
membros colaboramos no traballo de dinamización, organización, xestión, etc. Seguimos 
contando coa axuda doutras profesoras e profesores que fan gardas na biblioteca 
efectuando empréstitos, devolucións, atención aos alumnos ou outros traballos. 
Procuraremos a formación dun grupo de alumnos e nais/pais voluntarios para tarefas 
diversas. Manteranse reunións informativas co resto do claustro e coa vicedirección para 
consensuar actuacións e para informarlles das actividades previstas.
A biblioteca continuará sendo un pilar no desenvolvemento de proxectos interdisciplinares e 
pretendemos que sexa un dos eixos na innnovación do ensino que tentamos levar a cabo 
en 1º de ESO no que estarán involucrados distintos departamentos. Tamén na revisión 
integrada e posta en práctica do proxecto lector, lingüístico e TIC. Tentaremos incorporar o 
Tratamento da información a través destes proxectos para que chegue de xeito transversal 
a todo o alumnado. Traballaremos para que a utilización da biblioteca como espazo de 
aprendizaxe por parte do profesorado sexa máis ampla, para que o claustro en xeral vexa 
todas as posibilidades pedagóxicas da biblioteca. Asimesmo poremos en marcha distintas 
actividades para que sexa un centro dinamizador de lectura, información e aprendizaxe e 
contribúa á adquisición das competencias básicas.
Continuaremos desenvolvendo a relación da biblioteca coas entidades externas 
relacionadas coa formación e a lectura (outros centros escolares e as súas bibliotecas, as 
bibliotecas municipais e as librarías). Nesta liña manteranse as guías de lecturas 
colaborativas –financiadas polo Concello- e as contadas.
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Actividades concretas:

XESTIÓN

ACTIVIDADES RESPONSABLES PRAZO LÍMITE

Incluír o plan de traballo para 
a biblioteca na Programación 
Xeral Anual

Equipo directivo Primeiro trimestre 2016-
2017

Elaborar o horario da 
biblioteca. Cubrir todos os 
recreos eo maior número de 
horas lectivas posible. Manter 
unha hora onde coincidan, 
cando menos, catro membros 
do equipo para a 
coordinación.

Xefe de estudos e 
responsable da biblioteca

Primeiro trimestre 2016-
2017

 

Continuar coa normalización do uso 
do sistema de xestión MEIGA 
(rexistro, préstamo, consultas)

Equipo de 
biblioteca

Todo o curso 2016-2017

Completar e modificar a clasificación 
seguindo a CDU

Equipo de 
biblioteca

Todo o curso 2016-2017

Continuar o etiquetado dos fondos 
seguindo a CDU e o cambio das 
etiquetas manuais polas impresas no 
MEIGA máis gomet de color.

Equipo de 
biblioteca

Todo o curso 2016-2017

Continuar a centralización dos fondos 
repartidos polo centro

Equipo de 
biblioteca e 
profesorado

Todo o curso 2016-2017

Arquivar traballos elaborados no 
centro por alumnado e profesorado

Equipo de 
biblioteca

Todo o curso 2016-2017

Continuar co expurgo dos fondos Equipo de 
biblioteca

Todo o curso 2016-2017

Coordinar as necesidades de 
adquisición de documentos novos, en 
distintos soportes

Equipo de 
biblioteca

Todo o curso 2016-2017

Contemplar as propostas de toda a 
comunidade educativa nas 
adquisicións (caixa de suxestións)

Equipo de 
biblioteca

Todo o curso 2016-2017

Coordinar as necesidades de 
adquisición de fondos por parte dos 
departamentos

Equipo de 
biblioteca e 
profesorado

Todo o curso 2016-2017

Repoñer e renovar material 
deteriorado

Equipo de 
biblioteca

Todo o curso 2016-2017

Avaliar as actividades realizadas na 
biblioteca (enquisas, rexistros de 
asistencia de profesores con 

Equipo de 
biblioteca

Terceiro trimestre 2016-2017
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alumnado, revisión dos índices de 
lectura no Meiga,...)

FORMACIÓN DE USUARIOS E ALFIN

ACTIVIDADE RESPONSABLES PRAZO LÍMITE

Integrar as 
actividades 
deseñadas polo 
equipo e co 
programa Con 
brillo de cometa en
1º da ESO dun 
xeito transversal a 
través dos 
proxectos e 
titorías.
Actividades de 
reforzo cos outros 
grupos.

Equipo de biblioteca, titores e 
departamentos

Primeiro e segundo trimestres 2016-
2017

Repaso de 
formación de 
usuarios nos 
outros niveis de 
ESO a través das 
titorías

Equipo de biblioteca e titores Todo o curso 
2016-2017

DINAMIZACIÓN E PROMOCIÓN DOS RECURSOS DA BIBLIOTECA, INTEGRACIÓN NO 
CURRÍCULO E CONTRIBUCIÓN Á ALFEBETIZACIÓN MÚLTIPLE E AO DESENVOLVEMENTO
DAS COMPETENCIAS

ACTIVIDADE RESPONSABLE
S

PRAZO LÍMITE

Integración de actividades de 
tratamento da información e 
alfabetización informacional nos plans 
lector, lingüístico e TIC, para garantir a
adquisición dos estándares e 
competencias marcadas nos 
currículos das distintas materias

Equipo directivo, 
equipo de 
biblioteca e 
departamentos

Todo o curso 2016-2017
 

Mochilas viaxeiras Equipo de 
biblioteca e 
alumnado de 1º 
de ESO

Todo o curso 2016-2017

Coordinar a realización de actividades
de fomento da lectura 
(conmemoración de efemérides, 
períodos vacacionais, exposicións 
temáticas, visitas de autores...)

Equipo de 
biblioteca e 
profesorado e 
alumnado 
voluntario
 

Todo o curso 2016-2017

Continuar co funcionamento do blog Equipo de 
biblioteca, 
profesorado e 

Todo o curso 2015-16
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alumnado

FOMENTO DA LECTURA E DESENVOLVEMENTO DO PLC

ACTIVIDADES RESPONSABLE
S

PRAZO LÍMITE

Actividades centradas nas 
Irmandades da Fala e a Revolta de 
Cans

Equipo de 
biblioteca, 
departamentos e 
alumnado

1º trimestre 2016-2017

Actividades centradas na Auga (tema 
anual e do proxecto interdisciplinar 
que desenvolveremos en 1º de ESO)

Equipo de 
biblioteca, 
docentes e 
alumnado

Todo o curso 2016-2017

Continuar co funcionamento dos 
clubes de lectura

Equipo de 
biblioteca e 
alumnado

Todo o curso 2016-2017

Revisar, coordinar e colaborar na 
posta en marcha das actividades do 
PLC integrándoo co Plan TIC e o 
Proxecto lingüístico

Equipo de 
biblioteca e 
profesorado

Primeiro trimestre 2016-2017 
desenvolvemento ao longo do curso

HORARIO

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

8:20
9:10

Juan Carlos 
Parada

Virginia Parada Ana Pallares Ánxela Doval Isidoro Teira

9:10
10:00

Luís Cores Mª Xesús 
García

Reunión Equipo
biblioteca

Ana Fábregas Juan Carlos 
Parada

RECRE
O

Ana Pallares Pilar García Raúl Soutelo Raúl Soutelo Ana Fábregas

10:20
11:10

Marga Lobato Mª Xesús 
García

Ana Fábregas Rut Losada Ana Fábregas

11:10
12:00

Rut Losada Teresa 
Fernández
Rut Losada

Teresa 
Fernández

Pilar García Ana Fábregas

RECRE
O

Begoña 
Louzao

Marga Lobato Pilar García Begoña Louzao Marga Lobato

12:20
13:10

Rut Losada Juan Carlos 
Parada

Loli Fernández Ana Pallares Ánxela Doval

13:00
14:00

Sandra Alvite Luís Cores Juan Carlos 
Parada

José Antonio 
López

Begoña Louzao

25

http://www.ieson.gal/


As Laxes - Porto do Son | Tfno. 881866707 |   www.ieson.gal

_____________________________________________________________________

 

16:20
17:10

Sandra Alvite   

 =Depende da garda de pasillo

17:10
18:00

Marga Lobato
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PROGRAMA DE FORMACIÓN DO PROFESORADO

 NO CENTRO

 INFORME DE DETECCIÓN DE NECESIDADES

● Descrición e contextualización do centro educativo
○ O IES de Porto do Son foi creado en 1996. Conta cuns 450 alumnos 

repartidos en 22 unidades de ESO e Bacharelato, máis un grupo de alumnos 
do ciclo formativo de grao medio "Condución de actividades físico deportivas 
no medio natural". 

○ Actualmente o claustro está composto por 44 profesores de ensino 
secundario, unha orientadora e 8 mestres.

○ A poboación de Porto do Son pertence á provincia da Coruña, é de case 
9.900 habitantes, que distribuídos entre os 95 km2 de extensión que ten o 
municipio, dá unha densidade de 115 habitantes / km2 e repártense en 10 
parroquias, coa particularidade de que a poboación tende a concentrarse na 
estreita franxa do litoral, lugar no que encóntranse os núcleos 

○ urbanos máis importantes: Portosín e Porto do Son. 
○ O centro conta nos cursos de 1o e 2o da ESO cos ordenadores do programa 

Abalar,
● Metodoloxías didácticas no centro

○ No Ies de Porto do Son levamos anos traballando por mellorar e formamos 
parte dos seguintes proxectos:
Proxecto Abalar, Plan Proxecta, PLAMBE, COMCLAS, COMENIUS, PROA, 
SONCINE E O PROXECTO PERSEVEIRA.
Tamén nestes anos no IES intentamos sumar apoios entre o profesorado 
para aproximar temáticas de traballo común entre os diferentes 
departamentos. para elo facemos reunións interdepartamentais escollendo 
unha temática de traballo para o curso escolar, adicando despois unha 
semana á presentación deses proxectos e invitamos a xente de fora para 
ilustrar esa semana reconvertindoa en un acontecemento cultural e de festa.

● Recursos
○ O obxectivo principal é a sacar a maior rentabilidade posible os recursos 

materiais e humanos do centro. 
Por unha banda contamos cunha biblioteca escolar cun funcionamento 
excelente tanto humán como de dotacións, coa sala Perseveira (orixinal e 
multiusos) e cunha sala de informática obsoleta que necesita otpimización. 
Por outra banda, contamos con persoal competente e dinámico interesado na
actualización dos seus coñecementos.

● Observación de déficits e fortalezas na aula
○ Un dos valores que temos no centro e a boa relación entre o profesorado, 

dinámico e emprendedor de proxectos ambiciosos e novedosos. As relacións
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cos pais vai case sempre están vinculadas ós resultados academicos, é dificil
convencer para outras actividades, ainda que nunca nos rendimos.

○ As titorías ás veces están infrautilizadas, normalmente por falta de tempo 
para atender a todos os problemas que se presentan durante o curso, pero 
que desde o departamento de orientación intentan resolver ditas lagoas 
organizando cursos de orientación para os alumnos con profesorado 
especializado.

○ Dentro do instituto temos dúas acciones de importante traballo e calado para 
o alumnado; por un lado: o traballo da biblioteca, dinamizadora de 
actividades e centro de conexión dunha importante parte do profesorado, e 
por outra: as novas tecnoloxías, adicadas a mellorar as competencias entre o
alumnado a través dos audiovisuais e o mundo do 3d. Cada un deles teñen 
unha labor esquisita, pero que necesitarían dun reforzo nas súas actividades 
para que no se centrasen en persoas concretas e se centrase no fin a 
conseguir. Paro iso, precisamos dunha organizacion interdepartamental. 
Elaborar proxectos en común que camiñen das mesmas mans, e non sexan 
entes independentes. Precisamos dunha linea clara de traballo para todos, e 
que poda repercutir no traballo dos demais, tanto para axudar como para 
dialogar e concurrir conxuntamente. Todo ó final relaciona tamén cos 
recursos para novas tecnoloxías.

● Análise dos resultados das avaliacións individualizadas de 3º e 6º de EP e dos 
resultados académicos do centro

○ Competencia en comunicación lingüística. O emprego da Biblioteca por parte
do alumnado vai en alza e a súa referencia tamén. Necesita fortalecerse a 
traves de proxectos 

○ Competencia matemática. Precisarían do traballo en Tic pero está limitado. 
Necesita fortalecerse a traves de proxectos 

○ Competencia no coñecemento e a interación co mundo físico. Se traballa nos
casos reais do entorno do instituto con grandes resultados

○ Tratamento da información e competencia dixital. Limitada pola conexion de 
rede

○ Competencia social e ciudadana. Necesitaría dun reforzo para o traballo en 
casos de acoso escolar cos pais e nais, xa que precisamos da súa 
concienciación da colaboración en denunciar estes casos

○ Competencia cultural e artística. moi boa ainda que necesita fortalecerse a 
traves de proxectos 

○ Competencia para aprender a aprender. O emprego de videotutoriais feitos 
de grandes a pequenos. Necesita fortalecerse a traves de proxectos 

○ Autonomía e iniciativa persoal. necesita fortalecerse a traves de proxectos

● Obxectivo de mellora a curto e medio prazo
○ PARA CONSEGUIR OS OBXECTIVOS QUE MARCAMOS INICIALMENTE 

PRECISAMOS DE FORMACIÓN EXTERNA DE EXPERTOS QUE 
TRABALLEN SOBRE AS TEMATICAS E NECESIDADES DO NOSO 
CENTRO. COÑECEMOS EXPERIENCIAS AXUSTADAS Ó MODELO QUE 
BUSCAMOS EN ANDALUCÍA E CATALUÑA PARA O CAL 
NECESITARÍAMOS DOTACIÓN PARA O SEU DESPRAZAMENTO.
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○ ESTAMOS TRABALLANDO XA NESTA SERIE DE PUNTOS PERO 
GUSTARÍANOS REFORZAR O SEGUINTE:

○ AVANZAR NA IMPLEMENTACIÓN DE TRABALLO POR PROXECTOS NAS 
DIFERENTES DISCIPLINAS, FOMENTAR CLASES CON RECURSOS 
COMPARTIDOS.

○ IMPLEMENTAR O 3D EN DIFERENTES DISCIPLINAS. APORTAR 
SOLUCIÓNS ÓS PROBLEMAS DAS TIC NO CENTRO.

○ REFLEXIONAR SOBRE O NOSO MODELO EDUCATIVO E INVESTIGAR 
SOBRE NOVOS MODELOS, FOMENTAR A LECTURA E O 
AUTOAPRENDIZAXE TITORADO.

○ COMPARTIR EXPERIENCIAS EDUCATIVAS CON OUTROS PAISES DA 
UE.

○ Principalmente conseguir acadar uns niveis competenciais das Tic a medida 
das necesidades das ultimas novas tecnolóxicas, o fomento do uso da 
biblioteca e da lectura, Poder traballar por proxectos unindo diferentes 
competencias e profesorado, e 

○ solucionar o problema do uso, renovación e recolocación dos ordenadores no
instituto.

MEMBROS DO EQUIPO DE FORMACIÓN

● PÉREZ IGLESIAS, DAVID 33257580V odavide@edu.xunta.es
● DAPENA MORA, ANA 44077735Y anadapena@edu.xunta.es Coordinadora itinerario

1
● DE CASTRO MIGUEL, FERNANDO 33300148N ferdecastro@edu.xunta.es 

Coordinador itinerario 2 / 3

LIÑAS DE ACTUACIÓN PROPOSTAS

● Integración didáctica das TIC, e no uso para o traballo cooperativo en rede a través 
de espazos virtuais. Educación dixital

● Convivencia escolar e clima da aula. Relacións coas familias
● Biblioteca escolar, alfabetizacións múltiples e aprendizaxe por proxectos

OBXECTIVOS XERAIS

● AVANZAR NA IMPLEMENTACIÓN DE TRABALLO POR PROXECTOS NAS 
DIFERENTES DISCIPLINAS

● OFRECER SOLUCIÓNS OS PROBLEMAS DAS TIC NO CENTRO IMPLEMENTAR 
O 3D EN DIFERENTES DISCIPLINAS

● FOMENTAR CLASES CON RECURSOS COMPARTIDOS
● REFLEXIONAR SOBRE O NOSO MODELO EDUCATIVO E INVESTIGAR SOBRE 

NOVOS MODELOS
● COMPARTIR EXPERIENCIAS EDUCATIVAS CON OUTROS PAISES DA UE
● FOMENTAR A LECTURA E O AUTOAPRENDIZAXE TITORADO
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● RENOVACIÓN DOS DIFERENTES PLANES DO CENTRO

RELACIÓN TOTAL DE PARTICIPANTES NO PLAN

1. ALVITE SANTOS, SANDRA 53161506L salvite@edu.xunta.es
2. CAAMAÑO GARCÍA, MARÍA CARMEN 33259891M carmencg@edu.xunta.es
3. CASTRO URES, MARÍA 32746767B mariacastroures@edu.xunta.es
4. CES GARCÍA, SONIA 33280699K sces@edu.xunta.es
5. DAPENA MORA, ANA 44077735Y anadapena@edu.xunta.es
6. DE CASTRO MIGUEL, FERNANDO 33300148N ferdecastro@edu.xunta.es
7. DOMÍNGUEZ CONDE, MARÍA DE LA O 78780175T mariola@edu.xunta.es
8. DOVAL MÉNDEZ, ÁNXELA 32445059V anxeladoval@edu.xunta.es
9. FÁBREGAS VALCARCE, ANA ELENA 33253713Z anaelenafabregas@edu.xunta.es
10. FERNÁNDEZ LÓPEZ, MARÍA DOLORES 78782559S dflopez@edu.xunta.es
11. GARCÍA MARIÑO, MARÍA JESÚS 33246569T m.jesus.garcia@edu.xunta.es
12. GONZÁLEZ GÓMEZ, MARÍA LUZ 09744824T tirri@edu.xunta.es
13. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ELENA 33256072G elena.gonzalez@edu.xunta.es
14. HERMIDA OTERO, CÉSAR MANUEL 33259589W cesarhermida@edu.xunta.es
15. LABANDEIRA VILLOT, PALOMA 36106939K plabandeira@edu.xunta.es
16. LIRES RODRÍGUEZ, MARÍA LUISA 76778712C mlires@edu.xunta.es
17. López Ríos, Eva 76968427P evalopezrios@edu.xunta.es
18. LÓPEZ SILVA, JOSÉ ANTONIO 33293335F jose.antoniolopezsilva@edu. xunta.es
19. LOSADA SOTO, RUT MARÍA 34975194Z rutlosada@edu.xunta.es
20. NIEVES GONZÁLEZ, MA LORETO 28861218J lnieves@edu.xunta.es
21. PALLARES LEAL, ANA MARÍA 33259521A anamaria.pallares.leal@edu. xunta.es
22. PARADA SOBRIDO, VIRGINIA 33236011E vparada@edu.xunta.es
23. PASCUAL ROY, INÉS 25476232Y inespascual@edu.xunta.es
24. PÉREZ IGLESIAS, DAVID 33257580V odavide@edu.xunta.es
25. POZA NOAL, JUANA MARÍA 52452886Y jpoza@edu.xunta.es
26. SALGADO FERREIRO, MARÍA DORES 33260094R doressalgado@edu.xunta.es

ITINERARIOS

Itinerario 1: Formación en TIC e  espazos  virtuais

Curso 2016/2017 
Liñas: 16 - Integración didáctica das TIC, e no uso para o traballo cooperativo en rede a 
través de espazos virtuais. Educación dixital
Curso

Título: Aula Virtual IESON Modalidade: Curso

Temporalización: 13/01/2016 - 18/05/2016 

Obxectivos:

● Investigar as posibilidades da Aula Virtual no labor docente
● Dotar o profesorado de materiais formativos da ula virtual do centro
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● Renovar a plataforma virtual docente do centro

Contidos:

1. Compoñentes da Aula Virtual
2. INTERFAZ DA PLATAFORMA
3. BLOQUES DE UTILIDADES
4. TAREAS BÁSICAS PARA EMPEZAR
4.1. Edición o teu perfil
5. BLOQUES DE COMUNICACIÓNS
6. BLOQUES DE ACTIVIDADES

Curso

Título: Ferramentas dixitais básicas Modalidade: Curso
Temporalización: 03/10/2016 - 07/11/2016 

Obxectivos:

● Coñecer estratexias básicas para a dinamización TIC dos centros educativos e 
realizar boas prácticas educativas coas TIC.

● Dotar ao profesorado de recursos básicos organizativos na aula traballando por 
proxectos

● Unificar criterios de traballo nas TIC no centro educativo

Contidos:

1. Ferramentas google
2. Coñecemento do uso das pantallas interactivas
3. Instalación do software das pantallas en dispositivos portatiles
4. Coñecemento das Ferramentas de Google integradas dentro do soporte do IESON.GAL
5. Google Calendar
6. Xestión do novo correo asignado a profesorado e alumnado IESON.GAL
7. Xestión do traballo con ferramentas de uso compartido

Seminario

Título: Plan TIC Modalidade: Seminario

Temporalización: 01/03/2016 - 31/05/2016 

Obxectivos:

● Coñecer as diferentes posiblidades de Plan TIC e a súa implementación
● Comprender a importancia das TIC no traballo por proxectos
● Adecuar os contidos TIC nas diferentes materias da ESO para un posible plan TIC 

do centro

Contidos:

1. Distribución dos contidos TIC na ESO
2. Criterios didácticos secunciados para ola adquisición daa competencia dixital e 
tratamento da información.
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3. Modelos didácticos e metodoloxicos de referencia no uso das TIC
4. Estratexias de organización didáctica de recursos dixitais e de uso educativo de aulas 
virtuais, discos virtuais e entornos de interacción.
5. Criterios didácticos para a atención das necesidades específicas do proceso educativo.
6. Organización dinámica de grupos: actividades individuais, actividades en grupo e 
actividades colaborativas.
7. Organización de espazo e tempo didáctico (aulas-clase, aulas virtuais, entornos de 
interacción didáctica, plataforma google drive)
8. Mecanismos de comunicación e interacción entre docentes e alumnado entre iguais.
9. Planificación de materiais didácticos
10. Protocolo de actuación no que se defina: persoa responsable, criterios de selección, 
secuenciación, organización de acceso e almacenamento, caducidad e revisión, distribución
por cursos e areas
11. Creación de materiais e organización de secuencias de aprendizaxe

Participantes:

1. DAPENA MORA, ANA
2. ALVITE SANTOS, SANDRA
3. CAAMAÑO GARCÍA, MARÍA CARMEN
4. CASTRO URES, MARÍA
5. CES GARCÍA, SONIA
6. DE CASTRO MIGUEL, FERNANDO
7. DOMÍNGUEZ CONDE, MARÍA DE LA O
8. FÁBREGAS VALCARCE, ANA ELENA
9. FERNÁNDEZ LÓPEZ, MARÍA DOLORES
10. GARCÍA MARIÑO, MARÍA JESÚS
11. GONZÁLEZ GÓMEZ, MARÍA LUZ
12. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ELENA
13. HERMIDA OTERO, CÉSAR MANUEL
14. LABANDEIRA VILLOT, PALOMA
15. LIRES RODRÍGUEZ, MARÍA LUISA
16. López Ríos, Eva
17. LÓPEZ SILVA, JOSÉ ANTONIO
18. LOSADA SOTO, RUT MARÍA
19. IEVES GONZÁLEZ, MA LORETO
20. PASCUAL ROY, INÉS
21. POZA NOAL, JUANA MARÍA
22. SALGADO FERREIRO, MARÍA DORES

Itinerario 3: PERSEVEIRA PROJECT

Curso 2016/2017 Liñas:

22 - Biblioteca escolar, alfabetizacións múltiples e aprendizaxe por proxectos
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Obxectivos:

● FOMENTAR O TRABALLO DE PROXECTOS DESDE DIFERENTES MATERIAS CO
OBXECTIVO DE CREAR COUSAS. 

● FAVORECER A FLEXIBILIDADE DOS ESPAZOS NO TRABALLO POR 
PROXECTOS SEN BARREIRAS. 

● ROMPER A ESTRUCTURA CLASICA DA AULA DE ENCERADO PUPITRE. 
● EMPREGO DAS INSTALACIÓNS DO INSTITUTO COMO TALLERES E NON 

COMO AULAS.USO DAS TIC NA FORMACIÓN DE APRENDIZAXES 
COMPARTIDOS NA BUSQUEDA DE PROXECTOS MÁIS AMBICIOSOS.

Contidos:

● METODOLOXÍA DE TRABALLO POR PROXECTOS.
● APRENDIZAXE EN COMPETENCIAS CLAVE
● AVALIACIÓN POR COMPETENCIAS
● REMODELACIÓNS SEN OBRA DE ESPAZOS PARA USOS PRACTICOS E 

COMPARTIDOS. (ORGANIZACIÓNS ARQUITECTÓNICAS DE EMPRESAS COMO 
GOOGLE)

● MULTIALFABETIZACIÓN.
● USO DAS REDES SOCIAIS E DOCUMENTACIÓN ABERTA COMO MEDIO DE 

COMUNICACIÓN COS ALUMNOS. 
● SOCIAL MEDIA MANAGEMENT.

Itinerario 4: Plan de Convivencia -  Acción   Titorial

Curso 2016/2017 Liñas:
18 - Convivencia escolar e clima da aula. Relacións coas familias Obxectivos:

Grupo de traballo

Título: Plan de Acción Titorial Modalidade: Grupo de traballo

Temporalización: 15/02/2016 - 16/05/2016 

Obxectivos:

● Comprender a necesidade de ter un Plan de Acción Titorial efectivo no centro
● Investigar os diferentes modelos de mediación
● Vencellar o Plan de Acción Titorial para ao Traballo por Proxectos

Contidos:

1. A acollida e o transito entre as diferentes etapas educativas.
2. Cuestionario inicial individual.
3. Coñecemos na clase.
4. Para qué serve a titoría.
5. As normas da clase.
6. A elección de delegados
7. A convivencia no centro.
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8. A aula de convivencia.
9. A avaliación inicial.
10. As familias,primeira reunión grupal.
11. A diversidade.
12. Técnicas de aprendizaxe.
13. Intelixencia emocional
14. Como resolver problemas.
15. A mediación.
16. Do itinerario educativo á optatividade.
17. A violencia de xénero.
18. A solidariedade.
19. A tolerancia.
20. O Consello Escolar.
21. A asertividade.
22. A violencia.
23. Hábitos saudables; alimentación e hixiene.
24. As dinámicas de grupo.
25. Internet, redes sociais: riscos
26. A avaliación da titoría.

Seminario

Título: Plan de Convivencia Modalidade: Seminario

Temporalización: 14/11/2016 - 15/05/2017

Obxectivos:

● Explorar os diferentes Plans de Convivencia de éxito
● Comprender a necesidade de ter un Plan de Convivencia operativo nun centro que 

traballe por proxectos
● Establecer pautas para a creación dun equipo de mediación

Contidos:

● Apartados da elaboración do Plan de Convivencia
● As ferramentas organizativas para a xestión pacífica dos conflitos
● Marco normativo do plan de convivencia
● Experiencias de equipos de mediación noutros centro
● Pasos para a creación dun equipo de mediación

1. DE CASTRO MIGUEL, FERNANDO
2. CES GARCÍA, SONIA
3. DOMÍNGUEZ CONDE, MARÍA DE LA O
4. DOVAL MÉNDEZ, ÁNXELA
5. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ELENA
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6. LÓPEZ SILVA, JOSÉ ANTONIO
7. NIEVES GONZÁLEZ, MA LORETO
8. PALLARES LEAL, ANA MARÍA
9. PARADA SOBRIDO, VIRGINIA
10. PÉREZ IGLESIAS, DAVID

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DA APLICACIÓN E IMPACTO

Indicadores de avaliación da aplicación na aula
Indicador: Completouse a  instalación da  impresora 3d
Itinerario: Formación en TIC e  espazos  virtuais
Característica:  IMPLEMENTAR  O  3D  EN  DIFERENTES DISCIPLINAS.
Criterio aceptación: SI/NON
Temporalización:  final  de curso.

Indicador: Trabállase máis cos ordenadores de   abalar?
Itinerario:  PERSEVEIRA PROJECT
Característica: Fomento do uso dos ordenadores de    abalar
Criterio aceptación: Sí/non- porcentaxe con respecto ó  numero de    clases
Temporalización: Avaliacións

Indicador: creación de  recursos utilizados ou  utilizables en  diferentes  ámbitos
Itinerario: Formación en TIC e  espazos  virtuais
Característica: FOMENTAR  CLASES  CON  RECURSOS COMPARTID OS
Criterio  aceptación: si/non
Temporalización:  final  de curso

Indicador: Implementouse en  diferentes  disciplinas
Itinerario: Formación en TIC e  espazos  virtuais
Característica:  APORTAR SOLUCIÓNS ÓS  PROBLEMAS DAS  TIC  NO  CE NTRO .
Criterio aceptación: SI/NON -   porcentaxe
Temporalización:  Final  de curso.

Indicador: unións de  profesorado para un   proxecto
Itinerario: PERSEVEIRA PROJECT
Característica: proxectos interdisciplinais por cursos que combinen    competencias
Criterio  aceptación: si/non
Temporalización:  cada trimestre

Indicador:
Itinerario: Plan de  Convivencia -  Acción Titorial
Característica: Resolución de  conflitos
Criterio  aceptación: si/no
Temporalización: a  final  de curso

Indicador: ACTIVIDADES  RELACIONADAS  CO  PLAN  DE CO NVIEN CIA
Itinerario: Plan de  Convivencia -  Acción Titorial
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Característica:
Citerio aceptación: SI/NO
Temporalización: ANUAL

Indicador: MELLORA DO CLIMA DA AULA
Itinerario: Plan de Convivencia - Acción Titorial
Característica:
Criterio aceptación: REDUCCIÓN DE NÚMERO DE CONFLITOS
Temporalización: FIN DE CURSO

Indicador: Implementouse en diferentes áreas?
Itinerario: PERSEVEIRA PROJECT
Característica: FOMENTAR A LECTURA E O AUTOAPRENDIZAXE TITORADO
Criterio aceptación: Sí/Non Porcentaxe
Temporalización: Final de curso.

Indicador: Presentación das conclusións.
Itinerario: PERSEVEIRA PROJECT
Característica: REFLEXIONAR SOBRE O NOSO MODELO EDUCATIVO E INVESTIGAR 
SOBRE NOVOS MODELOS
Criterio aceptación: Sí/Non
Temporalización: Final de curso.

Indicador: Participación en Comunidades Educativos como Etwinning, Procomún ...
Itinerario: PERSEVEIRA PROJECT
Característica: COMPARTIR EXPERIENCIAS EDUCATIVAS CON OUTROS PAISES DA UE
Criterio aceptación: Número de profesores participantes.
Temporalización: Final de curso.

Indicador: Participación do profesorado.
Itinerario: PERSEVEIRA PROJECT
Característica: AVANZAR NA IMPLEMENTACIÓN DE TRABALLO POR PROXECTOS NAS 
DIFERENTES DISCIPLINAS
Criterio aceptación: Número de profesores participantes.
Temporalización: Final de curso.

Indicador: Participación do profesorado no curso.
Itinerario: PERSEVEIRA PROJECT
Característica:  FOMENTAR CLASES CON RECURSOS COMPARTIDOS
Criterio aceptación: Número de profesores participantes.
Temporalización: Final de curso.

Indicador: utilización de videotitoriais por parte do alumnado
Itinerario: Formación en TIC e espazos virtuais
Característica: AUTOAPRENDIZAXE TITORADO
Criterio aceptación: si/non- asignaturas
Temporalización: final de curso
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APLICACIÓN NA AULA/NO CENTRO

● Intentar sumar accions compartidas con diferentes asignaturas para o desarrollo da 
actividad de curso. O que aprendes nas diferentes disciplinas ten resultados 
positivos no teu traballo de proxectos.

● Reunións do camiño a seguir.
● Plan anual de acción titorial distribuido por meses de traballo consensuado co 

concello para coordinar actividades.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PREVISTAS SE FOSE NECESARIO

● Unificar titorias na mesma hora e mesmo día para intentar compartilas por cursos, 
de tal xeito que podamos ter diferentes profesores a tal fin.

● Realizar un proxecto piloto en 1º da ESO durante o curso nesta hora. É importante 
que sexa antes dun recreo e despois da asignatura de ALFIN por si os alumnos ou 
profesores queren continuar co traballo.

● Acondicionamento do salón de actos como espazo interdisciplinar a tal fin. Apertura 
de talleres con profesor de apoio.

● Configuración de horarios nos que una profesor de coñecementos Tic poda axudar a
outro da materia de Oratoria ou Paisaxe. Docencia externa.

SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN

● A través de instagram e facebook (grupos de traballo de alumnos) ou google drive. 
Os alumnos colgarán os seus traballos servindo así de portfolio de presentación.

● Os profesores deben comunicarse cos alumnos mediante a aula virtual ou os novos 
correos ieson.gal Escuestas internas de resultados e intereses.

ORZAMENTO ESTIMADO (por curso escolar)

Horas docencia da actividade: 37
Horas totais da actividade: 81
Docencia: 1850 €
Material: 0 €
Desprazamento: 150 €
Total: 2000 €

PROGRAMA DE FORMACIÓN

EN CENTROS DE TRABALLO
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INTRODUCIÓN:

O módulo profesional de FCT é un bloque coherente de formación profesional que se 
desenvolve en empresas ou institucións en situacións reais de traballo. Este módulo ten 
carácter obrigatorio en todos os ciclos formativos e desenvolverase procurando aplicar as 
competencias profesionais adquiridas no centros educativos, complementadas con aquelas 
previamente identificadas entre as actividades produtivas do centro de traballo.
Finalidade. O módulo de FCT, de acordo co establecido no Real decreto 1538/2006, ten as 
seguintes finalidades:
a) Completar a adquisición de competencias profesionais propias de cada título alcanzadas 
no centro educativo.
b) Adquirir unhaidentidade e unhamadureza profesional motivadoras para a aprendizaxeao 
longo da vida e para as adaptaciónsaos cambios das necesidades de cualificación.
c) Completar coñecementos relacionados coa produción, a comercialización, a xestión 
económica e os sistemas de relaciónssociolaborais das empresas, co fin de facilitar a 
inserción laboral.
d) Avaliar os aspectos máis relevantes da profesionalidade alcanzada polo alumnado no 
centro educativo e acreditar os aspectos requiridos no emprego que non poidan verificarse 
por exixirsituaciónsreais de traballo.
 

RELACIÓN DE EMPRESAS CON CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA A 
REALIZACIÓN DA FCT  Curso 2016/2017

-CLUB HÍPICO MONTEMUIÑO(PORTO DO  SON)
-HÍPICA  BRIÓN(BRIÓN)
-CLUB HÍPICO SANTA APOLONIA(SANTIAGO DE COMPOSTELA)
-AMEXTREME(AMES)
-KARMADEN S.L.
-CONCELLO DE PORTO DO SON
-ESTIVADA ECUESTRE(SERRA DE OUTES)
  

RELACIÓN DE ALUMNOS COS MÓDULOS  APROBADOS  QUE REALIZAN AS 
PRÁCTICAS DURANTE O PERÍODO ORDINARIO:

(SETEMBRO-DECEMBRO 2016)
-          MARCOS CORZÓN VIEITES    EMPRESA: KARMADEN S.L.
-          PABLO MOURE RIVEIRO     EMPRESA: AMEXTREME
 
RELACIÓN DE ALUMNOS COS MÓDULOS APROBADOS QUE REALIZARÁN AS 
PRÁCTICAS NO SEGUNDO PERÍODO:
(XANEIRO-MARZO)
-          LUCÍA CARBALLIDO GONZÁLEZ
 
RELACIÓN DE ALUMNOS MATRICULADOS EN 2º CURSO  CON MÓDULOS 
PENDENTES:
(aprobando os módulos pendentes) Realizarán as prácticas nos períodos habilitados para o 
curso a partir de xaneiro:
-          BORJA MILLARES VILAR
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-          ESTEBAN PAZOS MÍGUENS
-          MANUEL ESTÉVEZ PÉREZ
-          SILVIA PIÑEIRO GÓMEZ
-          TAMARA SAYÁNS COLLAZO
-          ABEL LORENZO VICENTE
-          ALICIA
-          CRISTINA
 

PROGRAMA FORMATIVO  A REALIZAR  DURANTE O PERÍODO DE FORMACIÓN
EN CENTROS DE TRABALLO:

O programa formativo permitrá  completar a adquisición de competencias profesionais 
propias de cada título alcanzadas no centro educativo e avaliar os aspectos máis relevantes
da profesionalidade alcanzada polo alumnado no centro educativo e acreditar os aspectos 
requiridos no emprego que non poidan verificarse por exixirsituaciónsreais de traballo.
O programa elaborado garantirá a adquisición de tódalas competencias profesionaiis a 
través da realización no centro ou centros de traballo das actividades propostas.
 

AVALIACIÓN DO MÖDULO DA FCT :

Ten por obxecto determinar a competencia profesional. O instrumento de seguimento e 
avaliación do módulo de FCT será a carpeta de seguimento e avaliación da FCT. É 
obrigatoriana xestión da formación en centros de traballo, ten carácter individual e deberá 
cubrirse ao longo do desenvolvemento da FCT. Incluirá os seguintes documentos:
-identificación da carpeta.
- Plan individualizado. Segundo o plan formativo deseñado para o ciclo.
-Follas semanais para o seguimento das actividades.
-Validación do contido da carpeta pola secretaría do centro.
O alumnado reflectirá nas follas semanais de seguimento as tarefas que desenvolva na 
empresa, que serán supervisadas polo profesor-titorou a profesora-titora durante a xornada 
quincenal destinada á acción titorial no centro educativo, á que asistirá o alumnado que 
estea durante ese período realizando a FCT.
Naavaliación deste módulo de FCT colaborará a persoa responsable designada por cada 
centro de traballo para o seguimento da formación do alumnado durante a estadía nel. Esta 
colaboración na avaliación expresarase indicando no plan individualizado as capacidades 
adquiridas ou non no centro de traballo.
Se a FCT tivese lugar en varias empresas, solicitarase un plan individualizado por cada 
unha delas
Unha vez rematado o período previsto para o desenvolvemento da FCT, a secretaría do 
centro formalizará a dilixencia de pechamento para validar a documentación de que consta 
a carpeta de seguimento e avaliación de FCT do alumno ou da alumna, a quen 
posteriormente lla entregará.
Unha vez realizado o módulo de FCT celebrarase a avaliación final correspondente.
A cualificación do módulo de FCT expresarase nos termos de apto ou apta, ou non apto ou 
non apta. No caso de que o alumno ou a alumna obteñan a cualificación de non apto ou non
apta, deberán matricularse e realizar o módulo de FCT de novo.
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A superación de todos os módulos profesionais cursados no centro docente, incluído o de 
FCT, será requisito indispensable para a obtención do correspondente título académico.

SEGUIMENTO DA FCT:

O Coordinador da FCT realizará o seguimento dos programas formativos elaborados no 
Centro para cada empresa e alumno coa colaboración do titor do ciclo. Para 
relizaloestablécese una reunión quincenal co alumno no instituto para avaliar a marcha do 
proceso. O coordinador realizará ademáis visitas periódicas as empresas coas que existan 
convenios durante a realización da FCT.

Alumno/a Período

Denominación da ensinanza  Código Nº horas FCT

Condución de actividades físico-deportivas  CM02001 440

Centro detraballo  Titor/a centro de traballo
 
 

 

Centro educativoies Porto do Son  Profesor/a titor/a

Capacidades terminais/resultados da aprendizaxe

Definir e organizar percorridos e estancias no medio natural.

Analízanse as posibilidades reais da zona para a organización de 
percorridos no medio natural.

Descríbese o material necesario, a duración do percorrido, as zonas de 
descanso e calqueraoutro aspecto de interese para a realización do 
traxecto.

Adquirida

Definir e organizar actividades complementarias no medio natural.

Prográmanse as actividades complementarias para realizar axeitadasaos 
usuarios e aos percorridos, tendo en conta a súa duración ou o período 
de acampada.

Adquirida

Tramitar os medios e os recursos necesarios para a realización das 
actividades no medio natural.

Prográmanse as actividades complementarias para realizar axeitadas aos

Adquirida
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usuarios e aos percorridos, tendo en conta a súa duración ou o período 
de acampada.

Tramitar os medios e os recursos necesarios para a realización das 
actividades no medio natural.

Recóllese información meteorolóxica diariamente, interprétanse os datos 
e publícansenun lugar axeitado para ter informados os usuarios.

Realízanse os trámites necesarios para a organización de actividades no 
medio natural.

Adquirida

Tomar medidas de soporte psicolóxico e adoptar as medidas preventivas 
necesarias de primeiros auxilios previas á realización da actividade.

Selecciónase a caixa de urxencias en función das actividades que se 
realicen.

Danse consellos hixiénico-sanitarios previos á realización da actividade.

Identifícanse os teléfonos de interese e próximos ao lugar da actividade.

Aplícanse as técnicas de inmobilización e traslado de persoas feridas ou 
accidentadas.

Adquirida

Informar o grupo sobre os aspectos paisaxísticos e culturais, e fomentar 
condutas respectuosas co medio nas actividades que se desenvolvan.

Descríbenselles aos usuarios as características propias da zona.

Foméntanse condutas respectuosas co medio.

Adquirida

Analizar as condicións de partida dun grupo ante un itinerario a pé: 
materiais, distribución da carga e outros aspectos.

Recíbese o grupo e comunícaselle o itinerario previsto.

Explícaselle e dánselle consellos ao grupo ou ao cliente sobre aspectos 
da marcha a pé.

Adquirida

Acompañar grupos ou clientes por itinerarios a pé, baixo a supervisión do
responsable da empresa

Aplícase un ritmo axeitado na marcha, tendo en conta a súa dificultade e 
a súa duración, así como as características propias das persoas 
participantes.

Detéctanse signos ou síntomas de canseira ou fatiga e deshidratación 
nas persoas que participen nos itinerarios.

Detéctanse imprevistos e propóñense itinerarios alternativos durante o 
percorrido, de ser o caso.

Adquirida

Guiar clientes ou grupos por itinerarios en bicicleta baixo a supervisión do Adquirida
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responsable da empresa.

Aplícase un ritmo axeitado na marcha tendo en conta a súa dificultade e 
a súa duración, así como as características propias do usuario.

Detéctanse signos ou síntomas de canseira ou fatiga e deshidratación 
nas persoas que participen nos itinerarios.

Detéctanse imprevistos e propóñense itinerarios alternativos durante o 
percorrido, de ser o caso.

Analizar as condicións de partida dun grupo ante un itinerario en bicicleta:
material, vestimenta, etc.

Recíbese o grupo e comunícaselle o itinerario previsto.

Explícaselle e dánselle consellos á clientela sobre os aspectos da marcha
en bicicleta.

Adquirida

Guiar clientes ou grupos por itinerarios da cabalo baixo a supervisión do 
responsable da empresa.
Contrólanse durante o transcurso da marcha as persoas que queden 
atrás, e guíase o grupo na cabeza.

Altérnanse posicións durante a marcha para lles dar consellos técnicos e 
apoio psicolóxico aos usuarios, cando cumpra.

Detéctanse imprevistos e propóñense itinerarios alternativos durante o 
percorrido, de ser o caso.

Durante as pausas, revísase a albardaría e as ferraxes do cabalo.

Adquirida

Analizar as condicións de partida dun grupo ante un percorrido en cabalo.

Indícaselle ao grupo o itinerario previsto.

Explícaselles aos usuarios e dáselles consellos sobre os aspectos do 
percorrido dacabalo.

Ao inicio da marcha, explícanse das características e os costumes do 
cabalo, e danse os consellos habituais para o desenvolvemento da 
marcha.

Ao inicio da actividade, demóstraselle á clientela a posición axeitada 
sobre o cabalo, a forma de facer a monta e a desmonta, de lle dar ordes 
ao cabalo, etc.

Adquirida

Colaborar nas tarefas rutineiras das cortes.

Colabórase na mantenza e na hixiene diarias dos cabalos.

Obsérvanse as curas e os tratamentos dos cabalos e colabórase co 
veterinario.

Adquirida
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Cumprir con responsabilidade profesional calquera actividade ou tarefa 
asignada e relacionada cotraballo que se realice, amosando unha 
actitude de superación e respecto.

Cúmprense responsablemente as normas, os procesos e os 
procedementos ante calquera actividade ou tarefa, así como os 
obxectivos, os tempos de realización e os niveis xerárquicos existentes 
na empresa.

Actúase responsabilidade no traballo asignado: comunícase coa persoa 
adecuada en cada momento, e canalízanse as demandas e as 
indicacións dos usuarios ás persoas adecuadas.

Asómense as características do traballo propio na empresa e amósase 
predisposición a executar con rigor e dilixencia s instrucións recibidas.

Coordínase a actividade propia coa do resto de persoal da empresa, 
mantendo boas relacións interpersoais.

Estímanse as repercusións do traballo propio nas actividades que ofreza 
a empresa e na imaxe que esta proxecta.

Demóstrase en todo momento unha actitude de respecto cara aos 
procedementos e as normas internas da empresa.

Particípase nas actividades complementarias da empresa.

Adquirida

Aplicar, de ser o caso, primeiros auxilios.

Aplícanse as primeiras curas no caso de lesión ou accidente.

Realízase RCP básica.

Adquirida

Establecer dispositivos de seguridade nas situacións que impliquen 
riscos.

Deséñase un plan de evacuación de persoas feridas ou accidentadas, 
segundo os protocolos establecidos.

Adquirida

Organizar e colaborar na montaxe da zona onde pasar a noite durante a 
travesía.

Móntase e recóllese a zona onde pasar a noite durante as travesías.

Prográmanse actividades de animación na propia acampada.

Adquirida

Revisar o material ao finalizar a actividade.

Revísase o material para empregar nas actividades no medio natural.

Compróbase o estado do material tanto ao inicio dos percorridos como durante 
eles, nos descansos e ao seu remate.

Adquirida
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Colabórase na recepción do material.

Colabórase na reparación e na substitución do material deteriorado.

Capacidades terminais/resultados de aprendizaxe e actividades 
formativas/criterios de avaliación.

Valoración global  DATA……….  

Titor/a do centro de traballo Profesor/a titor/a

___________________________ ___________________

44

http://www.ieson.gal/


As Laxes - Porto do Son | Tfno. 881866707 |   www.ieson.gal

_____________________________________________________________________

CAPITULO IV
Seguindo as instrucións dictadas pola Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria, procedemos a enviar o orzamento para o exercicio 
económico do ano 2017, dacordo co que se recolle no artigo 7 do Decreto 201/203 do 20 de
marzo, polo que se desenvolve a autonomía na xestión económica dos centros públicos non
universitarios (DOG do 4 de abril)

ORZAMENTO PREVISTO PARA O ANO 2017
IES DE PORTO DO SON (15027691)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANO 2017

Gastos de Funcionamiento para o ano 2017: 100.000 €

Conceptos establecidos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria

1. Reparacións, mantemento e conservación: 41.000 €
3. Material de oficina: 10.000 €
4. Subministracións: 25.000 €
6. Transporte: 3500 €
9. Tributos: 500 €
10. Axudas de custo e locomoción: 2000 €
11. Gastos diversos: 8.000 €
12. Mobiliario e utensilios inventariables: 5000 €
13. Outros materiais inventariables: 5000 €

Orzamento previsto de gasto: 100.000 €

● ENDL: 1.056,93 €  (estos son os cartos que se solicitaron. Pendente de 
confirmación)

Orzamento previsto de gasto: 1.056,93 €

● CLUBE DE LECTURA: 
● Fondos asignados: 1.050 €

Orzamento previsto de gasto: 1.050 €

● PLANBE. 

45

http://www.ieson.gal/


As Laxes - Porto do Son | Tfno. 881866707 |   www.ieson.gal

_____________________________________________________________________

Fondos asignados: 2.200 €
Orzamento previsto de gasto: 2.200 €

● FONDO SOCIAL EUROPEO

Programas

de mellora da aprendizaxe e do rendemento - Prevención do abandono escolar PEMAR: 
3.2420,00 € (estimado en función do que nos deron o ano pasado)
Orzamento previsto de gasto: 3.242,00 € (estimado en función do que nos deron o ano 
pasado)

Ciclos medios de FP - Prevención do abandono escolar e mellora da cualificación 
profesional 5.217,00 (estimado en función do que nos deron o ano pasado)
Orzamento previsto de gasto: 5.217,00 € (estimado en función do que nos deron o ano 
pasado)

CONTRATOS PROGRAMA

Actuacións 2A e 2C: Mellora das competencias clave.
FONDOS ASIGNADOS: 775 €
Orzamento previsto de gasto: 775 €
Actuación 3: Mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros.
FONDOS ASIGNADOS: 1500 €
Orzamento previsto de gasto: 1500 €
Actuación 5: Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia
FONDOS ASIGNADOS: 1500 €
Orzamento previsto de gasto: 1500 €

Xustificación:

É necesario levar a cabo unha serie de investimentos no IES para renovar infraestruturas 
que chegaron ao fin da súa vida util.

Nalgúns casos é imprescindible facer eses investimentos para cumprir coa lei en 
materia de seguridade:

● renovación de extintores, bies e depósito de auga antiincendios, cadro 
eléctrico e grupo electróxeno, instalación dun sistema antilegionella na 

caldeira, revisión da fosa séptica.
Noutros, trátase de garantir a que se cumpren unhas condicións mínimas de 

ergonomía no traballo. Precísanse termos que quenten a auga dos vestiarios e unha viseira 
de sombra que evite o sol directo nalgunhas aulas.

Algúns investimentos son necesarios para evitar desperfectos MOI GRAVES nun 
futuro inmediato, que podan supor incluso a paralización da actividade do centro, como é o 
caso da:
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● renovación das tubaxes, eliminación das herbas do tellado.
E outros para garantir que se dispón dos medios necesarios para impartir o temario 

no ciclo:
● renovación de bicicletas e material de escalada.
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●

ANEXOS 

PEC
Acórdase prorrogar o actual PEC, ata que a súa renovación quede completa (setembro 
2017), inspirada nos seguintes principios e valores. E coa estrutura que se propón a seguir.

CARACTERÍSTICAS

Global, integrador e programático. 
Unifica cun sentido integrador os aspectos educativos fundamentais do centro. 
É un referente programático e por iso compromete a todas as persoas da 
comunidade escolar. 

Único e singular. 
O Proxecto Educativo é a expresión da autonomía de cada centro. Por medio do 
Proxecto Educativo, cada centro define a súa identidade e as opcións educativas 
que lle son propias. O que converte en único e singular ao Proxecto Educativo dun 
centro, é a forma na que integra e resolve aquilo que o caracteriza, as súas 
fortalezas e debilidades actuais, coas aspiracións e metas que quere para o futuro. 

Vivo, participativo, integrador e comprometido coa contorna. 
O procedemento de elaboración participativo e integrador converte ao Proxecto 
Educativo nun documento vivo. A este dinamismo contribúe igualmente o feito de 
ser, no día a día, unha referencia para a toma de decisións da comunidade. 

Vinculante, escrito e formal. 
O proxecto vincula a todos os axentes educativos do centro. O produto final é un 
documento escrito, que exprese con suficiente claridade e precisión as opcións 
educativas propias da comunidade escolar. 

Promotor dunha resposta educativa de calidade. 
Inclusión, equidade e excelencia son indicadores dunha resposta educativa de 
calidade. 

Comprometido co desenvolvemento profesional e coa mellora 
permanente. 

O dereito do alumnado á mellor educación demanda o desenvolvemento profesional 
e a formación permanente; ademais, a escola como unha “organización que 
aprende”. 
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Proxectado ao futuro. 
Por iso, o PEC ten que anticipar os valores a desenvolver polas persoas que 
educamos e as competencias que cremos pódenlles ser máis necesarias. 

Breve, sinxelo e coherente. 
Ademais, trátase de marcar unha tendencia, un desexo, unha intencionalidade que 
guíen á comunidade educativa cara ao modelo de centro que quere alcanzar e de 
asegurar a coherencia das decisións que se adopten. 

Revisable e actualizable. 

Inclusividade. 

Queremos un centro educativo que teña como referente ético primordial o valor da 
dignidade humana e que acepte a todas as persoas, sexa cal for a súa condición, e 
as axude a desenvolver ao máximo as súas capacidades.

Equidade. 

Igualdade de oportunidades e o apoio específico necesario.

Respecto ao alumnado. 

Persoas libres en período de crecemento traballan para alcanzar o maior  
desenvolvemento na súa autonomía persoal.

Convivencia. 

Queremos un centro que guíe todas as súas actuacións desde o respecto aos 
dereitos humanos e o principio de convivencia democrática.

Liberdade, responsabilidade e xustiza. 

Queremos un centro que poña en práctica valores que favorezan a liberdade 
persoal, a responsabilidade, a solidariedade, a igualdade e a xustiza.

Cidadanía. 

Queremos un centro que prepare aos nosos alumnos e alumnas para o exercicio 
dunha cidadanía crítica e responsable, integrado e comprometido coa súa contorna 
cultural e social.

Participación. 

Queremos un centro plural, que acolla a todas as persoas e fomente a colaboración 
entre as familias, o alumnado e os profesionais, e implíquese coa contorna e o 
conxunto da sociedade.

Interculturalidade. 

Queremos un centro que promova a interculturalidade como estratexia para coñecer,
respectar e aprender a vivir con outras e noutras culturas.
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Competencia profesional docente. 

Queremos un centro que aposte pola mellora continua e comprométase coa 
enseñanza e coas metodoloxías innovadoras para garantir o desenvolvemento das 
competencias básicas por parte de todo o alumnado.

Coeducación. 

Queremos un centro que impulse as relacións igualitarias e que eduque no 
rexeitamento a toda forma de discriminación e violencia de xénero.

Normalización e plurilingüismo. 

Queremos un centro que favoreza a normalización do uso do galego e que aposte 
pola formación de alumnos e alumnas plurilingües.
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PLAN DE CONVIVENCIA /  PLAN LECTOR / PLAN TIC

No presente curso, no ámbito dos plans de formación en centros, varios grupos de 
profesores reciben formación en tales ámbitos e constituíron Seminarios e Grupos de 
traballo que entre outros labores teñen encomendada unha nova redacción e adaptación 
dos anteditos plans ás novas normativas. En tanto non rematen estes traballos 
considéranse prorrogados os anteriores plans. O Plan de Convivencia estará desenvolvido 
para comezos do curso 2017.
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PROXECTO DE FOMENTO DO USO DO
GALEGO
CURSO 2016-2017

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN
DA LINGUA GALEGA

IES DE PORTO DO SON (Fraga de Novio – Noal - Porto do Son)
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1. INTRODUCIÓN
O Equipo de Dinamización da Lingua Galega elaborou esta programación, que se inclúe na 
programación anual de actividades aprobada polo centro, de acordo co establecido no Decreto 
79/2010 do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non  universitario de Galicia (DOG, 25 de 
maio de 2010)
Este proxecto inclúe unha serie de medidas de acción concretadas en actividades que teñen como fin 
consolidar a presenza do EDLG no instituto e cumprir, na medida do posíbel, os obxectivos 
lingüísticos incluídos no proxecto educativo de centro. Así mesmo, e coa vontade de profundizar no 
proceso de normalización lingüística entre a comunidade educativa, en outubro de 2009 elaborouse o 
Proxecto Vinte Dez. Creación dunha canle de TV en liña do IES Porto do Son: SonCine, para 
participar nos Premios á Innovación Educativa en Normalización Lingüística convocados pola 
Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e a Secretaría Xeral de Política Lingüística 
coa finalidade de fomentar o uso do galego, axudar a mellorar a calidade dos rexistros lingüísticos e 
potenciar a valoración social da lingua galega.  SonCine  continúa sendo a nosa canle de difusión 
xunto co blog da biblioteca: etikeles.

2. COMPOSICIÓN DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA
O Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES de Porto do Son quedou formalmente 
constituído, a comezos do curso 2016-2017, segundo  o decreto arriba indicado.
2.1. Profesorado e persoal non docente
- Xosé Alonso Carballo (Persoal Non Docente)
- David Pérez Iglesias (Departamento de Lingua Galega –Director do centro),
- Sonia Ces García (Departamento de Lingua Galega e vicedirectora do centro),
- Ánxela Doval Méndez (Departamento de Filosofía - Coordinadora do Grupo de Teatro),
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- Teresa Fernández de Paz (Departamento de Lingua Castelá),
- Dores Salgado (Departamento de Lingua e Literatura Galega),
- Rut Losada Soto (Departamento de Lingua Castelá), e
- María Xesús García Mariño (Coordinadora do EDLG- Departamento de Lingua Galega).

Ademais dos membros que constitúen o Equipo, colaboran puntualmente en diferentes actividades os 
seguintes docentes:

- Margarita Lobato (Departamento Xeografía e Historia),
- Xulio César Iglesias Feijoo (Departamento de Bioloxía e Xeoloxía),
- José Maneiro Ces ( Departamento de Educación Física)
- Virginia Parada Sobrido (Departamento de Bioloxía e Xeoloxía),
- Fernando de Castro Miguel (Departamento de Educación Plástica e Visual- Xefe de Estudos do 

centro),
- Alfonso Pérez Moreno (Departamento de Educación Plástica e Visual),
- Francisco Mariño Domínguez (Departamento de Física e Química),
- Ana Mª Pallares Leal (Departamento de Grego),
- Juan Carlos Parada Sobrido (Departamento de Matemáticas) e
- Elena González González (Departamento de Orientación).
2.2. Alumnado

-Carlos Calo Romeu (1º B Bac.)
- Pablo Vila Fajardo (1º B Bac.)
- Sara Cameán Carballo (1 º A Bac.)
- Andrés Romay Montemuíño (1º A Bac.)
- Christian González Piñeiro (1º B Bac.)
- Sophia Fernández Rodal (4º C ESO)
- Jesús Vázquez Pajares (3º C ESO)
- Lucas Piñeiro Añón (2º C ESO)
- Matilde Oujo Pérez (2º D ESO)
- Clara Tomé Mariño (2º D ESO)

Este é un sector fundamental pois a el vai dirixido principalmente o labor do EDLG e ten que ser 
protagonista na toma de decisións. O feito de ser o IES de Porto do Son un centro de tamaño medio é 
un obstáculo para a realización de determinadas actividades que esixen un número de alumnos/as 
limitado para o seu correcto desenvolvemento, de aí que haxa accións que teñen unha recepción 
parcial ao lado doutras que teñen unha proxección máis xeral. Pola contra, o número de alumnos e a 
propia distribución das aulas e espazos comúns posibilitan unha boa comunicación e a recepción das 
propostas do EDLG.
O obxectivo para este curso é crear un grupo de rapaces e rapazas que formen parte de maneira 
estábel no Club da Lingua, denominación interna do EDLG que fai máis atractivo e próximo o equipo
aos ollos do alumnado. Buscarase, sobre todo, a participación do alumnado da ESO e dos grupos máis
baixos, de xeito que  se lle dea unha maior continuidade ao grupo de alumnos de cara aos próximos 
cursos, e nomearanse delegados/as de curso para facilitar a comunicación con todo o alumnado. Por 
iso, hai que fidelizar estes mozos e mozas para que non se afasten do EDLG conforme avanzan de 
nivel e sexan outros intereses propios de  idades máis avanzadas os que monopolicen a súa atención. 
Sería moi positivo contar cun local fixo para as reunións co alumnado, dotado de material de traballo 
e equipo informático, xa que isto axudará a reforzar os lazos de unión entre eles, feito que redundará 
na organización e boa marcha das actividades.
Así mesmo, o Club da Lingua ten que estar aberto ás colaboracións puntuais dos alumnos e alumnas 
en función do tipo de actividades desenvolvidas e dos seus intereses, moi diversos, e do tempo libre 
do que dispoñan, máis escaso nos cursos superiores. Este alumnado de ESO e de Bacharelato é un tipo
de alumno/a  moi interesante á hora de liderar e proxectar o equipo no centro posto que posúe unha 
actitude máis reflexiva e sensíbel cara á realidade sociolingüística e se atopa nunha etapa moi 
importante de formación da súa personalidade, o que, ás veces, posibilita que colaboren activamente 
en diferentes iniciativas como as actividades extraescolares e os clubs de lectura iniciándose no 
traballo cooperativo e na corresponsabilidade na toma de decisións en cuestións relativas ao día a día 
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do centro. Será o tipo de actividades propostas as que van resultar decisivas de cara á súa 
colaboración na medida en que respondan aos seus intereses e motivacións. Cómpre contar coa boa 
vontade e predisposición do alumnado para participar evitando no máximo que se sumen ao equipo en
función de medidas compensatorias ou pola empatía expresa con profesores concretos, feitos que 
poden provocar que se desvinculen do EDLG por meras razóns conxunturais.

3. BREVE ANÁLISE SOCIOLINGÜÍSTICA
Os últimos datos dos que dispoñemos do universo poboacional do Concello de Porto do Son en 
relación ao uso da lingua galega son os recollidos nos diferentes estudos estatísticos (Instituto Galego 
de Estatística  2013 ou o Mapa Sociolingüístico de Galicia) e ás enquisas elaboradas no centro dende 
o curso 2015-16, dirixidas a todos os sectores. Resumimos a continuación os principais datos obtidos:
3.1. Contorno sociolingüístico do centro

O IES de Porto do Son é un centro público situado no Concello de Porto do Son. Polas características 
socioeconómicas da comarca, trátase dun centro que, a partir dos datos recollidos, presenta un 
altísimo nivel de galeguización, aínda que manifesta, a tendencia de desgaleguización das zonas 
urbanas e semiurbanas (vilas) que afecta a Galiza en xeral e a parte atlántica máis en particular.
Os datos que recolle o Proxecto Lingüístico de Centro, fornecidos pola análise da enquisa 
cumprimentada por unha mostra do alumnado no curso 2015-2016, indican que o centro se atopa 
enmarcado nun contexto maioritariamente galegófono no que a lingua de uso maioritario da 
poboación é o galego, empregado de forma monolingüe por un 85,7% no entorno familiar. Polo tanto, 
a presenza da lingua galega no contexto físico e social do instituto é permanente ao ser a lingua 
empregada habitualmente nas comunicacións orais nas familias do municipio, dado que esa é a lingua 
materna da maioría da poboación. Con todo, trátase  dun perfil lingüístico diglósico, é dicir, que 
emprega o galego en situacións orais en   contextos coloquiais mais tende ao uso do castelán en 
contextos formais e sobre todo na escrita, onde non adoita ter dominio do galego (a maioría da 
poboación ten un nivel sociocultural medio-baixo). Tamén hai que sinalar que existe algunha 
diferenza a nivel social (algunhas familias de clase alta empregan o castelán), ao que lle hai que sumar
unha porcentaxe mínima de inmigrantes ou xente doutras comunidades autónomas, que empregan 
habitualmente o castelán. Detéctase, así mesmo, unha perda de lingua interxeracional. Un 50% ten 
como lingua materna o galego e un 35,7% aprendeu a falar en galego e castelán indistintamente.
Con referencia ás institucións e á actividade asociativa, cómpre dicir que tanto a lingua empregada 
polo Concello entre o funcionariado e cos cidadáns como a empregada polas entidades asociativas do 
contorno é o galego. Como se apuntou anteriormente, en determinados ámbitos formais como o 
ámbito empresarial, a rotulación, a cartelaría, os menús hosteleiros, a documentación privada, etc., o 
galego presenta unha posición subalterna respecto do castelán, como sucede no resto do país. Con 
todos estes datos podemos concluír que o contexto sociolingüístico do centro é de claro predominio da
lingua galega.
3.2. Situación do profesorado

A lingua usada na impartición de clases é maioritariamente en galego, porcentaxe que chega até o 
82,6% das aulas impartidas no IES de Porto do Son. Un 43,5 % emprega só o galego e un 39,1% 
predomina o uso do galego, frente a un 17,4% que predomina o uso do castelán.
3.3. Situación do alumnado

Este centro situado no concello de Porto do Son conta no presente curso con 412 alumnos 
matriculados.
O alumnado sonense presenta un perfil semellante ao xa apuntado para o conxunto da poboación local
aínda que, evidentemente, domina máis o rexistro culto do que o fan os maiores do seu contorno. Non 
obstante, pese a ser galegófono, débese destacar que, polo xeral, non ten unha competencia moi alta 
no que se refire ao rexistro culto, tanto a nivel escrito como oral.
O 57,6% do noso alumnado reside nas aldeas da bisbarra e un 42,4% nas vilas. O 20% dos pais 
traballa no sector primario e o 34% son traballadores por conta allea; esta cifra vese incrementada no 
caso das nais un 46% traballa por conta allea e un 26% atende a casa. É de subliñar que só un 12% 
dos pais e o 22% das nais realizou estudos universitarios. A lingua maioritariamente usada pola 
poboación é o galego, empregado de forma monolingüe por un 83% entre os pais e os avós dos 
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alumnos; un 81,9% entre a parella; e, un 75,4% entre pais e fillos.
Así mesmo, na análise das diversas funcionalidades que se lle aplican ao idioma non se perciben 
actitudes marcadamente prexuizadas cara ao galego. Se ben estas actitudes lingüísticas que se extraen 
das enquisas non son especialmente negativas, si se revelan comportamentos diglósicos de cara á 
utilidade da súa lingua habitual en códigos asociados á modernidade e aos hábitos de lecer da 
mocidade, como nos indica o feito de que nas redes sociais o uso do galego é dun 48% e que con 
respecto ao coñecemento da música galega só un 8,6% do noso alumnado é capaz de nomear 5 grupos
ou cantantes, xa que no seu tempo de lecer non escoitan este tipo de música nin ven programas de TV 
en galego. Isto parécenos preocupante e procuraremos suplir esta carencia con actividades que os 
acheguen á música galega.
As representacións negativas sobre a súa propia lingua residen na baixa valoración que fan da súa 
variante dialectal, en especial, da gheada e o seseo, como trazos de incultura e clase social humilde; 
na súa fala interferida polo castelán, “castrapeada”; e nunha certa reacción, á asunción da lingua como
idioma que non conta cun rexistro estándar, modelo culto que se identifica maiormente co castelán.

3.4. Situación lingüística do centro
No ámbito administrativo, o IES de Porto do Son emprega como idioma de uso o galego na 
elaboración de toda a súa documentación interna e externa (agás aquela que teña que producir efecto 
fóra da comunidade autónoma), en todos os procesos de información aos diferentes sectores da 
comunidade, en todo o material que se utiliza no centro e que leva o nome deste.  Realízanse en lingua
galega todas as accións que teñen que ver  coa organización, administración e xestión do centro, nas 
súas manifestacións escritas. A continuación, analizamos máis polo miúdo estes diferentes ámbitos de 
uso.

3.4.1. Actividades extraescolares
Nas actividades extraescolares úsase o galego en todo tipo de convocatorias, avisos, citacións, 
anuncios... Do mesmo xeito, a lingua oral de relación e uso no seu desenvolvemento é o galego. Así, 
podemos dicir que se ben neste campo a maioría das actividades están practicamente normalizadas no 
que se refire ao uso do idioma para a súa xénese, realización e promoción, tal e como xa se apuntou 
no apartado anterior, percíbese unha menor esixencia no uso da lingua fóra das aulas, feito que pode 
ser contraproducente ao asociar as linguas a espazos de uso diferentes e trasladar a idea da presenza 
do galego na docencia ás obrigas derivadas do marco lexislativo, podendo caer, na percepción do 
alumnado, en usos rituais do galego.
As persoas, colectivos e institucións alleos á vida escolar que participan nas actividades (obradoiros, 
actuacións...) acostuman empregar o galego, tamén presente nos cartaces, convocatorias e notas 
informativas de entidades, clubs... que chegan ao centro, se son de ámbito galego.
3.4.2 Administración e conserxaría

O galego é a lingua vehicular dos usos administrativos do IES de Porto do Son. Xérase en lingua 
galega toda a documentación escrita, tanto interna como pública. Os oficios, convocatorias, citacións, 
certificados, documentos de relación coas familias e co contorno social, como poden ser a 
correspondencia, boletíns de  notas, publicacións, comunicados e demais documentos académicos e 
oficiais están redactados en galego tal e como se recolle na lexislación educativa e no PLC. Por outra 
parte, non se observa ningún tipo de atranco ou dificultade que inducise a pensar que esta situación 
idónea fose variar. Constátase, ademais, unha maior esixencia nos usos escritos, que se evidencia na 
galeguización dos equipos informáticos e na difusión de ferramentas e aplicacións informáticas para o
uso da lingua entre a comunidade docente, liña de actuación na que se debe insistir. A documentación 
emanada do Departamento de Orientación e nas aulas de Pedagoxía Terapéutica redáctase en galego. 
Tamén no persoal da conserxaría do centro os niveis do uso do idioma son positivos xa que o galego é
a súa lingua vehicular habitual.
Polo tanto, a presenza do idioma galego neste campo é satisfactoria, así se desprende da actitude e 
práctica que adoptan as persoas que traballan nesta unidade de atención aos integrantes da 
comunidade educativa en xeral. Aténdese ao público en galego e emprégase o idioma de forma usual 
en todos os ámbitos e situacións.
3.4.3. Sinaléctica

Todo tipo de cartaces, rótulos, letreiros, etc. que existen no instituto están redactados en galego, tanto  
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nas dependencias académicas como naquelas nas que ofertan os diferentes servizos, como son os 
taboleiros de anuncios.
3.4. 4. Espazos de convivencia e relacións interpersoais

O uso do galego é maioritario, como corresponde á dinámica social que circunda o centro. Así, o 
emprego da lingua galega por parte do profesorado é habitual nas conversas que mantén coas familias,
co alumnado e co persoal non docente. Isto non impide que na linguaxe coloquial, tanto no 
profesorado como no resto de sectores que compoñen a comunidade escolar, o castelán teña tamén 
unha presenza regular derivada  das opcións persoais de cadaquén.

4. OBXECTIVOS

4.1. Obxectivos xerais

O Proxecto de Fomento do uso do galego para o curso 2016-2017 elaborado polo EDLG do IES Porto
do Son, que se recolle no Proxecto Educativo de Centro e no Proxecto Curricular de Centro, considera
como obxectivos fundamentais:

1. Fomentar o uso da lingua galega como lingua oficial do centro, tanto oral como escrita, e en 
todos os ámbitos de uso: interno (vida administrativa) e externo (relacións coa comunidade).

2. Garantir os dereitos lingüísticos dos galegofalantes no seo da nosa comunidade educativa, 
nomeadamente no caso do alumnado.

3. Eliminar os prexuízos lingüísticos en todos os ámbitos e en toda a comunidade escolar a través 
da sensibilización idiomática e a promoción da análise crítica dos preconceptos existentes sobre 
a lingua.

4. Consolidar o galego como lingua habitual dos grupos xa instalados no idioma e procurar avances
nos individuos bilingües con predominancia do castelán ou monolingües en castelán. 

5. Fomentar entre os pais e as nais do noso alumnado o uso en galego cos seus fillos valorizando o 
seu papel como transmisores fundamentais da lingua.

6. Mellorar as destrezas lingüísticas, nomeadamente as activas, do alumnado e do profesorado e 
que este  maior dominio repercuta de forma efectiva no uso habitual da lingua.

7. Reforzar a dimensión comunicativa e instrumental do galego en relación con usos artísticos e  
comunicativos, ligando o seu uso aos modos de vida máis actuais e vangardistas e aos usos 
lúdicos do idioma.

8. Difundir a lexislación actual e facilitar información legal en materia lingüística aos diferentes 
órganos e membros da comunidade educativa.

9. Implicar o maior número posíbel de alumnos/as nas actividades do EDLG para que as actuacións
teñan  unha maior visibilidade e incidencia.

10. Xerar dinámicas de traballo que supoñan unha toma de contacto e de corresponsabilidade do 
alumnado, o profesorado e o persoal non administrativo co EDLG.

11. Fomentar os valores funcionais, identitarios e diferenciais do idioma.
12. Fomentar a presenza do galego nas novas tecnoloxías.
13. Promover relacións coas sociedades, colectivos e administracións do contorno escolar que teñan 

incidencia na comunidade educativa.
4.2.Obxectivos por sectores

4.2.1. Contorno

 Dinamizar e normalizar o uso da lingua desde o IES cara ao exterior (familias, institucións e 
colectivos locais, etc.) e fomentar actitudes positivas cara ao idioma.

 Proxectar no exterior o traballo do EDLG (internet, notas ás casas e comunicados á prensa) 
para dar difusión e recoñecemento ao traballo realizado polo alumnado e o profesorado.

 Amosar a toda a comunidade educativa elementos caracterizadores da cultura galega.
 Intercambiar e coorganizar experiencias normalizadoras con centros da contorna e doutras 

localidades do país.
 Contribuír á difusión de materiais e recursos didácticos e de lecer en lingua galega.
 Colaborar con institucións e colectivos alleos á comunidade educativa.
 Implicar de maneira activa os membros da comunidade educativa, especialmente as familias 
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tanto nas actividades dinamizadoras como nas tarefas de investigación e divulgación.
4.2.2. Profesorado

 Potenciar os usos orais e escritos e promover a reflexión crítica sobre a situación 
sociolingüística da lingua que anime o profesorado ao emprego da lingua galega.

 Ofrecer asesoramento lingüístico para acadar unha competencia lingüística fornecéndoo de 
recursos e ferramentas lingüísticas de utilidade no seu traballo (correctores, dicionarios, 
recursos didácticos, etc.).

 Implicar de maneira activa este sector da comunidade educativa na normalización e 
dinamización lingüística impulsada polo EDLG e outros equipos do centro.

4.2.3. Alumnado
 Potenciar os usos orais e escritos en lingua galega dende a creatividade (literaria, musical, 

oral, etc.) e os usos lúdicos do idioma máis achegados aos seus intereses (hip hop, cómic, 
oralidade, etc.).

 Fomentar a reflexión crítica sobre a situación actual da lingua no ensino e na sociedade 
promovendo o coñecemento dos seus dereitos lingüísticos, desbotando falsos prexuízos e 
conscienciando o alumnado nos valores utilitarios e identitarios do galego.

 Facilitarlle estratexias que permitan o desenvolvemento do seu traballo e as súas actividades 
de ocio (música, redes sociais, etc.) en galego e que os convirtan en axentes normalizadores 
activos no exterior do instituto.

 Promover o coñecemento das diferentes expresións artísticas galegas máis tradicionais e 
populares ao lado das máis actuais como base para a súa propia creatividade.

 Animar a lectura en lingua galega dunha maneira lúdica (guías de lectura , club de lectura, 
mochilas viaxeiras...).

 Impulsar o traballo colaborativo no seo do EDLG, a corresponsabilidade na toma de 
decisións e a organización e xestión de actividades.

 Difundir entre o alumnado o labor do equipo e motivalo a que se involucre nas actividades 
propostas de xeito que se sinta parte activa do proceso normalizador.

4.2.4. Centro
 Fomentar unha actitude positiva de toda a comunidade educativa a favor da normalización.
 Manter o material curricular en galego para todas as áreas fornecendo a axuda e as 

ferramentas necesarias ao profesorado que a solicite.
 Facilitar e asesorar no uso da  lingua galega no ámbito administrativo e de xestión do centro.
 Promover o uso do noso idioma en carteis, murais, sinaléctica, etc. e todo tipo de actividades

que se realice desde o centro.
 Adquirir materiais específicos (cómics, CDs de música galega, etc.) en galego en 

colaboración con outros departamentos do centro.

ACTIVIDADES

4.3. Medidas tendentes á consecución dos obxectivos

O Proxecto de Fomento da Lingua Galega para o curso 2016-2017  toma como punto de partida a  
análise sociolingüística da comunidade educativa e o seu contorno e considera tres liñas de actuación 
fundamentais:

➢ Reforzar as competencias lingüísticas do alumnado, do profesorado e do persoal non 
docente, con especial énfase nas destrezas oral e escrita, as competencias lingüísticas 
activas, impulsando accións encamiñadas a estimular a produción oral e escrita, 
especialmente, por medio de actividades formativas que asocien o idioma a novos ámbitos 
de uso privilexiados socialmente e, sobre todo, ás TICs.

➢ Deseñar e desenvolver actividades orientadas á sensibilización no uso do galego que 
detecten, neutralicen e muden as actitudes lingüísticas negativas cara ao idioma por parte de 
calquera membro da comunidade educativa, especialmente, co seu destinatario principal, o 
alumnado.
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➢ Deseñar e desenvolver accións normalizadoras dirixidas a toda a comunidade educativa 
(alumnado, profesorado, familias e persoal non docente) e ao contorno do noso centro, 
apostando polas liñas de colaboración con entidades e asociacións locais.

4.4.Descrición das actividades de normalización e dinamización
De entre as actividades que se derivan das medidas anteriormente trazadas, recollidas na 
Programación Anual do Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES de Porto do Son, nesta 
convocatoria preséntanse as actividades que pola súa natureza requiren un financiamento específico 
xa que non se poden levar a cabo cos recursos propios do centro, ao lado daquelas outras actividades 
que non precisan un soporte económico a maiores mais que inciden igualmente nas liñas de actuación 
sinaladas. Algunhas das actividades propostas buscan a colaboración con outros centros educativos na
realización de actividades dinamizadoras, unhas  entre centros da mesma localidade con diferentes 
niveis educativos (vid. actividades 1 e 6), outras entre centros da comarca ou de comarcas próximas 
(vid. actividades 8 e12)
Tamén se farán actividades que impliquen tanto á comunidade educativa na súa totalidade (vid. Act. 3,
9, 13), como ao profesorado de distintos departamentos (vid. Act.1, 2…).
En canto ao uso das novas tecnoloxías, somos conscientes da necesidade de achegar as actividades 
con finalidade educativa ás TIC de aí a súa presencia neste proxecto (vid. act. 4, 13, 17 e 18) .
Todas as actividades propostas neste proxecto contarán coa colaboración do Equipo de Biblioteca, do 
que algúns membros do EDLG  formamos parte. 
De todos modos, trátase dun proxecto flexíbel na medida en que poden aparecer novas propostas por 
parte dos diferentes departamentos didácticos, doutros centros educativos da contorna ou de 
institucións e asociacións colaboradoras que, no caso de se formularen,  serán incluídas na memoria 
final do curso.

Actividade 1
C0LABORAR CO EQUIPO DA BIBLIOTECA NA ELABORACIÓN DA GUÍA 
DE LECTURA

Descrición Esta actividade consiste en seleccionar libros de lectura axeitados para os distintos 
niveis educativos que existen no centro e elaborar breves reseñas sobre cada un deles
para intentar atraer a súa atención sobre o libro.
Realízase en colaboración coa Biblioteca Municipal e outros centros educativos de 
infantil e primaria do Concello(EEI de Caamaño,EEI de Carballosa, CEIP de 
Campanario, CEIP de Portosín, CEIP de Seráns, CEIP de Sobrado-Nebra, CEIP de 
Xuño.), que se centrarán na selección de lecturas axeitadas aos seus niveis 
educativos. Deste xeito establecemos unha relación que consideramos moi 
beneficiosa para todos cos centros educativos e co propio Concello.
Do deseño desta guía encárgase o noso compañeiro de Plástica e está financiada pola
Deputación da Coruña e o Concello de Porto do Son.
As guías de lectura serán repartidas entre o alumnado de todos os centros 
participantes na súa elaboración e tamén en distintos centros do Concello, por 
exemplo Centro de Saúde, outros centros educativos do municipio,etc.
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Obxectivos − Achegar ao alumnado información sobre lecturas , películas e música 
axeitadas para a súa idade.
− Fomentar o gusto pola lectura como fonte de información e de lecer.
− Impulsar a colaboración entre os centros educativos do Concello e a 
Biblioteca Municipal.
− Concienciar da importancia de realizar actividades conxuntas entre os 
centros educativos do Concello.
− Implicar o Concello nas actividades educativas.

Destinatarios Alumnado , profesorado e familias. Veciñanza do Concello.

Temporalización Novembro- abril
Coordinación Rut Losada ( Coordinadora do Equipo de Biblioteca e Departamento de castelán), 

María Xesús García Mariño ( Coordinadora do Equipo de Dinamización da Lingua 
Galega)e Alfonso Pérez Moreno (Departamento de Educación Plástica e 
Visual).Colaboración : Biblioteca Municipal, e as Bibliotecas escolares dos centros 
de ensino público de Porto do Son.

Orzamento Subvencionado polo Concello e a Deputación Provincial da Coruña
TOTAL 0 €

Actividade 2
COLABORACIÓN COAS ACTIVIDADES SOBRE A AUGA ( TEMA 
INTERDISCIPLINAR QUE ESCOLLEU O CENTRO )

Descrición Este tema será desenvolvido en dúas liñas como tema interdisciplinar, 
extensivo a todo o centro e como tema de traballo por proxectos en 1º de 
ESO. As actividades relacionadas coa auga serán múltiples, como 
actividades de aula, extraescolares e as desenvolvidas na semana cultural . O
EDLG xunto co resto de Departamentos e Equipos de traballo do Centro 
implicarase na súa elaboración e execución.
Está previsto levar a cabo actividades como: Charlas sobre o uso da auga 
como recurso, sobre a cultura da sostibilidade...; encontros cos avós para a 
recuperación da memoria no referente á recuperación deste recurso e a súa 
vinculación co seu patrimonio material e inmaterial; cine galego relacionado 
co tema; contacontos e teatro; rutas no entorno con traballo de campo; 
obradoiro de muiñeiras... Os produtos que se pretenden elaborar co proxecto 
son unha revista, unha escultura con botellas de auga recicladas e o 
desenvolvemento dunha ruta que parte desde o instituto e chega ata a ponte 
do río Cans onde tivo lugar a revolta agrarista de Nebra. Esta foi traballada 
durante o primeiro trimestre no marco do 100 aniversario deste feito e do das
Irmandades da Fala mediante investigacións, charlas...
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Obxectivos -Concienciar  o alumnado da necesidade de  coidar o mundo no que vivimos.
-Concienciar o alumnado da necesidade de formarse como persoa con 
capacidade crítica.
-Ampliar os coñecementos sobre o consumo responsable.
-Tomar conciencia dos efectos negativos que a acción humana exerce sobre a
natureza.
-Concienciar da necesidade de sentir curiosidade como base para avanzar.
-Potenciar o uso da Biblioteca do centro como aula e poder empregar todos 
os recursos que hai nela para obter información.
-Ampliar o coñecemento do alumnado do léxico relacionado co medio 
ambiente.
-Fomentar as destrezas da exposición oral.
-Fomentar actitudes positivas sobre o traballo en grupo.
-Coñecer  o noso entorno máis próximo para poder valoralo e sentir orgullo.
-Ampliar os coñecementos sobre feitos históricos que aconteceron no lugar.
-Recoñecer e valorar  o traballo das Irmandades da Fala .
-Valorar os coñecementos que nos poden achegar os avós contándonos as 
súas experiencias con relación ao uso e importancia da auga na súa infancia 
e mocidade.
-Motivar o alumnado para desenvolver a súa creatividade artística e literaria.

Destinatarios Todo o alumnado do centro

Temporalización Todo o curso
Coordinación María Xesús García Mariño ( Coordinadora do Equipo de Dinamización da 

Lingua Galega), Sonia Ces (Vicedirectora), Rut Losada ( Coordinadora do 
Equipo de Biblioteca e Departamento de castelán) ,  Fernando De Castro 
(Xefe de Estudos)

Orzamento Impartido polo profesorado
TOTAL

Actividade 3
O TABOLEIRO DA LINGUA

Descrición Continuando co labor iniciado durante cursos anteriores, o EDLG contará 
cun taboleiro para difundir as súas actividades propostas así como para 
recoller todo tipo de novas relacionadas co galego que vaian aparecendo nos
medios. As noticias serán recollidas polo alumnado da ESO e do Equipo. 
Tamén desde a aula específica contribúen aportando mensaxes positivas cara
á lingua.

Obxectivos - Servir de canle de difusión das actividades do equipo.
- Implicar de maneira activa os membros da comunidade educativa.
- Dar a coñecer aspectos relacionados coa nosa cultura e da actualidade da 

lingua.
- Concienciar o alumnado sobre a situación sociolingüística galega.
- Difundir aspectos característicos da nosa cultura.

Destinatarios Mantén o taboleiro o alumnado do EDLG Toda a comunidade educativa

Temporalización Todo o curso
Coordinación Xosé Alonso Carballo (Persoal Non Docente)
Orzamento 0€ (prensa e material funxíbel proporcionado polo centro)
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TOTAL 0€

Actividade 4
ELABORACIÓN DE BOOKTRÁILERS

Descrición Para homenaxear a Agustín Fernández Paz tras o seu recente pasamento 
propónselles ao alumnado de 3º ESO a lectura dalgunha das súas obras. 
Entre as que seleccionamos as seguintes: Cartas de inverno, Amor dos 
quince anos, Marilyn, Contos por palabras, Corredores de sombras, O 
laboratorio do doutor Nogueira, A lúa do Senegal, Aire negro, Noite de 
voraces sombras, Rapazas. Unha vez lida a obra deben facer un booktráiler 
que é unha das últimas tendencias para promocionar unha novela. Consiste 
en realizar un vídeo curto, similar aos tráilers cinematográficos que 
promocionan películas ou series de televisión. O booktráiler pon de 
manifesto, a través de música, imaxes fixas, secuencias gravadas, efectos, 
etc., os aspectos máis atractivos do libro para captar a atención dos lectores. 
Suxire os acontecementos da historia, pero sen revelar a trama. Permíteselles
incluír formatos semellantes a tertulias literarias.
Esta actividade farase extensiva ao alumnado de 1º de Bac. para homenaxear
a Carlos Casares a quen este ano se lle adica o Día das Letras Galegas. Farán
un booktráiler coa obra de lectura obrigatoria no 2º trimestre O sol do verán.

Obxectivos - Potenciar o uso do galego nas novas tecnoloxías.
- Fomentar a creatividade artística do alumnado.

- Fomentar o gusto pola lectura como fonte de información e de lecer.
- Fomentar actitudes positivas cara o traballo individual e en grupo.

- Motivar o alumnado para que saiba transmitir as súas emocións e 
impresións.

- Reforzar a dimensión comunicativa e instrumental do galego en relación con
usos artísticos e comunicativos, ligando o seu uso aos modos de vida máis 
actuais, utilitarios, vangardistas e lúdicos.

Destinatarios 3º ESO e 1º Bac.

Temporalización 2º avaliación
Coordinación Sonia Ces (Departamento de Lingua Galega e Vicedirectora), Dores Salgado 

(Xefa do Departamento de Lingua Galega) e María Xesús García Mariño 
( Departamento de Lingua Galega e Coordinadora do EDLG)

Orzamento
TOTAL 0 €

Actividade 5
COUSAS DE CASTELAO POLO GRUPO DE TEATRO OS 
QUINQUILLÁNS

Descrición O alumnado de 1º e 2º de ESO asistirá á representación teatral que a 
compañía Os Quinquilláns realizarán en Noia. Alí representarán escenas 
inspiradas na obra de Castelao Cousas. Esta obra será lectura obrigada para 
este alumnado na 2ªavaliación. Lectura que se fará nas clases para poder 
aclararles as dúbidas que poidan xurdir.
Esta actividade é unha proposta que nos achega a editorial Galaxia e que 
permitirá ao alumnado adquirir o libro e asistir a esta representación por 6 
euros.
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Este gasto deberán asumilo as familias xa que o noso orzamento non nos 
permite facelo.

Obxectivos -Estimular a afección polo teatro.
-Fomentar a creación de público que guste das representacións teatrais.
-Fomentar a sensibilidade artística.
-Recoñecer as distintas disciplinas artísticas que hai detrás do teatro e como 
este as unifica.
- Coñecer a Castelao a través da lectura dunha das súas obras máis 
representativas.

Destinatarios Alumnado de 1º e 2º de ESO

Temporalización 19 de abril

Coordinación Sonia Ces ( Vicedirectora ) María Xesús García Mariño(Departamento 
deLlingua Galega)

Orzamento
TOTAL 0

€

Actividade 6
DINAMIZACIÓN DA ORALIDADE: OBRADOIRO DE 
CONTACONTOS

Descrición Desde o EDLG constatamos en cursos anteriores o interese do alumnado 
polo xénero teatral e os contacontos, un interese que se visualiza na 
continuación ano tras ano do Grupo de Teatro dirixido pola profesora 
Ánxela Doval, na asistencia a representacións teatrais e na actuación de 
alumnos con pequenas pezas nos festivais escolares. Co obxectivo de os 
introducir na modalidade da narración oral dun xeito máis técnico, 
proxectamos un obradoiro de contacontos para que os alumnos que 
gusten da actividade adquiran unhas nocións sobre técnicas axeitadas 
para unha correcta posta en escena. A partir deste obradoiro, porase en 
marcha un grupo de contadores de historias co fin de prepararen historias
ou monólogos para levar á escena en efemérides concretas (entroido, día 
da muller, letras galegas e fin de curso) e para contar ao alumnado dos 
centros de ensino infantil e primario do Concello- que acudirán ao IES os
días 19, 23, 25 e 30 de xaneiro2017 - , xa que contamos coa sala 
Perseveira, inaugurada no curso 2011-12, para poder representar obras 
teatrais e realizar contacontos.
Con esta actividade seguimos na liña de manter relacións cos centros 
educativos do Concello e cada ano os centros de Educación Infantil que 
colaboran coa elaboración da Guía de Lectura visítannos para escoitar os 
contos que o noso alumnado prepara para entretelos e divertilos.
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Obxectivos - Traballar a oralidade dende a construción dun discurso elaborado e coidado.
- Potenciar o uso do galego en espazos de lecer e como vehículo de creación 

artística.
- Preparar contadas para o alumnado de infantil e primaria de centros escolares

do Concello.
- Dar a coñecer textos teatrais galegos.
- Estimular a afección polo teatro e fomentar a creación de público que guste 

deste xénero.
- Representar as obras ensaiadas durante o curso escolar.
- Impulsar o galego como lingua vehicular  de actividades lúdicas.
- Fomentar a creatividade artística do alumnado.

-Impulsar a colaboración entre o EDLG, e o centro en xeral, coas entidades 
asociativas da vila na promoción do idioma.
-Fomentar o uso do galego entre a mocidade nunha actividade onde se esixe 
un dominio correcto da lingua galega.

Destinatarios Alumnado do instituto e dos centros de Infantil do Concello.

Temporalización 19, 23, 25 e 30 de xaneiro 2017
Coordinación Ánxela Doval (Dpto. Filosofía)
Orzamento

TOTAL 0
€

Actividade 7
MICRORRELATOS SOBRE A AUGA

Propónselle ao alumnado que escriba un microrrelato que trate o tema da 
importancia da auga na sociedade e na vida, o consumo responsable, o 
coidado do medioambiente… Para iso deben informarse previamente e facer 
unha reflexión posterior sobre esta problemática.
Os textos deben adaptarse á características do microrrelato que buscan 
sorprender o lector a través dun relato breve (máximo 100 palabras).
A empresa Viaqua convocou un certame literario co título Relatos de auga 
intelixente para fomentar nos mozos a participación activa no uso sostible da 
auga e o coidado do medioambiente a través da literatura.
Desde o noso centro aproveitamos a iniciativa desta empresa para motivar o 
alumnado e animalos a presentar os seus microrrelatos a este concurso.

Obxectivos -Promover a reflexión sobre o mundo en que vivimos.
-Estimular o gusto polo xénero do microrrelato.
-Reflexionar sobre a importancia da auga na vida.
- Fomentar a capacidade crítica e responsable.
-Aprender a buscar a información.
- Empregar palabras clave para atopar a información que se busca.
-Potenciar o uso da Biblioteca do centro como aula e poder empregar todos 
os recursos que hai nela para obter información

Destinatarios Todo o alumnado do centro
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Temporalización 1º trimestre

Coordinación María Xesús García Mariño ( Coordinadora do EDLG) Dores Salgado (Departamento de 
Galego), Ana Pallares (Departamento de Grego),.

Orzamento
TOTAL 0€

Actividade 8
CALENDARIOS AUTOCOLANTES 2017

Descrición Este curso escolar o EDLG do noso centro continúa colaborando coa Coordinadora de 
EDLG do Barbanza. Como cada ano, elabórase un calendario autocolante para entregar a 
cada membro da comunidade educativa que ten un debuxo escollido polos membros da 
coordinadora entre todos os que cada un deles aporte desde o seu centro e que 
previamente elaborou o seu alumnado. Ademais do debuxo hai un lema alusivo á lingua 
galega, este ano o lema é “a fala, o fío que nos une”. Con elas queriamos homenaxear a 
figura de Agustín Fernández Paz, tras o seu recente falecemento, despois de ler algunhas 
frases ditas por el.

Obxectivos -Impulsar a colaboración entre os EDLG da comarca.
-Promover a reflexión sobre a necesidade de normalización da lingua galega.
- Fomentar  actitudes positivas e activas cara á lingua.
-Estimular a afección pola lectura.
-Fomentar a sensibilidade artística.

Destinatarios Todo o Alumnado, profesorado e persoal non docente

Temporalización Xaneiro de 2017
Coordinación María Xesús García Mariño (Coordinadora do EDLG)

Orzamento Gastos de imprenta por autocolantes 65,28€

TOTAL 65,28€
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Actividade 9
RECUPERACIÓN DAS FESTAS DO CICLO ANUAL: ENTROIDO

Descrición Realización dun festival de disfraces con baile e cancións nas que o 
alumnado elabora a coreografía e adapta a letra das cancións.
Este ano, aproveitando o tema da auga, tentaremos conseguir que o 
alumnado participe propoñéndolle disfraces relacionados como: envases 
de plástico, disfraces feitos con refugallos…acompañados de textos, 
cantigas, cancións … que iremos recompilando para a ocasión.
Haberá disfraces colectivos nos que participarán alumnado das distintas 
aulas e mesmo os profesores que confeccionan un disfraz de grupo, e 
tamén disfraces individuais tanto de alumnos como de profesores.
Es te ano o profesorado disfrazarase de envases como refrescos, produtos
de limpeza, botellas de auga… Gravarase un vídeo co que se pretende 
denunciar o mal uso que se fai deses envases que podemos atopar tirados
por calquera recuncho. Búscase concienciar o alumnado desta 
problemática e que reflexionen sobre a necesidade de facer un consumo 
responsable e sobre todo de protexer o medioambiente.

Obxectivos -Recuperar as festas tradicionais .
-Expresarse de xeito lúdico en lingua galega.
-Recompilar textos da nosa tradición popular.
-Motivar o alumnado para que sexa suxeito activo desta recuperación cultural.
-Fomentar o gusto do alumnado pola transmisión de xeito creativo e 
dramatizado .
-Valorar as creacións populares  de tipo literario.

Destinatarios Toda a comunidade educativa.

Temporalización 24 de febreiro

Coordinación Sonia Ces (Vicedirectora do IES de Porto do Son)
Orzamento

TOTAL 0€
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Actividade 10
CERTAME LITERARIO.  MAIO 2017

Descrición Convocamos un certame literario no que se establecen dúas modalidades, 
unha na que se lles propón ao alumnado a creación de poemas a partir de 
imaxes da pintora galega Maruxa Mallo , a quen este ano se lle adica o Día 
das Artes Galegas e outra na que deben escribir un relato partindo de versos
de poetas galegos cos que previamente se fixo un traballo por grupos 
relacionado co proxecto interdisciplinar que trata o tema da auga.
Esta convocatoria vai dirixida a todo o alumnado do centro e establécense 
tres categorías :
1º ciclo 2º ciclo
Ciclo e Bacharelato.
Haberá premios para os dous mellores de cada categoría. Os premiados 
serán agasallados con cómics de afamados autores galegos que cultivan este
xénero literario, Miguelanxo Prado, Xaquín Marín, Xosé Tomás… 
recoñecidos a nivel nacional e internacional pola gran calidade das súas 
obras.
Desde o EDLG queremos achegar o alumnado a este tipo de lectura e así 
crear público que guste dela e desbotar a falsa crenza de que os cómics só 
están pensados para os máis pequenos.

Obxectivos - Fomentar a creatividade artística do alumnado.
- Fomentar o gusto pola expresión escrita.
- Fomentar actitudes positivas cara o traballo individual e en grupo.

- Motivar o alumnado para que saiba transmitir as súas emocións e 
impresións.

- Potenciar os usos  escritos en lingua galega dende a creatividade.
- Implicar o maior número posíbel de alumnos.
- Exercitar a capacidade expresiva e creativa a través da redacción de textos

literarios.
- Crear público que guste da Banda Deseñada.

Destinatarios Todo o alumnado do centro

Temporalización Maio 2017
Coordinación María Xesús García Mariño Mariño ( Coordinadora de EDLG)
Orzamento Factura agasallos para os premiados 250€

TOTAL
250€

Actividade 11 ESPECTÁCULO DE SERAFÍN MARCOS
Descrición Serafín Marcos realizará un espectáculo (performance). Nesta 

representación fará un percorrido polas facetas do autor ourensán que 
afonda nas cuestións que o levaron a ser homenaxeado no Día das Letras 
Galegas 2017. Viaxa nos trens que tanto gustaban a Casares, para 
presentalo cercano e divertido.
Unha viaxe polas paisaxes da súa vida a través da súa obra, buscando 
achegar o autor aos mozos dun xeito divertido e participativo.
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Obxectivos -Dar a coñecer textos poéticos de Carlos Casares.
-Reforzar a dimensión comunicativa e instrumental do galego en relación 
con usos artísticos e comunicativos.
-Recoñecer as performances como manifestacións artísticas e culturais, así 
como forma de divertimento.
-Valorar a contribución dos nosos escritores máis consagrados ao 
desenvolvemento da literatura, da lingua e da cultura galega en xeral.

Destinatarios 3º ESO

Temporalización 19 de maio 2017
Coordinación María Xesús García Mariño ( Coordinadora de EDLG)
Orzamento Abonar espectáculo 180€

TOTAL

Actividade 12
ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN COA COORDINADORA DE 
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO BARBANZA PARA O DÍA DAS
LETRAS GALEGAS

Descrición Para festexar o Día das Letras Galegas realízase entre os membros da 
Coordinadora de Normalización Lingüística do Barbanza un tríptico no que
se recollen os datos máis destacados da vida e obra do autor homenaxeado. 
Este distribúese entre o alumnado dos centros que formamos parte desta 
coordinadora os días previos á celebración desta data. Para que sexa máis 
atractivo elabórase unha portada na que apareza a silueta da cara de Casares
con números para que o alumnado poida debuxala e coloreala; e unha 
contraportada con pasatempos tipo sopa de letras, encricillados, adiviñas… 
para que sexa un pouco máis interactivo.
Faranse fotocopias para poder achegarlle os trípticos ao alumnado.

Obxectivos -Impulsar a colaboración entre os EDLG da comarca.
-Promover a reflexión sobre a necesidade de normalización da lingua 
galega.
- Fomentar  actitudes positivas e activas cara á lingua.
-Estimular a afección pola lectura.
-Fomentar a sensibilidade artística.
-Dar a coñecer a figura do autor homenaxeado no Día das Letrras Galegas.

Destinatarios Todo o alumnado do centro

Temporalización Semana das Letras Galegas

Coordinación María Xesús García Mariño (EDLG)
Orzamento Fotocopias trípticos a cargo do centro
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Actividade 13
PROXECCIÓN DO EDLG ENTRE A COMUNIDADE EDUCATIVA E O 
CONCELLO

Descrición Dende o EDLG consideramos fundamental dedicar esforzos a eliminar 
prexuízos e representacións negativas do alumnado a respecto da súa lingua. 
No entanto, o resultado deste esforzo sempre vai quedar minguado se non se 
moven algo as conciencias das familias, sobre todo neste momento onde se 
está lanzando unha campaña a diferentes niveis en contra da presenza do 
galego no ensino. Para isto imos deseñar unha campaña informativa dirixida 
aos pais e nais do alumnado co obxectivo de dar a coñecer o traballo do 
EDLG e convidar ás familias a participar das súas actividades .
Continuar coa comunicación establecida entre o centro e as familias a través 
do correo electrónico, Facebook e o Blog da Boblioteca para informalos das 
actividades que se realizan no centro coordinadas polos equipos de 
Biblioteca e Normalización.

Esta é unha liña de traballo que se vai asentando e que esperamos continuar 
e mellorar nos próximos cursos, pois seguimos empregando o dominio 
ieson.gal para uso docente e para iso todo o alumnado e profesorado dispón 
dunha conta de correo específica do centro co obxectivo de que esta medida 
facilite o uso das TIC e a comunicación coas familias.

A compra deste dominio será asumida por Normalización, posto que apostar 
polo dominio.gal, supón un compromiso e unha aposta pola visibilidade do 
galego na rede fronte a outras opcións máis económicas.

Obxectivos - Dar a coñecer a existencia e o labor do EDLG entre as familias.
- Sensibilizar as familias no uso do idioma achegando ás casa a problemática 

do idioma.
- Eliminar prexuízos e representacións negativas sobre a nosa lingua.
- Impulsar a colaboración entre o EDLG, e o centro en xeral, coas entidades 

asociativas da vila na promoción do idioma.

Destinatarios Alumnado, familias e veciñanza sonense en xeral.

Temporalización Todo o curso

Coordinación María Xesús García Mariño (EDLG), David Pérez (Departamento Galego e 
Director)

Orzamento Abonar dominio.gal 61,65 €

TOTAL 61,
65 
€
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Actividade 14
SESIÓN INTERACTIVA - OBRADOIRO SOBRE MARUXA MALLO

Descrición Para conmemorar o Día da Muller Traballadora queremos homenaxear a 
pintora galega Maruxa Mallo a quen este ano se lle adica o Día das Artes 
Galegas e facer reflexionar ao alumnado sobre a invisibilidade que a 
muller ten en moitos ámbitos da sociedade.
Realizaremos unha exposición sobre a artista, coordinándonos co equipo 
de biblioteca, e promoveremos a creación literaria e plástica a partir da 
súa obra. Na Semana Cultural, contactaremos cunha estudosa da súa obra 
que realizará co alumnado unha actividade intereactiva sobre a pintora, a 
súa produción e contexto histórico, extrapolándoo ao tema da 
masculinización da historia. Promoverase unha participación activa do 
alumnado (debates, traballo en grupo...).

Obxectivos - Fomentar a sensibilidade artística e reflexión sobre a importancia da muller na arte.
- Potenciar a oralidade en lingua galega dende a creatividade.
- Dar a coñecer a figura de Maruxa Mallo.
- Trazar pontes entre o obxecto artístico e o contexto histórico.
- Poñer en valor o labor da muller na sociedade.

Destinatarios 4º ESO e alumnado de Arte de 2º de Bacharelato.

Temporalización 8 marzo e Semana Cultural

Coordinación Sonia Ces (vicedirectora), María Xesús García Mariño (EDLG)
Orzamento Abonar  actividade interactiva   300 €

TOTAL 300 €

Actividade 15
SERVIZO DE ASESORAMENTO LINGÜÍSTICO

Descrición O EDLG supervisará e asesorará en materia lingüística á comunidade 
escolar através dunha serie de medidas:

- Servizo de consultas lingüísticas, vía caixa de correos e internet, dirixido ao 
profesorado e ás familias, que atenderá o propio alumnado do EDLG.

- Revisar a documentación emanada do centro, cartelaría...
- Dotar ao profesorado das ferramentas informáticas precisas para o 

desenvolvemento do seu traballo en galego a a través do correo electrónico, 
de ligazóns nos blogs e web do centro, do boletín lingüístico, do 
mantemento bibliográfico dos andeis do EDLG existentes na sala de 
profesores, etc.

- Actualización e mantemento da sinaléctica.
- Galeguización dos equipos informáticos e aposta polo software libre na nosa

lingua.
- Compra de prensa e revistas en galego até agora inexistente no noso centro e

con cargo aos gastos xerais do centro. Os xornais escritos en lingua galega 
estarán a disposición de todos nun punto común de lectura e poderán ser 
usados nas aulas polo profesorado.

- Nomeamos o centro: o alumnado do EDLG nomeará con etiquetas ben 
visíbeis e ben elaboradas diferentes espazos e obxectos de todo o colexio, 
especialmente os máis castelanizados na fala.
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- Elaboración dun dicionario de uso da xerga educativa que incluirá os termos 
máis empregados e os seus debuxos respectivos.

Obxectivos - Fomentar o uso da lingua galega como lingua oficial do centro, tanto oral 
como escrita, e en todos os ámbitos: no uso interno (vida administrativa) e 
no uso externo (relacións coa comunidade).

- Eliminar os prexuízos lingüísticos en todos os ámbitos e membros da 
comunidade educativa, de xeito que se consolide a competencia en galego e 
se manteña o seu uso por parte dos alumnos do centro, indepedentemente 
dos niveis, etapas e ciclos de ensino.

- Aumentar os usos do galego eliminando prexuízos sociais e lingüísticos.
- Mellorar a competencia activa do galego por parte do alumnado e do 

profesorado que repercuta de forma efectiva no seu uso como lingua 
habitual.

- Fomentar os valores funcionais, identitarios e diferenciais do idioma.
- Fomentar a presenza do galego nas novas tecnoloxías.
- Reforzar a dimensión comunicativa e instrumental do galego en relación con

usos artísticos e comunicativos, ligando o seu uso aos modos de vida máis 
actuais, utilitarios, vangardistas e lúdicos.
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Destinatarios Alumnado e profesorado Familias

Temporalización Todo o ano
Coordinación María Xesús García Mariño (Lingua Galega), Xulio C. Iglesias (BioXeo), 

Xosé Alonso Carballo (Persoal Non Docente) .

Orzamento
TOTAL

Actividade 16
VISITA DE LEDICIA COSTAS

Descrición O Departamento de Lingua e Literatura Galega puxo como lectura 
obrigatoria na 1ª avaliación o libro de Ledicia Costas Jules Verne e a vida 
secreta das mulleres planta. O alumnado de 3º ESO, tras realizar esa lectura, 
recibiu a visita da súa escritora e puideron escoitala e preguntarlle sobre os 
feitos e personaxes que máis chamaron a súa atención.

Obxectivos - Fomentar o gusto pola lectura como fonte de información e de lecer.
-Concienciar o alumnado da necesidade de formarse como persoa con 
capacidade crítica.
- Fomentar actitudes positivas e activas cara aá lingua.
-Estimular a afección pola lectura.

Destinatarios 3º ESO

Temporalización 28 de novembro de 2016

Coordinación Sonia Ces (Departamento de Lingua Galega e Vicedirectora), Dores Salgado 
(Xefa do Departamento de Lingua Galega) e María Xesús García Mariño 
( Departemento de Lingua Galega e Coordinadora do EDLG)

Orzamento

TOTAL

Actividade 17
MÚSICA GALEGA DURANTE OS RECREOS

Descrición Despois de realizar as enquisas, observamos no noso alumnado un gran 
descoñecemento en canto á música galega. Non coñecen cantantes nin 
grupos de música galega actual e para suplir esta carencia decidimos 
que durante os recreos ambientariamos a zona de descanso, no interior 
do instituto con este tipo de música.
Tamén usaremos a ferramenta de Google Classroom e se lles propoñerá
que fagan un blog de aula onde deben achegar información sobre 
música, vídeos … en galego, así como elaborar Kahoots cos que 
reforzarán toda esta información que entre todos van aportando ao blog.

Obxectivos - Adquirir coñecemento de grupos e cantantes galegos.
- Fomentar actitudes positivas respecto da música galega.
- Aprender a valorar a importancia deste tipo de música dentro e fóra de

Galicia..
- Fomentar a creación de público que sinta gusto pola nosa música.
-Tomar conciencia da riqueza musical que existe en Galicia.
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Destinatarios Todo o alumnado

Temporalización Todo o curso

Coordinación Sonia Ces (vicedirección)
Orzamento

TOTAL 0
€

Actividade 18
TRABALLO AUDIOVISUAL

Descrición Coa vontade de profundizar no proceso de normalización lingüística entre a 
comunidade educativa, en outubro de 2009 elaborouse o Proxecto Vinte Dez. 
Creación dunha canle de TV en liña do IES Porto do Son: SonCine, para 
participar nos Premios á Innovación Educativa en Normalización Lingüística 
convocados pola Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e a 
Secretaría Xeral de Política Lingüística coa finalidade de fomentar o uso do 
galego, axudar a mellorar a calidade dos rexistros lingüísticos e potenciar a 
valoración social da lingua galega.
Realízanse gravacións de moitas das actividades que se fan no centro, charlas, 
entrevistas, actuacións, representacións teatrais, excursións..., ademais doutras 
que se  fan fóra e que teñen un gran valor etnográfico -matanza do porco,  
construción do  Felipe, festas populares...-.Todas elas danse a coñecer a través 
de SonCine. Para que iso poida seguir facéndose precísase material 
audiovisual que se debe repoñer (tarxetas, memorias dixitais, baterías...) e 
desde o EDLG queremos asumir ese gasto, xa que consideramos que a 
difusión que se fai de todo o traballo do centro a través desta canle é 
fundamental e necesaria para a consecución das competencias clave por parte 
do alumnado.

Obxectivos - Servir de canle de difusión das actividades que se levan a cabo no IES.
- Fomentar actitudes positivas cara a lingua através do medio audiovisual.
- Desenvolver no alumnado as competencias de aprender a aprender, a 

competencia dixital, entre outras competencias clave.
- Aprender a valorar a importancia de coñecer o noso entorno e a nosa cultura.
- Fomentar a creación de público que guste e disfrute do medio audiovisual.
- Tomar conciencia d.a importancia das novas tecnoloxías no mundo actual.
- Formar parte activa das redes sociais e da súa forma de transmisión.
- Servir de canle de difusión transversal de diferentes proxectos que se realizan 

no centro.

Destinatarios Todo o alumnado

Temporalización Todo o curso

Coordinación David Pérez Iglesias (Departamento Lingua e Literatura Galega e Director)
Orzamento Gasto en tarxetas e memorias   dixitais, cables  microUSB, baterías ... 200€

TOTAL 200€
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4.5.Cadro resumo de actividades

Temporal. Actividade Responsábeis 
(Dpto.)

Destinatarios/as Orzam.

1 Outubro- abril. Colaboración guía 
de lectura 
colaborativa

Ruth Losada (Lce 
Coordinadora de 
Equipo Biblioteca) 
Mª Xesús García 
(LG e
Coordinadora de 
EDLG)Alfonso 
Pérez(Plástica)

Alumnado, 
profesorado e 
familias.
Veciñanza do 
concello.

-----

2 Todo o curso Colaboración 
actividades sobre a 
auga

Sonia Ces (LG e 
vicedirectora) 
María Xesús 
García(LG)
Rut Losada(LC)e 
Fernando de 
Castro(Xefe de 
Estudos)

Todo o alumnado 
do centro -----

3 Todo o curso Taboleiro da lingua Xosé Alonso 
Carballo (Persoal 
Non Docente)

Toda a comunidade
educativa

-----

4 2ª aval. Elaboración de 
booktráilers

Sonia Ces (LG) 
Dores Salgado 
(LG)
María Xesús 
García (LG)

3º ESO e 1º 
Bacharelato -----

5 19 de abril
2017

Grupo de Teatro Os
Quinquilláns. 
Cousas de Castelao

María Xesús 
García (LG) Sonia 
Ces (vicedirección)

Alumnado de 1º e 
2º ESO

-----

6 19, 23, 25 e 30 de
xaneiro 2017

Dinamización da 
oralidade: 
obradoiro de 
contacontos

Ánxela Doval 
(Filosofía)

Alumnado do 
instituto e dos 
centros de Infantil e
Primaria do 
Concello.

-----

7 1º trimestre Microrrelatos sobre
a auga.

María Xesús 
García Mariño 
(LG), Dores 
Salgado(LG) e Ana
Pallares (Grego)

Todo o alumnado. -----
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8 Xaneiro 2017 Calendarios 
autocolantes.

María Xesús García
Mariño(LG)

Alumnado, 
profesorado e 
persoal non 
docente.

65,28€

9 24 de febreiro
2017

Recuperación das 
festas do ciclo 
anual: Entroido

Sonia Ces 
(Vicedirectora)

Toda a comunidade
educativa -----

1
0

Maio 2017 Certame literario. 
Maio 2017

María Xesús García
(LG)

Todo o alumnado 250€

1
1

19 de maio 2017 Espectáculo poético
de Serafín Marcos

María Xesús García
(LG)

Alumnado 3º ESO 180 €

1
2

Semana das Letras 
Galegas

Actividades para as
Letras Galegas en 
colaboración coa 
CENDL do 
Barbanza

María Xesús García
(LG)

Todo o alumnado

1
3

Todo o curso Proxección do 
EDLG entre a 
comunidade 
educativa e o 
Concello

María Xesús García
Mariño (LG), 
David Pérez (LG e 
Director)

Alumnado, familias
e veciñanza 
sonense en xeral.

61,65€

1
4

8 de marzo Actividade 
interactiva- 
obradoiro sobre 
Maruxa Mallo

Mª Xesús 
García(LG) Sonia 
Ces (Vicedirección)

4º ESO e alumnado
de Arte de 2º Bac. 300€

1
5

Todo o curso Servizo de 
Asesoramento 
Lingüístico

Mª Xesús García 
(LG), Xulio C. 
Iglesias (BioXeo), 
Alonso Carballo 
(PND)

Alumnado, 
profesorado, 
familias

-----

1
6

16 de novembro
2016

Visita de Ledicia 
Costas

Sonia Ces 
(vicedirectora), 
María Xesús García
(EDLG)

Alumnado de 1º 
ESO

-----

1
7

Todo o curso Música galega nos 
recreos

Sonia Ces 
(vicedirectora), 
María Xesús García
(EDLG)

Todo o alumnado -----

1
8

Todo o curso Traballo 
audiovisual

David Pérez 
Iglesias (LG e 
Director)

Todo o alumnado 200€

T
O
T
A
L

1056,93€
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A dirección do IES de Porto do Son e a coordinadora do Equipo de Normalización e Dinamización 
Lingüística comprométense a desenvolver este programa de actividades elaborado para o presente 
curso 2016-2017 no caso de obter financiamento da Secretaría Xeral de Política Lingüística a través 
da convocatoria de axudas aos proxectos de fomento de uso do galego nos centros de titularidade 
pública de Galicia, tal e como se recolle na orde do 29 de decembro de 2016 (DOG, nº 12. Mércores, 
18 de xaneiro de 2017).



Plan Anual de Lectura

□ 1. Fundamentación
A biblioteca do IES de Porto do Son está integrada na rede do PLAMBE dende o curso 2008-2009.
Durante estes anos vén desenvolvendo un labor orientado en catro eixos: a xestión, a formación de
usuarios, a alfabetización informacional e a dinamización lectora. Tense convertido xa nun centro de
recursos interdisciplinar e nun motor de avance pedagóxico no centro. Neste momento de cambio
lexislativo, a biblioteca e os membros do equipo están a integrarse en mudanzas derivadas dun Plan
de Formación Permanente. Estamos a vivir unha etapa de transición. En xeral, as dinámicas que
viñamos desenvolvendo mantéñense, mais estanse procurando novas vías que se insiran na revisión
dos diversos documentos e plans do centro: Plan TIC, Plan de Acción Titorial, Proxecto Lector, Plan
Lingüístico  e  Proxecto  Curricular  Integrado  das  linguas.  Por  outra  banda,  a  liña  de  traballos
interdisciplinares e de proxectos coordinada pola biblioteca, á par do que levaban a cabo algúns
departamentos,  derivou no obxectivo de estender o  traballo  por  proxectos  de forma progresiva
dende 1º de ESO. Apoiámonos na base legal que marca directrices nesta liña:

Decreto 86/2015 do 25 de xuño, art.  38, referente a Bibliotecas Escolares (artigo 1 a 4, dos que
salientamos:  “actuacións destinadas ao fomento da lectura, da escritura e das habilidades no uso,
no  tratamento  da  información,  en  apoio  das  competencias  clave”;  “Procurarase  a  adecuada
coordinación, de ser o caso, co proxecto de educación dixital”).

Decreto 86/2015 do 25 de xuño, artigo 4, referente a elementos transversais (a comprensión lectora,
a  expresión  oral  e  escrita,  a  comunicación  audiovisual,  as  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación) que se han de traballar en todas as materias.

Decreto  86/2015  do  25  de  xuño,  artigo  10.  Obxectivos  da  educación  secundaria  obrigatoria.
(Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de  información,  para  adquirir  novos
coñecementos con sentido crítico)

Resultados da última avaliación de diagnóstico

No curso 2015-16  realizáronse unha serie de enquisas para coñecer os hábitos lectores e culturais
do noso alumnado e das familias. Destas pódense deducir unha serie de conclusións:

Hábitos lectores:

●  Un 63,6% afirma que no seu tempo libre le libros, cómics, xornais…. 

●  Un 10% nunca le. 

● Un 45% di ler entre 0 e 12 libros ao ano.

● Unicamente un 28,8% di ter entre 100 e 200 libros na casa, un 24,2% máis de 200 e un 18,2%
só entre 10 e 50. 

● Un 26% merca entre 1 e 10 libros ao ano e un 20% non os compra nunca. 



● O 93, 8% dos pais e nais non son usuarios da biblioteca do centro e un 75% nunca visita a
biblioteca pública. 

Estes datos evidencian que realmente o que podemos considerar lectores redúcese a un 20% máis
ou menos, xa que da porcentaxe inicial do 63,3% o 45% como moito le un libro ao mes. Tamén
podemos observar que eses libros que se len proceden na súa maioría de adquisicións propias ou
intercambios, xa que o uso que se fai das bibliotecas é moi escaso.

Hábitos culturais:

● Só un 48,5% vai ao cine ou ao teatro e o 27% non o fai nunca. 

● Un 50% nunca vai a un concerto.

●  Só un 37,9% asiste a charlas de tipo cultural e un 25% non o fixo nunca.

●  Un 65% nunca participou en obradoiros de pintura, teatro, en clubs de lectura…

Máis da metade da poboación non acode a actividades culturais.

Uso da rede:

● Un 92,3% teñen conexión á rede.

● Un 40% di non usala nunca como apoio ao estudo.

● O 66,2% ten tableta. 

Aínda que teñen acceso á rede o seu uso non se relaciona con fins académicos.

Vemos polo tanto que o perfil cultural das familias é medio baixo. Por iso o papel da biblioteca no
centro debe solventar estas deficiencias e actuar como un medio de estimulación e compensación
social.

Accións formativas, programas nos que está inmerso o centro

Neste curso, como xa adiantamos ao principio, o centro participa en diversos programas e proxectos:

● Implantación neste curso de “ensinanza por proxectos” en parte do currículo de 1º de ESO.

● Traballo por proxectos transversais en todos os niveis.

● Programa de aprendizaxe e servizo en colaboración co ciclo de FP de técnico de condución
de actividades físico deportivas no medio natural.

● Contratos Programa:

○ Mellora das competencias clave. Competencia matemática.

○ Mellora das competencias clave. Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

○ Mellora ca convivencia e promoción da igualdade nos centros.



○ Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia.

● Proxecto “Aliméntate ben” (Consellería do Medio Rural e Consellería do Medio do Mar).

● EduMOTIVAcon (Consellería de Política Social).

● “Energía con conciencia” (Fundación Repsol).

● Correspondentes Xuvenís (Consellería de Política Social).

□ 2. Obxectivos
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria  publica no DOG do luns, 29 de xuño
de 2015 o Decreto 86/2015  o currículo da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na
comunidade  autónoma  de  Galicia  no  que  se  recollen  os  obxectivos  para  Ensino  Secundario  e
Bacharelato.

 O Plan Anual de Lectura centrarase nos seguintes obxectivos específicos :

● Manter a BE  coma un  espazo referente da vida diaria do centro.
● Abordar  a  lectura  de  todo  tipo  de  textos  en  calquera  soporte  (textos  continuos  e

descontinuos): libros, revistas, xornais, anuncios, etiquetas, recibos, facturas, cd-rom, xogos
multimedia, lectura en rede, “hipervinculada”, textos iconográficos, gráficas, mapas, planos,
problemas, táboas, imaxes, etc.

● Aprender ao alumnado as técnicas de estudo relacionadas coa comprensión lectora.
● Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos

coñecementos  con  sentido  crítico.  Adquirir  unha  preparación  básica  no  campo  das
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

● Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

● Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

● Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.
● Afianzar  o  espírito  emprendedor  con  actitudes  de  creatividade,  flexibilidade,  iniciativa,

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.
● Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de

formación e enriquecemento cultural.
● Implicar as familias no desenvolvemento das actividades programadas no PL.

Asemade o Decreto 86/2015 baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias, integradas
nos elementos curriculares para propiciar unha renovación na práctica docente e no proceso de
ensino  e  aprendizaxe.   As  competencias  considéranse  “un  saber  facer”  que  se  aplica  a  unha
diversidade de contextos educativos, sociais e profesionais.

Desde a biblioteca contribuirase  a que o alumnado poida adquirilas  deseñando tarefas ou situacións
de  aprendizaxe  que  posibiliten  a  resolución  de  problemas  e  a  aplicación  dos  coñecementos
aprendidos.



□ 3. Organización de espazos e tempos para a lectura
Búscase que ademais da aula o alumnado poida atopar outros espazos de traballo e isto é o que
ofrece a biblioteca. O feito de estar dividida en distintos ambientes: zona web, zona de estudo e zona
de lectura informal permite que se poida utilizar para distintos fins segundo as súas necesidades en
cada momento.

Ademais os espazos amplíanse aos corredores e outras salas, como a de profesores onde existe un
punto de lectura informal “Les?”, ou a de recepción a pais onde se atopan libros de interese para as
familias.

Con respecto ao tempo, o equipo directivo esfórzase en cadrar os horarios do profesorado que forma
parte do equipo da biblioteca para que esta permaneza  aberta durante toda a xornada lectiva e así
permitir que o alumnado poida acceder a ela cando o precise. Nestas horas sempre está atendida
por un docente, preferiblemente membro do equipo de biblioteca.

□ 4. Liñas de actuación prioritarias en relación co papel da biblioteca 
escolar no centro
A biblioteca pretende ser un piar no desenvolvemento de proxectos interdisciplinares e un dos eixos
na innovación do ensino que se tenta levar a cabo en 1º de ESO no que estarán involucrados distintos
departamentos (aportación de fondos de apoio para o proxecto en coordinación cos departamentos
didácticos, organización de actividades paralelas- charlas, exposicións, concursos…- que redunden no
traballado  nas  aulas).  Este  ano  en  concreto  o  proxecto  ten  como  tema  central  a  auga,  que
aproveitaremos como tema central anual das actividades principais da biblioteca.

Tamén colaborará na revisión integrada e posta en práctica do  proxecto lector, lingüístico e TIC.
Tentarase incorporar o  Tratamento da información  a través destes proxectos para que chegue de
xeito transversal a todo o alumnado.

Trabállase para que a utilización da biblioteca como espazo de aprendizaxe por parte do profesorado
sexa máis ampla, para que o claustro en xeral vexa todas as posibilidades pedagóxicas da biblioteca.
Así mesmo poranse en marcha distintas actividades para que sexa un centro dinamizador de lectura,
información e aprendizaxe e contribúa á adquisición das competencias básicas: exposicións sobre o
recentemente  desaparecido  Agustín  Fernández  Paz,  Revolta  de  Cans,  twits  conmemorativos  do
Centenario das Irmandades da Fala, a auga. Maruxa Mallo (co gallo do 8 de marzo e a homenaxe da
Real Academia das Artes no día das Artes Galegas 2017), Carlos Casares… Sobre a maioría destas
exposicións  elaboráronse  unidades  didácticas  para  traballalas  co  alumnado  en  titorías,  plástica,
linguas, etc.
Establécense  relacións  coas  entidades  externas relacionadas  coa  formación  e  a  lectura  (outros
centros escolares e as súas bibliotecas, as bibliotecas municipais e as librarías). Nesta liña realízanse
actividades como as guías de lecturas colaborativas –financiadas polo Concello- e as contadas. As
contadas realizaranse no mes de xaneiro na Sala Perseveira á que acudirán os nenos e nenas de
infantil dos grupos escolares do Concello que colaboran na guía de lectura. Esta entregarase no mes
de abril, en torno ao día mundial do libro.

Por outra banda, no que atinxe á xestión seguiremos traballando co programa MEIGA para  as tarefas
de rexistro, préstamo, consultas…
Seguirase  coa etiquetaxe dos fondos  seguindo a  CDU.  Este  curso  preténdese actualizar  a  maior



cantidade  posible  de  etiquetas  impresas,  para  o  que  contamos  coa  colaboración  de  distintos
profesores que pasaron a formar parte do equipo. Tamén se seguirá coa renovación das fichas dos
libros antigos e, a ser posible, coa centralización dos fondos repartidos polo centro. Arquivaranse
traballos elaborados polo alumnado e o profesorado.
Coordínase a adquisición de materiais que cubran as necesidades dos departamentos en distintos
soportes, así como a renovación e reposición de material deteriorado. Para iso seguirase a empregar
a ficha que entregamos a inicio de curso aos xefes de departamento.

□ 5. Seccións 
Existen varias aulas destinadas a impartir unicamente determinadas materias como laboratorios de
Bioloxía, Física, Química, Tecnoloxía, Informática, Idiomas, Música,  Educación Plástica, aula de apoio
e unha aula específica. Estas aulas contan con material propio e pequenas bibliotecas que forman
parte dos fondos da biblioteca. Ademais en todas as aulas hai dicionarios de galego, castelán, inglés e
francés.

□ 6. Rutinas de lectura
 Actividades sistemáticas:

● Actividades na hora da biblioteca ou na Hora de ler
Non está establecida como tal a Hora de ler, pero os departamentos de Lingua Galega e Castelá
adoitan adicarlle entre 40 e 50 minutos á semana. Varía en función do trimestre.
Realízanse  lecturas  individuais  e  ás  veces  en  voz  alta  que  logo  se  comentan  entre  o  alumnado
implicado.

● Actividades de lectura compartida
Existen dous Clubs de lectura, un formado por alumnado de 4º ESO e 1º, 2º de Bacharelato e outro
con  alumnado  de  1º,  2º  e  3º  ESO.  Do  seu  funcionamento  dáse  conta  no  apartado  titulado:
Actividades programadas e temporizadas.

● Mochilas viaxeiras
Poñeranse a andar 6 mochilas viaxeiras en 1º de ESO: dúas por aula. Cada alumno poderá disfrutar
delas na súa casa durante quince días. O material que se inclúe é o seguinte:

Mochila nº 1:
1.044 Porto do Son. Aspectos geográficos e históricos
4.615 Sexualidad, ¿hablamos?
4.060 Persépolis
9.885 Nómades
11.045 Rosalía pequeniña
10.142 El autobús de Rosa

Mochila nº2:
1.047 Porto do Son. Aspectos geográficos e históricos
10.899 María y yo



10.526 Cómo comunicarse con los adolescentes
7.255 Un cadro de Picasso
10.368 Nómades
10.024 Arte del aire

Mochila nº3:
1.045 Porto do Son. Aspectos geográficos e históricos
9.248 Alicia en el País de las Maravillas
9.992 La edad del pavo
8.020 Cidades
10.370 Nómades
10.141 El autóbús de Rosa

Mochila nº4:
1.043 Porto do Son. Aspectos geográficos e históricos
11.445 Sempre Xonxa
10.017 La educación de los hijos como los pimientos de Padrón
10.560 Escolma poética
10.086 Palabras manzana
10.369 Nómades

Mochila nº5:
1.042 Porto do Son. Aspectos geográficos e históricos
9.879 Bienvenidos al norte
10.018 Internet, videojuegos, televisión... Manual para padres preocupados
9.481 El sonido de los colores
9.518 Recendos de aire sonoro.
10.371 Nómades

Mochila nº6:
1.0426 Porto do Son. Aspectos geográficos e históricos
11.091 Azur y Asmar
10.858 El idioma secreto
10.372 Nómades
10.140 El autóbús de Rosa
4.509 Adicciones, ¿hablamos?

Cada unha delas inclúe unha carta de presentación onde se informa ás familias do material que se
lles achega e o noso desexo de que sexa do seu agrado, así como un caderno viaxeiro onde poden
anotar as súas impresións, suxestións, o libro que máis lles gustou …

□ 7.  Recursos humanos
O Equipo de Biblioteca está formado por doce docentes pertencentes a diferentes departamentos e



que imparten clases en distintos ciclos.

A  coordinación  é  compartida  e  o  resto  dos  membros  colaboran  no  traballo  de  dinamización,
organización, xestión, etc.  Cóntase coa axuda do profesorado para realizar gardas na biblioteca e
tamén para facer empréstitos, devolucións, atender aos alumnos ou outros traballos. Procurarase  a
formación dun grupo de alumnos e nais/pais voluntarios para tarefas diversas.

Este é o horario semanal da biblioteca e os profesores encargados (os que aparecen en vermello
estarán na biblioteca se o permiten as necesidades do centro á hora de cubrir as gardas):



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

8:20
9:10

Juan Carlos Parada Virginia Parada Ana Pallares Ánxela Doval Isidoro Teira

9:10
10:10

Luís Cores María Xesús García Reunión equipo
biblioteca

Ana Fábregas Juan Carlos Parada

RECREO Ana Pallares Pilar García Raúl Soutelo Raúl Soutelo Ana Fábregas

10:20
11:10

Marga Lobato María Xesús García Ana Fábregas Rut Losada Ana Fábregas

11:10
12:00

Rut Losada Rut Losada
Teresa Fernández

Teresa Fernández Pilar García Ana Fábregas

RECREO Begoña Louzao Marga Lobato Pilar García Begoña Louzao Marga Lobato

12:20
13:10

Rut Losada Juan Carlos Parada Loli Fernández Ana Pallares Ánxela Doval

13:10
14:00

Sandra Alvite Luís Cores Juan Carlos Parada José Antonio López Begoña Louzao

16:20
17:10

Sandra Alvite = Depende da garda de corredor

17:10
18:00

Marga Lobato

□ 8.  Itinerarios lectores
Para coñecer os hábitos lectores departamentais decidimos pasar un cuestionario onde se foron 
marcando as prácticas lectoras levadas a cabo en cada nivel e a súa periodicidade por parte dos 
membros de cada departamento. Os resultados son os seguintes:

BIOLOXÍA

CURSO
/ NIVEL 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

1º/2º
ESO

 

・Lectura do libro de texto
・Lectura de fragmentos de obras.
・Libro de lectura voluntaria
・Traballos varios
・Visita a páxinas web relacionadas con
determinados temas
・Realización dun cartel
・Conmemoración de efemerides:  Dia
da  Paz.  Dia  do  Libro,  Día  do  Medio
Ambiente…

・ Libro texto
・ Fondos biblioteca escolar
・ Internet

・ Varias  veces  por
semana 
 

・ Casa
・ Aula 
 



CURSO
/ NIVEL

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

3º  ESO
PMAR-

・ Lectura do libro de texto
・ Lectura de artigos científicos e noticias
de  prensa,   seleccionados  polo  profesor
e/ou os alumnos
・ Completar táboas coa información dun
texto
・ Visita a páxinas web relacionadas con
determinados temas
・ Interpretacion de imaxes

・ Libro texto
・ Internet

・ Varias veces por semana 
 

・ Aula 
・Laboratorio

・ Casa

CURSO
/ NIVEL

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

 4ºESO ・Lectura do libro de texto
・Lectura de fragmentos de obras.
・ Libro de lectura voluntaria
・Traballos varios
・ Visita a páxinas web relacionadas con
determinados temas
・ Realizacion dun cartel
・Conmemoración  de  efemerides:  Dia
da  Paz.  Dia  do  Libro,  Día  do  Medio
Ambiente…

・Libro texto
・Fondos biblioteca escolar
・ Internet

・ Varias  veces  por
semana 
 

・Casa
・Aula 

CURSO
/ NIVEL

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

1º/2º
BAC

・ Lectura do libro de texto
・ Lectura de artigos científicos e noticias
de  prensa,   seleccionados  polo  profesor
e/ou os alumnos
・Completar táboas coa información dun
texto
・ Visita a páxinas web relacionadas con
determinados temas
・Interpretacion de imaxes

・ Libro texto
・ Internet

・ Varias veces por semana 
 

・ Aula 
・Laboratorio

・ Casa

FRANCÉS

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

1º/2º
ESO

・ Lectura do libro de texto 
・ Traballos  varios:  Gastronomía
francófona
・  Textos  creativos  sobre  temas  libres:
narrativa,  poesía,  teatro,  cómic…
(Calligrammes, Escritura espontánea tipo
surrealista) 
・ Completar táboas coa información dun
texto( Horarios, aspectos culturais) 
・ Visita a páxinas web relacionadas con
determinados temas (Webquest)
・ Interpretación de imaxes 
・ Uso do dicionario, manuais… 
・  Interpretación de obras  artísticas (Le
Louvre,  Poemas  de  Prevert,  os
impresionistas (Monet)
・ Realización dun cartel 
・ Conmemoración de efemérides:
 Noël,  La  Chandeleur,  Le  Poisson
d‘Abril ... 

・ Libro texto
・Fondos biblioteca escolar
・ Internet
・ Xornais (en Internet)
・Dicionarios

・Ao longo dun 
trimestre 

・ Aula 
・ Biblioteca
・ Informática

NIVEL/ ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO



CURSO
3º/4º
ESO

・ Lectura do libro de texto 
・Lectura de artigos científicos e noticias
de  prensa,   seleccionados  polo  profesor
e/ou os alumnos 
・ Traballos varios: Francofonía, 
Gastronomía francófona
・Traballos en grupo de situacións cotiás (
preparación dunha viaxe con pautas 
marcadas).
・ Redaccións 
・  Textos  creativos  sobre  temas  libres:
narrativa,  poesía,  teatro,  cómic…
(Calligrammes, Escritura espontánea tipo
surrealista)
・ Completar táboas coa información dun
texto( Horarios, aspectos culturais) 
・ Visita a páxinas web relacionadas con
determinados temas (Webquest)
・ Interpretación de imaxes 
・ Uso do dicionarios, manuais… 
・  Interpretación de obras  artísticas (Le
Louvre,  Poemas  de  Prevert,  os
impresionistas (Monet)
・Realización dun cartel 
・ Conmemoración de efemérides:
 Noël, La Chandeleur, Le Poisson d‘Abril .

・ Libro texto
・Fondos biblioteca escolar
・ Internet
・Xornais (en Internet)
・ Dicionarios

・ Ao longo dun 
trimestre 

・Aula 
・ Biblioteca
・Informática

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

BACH ・  Lectura  de  fragmentos  de  obras  Le
petit prince 
・ Traballos varios:
Gastronomía francófona
・ Redaccións 
・ Completar táboas coa información dun
texto( Horarios, aspectos culturais) 
・ Visita a páxinas web relacionadas con
determinados temas (Webquest)
・ Interpretación de imaxes 
・ Uso do dicionarios, manuais… 
・  Interpretación de obras  artísticas (Le
Louvre,  Poemas  de  Prevert,  os
impresionistas (Monet)
・ Lectura dun xornal 
・ Conmemoración de efemérides:
 Noël, La Chandeleur, Le Poisson d‘Abril .
ESO   

・ Libro texto
・Fondos biblioteca escolar
・ Internet
・ Xornais (en Internet)
・ Dicionarios

・Ao longo dun 
trimestre 

・ Aula 
・ Biblioteca
・ Informática

LATÍN

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

ESO/
BACH.

・ Lectura do libro de texto
・Lectura  de  artigos  científicos  e  noticias  de  prensa,
seleccionados polo profesor e/ou os alumnos
・ Lectura de fragmentos de obras
・ Uso do dicionario, manuais…

・ Libro texto
・ Internet
・Dicionarios

・ Ao longo de todo o
curso de xeito puntual 

・ Aula 
・ Casa

MÚSICA

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO



2º/3ºESO ・ Lectura do libro de texto
・ Visita a páxinas web relacionadas con determinados
temas
・ Interpretación de imaxes

・ Libro texto
・ Internet

・ Semanalmente
 

・ Aula 

FILOSOFÍA 

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

VVEE
1º,2º,3º,4º
ESO

・ Lectura do libro de texto
・Lectura  de  artigos  científicos  e  noticias  de  prensa,
seleccionados polo profesor e/ou os alumnos
・ Lectura de fragmentos de obras
・ Libro de lectura voluntaria
・Textos creativos sobre temas libres: narrativa, poesía,
teatro, cómic… 
・Visita a páxinas web relacionadas con determinados
temas
・Uso do dicionario, manuais…
・ Interpretación de obras artísticas

・ Libro texto
・ Fondos
biblioteca escolar
・ Internet
・ Xornais
・ Dicionarios,

・  Varias veces por 
semana 
・ Ao longo de todo o
curso de xeito puntual 

・ Aula 
・Informática

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

AAEE  4º
ESO 

・  Lectura  de  artigos  científicos e  noticias  de  prensa,
seleccionados polo profesor e/ou os alumnos
・ Lectura de fragmentos de obras
・Traballos varios.
・Textos creativos sobre temas libres: narrativa, poesía,
teatro, cómic… 
・ Completar táboas coa información dun texto
・Visita a páxinas web relacionadas con determinados
temas
・Interpretacion de imaxes
・Interpretacion de obras artísticas

・ Fondos
biblioteca escolar
・Internet
・Xornais

・  Varias  veces  por
semana 
 

・ Aula 
・Informática
・ Casa

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

FILOSOFÍA

1º BAC.
・  Lectura  de  artigos  científicos e  noticias  de  prensa,
seleccionados polo profesor e/ou os alumnos
・Lectura de fragmentos de obras
・Traballos varios.
・Textos creativos sobre temas libres: narrativa, poesía,
teatro, cómic… 
・Visita a páxinas web relacionadas con determinados
temas
・ Interpretacion de imaxes

・ Fondos
biblioteca escolar
・ Internet
・Xornais

・ Varias  veces  por
semana 
 

・ Aula 
・ Biblioteca

 ・ Informática
・ Casa

HISTORIA

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

CCSS
1ºESO

・ Lectura do libro de texto ・ Libro texto ・Varias veces por 
semana 
 

・ Aula 

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

CCSS
2ºESO/ 

・ Lectura do libro de texto
・ Uso de dicionarios, manuais…

・ Libro texto
・ Fondos
biblioteca escolar

・  Varias  veces  por
semana 
 

・ Aula 



3º ESO ・ Interpretación de obras artísticas
・  Lectura  de  artigos  científicos e  noticias  de  prensa,
seleccionados polo profesor e/ou os alumnos

・ Dicionarios

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

4º ESO ・ Lectura do libro de texto
・  Lectura  de  artigos  científicos e  noticias  de  prensa,
seleccionados polo profesor e/ou os alumnos
・ Visita a páxinas web relacionadas con determinados
temas
・ Interpretación de imaxes
・ Lectura dun xornal 

・ Libro texto
・ Fondos
biblioteca escolar
・ Internet
・ Xornais

・ Semanalmente
 

・Aula 

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

Hª do   M C
1º BAC.

・ Lectura do libro de texto
・ Lectura de fragmentos de obras
・Visita a páxinas web relacionadas con determinados
temas

・ Libro texto
・ Fondos
biblioteca escolar
・ Internet
・ Xornais

・  Varias  veces  por
semana 
・ Cada quince días
 

・ Aula 

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

HªESPAÑA

2º BAC
・ Lectura do libro de texto
・ Lectura e interpretación de textos

・ Libro texto ・ Diariamente 
 

・ Aula 

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

Hª ARTE
2º BAC

・ Lectura do libro de texto
・ Uso de efemérides, manuais…

 ・ Interpretación de obras artísticas

 ・Libro texto
・ Fondos
biblioteca escolar
・ Dicionarios,

・  Varias  veces  por
semana 
 

・ Aula 

EDUCACIÓN  FÍSICA

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

1º ESO ・  Lectura  de  artigos  científicos e  noticias  de  prensa,
seleccionados polo profesor e/ou os alumnos
・ Traballos varios.
・ Textos creativos sobre temas libres: narrativa, poesía,
teatro, cómic… 
・ Visita a páxinas web relacionadas con determinados
temas
・ Interpretación de imaxes
・ Interpretación de obras artísticas

・Internet ・ Ao longo de todo o
curso de xeito puntual 

- Aula 
- Casa

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

2ºESO - Lectura  de  artigos  científicos  e  noticias  de  prensa, - Internet - Ao  longo  de  todo  o - Aula 



seleccionados polo profesor e/ou os alumnos
- Traballos varios.
- Visita  a páxinas  web relacionadas  con determinados
temas

- Xornais curso de xeito puntual - Casa

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

3º/4º/1º
BAC

- Lectura do libro de texto
- Traballos varios.

- Libro texto
-Fondos
biblioteca escolar
- Aula virtual

- Ao  longo  de  todo  o
curso de xeito puntual 

- Aula 

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

CICLO - Lectura do libro de texto
- Lectura  de  artigos  científicos  e  noticias  de  prensa,
seleccionados polo profesor e/ou os alumnos
- Traballos varios
- Redaccións (reflexións persoais)
- Textos creativos sobre temas libres: narrativa, poesía,
teatro, cómic, xogos con trama 
- Visita  a páxinas  web relacionadas  con determinados
temas
- Interpretación  de  imaxes  :  mapas  topográficos,
meteorolóxicos, perfís…
- Uso do dicionario, manuais…
- Realización dun cartel (empresa, actividades concretas,
trípticos
- Conmemoración de efemérides: Dia das Persoas con
Discapacidade.  Día  da  Bicicleta,  Dia  do  Medio
ambiente, Día das montañas

- Libro texto
-Fondos
biblioteca escolar
- Internet
- Xornais
- Dicionarios,
-Revistas
(Oxigeno,
Equestre)

- Diariamente 
 

- Aula 
- Biblioteca
- Casa

INGLÉS

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

 
1º ESO

- Lectura do libro de texto e interpretacion
de imaxes
-  Completar  táboas  coa información dun
texto
-  Uso do diccionarios
  - Libro de lectura obrigatoria
 -  Redaccións
 -   Visita a páxinas web relacionadas con
determinados temas
- Realización dun cartel
- Busca de información nas exposicións da
biblioteca

- Libro texto
- Dicionarios
-Fondos
biblioteca
escolar/ librería
- Dicionarios
 - Internet
-Exposición/
fondos  da
biblioteca
 
 

-Varias  veces  por
semana
- Ao longo dun 
trimestre
- Cada quince días
- Ao longo de todo o
curso  de  xeito
puntual
- Semana Cultural

-Aula
- Casa
- Biblioteca
 

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

2º ESO
- Lectura do libro de texto. Realización de actividades
relacionadas  coa  información das  lecturas.  Ampliación
da información en páxinas web

- Libro texto
-Internet 
- Dicionarios

- Semanalmente - Aula 
- Biblioteca
- Casa



- Libro de lectura obrigatoria
- Libro de lectura voluntaria

- Traballos  varios:  en  grupos,  elaboración  de  carteis
sobre  un  tema  determinado,  buscando  e  resumindo
información da rede.
- Redaccións 

-Fondos
biblioteca
escolar/ librería
-Internet

- Ao longo dun 
trimestre 

- Ao  longo  de  todo  o
curso de xeito puntual

 

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

3º/4º ESO - Lectura do libro de texto
- Libro de lectura obrigatoria
- Traballos varios ( traballo da auga)
- Redaccións 
- Visita  a páxinas  web relacionadas  con determinados
temas
- Uso do dicionarios, manuais…

- Libro texto
- Internet
- Dicionarios

- Diariamente 
- Cada quince días
- Ao  longo  dun
trimestre 
- Ao  longo  de  todo  o
curso de xeito puntual 

- Aula 
- Casa

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

1º BAC. ・ Lectura do libro de texto
・  Lectura  de  artigos  científicos e  noticias  de  prensa,
seleccionados polo profesor e/ou os alumnos
・ Lectura de fragmentos de obras
・ Libro de lectura obrigatoria
・ Libro de lectura voluntaria
・ Traballos varios, pódese especificar.
・ Redaccións 
・ Textos creativos sobre temas libres: narrativa, poesía,
teatro, cómic… 
・ Completar táboas coa información dun texto
・ Visita a páxinas web relacionadas con determinados
temas
・ Interpretación de imaxes
・ Uso do dicionarios, manuais…
・ Interpretación de obras artísticas
・ Realización dun cartel
・ Lectura dun xornal 
・ Certame literario
・ Conmemoración de efemérides: Dia da Paz. Dia do
Libro…

・ Libro texto
・ Fondos
biblioteca escolar
・ Internet
・ Xornais
・ Dicionarios
・Enciclope-
dias
・ Xornais

・ Diariamente 
・ Varias  veces  por
semana 
・ Semanalmente
・ Cada quince días
・ Ao longo dun 
trimestre 
・ Ao longo de todo o
curso de xeito puntual 

・ Aula 
・ Biblioteca
・ Informática
・ Laboratorio
・ Casa

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

2ºBAC
・  Lectura  do  libro  de  texto  e  actividades  sobre  as
mesmas
・ Libro de lectura obrigatoria
・ Redaccións 
・ Traballo sobre a auga con presentación  na aula
・ Elaboración  do  CV  con  carta  de  presentación,
buscando exemplos na rede

・ Libro texto
・ Fondos
biblioteca
escolar/librería
・ Internet
・ Dicionario
・ Exames

・ Cada quince días
・ Ao longo dun 
trimestre 
・ Ao longo de todo o
curso de xeito puntual 

・ Aula 
・ Biblioteca
・ Informática
・ Laboratorio
・ Casa



・Realización de comentarios de texto de Selectividade
・Actividades “webquest” sobre un tema moi concreto
con elaboración dun resumo

selectividade

FÍSICA E QUÍMICA

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

ESO/BAC ・Lectura do libro de texto
・Lectura  de  artigos  científicos  e  noticias  de  prensa,
seleccionados polo profesor e/ou os alumnos
・Lectura de textos relacionados cos contidos tratados

・Libro texto
・ Fondos
biblioteca escolar
・ Internet
・ Revistas

・ Diariamente 
・ Ao longo de todo o
curso de xeito puntual 

・ Aula 
・Biblioteca

GREGO

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

1º BAC ・Lectura  de  artigos  científicos  e  noticias  de  prensa,
seleccionados polo profesor e/ou os alumnos
・Lectura de fragmentos de obras
・ Traballos varios relacionados coa cultura grega
・Visita a páxinas web relacionadas con determinados
temas

・ Fondos
biblioteca escolar
・ Internet

・  Varias  veces  por
semana 
 

・Aula 
・ Biblioteca
・Casa

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

2ºBAC ・  Lectura  de  artigos  científicos e  noticias  de  prensa,
seleccionados polo profesor e/ou os alumnos
・Lectura de fragmentos de obras
・Libro de lectura obrigatoria
・Traballos varios relacionados coa cultura grega
・Visita a páxinas web relacionadas con determinados
temas

・ Fondos
biblioteca escolar
・ Internet
・Dicionarios

・  Varias  veces  por
semana 
 

・ Aula 
・ Biblioteca
・ Casa

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

CUCLA
3ºESO 

・Lectura do libro de texto
・Lectura  de  artigos  científicos  e  noticias  de  prensa,
seleccionados polo profesor e/ou os alumnos
・Lectura de fragmentos de obras
・ Libro de lectura voluntaria
・Traballos varios
・Completar táboas coa información dun texto
・Visita a páxinas web relacionadas con determinados
temas

・Libro texto
・ Fondos
biblioteca escolar
・ Internet
・Xornais

・  Varias  veces  por
semana 
 

・ Aula 
・Biblioteca
・ Casa

LINGUA E LIT. GALEGA

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

1º/2º ESO ・Lectura do libro de texto
・ Lectura de fragmentos de obras

・Libro texto
・ Fondos
biblioteca escolar

・ Diariamente 
・  Varias  veces  por
semana 

・Aula 
・Biblioteca



・Libro de lectura obrigatoria
・Libro de lectura voluntaria
・Traballos varios
・Redaccións 
・ Textos creativos sobre temas libres: narrativa, poesía,
teatro, cómic… 
・Visita a páxinas web relacionadas con determinados
temas
・Interpretación de imaxes
・Uso do dicionarios, manuais…
・Lectura dun xornal 
・ Certame literario
・Conmemoración de  efemérides:  Dia da  Paz.  Dia  do
Libro…

・Internet
・ Xornais
・Dicionarios,
・Enciclope-
dias
・ Xornais

・ Semanalmente
・Cada quince días
・  Ao  longo  dun
trimestre 
・Ao longo  de  todo  o
curso de xeito puntual 

・Casa

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

3º/4º ESO ・Lectura do libro de texto
・Lectura  de  artigos  científicos  e  noticias  de  prensa,
seleccionados polo profesor e/ou os alumnos
・Lectura de fragmentos de obras
・Libro de lectura obrigatoria
・Libro de lectura voluntaria
・ Traballos varios
・Redaccións 
・Textos creativos sobre temas libres: narrativa, poesía,
teatro, cómic… 
・Visita a páxinas web relacionadas con determinados
temas
・ Uso do dicionarios, manuais…
・Certame literario
・Conmemoración de  efemérides:  Dia da  Paz.  Dia  do
Libro…

・Libro texto
・ Fondos
biblioteca escolar
・ Internet
・ Xornais
・Dicionarios,
・Enciclopedias

・Diariamente 
・  Varias  veces  por
semana 
・ Semanalmente
・Cada quince días
・ Ao  longo  dun
trimestre 
・Ao longo  de  todo  o
curso de xeito puntual 

・Aula 
・ Biblioteca
・ Casa

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

1º/2ºBAC € Lectura do libro de texto
€ Lectura  de  artigos  científicos  e  noticias  de  prensa,
seleccionados polo profesor e/ou os alumnos
€ Lectura de fragmentos de obras
€ Libro de lectura obrigatoria
€ Libro de lectura voluntaria
€ Traballos varios
€ Redaccións 
€ Textos creativos sobre temas libres: narrativa, poesía,
teatro, cómic… 
€ Visita  a  páxinas  web relacionadas  con determinados
temas
€ Interpretacion de imaxes
€ Uso do dicionarios, manuais…
€ Lectura dun xornal 
€ Certame literario
€ Conmemoración de  efemerides:  Dia  da  Paz.  Dia  do
Libro…

€ Libro texto
€Fondos
biblioteca escolar
€ Internet
€ Xornais
€ Dicionarios,
€ Enciclopedias

€ Diariamente 
€ Varias  veces  por
semana 
€ Semanalmente
€ Cada quince días
€ Ao  longo  dun
trimestre 
€ Ao  longo  de  todo  o
curso de xeito puntual 

€ Aula 
€ Biblioteca
€ Casa

ECONOMÍA

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

ECON./IA
EE-4º
ESO

・ Lectura de artigos e noticias de prensa,  seleccionados
polo profesor e/ou os alumnos
・ Visita a páxinas web relacionadas con determinados
temas

・ Xornais ・Semanalmente
 

・Aula 



・Lectura dun xornal 

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

FOL
CICLO

・ Lectura do libro de texto
・Lectura  de  artigos  científicos  e  noticias  de  prensa,
seleccionados polo profesor e/ou os alumnos
・ Uso do dicionarios, manuais…

・Libro texto
・ Xornais
・Dicionarios,

・Semanalmente
 

・ Aula 

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

ECON.  DA
EMPRESA
BAC.

・  Lectura  de  artigos  científicos e  noticias  de  prensa,
seleccionados polo profesor e/ou os alumnos
・ Visita a páxinas web relacionadas con determinados
temas

・Internet
・ Xornais

・Cada quince días
 

・ Aula 

RELIXIÓN

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

ESO/BAC ・Lectura do libro de texto
・  Lectura  de  artigos  científicos e  noticias  de  prensa,
seleccionados polo profesor e/ou os alumnos
・Lectura de fragmentos de obras
・ Libro de lectura voluntaria
・ Completar táboas coa información dun texto
・Uso do dicionarios, manuais, Biblia…

・Libro texto
・ Fondos
biblioteca escolar
・ Biblia

・ Ao longo dun 
trimestre 

・Aula 

MATEMÁTICAS

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

ESO/BAC ・Lectura do libro de texto
・Completar táboas coa información dun texto
・ Visita a páxinas web relacionadas con determinados
temas

・Libro texto
・ Internet

・Diariamente 
・Ás veces
 

・Aula 

LINGUA E LIT. CASTELÁ

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

ESO/BAC
・Lectura do libro de texto
・Lectura  de  artigos  científicos  e  noticias  de  prensa,
seleccionados polo profesor e/ou os alumnos
・Lectura de fragmentos de obras
・Libro de lectura obrigatoria
・Traballos varios.
・Redaccións 
・Textos creativos sobre temas libres: narrativa, poesía,
teatro, cómic… 
・ Completar táboas coa información dun texto
・Visita a páxinas web relacionadas con determinados
temas
・ Interpretacion de imaxes
・ Uso do dicionarios, manuais…
・Interpretacion de obras artísticas
・ Lectura dun xornal 
・ Certame literario

- Libro texto
-Fondos
biblioteca escolar
- Internet
- Xornais
- Dicionarios

- Diariamente 
 

- Aula 
- Biblioteca
- Casa



TECNOLOXÍA

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

2ª, 3ª e 4ª
ESO/1º  e
2º Bac.

- Lectura  de  artigos  científicos  e  noticias  de  prensa,
seleccionados polo profesor e/ou os alumnos
- Visita  a páxinas  web relacionadas  con determinados
temas
- Uso de manuais
- Realizacion dun cartel

- Internet
- Materiais / 
Recursos 
elaborados polo 
profesorado

- Ao longo dun 
trimestre 

- Aula 
- Informática
- Taller

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL

NIVEL/
CURSO

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO

TODOS
・  Lectura  de  artigos  científicos e  noticias  de  prensa,
seleccionados polo profesor e/ou os alumnos
・ Traballos varios.
・Visita a páxinas web relacionadas con determinados
temas
・ Interpretación de imaxes
・ Realización dun cartel

・ Fondos
biblioteca escolar
・ Internet

・ Ao longo dun 
trimestre 

・Aula de debuxo
・ Casa

Os departamentos de humanidades  propoñen os seus propios itinerarios lectores con lecturas de 
carácter obrigatorio ou optativo. Para o curso 2016-17 son as seguintes:

Departamento de Grego:
2º de bacharelato: Homero, A Ilíada

Escolma de poemas de Safo, Arquíloco e Alceo
Sófocles, Edipo rei

Cultura Clásica: escolma de mitos

Departamento de Latín:
4ºde ESO: Plauto, Menaechmi
                  Plauto, Pseudolus
1º de Bacharelato: Indro Montanelli, Historia de Roma
2º de Bacharelato: Extractos de literatura latina dentro dos temas teóricos específicos
                               Plauto, Pseudolus
                               Virxilio, A Eneida

Departamento de Lingua Galega e Literatura:

1º e 2º de ESO: 

Lectura dun clásico: este ano Castelao, Cousas pola oferta que facían Os Quinquilláns da 
adaptación da obra ao teatro e o agasallo do libro coa asistencia á representación.

3º de ESO: 



Ledicia Costas, Xulio Verne e a vida secreta das mulleres pranta. Traballo de investigación 
en equipo + charla+ entrevista á autora.

Lectura e realización dun booktriler ou vídeo divulgativo sobre unha obra de Agustín 
Fernández Paz (xa considerado como “clásico” na literatura infantil e xuvenil) escollida 
entre as obras apropiadas a esta idade: Contos por palabras, O único que queda é o amor,
Aire negro, Rapazas, Trece anos de Branca, Cartas de inverno, Amor dos quince anos 
Marilyn, O centro do labirinto, Nome de voraces sombras, Lúa do Senegal, Fantasmas de 
luz, etc.

Todo o tempo do mundo de David Pérez Iglesias. Realización dun glosario sobre a obra 
como traballo en equipo + encontro co autor e entrevista.

Núñez Singala, Comedia bífida

4º de ESO:

 Lectura dunha obra do autor conmemorado no día das letras galegas, neste caso Carlos 
Casares, O sol do verán

1º de Bacharelato: 

Xosé Miranda, Morning Star
Carlos Casares, O sol do verán
Teresa Moure, Unha primavera para Aldara

Lecturas voluntarias:
Ollos de auga de Domingo Villar. Ed. Galaxia.
A praia dos afogados de Domingo Villar. Ed. Galaxia.
Resistencia de Rosa Aneiros. Ed. Xerais.
Circe ou o pracer do azul de Begoña Caamaño. Ed. Galaxia.
Non hai noite tan longa de Agustín Fernández Paz. Ed. Xerais.
Xuntos e máis nada de Anna Gavalda. Ed. Galaxia.
Laura no deserto de Antón Riveiro Coello.
A esmorga de Eduardo Blanco Amor.
A viaxe de Gagarin de Agustín Fernández Paz. Ed. Xerais.
Unha primavera para Aldara de Teresa Moure.

2º de Bacharelato:

 Manolo Rivas, O lapis do carpinteiro
 Manuel Antonio, De catro a catro 
Carlos Casares, a escoller entre varios títulos:  O sol do verán, Ilustrísima, Vento ferido, Os 
mortos daquel verán

Lecturas voluntarias:

Narrativa:
Resistencia de Rosa Aneiros
O club da calceta de María Reimóndez
Purga de Sofi Oksanen
Trece badaladas de Suso de Toro
As rulas de Bakunin de Riveiro Coello
A esfinxe de Amaranto de Riveiro Coello
Laura no deserto de Riveiro Coello



A veiga é un como un tempo disitInto de Eva Moreda
O vixía no centeo de Salinger
Morgana en Esmelle de Begoña Caamaño
Marcas de nacemento de Nancy Huston
Morgana en Esmelle de Begoña Caamaño
Camiños de auga de Núñez Singala

Poesía

(cando son obras curtas, deberán lerse 2)
Moda galega de María Reimóndez
Moda galega reload de María Reimóndez
Setembro de Marta Dacosta
Raíz na fenda de Berta Dávila

Clásicos

Fóra dos que se lerán na 2ª Avaliación:
Arraianos de Méndez Ferrín
O crepúsculo e as formigas de Méndez Ferrín
A esmorga de Blanco Amor
Os arquivos do trasno de Rafel Dieste
Os camiños da vida de Otero Pedrayo
Merlín e familia de Cunqueiro
O incerto señor don Hamlet de Cunqueiro (teatro)
Longa noite de pedra de Celso Emilio Ferreiro

Ademais, poderánse ler libros dos voluntarios do curso pasado . Tamén libros en portugués 
dispoñibles na biblioteca. 

Departamento de Lingua castelá e literatura:

1º de ESO:

Más allá de las tres dunas de Susana Fernández Gabaldón
Esto es Troya de Francisco López Salamanca
Escolma de poesía realizada polas profesoras.

2º de ESO:

Nunca seré tu héroe de María Menéndez-Ponte
Donde esté mi corazón de Jordi Sierra i Fabra
Mitos griegos,  de M. Angelidou, editorial Vicens Vives
La ratonera de Agatha Christie

3º de ESO:

Finis Mundi  de Laura Gallego
Metamorfosis de Ovidio, adaptación de la editorial Vicens Vives
El último curso, de Luis Matilla
Antoloxía poética de romances

4º de ESO:

Réquiem por un campesino español de Ramón J. Sénder
La casa de Bernarda Alba de F. García Lorca
Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer



1º de bacharelato:

Balzac y la joven costurera china de Dai Sijie
Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique
El lazarillo de Tormes
Unha comedia do barroco por determinar

2º de bacharelato:

A inicio de curso so se propón como lectura obrigatoria Campos de Castilla  de Antonio 
Machado en espera da resolución que se tome con respecto á revalida que terán que 
realizar os alumnos e alumnas cando remate o curso.

Departamento de Xeografía e Historia:

4º de ESO: propostas de lecturas de cómics relacionados coa materia:

El arte de volar de Altarriba
Los cursos del azar de Paco Roca
No pasarán  de Vittorio Giardino
Malos tempos de Carlos Giménez

Departamentos de Linguas estranxeiras:

□ 9. Actividades programadas e temporizadas:
● Proxectos documentais integrados: programas de formación de usuarios, campañas de 

lectura.

En canto á formación de usuarios elaborouse un calendario  que, coincidindo co horario de titoría
nos  distintos  grupos,  permita  aos  integrantes  do  equipo  de  biblioteca  impartir  esta  actividade.
Traballarase de xeito máis minucioso en 1º ESO - neste nivel dúas horas traballaranse en titorías  e o
resto da información recibirana a través das distintas materias impartidas -  coa finalidade de sentar
as bases para os cursos vindeiros e deste xeito só ter que realizar un repaso do funcionamento da
biblioteca no resto dos niveis. 

Isto permitirá ao alumnado aprender como atopar un libro na biblioteca e tamén  coñecer o seu
horario, o nome da mascota, o xeito de ordenar os libros (CDU), consultar o Meiga desde a casa para
saber se no centro existe o libro que están buscando, coñecer o blog da biblioteca etikeles e toda a
información á que pode acceder a través del, por exemplo a sección Aprender a aprender que inclúe
distintas ferramentas, unha delas Con brillo de cometa elaborada polos distintos departamentos do
centro para mellorar a formación documental, principalmente no eido dixital, a través da astronomía.
Outra é a de  Aprender a estudar que dá consellos moi útiles para que o alumno poida sacar maior
proveito ao tempo adicado ao estudo.

A aula virtual do centro tamén se usará para axudar o alumnado no seu proceso de aprendizaxe e alí
pode atopar ferramentas como  Ferramentas de aprendizaxe e comunicación que lles axudarán  a
preparar traballos escritos, esquemas e exposicións orais.



A finalidade da formación de usuarios é que saiban moverse dentro da biblioteca e usar todos os
recursos que esta lles ofrece, mellorando así  a súa competencia dixital  e documental.  Trabállase
moito con actividades concretas que lles ensinen a atopar libros na biblioteca. Isto será moi útil para
o alumnado durante o tempo  que estea neste centro e tamén para o posterior uso que poida facer
de calquera biblioteca.

Con respecto ás  campañas de lectura realízanse distintas actividades co obxectivo de crear novos
lectores e fidelizar os xa existentes. Entre elas están  os clubs de lectura, as guías de lectura, as
contadas…

No centro hai dous Clubs de lectura, denominados “Os benxamíns”  integrado por alumnado de 1º,
2º e 3º de ESO e “Os maiores” con alumnado de 4º ESO, 1º e 2º de Bac. Xeralmente esta actividade
consiste  en  quedar  co  alumnado  un  luns  de  cada  mes  ao  mediodía  na  biblioteca  para  falar  e
intercambiar impresións  sobre un libro que previamente se leu; pero,  tamén ver algunha película,
organizar  unha charla ou un obradoiro  co autor dalgunha obra, facer sesións de recitado ou de
lectura dramatizada e mesmo ir de viaxe e disfrutar dun roteiro literario. Cada fin de curso vénse
facendo unha viaxe a distintos lugares de Portugal xunto cos Clubs de lectura do IES Aquis Celenis de
Caldas de Reis , visítanse bibliotecas, famosas librarías, ao tempo que se establecen fortes lazos de
amizade entre os dous centros.

Outra actividade son as guías de lectura coordinadas polo noso IES e que contan coa colaboración de
gran parte dos centros educativos, que imparten ensinanzas de infantil e primaria do concello, e da
Biblioteca  Municipal.  Cada  un  aporta   dez  títulos  de  lecturas,  música,  películas,  cómics,  álbum
ilustrado… axeitados ás idades do seu alumnado. Cada título vén acompañado dunha breve reseña
que  ten  como  finalidade  atraer  ao  futuro  lector.  Desde  a  Biblioteca  do  centro  coordínanse,
elabóranse e distribúense as guías. Cóntase coa colaboración do Departamento de plástica que se
encarga do deseño e da súa montaxe .

As contadas realízanse para o alumnado de infantil e primaria dos centros que colaboran na guía de
lectura. Un grupo de alumnos que cursan a materia de  Artes escénicas preparan  unha adaptación
de varios  contos  que despois  escenifica  na  sala  Perseveira  ante  os  máis  pequenos no  mes  de
novembro.

● Actividades puntuais: obradoiros, exposicións, concursos, encontros con autores e 
celebracións.

Os  obradoiros son moi variados e adáptanse ao tema interdisciplinar que se traballe no centro ao
longo do curso. Fixéronse  obradoiros de maquillaxe , poesía, de xogos populares… Ao longo deste
curso tamén se realizarán obradoiros que estean relacionados co tema interdisciplinar tratado este
ano “ a auga “.

As  exposicións.  Sácanse  dos  andeis  da  biblioteca  os  fondos que hai  sobre o  escritor,  o  xénero
literario, o tema  ou grupo xeracional que se vai tratar. Búscase información relacionada co material
exposto e elabórase unha unidade didáctica que se traballará nas titorías ou nas clase de lingua co
alumnado.  Este curso comezamos con dúas exposicións , unha sobre Agustín Fernández Paz como
homenaxe á súa traxectoria literaria tras o seu recente falecemento e outra para conmemorar o
centenario  dos feitos acontecidos en Cans (Nebra) o 12 de outubro de 1916. 

Concursos.  Aprovéitanse  distintas datas (o Samaín, o Día da Muller, o Día das Letras Galegas, o



aniversario do centro…) para convocar certames literarios e animar o alumnado a que se exprese
elaborando distintos tipos de textos. Unhas veces propónselles crear poesías, outras microrrelatos,
contos, relatos de medo…

Encontros con autores. Tras a lectura dalgúns libros, concértase unha charla co escritor que lles fala
da súa obra e lles conta curiosidades da súa vida. Elabóranse  entrevistas que son gravadas polo
alumnado da materia de audiovisual . Son moitos os que xa pasaron polo noso centro, entre eles
Domingo Villar, Ledicia Costas, Carlos Negro, Héctor Carré, Teresa Moure, Xúlio Lago, María Barcala…
Este curso , para conmemorar o centenario das motes de Cans, visitará o centro e impartirá unha
charla  Manuel Mariño del  Río,  autor do libro  Os tráxicos  sucesos en Cans (Nebra) 1916.  Ledicia
Costas falaralles do seu libro Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta, Adela Dávila realizará
un obradoiro co alumnado sobre o pel das mulleres na historia centrándose na figura da pintora
galega Maruxa Mallo...

Celebracións.  Son  numerosas  as  celebracións  que  cada  ano  se  marcan  no  calendario  escolar.
Algunhas delas están sempre presentes no noso centro como o Día da Muller e o Día das Letras
Galegas.  Tamén  celebramos  outras  datas,  que  varían  cada  ano,  como  o  Samaín,  o  Día  de  San
Valentín, o Día do Libro, a  Semana da prensa... Ao longo de unha semana  do mes de abril está
establecido  que   se  celebre  a  Semana  Cultural,  onde  se  concentran  unha  gran  cantidade  de
actividades para  todo o alumnado organizadas polos  distintos  departamentos  (saídas  didácticas,
charlas, exposición, actuacións musicais, teatrais… relacionados co tema interdisciplinar tratado ao
longo do curso escolar). 

● Recursos e materiais

Os recursos e materiais empregados para levar a cabo as actividades da biblioteca son múltiples e
variados. 

Dentro da biblioteca, ademais dos estantes fixos nos que están colocados os fondos dos que se
dispón, cóntase con varios estantes móbiles. Un no que se expoñen as lecturas obrigatorias, outro
para dar a coñecer as novidades que van saíndo ao mercado e se van incorporando aos fondos e
outro no que se colocan as publicacións periódicas ás que distintos departamentos están subscritos.

No exterior, empréganse os taboleiros que hai nas paredes dos corredores próximos á biblioteca
como soporte das exposicións que se organizan ao longo do curso, para conmemorar determinadas
datas, homenaxear algunha figura destacada, colaborar coas proxectos interdisciplinares... Para este
fin tamén se conta con paneis , mesas e estantes móbiles e mesmo se aproveitan as planchas do
teito.  

□ 10. Ler en familia. Actividades para a implicación das familias
As familias poderían axudar aos seus fillos a través do fomento dos hábitos lectores, de constituírse
en exemplo vivo e modelo a seguir, de frecuentar bibliotecas acompañados dos seus fillos, de lerlles
e contarlles contos desde moi pequenos, favorecendo un espazo e un tempo para a lectura en familia
e/ou individual, regalando libros... Por iso se busca a súa implicación, procurando a colaboración da
ANPA como o xeito máis directo de achegarse aos pais.

Explícaselles que se está facendo, con que fin, como se leva acabo e cal pode ser a súa colaboración



en casa. Ademais amósanselles as vantaxes que reporta o hábito lector aos seus fillos/as, cales son
os tipos de lectura máis recomendados para cada idade,  que accións facilitan o achegamento á
lectura,  cales  producen o  rexeitamento,  que actividades  fomentan  o goce...  Facerlles  ver  que é
importante que os seus fillos e fillas lean porque a lectura é unha fonte de coñecemento, diversión,
creatividade,  cultiva  e  reforza  a  capacidade  intelectual,  favorece  a  expresión  oral  e  escrita,
desenvolve o espírito crítico, prepara para afrontar a vida, estimula a reflexión, favorece a tolerancia,
o  respecto  e  a  comprensión  cara  ao  que  é  diferente,  favorece  a  estruturación  do  pensamento,
desenvolve emocións, amplía o mundo interior e transmite valores.

Na selección dos libros para a idade que nos ocupa, comprendida entre 12 e 18 anos, seguiranse
criterios de tipo pedagóxico, psicolóxico e lúdico. Pero sempre se deberá ter en conta os gustos dos
mozos  para  podelos  enganchar  á  lectura.  Desde  a  biblioteca,  e  no  apartado  de  formación  de
usuarios,  oriéntase  ás  familias  de  cales  son  as  lecturas  máis  indicadas  para  cada  nivel.  Outras
actividades que os pais e nais poden desenvolver en casa cos seus fillos serán: acompañar aos mozos
á librería a elixir os libros, regalarlles un de cando en vez, sacar en préstamo algún libro da biblioteca
pública, interesarse polo que están lendo sen darlle un ton inquisitorial ás súas preguntas, pedir que
lles lean en voz alta, propiciar un tempo e un espazo cómodo, non castigalo coa lectura, non poñelos
ante a disxuntiva de elixir entre a lectura e outra forma de lecer, motivalos para que formen a súa
propia biblioteca, conferir valor a calquera tipo de libro…

Para   poñer  en  práctica  todo  isto  facilítaselles  ás  familias  a  chamada  Mochila  viaxeira  na  que
incluímos lecturas variadas  ademais de cine e  música.  O centro dispón de seis  mochilas que se
reparten entre o alumnado de 1º ESO e durante 15 días poden tela na súa casa para ler,  ver e
escoitar en familia.  

□ 11. Seguimento e avaliación
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Para a avaliación deste plan terase en conta o grao de cumprimento dos seguintes aspectos: 

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

 FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

Para a avaliación do plan teranse en conta: 

● Rexistro de datos realizado polo profesorado. 
● Enquisas ao profesorado para avaliar o plan. 
● Enquisas ao alumnado para recadar información sobre a súa participación, opinións, 
suxestións…



●

PLAN XERAL DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE

INTRODUCIÓN
A diversidade, é unha realidade social, e, polo tanto, unha realidade en cada centro 
educativo; realidade derivada da singularidade biolóxica, psicolóxica, social e cultural de 
cada alumna e cada alumno, da singularidade de cada familia e de cada unha das 
profesoras e dos profesores, tamén das particularidades de cada centro e de cada 
comunidade educativa no seu conxunto. E a resposta educativa a esa diversidade debe 
concretarse en cada un dos proxectos educativos, en cada unha das ensinanzas, na 
coordinación docente, na personalización da educación de cada unha das alumnas e 
alumnos, nos recursos e medidas educativas, nos compromisos familiares e sociais e en 
todo o que contribúa ao máximo desenvolvemento persoal e social do alumnado e á súa 
preparación para convivir e participar, de forma autónoma, nunha sociedade democrática. 
Concíbese a atención educativa á diversidade como o conxunto de medidas e accións 
deseñadas coa finalidade de adecuar a resposta educativa ás diferentes características, 
potencialidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses e situacións 
sociais e culturais de todo o alumnado. Estas medidas e accións implican a toda a 
comunidade educativa e deben concretarse en propostas curriculares e organizativas que 
teñan en conta a pluralidade de todas e cada unha das alumnas e alumnos. 
O obxectivo educativo de conseguir que todas as persoas acaden o máximo 
desenvolvemento persoal e social posible require que se lles facilite unha educación 
adaptada ás súas singularidades, que se lles garanta unha igualdade efectiva de 
oportunidades e que se lles ofrezan os recursos necesarios, tanto ao alumnado que o 
precise como aos centros en que se escolariza. E sendo isto necesario para a totalidade do 
alumnado, máis nos casos daquel que presenta necesidades educativas especiais, 
dificultades específicas de aprendizaxe, altas capacidades intelectuais, incorporación tardía 
ao sistema educativo ou unhas condicións persoais ou de historia escolar moi 
desfavorables. A atención deste alumnado, considerado con necesidade específica de apoio
educativo na Lei orgánica 2/2006, de educación, deberá axustarse, entre outros, aos 
principios de normalización de servizos, de flexibilidade na resposta educativa, de 
prevención e de atención personalizada. 

En consecuencia, ningunha circunstancia persoal ou social pode ser motivo de 
discriminación á hora de organizar a atención educativa do alumnado, polo que os centros 
educativos deberán ofrecer unha resposta que compense as diferenzas individuais de todas
as alumnas e alumnos, no marco dos principios de normalización e inclusión e desde a 
consideración da diversidade como un elemento enriquecedor para o conxunto da 
sociedade. 
Nas conclusións do Consello da Unión Europea do 12 de maio de 2009 acórdase, entre 
outras cousas, que a cooperación europea no ámbito da educación e da formación ata 2020
se deberá situar nun marco que recolla os seguintes catro obxectivos estratéxicos: 
a) Facer realidade a aprendizaxe permanente e a mobilidade dos educandos. 
b) Mellorar a calidade e a eficacia da educación e da formación. 
c) Promover a equidade, a cohesión social e a cidadanía activa.
d) Incrementar a creatividade e a innovación, incluído o espírito empresarial, en todos os 
niveis da educación e da formación.

Neste plan recóllense as propostas relativas á atención á diversidade, tendo en conta o 



Decreto 229/2011, do 7 de decembro, regula a atención á diversidade do alumnado dos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia .
Preténdese atender a unha maior heteroxeneidade de capacidades, motivacións e 
intereses, ou o que é o mesmo, dar unha resposta educativa persoal e adaptada a cada un 
dos alumnos que se escolarizan nos diferentes grupos.. Dende o Departamento de 
Orientación tratarase de proporcionar un asesoramento directo ó profesorado para o 
desenvolvemento das correspondentes medidas de atención á diversidade e das estratexias
a empregar.

1.- DEFINICIÓN DE ACCIÓNS PRIORITARIAS: LIÑAS DE ACTUACIÓN

As accións prioritarias  enmárcanse nos seguintes ámbitos:

1.1. Actuacións respecto ao profesorado
- Asesoramento ao profesorado que o demande en cantas tarefas educativas e de 
seguimento do proceso de ensinanza / aprendizaxe se formulen, para dar resposta a 
diversidade desde a programación da aula.
- Atención aos departamentos sobre as medidas de atención á diversidade.
- Asesoramento e facilitación de instrumentos e materiais necesarios ás profesoras de
Pedagoxía Terapéutica e ao profesorado implicado na elaboración de Adaptacións 
Curriculares, Reforzo Educativo dos alumnos con NEE., na elaboración e implementación 
dun PMAR de 3º de ESO.
- Coordinación do profesorado de apoio e o da aula ordinaria nas materias que os 
alumnos precisen dunha atención individualizada. 
 
1.2. Actuacións respecto aos alumnos.
- Realizar avaliacións psicopedagóxicas para a identificación de necesidades 
educativas específicas do alumnado.
- Elaboración ou actualización dos informes para aqueles alumnos que se lle detecten
n.e.e. 
- Seguimento do proceso educativo do alumnado con dificultades de aprendizaxe ou 
de incorporación tardía ao sistema educativo español.
- Revisión  ou modificación das medidas de atención á diversidade adoptadas en 
colaboración coa profesora de PT, titores e profesores do grupo.

1.3. Actuacións respecto aos pais/nais
- Orientacións sobre pautas educativas, saídas académicas e  transición ao mundo 
laboral dirixidas aos pais dos alumnos con necesidades educativas especiais.
- Implicar aos pais en actividades de reforzo e apoio educativo.

1.4.  Actuacións respecto aos centros

- Asesorar e ofrecer recursos á comunidade educativa, que favorezan a posta en 
práctica de medidas organizativas e curriculares de atención á diversidade que 
precise o alumnado.

- Asesorar sobre as medidas de atención á diversidade
- Asesorar e elaborar no ámbito da competencia do Departamento de orientación 

os documentos que integran o proxecto educativo.  

 1.5. Actuacións respecto a outros organismos

- Colaboración cos orientadores dos centros de procedencia do alumnado para 



obter os datos necesarios para abordar o proceso de ensinanza-aprendizaxe.
- Contacto e colaboración sobre este tema co Equipo de Orientación Específico 

provincial e cos outros Departamentos de Orientación da zona.
- Contacto cos outros servicios ou profesionais: especialistas en Medicina, Cruz 

Vermella, Equipo de Prevención de Drogodependencias, oficina de información 
xuvenil, educadora familiar, Asociación de pais e nais de alumnos con 
discapacidade (Misela), co sistema universitario galego…

2.- OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

2.1. Obxectivos xerais
- Optimizar os procesos de Ensinanza-
Aprendizaxe.
- Proporcionar ó alumnado estratexias de 
aprendizaxe para que poida aprender por se so.
- Evitar na medida do posible fenómenos 
indesexables como os de abandono, fracaso e inadaptación escolar.
- Previr as dificultades de aprendizaxe e 
asistilas cando se dean.
- Axustar a resposta educativa ás 
necesidades particulares dos alumnos mediante as oportunas adaptacións curriculares. 

2. 2. – Obxectivos específicos
- Adoptar medidas organizativas sobre 
formas de agrupamento de alumnos.
- Organizar espazos e tempos que faciliten á
atención á diversidade.
- Pór en marcha medidas de prevención 
encamiñadas a crear un clima de relacións harmoniosas na aula.
- Detectar problemas de aprendizaxe e pór 
en marcha medidas de reforzo.
- Fixar criterios para atender e dar resposta 
á heteroxeneidade de capacidades, intereses e motivacións do alumno, dende o currículo 
ordinario a través de medidas ordinarias, reforzos, grupos específicos (cara o ano que ven) 
e recuperación.
- Establecer medidas de corrección 
adecuadas para os alumnos con necesidades educativas especiais recorrendo á adaptación
curricular significativa.
- Seguir puntualmente a evolución 
académica e persoal do alumnado.
- Establecer contactos e vías de 
colaboración con diferentes entidades ou especialistas que poidan axudarnos ó 
desenvolvemento de programas ou actuacións concretas encamiñadas a unha mellor 
formación persoal e académica do alumnado.
- Colaborar cos titores na elaboración do 
informe individualizado.
- Avaliación conxunta co profesorado do 
desenvolvemento de programas e de medidas adoptadas ó longo do curso.



3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE
A atención á diversidade é recoñecida como un dos eixes fundamentais do novo 

plantexamento educativo. Ten unha clara incidencia nas respostas elaboradas a través dos 
distintos niveis de concreción curricular no centro: Programación xeral anual, Programación 
de Aula, e dentro de esta un último nivel de concreción, as Adaptacións Curriculares, que 
son comúns a tódolos tramos educativos.:

Neste centro á atención á diversidade concrétase nos seguintes ámbitos:
Medidas preventivas: dirixidas ó contexto xeral da comunidade educativa no seu 

conxunto para que o seu funcionamento sexa positivo.

● Optatividade: como vía de atención á heteroxeneidade de alumnos permitindo 
escoller entre diferentes alternativas que mellor responden as súas capacidades, 
necesidades, intereses e motivacións. Ó departamento de orientación ofrecerá 
asesoramento e axuda necesaria  na toma de decisións a través do Plan de Acción 
Titorial e Plan de Orientación Académico-Profesional, aos que será necesario remitirse 
para afrontar estes aspectos.

● Titoría: actividade inherente á función do profesor (individual e /ou colectiva) que 
pretende facilita-la integración persoal dos procesos de aprendizaxe do alumno partindo 
do seu coñecemento dentro do  grupo (na avaliación inicial)  e das dificultades, 
necesidades e posibilidades de intervención detectadas no mesmo, servíndose para isto
dos materiais, información, e asesoramento que poida aporta-lo departamento de 
orientación. En función das necesidades do grupo-clase, deseñaranse e 
implementaránse programas específicos (Habilidades Sociais,Toma de Decisións, 
Técnicas de Estudo, Dinámica de Grupos, Aprendizaxe Cooperativo, etc.). Estas 
actividades desenvolveranse de xeito coordinado e sistemático polos profesores do 
centro en xeral e polos titores en particular, con respecto á orientación dos seus 
alumnos, e formarán unha unidade perfectamente integrada no proxecto curricular da 
etapa correspondente.

● Orientación: insértase na actividade educativa como un proceso de axuda e 
asesoramento que pretende satisface-las necesidades que poidan derivarse dos seus 
planos específicos de actuación: Plan de Apoio ós Procesos de Ensino-Aprendizaxe, 
Plan de Acción Titorial e Plan de Orientación Académico-Profesional. A súa 
implementación levarase a cabo a través de Programas. Así mesmo o departamento de 
orientación terá como principal obxectivo dinamizar a acción de todo o centro educativo 
para favorecer a integración de alumnos con N.E.E., tanto permanentes como 
transitorias, previndo a aparición destas como consecuencia dun plantexamento 
pedagóxico inadecuado.

● A propia programación: na que se priorizan, se organizan e secuencian núcleos de 
contidos, obxectivos e se establecen criterios de avaliación en función das 
características psicoevolutivas dos alumnos, do contexto de aprendizaxe, da estructura 
da propia materia que se vai a impartir..., concretando a proposta curricular ó contexto 
mais específico de intervención.

● Metodoloxía: o establecemento de metodoloxías e niveis da axuda diversos no 
grupo proporciona experiencias igualmente enriquecedoras e facilitadoras de 
aprendizaxes significativas e cooperativas. A organización dos grupos e das actividades 
(alternativas ou complementarias) graduadas, variadas e funcionais; a organización e 
secuenciación dos contidos en función dos ritmos de aprendizaxe; a provisión de 
recursos, tempos e espacios axeitados; a facilitación de métodos de estudio e de 
traballo; a coordinación cos profesionais doutras áreas...; son estratexias metodolóxicas 



de carácter preventivo susceptibles de ser aplicadas na labor educativa ordinaria con 
todo o grupo.

● Avaliación Inicial: permite previr e detectar problemas nas distintas variables que 
interveñen no proceso de aprendizaxe do alumno: competencia curricular, estilo de 
aprendizaxe, características persoais ou circunstancias escolares, sociais ou familiares 
que poidan incidir no desenvolvemento escolar e que permitan establecer medidas de 
intervención oportunas. Cando a información dispoñible sobre etapas educativas 
anteriores non sexa suficiente, será necesario aplicar (fundamentalmente a través de 
actividades na titoría) instrumentos de recollida de información que poden ser facilitados
dende o departamento de orientación, sobre aspectos persoais, familiares, 
motivacionales, intereses, habilidades, datos académicos..., dos alumnos que se 
escolarizan por primeira vez no centro. Tamén poderá recoller información o titor a 
través da entrevista coa familia e dos informes do alumno solicitados ó centro de 
procedencia a través da Dirección. Así mesmo, os Departamentos Didácticos elaborarán
e aplicarán instrumentos de avaliación que determinen a competencia curricular dos 
alumnos nas distintas áreas, coa fin de adapta-las Programacións Curriculares.

Medidas ordinarias:

● Reforzo Educativo (R.E ): Orden do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as 
adaptacións do currículum nas ensinanzas de réxime xeral (D.O.G. 7/11/95).

 O reforzo educativo constitúe a principal medida de atención á diversidade, 
posto que da resposta á mesma a través do currículo ordinario, ofrecendo unha ensinanza 
adaptada a cada alumno. Supón, na labor docente, asimilar diferencias no interior do grupo-
clase como algo inherente á labor pedagóxica e require a avaliación individualizada dos 
alumnos. Partindo da situación inicial de cada un fixaranse metas, procedendo 
posteriormente a establecer axustes que non afectan a elementos prescritivos do currículo 
(obxectivos, contidos e criterios de  avaliación).

 No reforzo educativo pódense aplicar distintas estratexias susceptibles de verificación 
segundo as circunstancias:

a) Establecer metodoloxías e niveis de axuda diversos.
b) Propor actividades de aprendizaxe variadas, graduadas e funcionais.
c) Prever adaptacións no material didáctico.
d) Plantexar formas de avaliación axeitadas.
e) Acelerar ou decelera-lo ritmo de introducción de contidos.
f) Organizar e secuencializar contidos de forma distinta.
g) Priorizar núcleos de contidos,  afondar e ampliar.
h) Organizar e agrupar favorecendo a consecución de obxectivos e contidos distintos a 

través de tarefas que propicien a interacción...

Características principais das medidas de reforzo educativo:

▪ Afecta a elementos non prescriptivos do currículo: Metodoloxía (cando e como 
ensinar e avaliar), secuencia de contidos, actividades de ensino-aprendizaxe e de 
avaliación, organización da aula, agrupamentos,...

▪ Non necesita autorización para ser levado a cabo

▪ Elaborado polo profesor/a de área, co coñecemento do titor/a. Este comunicarallo ó 
Equipo  Directivo e á familia do alumno.



▪ Desenvolveranse no contexto escolar ordinario, polo profesor de área, coa posible 
colaboración de outros profesionais.

▪ Reflectirase no expediente académico do alumno, farase constar no informe ás 
familias, non constará no libro de escolaridade.

▪ A constancia do reforzo e a súa utilidade, será requisito para a participación do 
alumno nun PMAR.

Outras medidas de reforzo e organizativas:

▪ Reforzos nas áreas instrumentais básicas para os alumnos exentos de francés en 1º
e 2º de ESO, segundo as instruccións da CIRCULAR 8/2009 da Dirección Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan 
algunhas medidas de atención á diversidade para o alumnado de Educación 
Secundaria Obrigatoria.

▪ Implementación dun PMAR en 3º de ESO.
▪ Seguir as pautas educativas que se establecen no protocolo de TDAH elaborado 

pola Consellería de educación e os Servizos de Sanidade.
▪ Escolarización combinada entre a aula específica de educación especial e  a aula 

ordinaria, seguindo medidas extraordinarias de atención á diversidade nalgunhas 
áreas (ACS)

▪ Reforzo educativo fóra da aula ordinaria por parte da profesora de Pedagoxía 
terapéutica, nas áreas de Matemáticas, Lingua castelá e Literatura, .Lingua galega e
Literatura.  Atenderanse dende a aula de PT as necesidades específicas de apoio 
educativo que presentan os alumnos e as alumnas proporcionándolle unhas 
aprendizaxes significativas e funcionais que lles permitan o seu desenvolvemento na
vida diaria e lles posibiliten unha maior autonomía persoal. Polo que se levarán a 
cabo estratexias encamiñadas a mellorar a interacción e integración social e escolar 
destes alumnos, posibilitando a súa participación activa nas diversas actividades 
escolares e compartindo situacións comúns de traballo cos seus compañeiros de 
clase.

▪  Reforzo de audición e linguaxe por parte da profesora de AL aos alumnos da aula 
específica e alumnos que precisen deste apoio.

▪ Desdobres en 1º de ESO nas materias de Matemáticas, Lingua castelá e Literatura e
Inglés. O grupo divídese en dous subgrupos en Mat. Esas clases son impartidas por 
profesores diferentes, mentres que nas outras dúas  materias é o mesmo docente 
nos dous subgrupos. Nunha sesión de Lingua castelá e Literatura mantense o grupo 
todo xunto pola diferencia de horas lectivas entre esa materia e o inglés.

▪ Agrupamento do alumno con necesidades específicas de apoio no mesmo subgrupo
de 1º ,cara  facilitar a coordinación entre o profesorado da mateira e o profesorado 
de apoio  e a maior integración destas alumnas na aula ordinaria.

Medidas Extraordinarias:

Adaptacións Curriculares (ACS): Orde  do 6 de outubro de 1995,  pola que   se   regulan as  
adaptacións  do  currículum  nas    ensinanzas   de  réxime xeral (D.O.G.7/11/95).

    Partindo do concepto de adaptación como “axuste  ou   modificación  na  oferta educativa
común para  dar  resposta  axeitada ás  necesidades  educativas especiais dos alumnos” 



debemos chegar a unha formulación precisa da mesma a través  dun proceso de 
elaboración  a través dos seguintes pasos: 

1. Avaliación diagnóstica do alumno no contexto do proceso de ensinanza-
aprendizaxe:

Aspectos do seu desenvolvemento: biolóxicos, intelectuais, motrices, lingüísticos, 
emocionais e de inserción social. O Departamento de Orientación (ou se é o caso o Equipo 
de Orientación Específico correspondente), fará esta avaliación, previa demanda do  
profesor-titor, oído  o Xefe de  Estudios e previa  autorización dos pais-titores do alumno.

Nivel de competencia curricular, estilos de aprendizaxe e motivación para aprender; estes 
aspectos referidos ás áreas en que experimente  maiores dificultades. Esta avaliación 
correrá a cargo do profesor-titor, e no seu caso, en colaboración co Departamento de 
Orientación, á vista do Proxecto Curricular.  

2.Información relativa ó entorno escolar e socio-familiar do alumno,            considerando
que algunha variable destes contextos poida estar minguando, compensando ou 
intensificando as súas dificultades.      

                                                                                        
3. Formulación das necesidades educativas especiais, en función dos resultados 
obtidos mediante as probas anteriores.  O centro deberá realizar unha reunión 
coordinada polo xefe de estudios á que asistirán o titor, os profesores que imparten as 
áreas ou materias que se consideran obxecto de adaptación curricular e os profesionais 
que participaron na avaliación  diagnóstica.  Nesta reunión decidirase a pertinencia da 
adaptación curricular, unha vez formuladas as necesidades educativas especiais e 
esgotadas tódalas vías ordinarias, e explicitarase o axuste da resposta educativa, 
centrada no alumno e/ou no contexto, así como os elementos do currículum que, se é o 
caso deberán ser modificados.

4. Elaborarase a adaptación do currículum de referencia nas áreas ou materias 
acordadas. O director remitirá a proposta de A.C.S. á  Inspección  Educativa,  que 
emitirá  un informe.

5. Seguimento. As adaptacións deben ser documentos susceptibles de revisión e 
modificación en función das avaliacións realizadas do alumno e do contexto escolar 
(práctica docente). Farase un seguimento continuo do grao de consecución e eficacia da
resposta ás súas necesidades: obxectivos, grao de coherencia e eficiencia da 
adaptación curricular, modalidades de apoio, decisión de promoción, etc.

6.Avaliación. A promoción de curso do alumno farase segundo os criterios de avaliación 
da Adaptación  Curricular  Significativa..  

Criterios básicos para a elaboración da Adaptación Curricular:

1.Que se adoptasen as medidas necesarias de atención, apoio  e  reforzo polo Equipo 
Docente.

2.Que se adoptasen tódalas medidas ordinarias e extraordinarias de atención, apoio e 
reforzo por parte do Equipo Docente en colaboración co Departamento de Orientación, 
entre elas repeticións de cursos.

3.Que o Equipo Docente e o Departamento de Orientación consideren necesaria a 



elaboración dunha Adaptación Curricular, recollida no Documento de Adaptación 
Curricular que oriente e guíe o proceso de ensino-aprendizaxe. Neste documento 
reflectiranse os datos da avaliación diagnóstica do alumno e consignarase información 
relativa a : datos persoais, físicos e de saúde e psicosociais mais relevantes do alumno, 
datos do contorno socio-familiar e escolar, datos pedagóxicos e profesionais 
participantes.

4.Que o desfase madurativo e/ou curricular entre o alumno e o seu grupo-clase sexa 
moi significativo.

Características principais das Adaptación Curriculares:
▪ Afectan a elementos prescriptivos do currículo (obxectivos, contidos e criterios de 
avaliación) para atender as necesidades educativas dun alumno motivadas tanto por 
déficit de calquera índole como por cualidades excepcionais.
▪ O currículo de referencia será o curso no que está matriculado o alumno e o 
currículo adaptado será o que lle corresponde pola súa competencia curricular. É dicir, 
un alumno de 1º de ESO que necesite unha ACS,  cun nivel de competencia curricular 
de 5º de Primaria, trasladarase ese curriculum de 5º ás distintas materias que 
configuran 1º de ESO. En definitiva, as áreas curriculares serán as de 1º de ESO  pero o
currículo pode ser modificado, introducindo obxectivos, contidos, estándares, etc., de 
ser necesario de cursos inferiores de educación primaria. Tamén poden ser reducidos, 
suprimidos, completados ou ampliados
▪ Levaranse a cabo no contexto educativo ordinario, agás en casos excepcionais.
▪ Precisarán a autorización da Inspección Educativa correspondente.
▪ O deseño e desenvolvemento será responsabilidade do profesor de área, coa 
colaboración do Departamento Didáctico, o responsable da orientación educativa no 
centro ou do equipos externos, e, se é o caso, de calquera outro profesional que 
participe na atención ó alumno.
▪ O Documento de Adaptación Curricular (D.A.C.) e o Informe da Inspección formarán 
parte do expediente do alumno e terán carácter confidencial. 
▪ As AC realizaranse buscando o máximo desenvolvemento posible das competencias
clave, e a avaliación continua e a promoción tomarán como referente os elementos 
fixados nas devanditas adaptacións.
▪ Os boletíns de cualificacións do alumnado con NEE e AC son os mesmos que para o
resto do alumnado. Deberase consignar ao lado de cada cualificación con adaptación 
curricular a expresión AC e incluír as observacións que se consideren pertinentes.
▪ Para a promoción tomaranse como referente os elementos fixados en ditas 
adaptacións , polo que o/a alumno/a supera a AC e promociona de curso, a normativa 
non contempla que teña que recuperar as áreas superadas con AC aínda que o 
currículo adaptado estea referido a cursos inferiores.
▪ A Adaptación revisarase, polo menos unha vez ó remate de cada curso. As 
modificacións só requirirán unha nova autorización cando varíen os obxectivos, 
estándares de aprendizaxe e  criterios de avaliación da anterior AC.

4.- ACTIVIDADES
As actividades do plan concrétanse nos distintos niveis: centro, profesorado, alumnado e 
pais/nais.

4.1- Actividades respecto ao centro
- Procura da comunicación entre os distintos 
profesores que interveñen nun  mesmo grupo de alumnos mediante reunións de titores, de 
equipos docentes, etc.
- Colaboración na organización de 



espazos, recursos materiais e persoais para alumnos con nee.
- Colaboración coa Comisión de 
Coordinación Pedagóxica para un axeitado funcionamento das medidas de atención a 
diversidade do centro.
4.2.- Actividades respecto aos profesores
- Asesoramento sobre criterios 
metodolóxicos que poidan previr dificultades de aprendizaxe como poden ser referidos a: 
agrupamentos, organización dos espacios, distribución do tempo, etc...
- Asesoramento e información sobre o 
procedemento para facer a avaliación inicial da ESO e participar na súa realización.
- Participación na elaboración de 
adaptacións curriculares significativas.
- Asesoramento sobre criterios e 
procedementos para o seguimento e a avaliación do proceso de ensinanza-aprendizaxe.
- Colaboración na identificación de alumnos 
destinatarios para FPB e PMAR..

4.3. – Actividades respecto aos alumnos

▪ Prevención, detección e coordinación do tratamento das dificultades de 
aprendizaxe.

▪ Avaliación inicial para coñecer a competencia curricular e destrezas básicas do 
alumnado.

▪ Intervención nas sesións de avaliación e reunións dos equipos docentes.

▪ Asesoramento, sobre a situación académica-persoal e sobre o futuro académico 
e profesional.

▪ Realización da avaliación psicopedagóxica de aqueles alumnos que se considere
necesario.

4.4.- Actividades respecto aos pais
- Orientacións e asesoramento sobre 
alumnos con nee.
- Información aos pais/nais de cales son as 
condicións ambientais necesarias para que os seus fillos poidan realizar as actividades de 
estudio no seu fogar. 
- Facilitación por medio de charlas o 
coñecemento do novo sistema educativo e futuras conexións académicas e posibilidades 
profesionais. (Charla informativa aos pais dos alumnos de 3º e 4º ESO. sobre optativas: 
alternativas ó finalizar, ESO., modalidades de Bacharelato, Ciclos de F.P...).
- Orientacións ás familias individual e 
colectivamente, para que asuman responsabilidades na educación dos seus fillos.
- Implicación dos pais no desenvolvemento 
das actividades de reforzo e apoio educativo.

4.5.- Coordinación e relación cos servicios externos

▪ Coordinación e relación con Servizos externos: Centros educativos, Equipo de 
orientación especifico, Servicios Sociais, Unidade de Saúde mental, profesionais do 
ámbito da psicopedagoxía e da sanidade ..

▪ Cooperación cos servicios citados e outros profesionais que interviñan co alumno/a, 



para dispor dos expedientes e informes dos alumnos/as tratados por eles. 

▪ Creación de vínculos de comunicación permanente con servizos educativos ou non 
educativos para coordinar a intervención nos casos mais significativos.

▪ Comunicación persoal cos centros dos que recibimos os alumnos/as co fin de tomar 
medidas preventivas oportunas con aqueles alumnos/as que as necesiten desde 
comezo de curso.

5.-  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS DE ATENCIÓN DIVERSIDADE

As estratexias que se formulan permiten individualizar en maior medida o proceso de 
ensino-aprendizaxe, por parte do profesor/a de área para cada grupo clase. 

Facilitan que os alumnos/as “repetidores” e os alumnos/as que ó longo da súa traxectoria 
académica teñan un rendemento pouco satisfactorio, obteñan os apoios e soportes 
necesarios para seguir progresando no curriculum do curso, dentro das súas posibilidades.

Estas medidas están dirixidas principalmente os alumnos/as con retardo global da 
escolaridade e/ou con dificultades durante a aprendizaxe escolar manifestadas a través dos 
resultados ou notas: suspensos, repeticións, abandonos de materias... Dentro de este perfil 
de alumnos, tamén temos casos que precisan ademais de estas pautas, da atención 
individual por parte do especialista de pedagoxía terapéutica ou de adaptación curricular 
individual nas distintas áreas, a desenvolver tanto dentro da aula como fóra do grupo de 
referencia.. 

Por tanto, baixo a premisa de que o axuste da actuación docente ás necesidades dos 
alumnos/as é unha condición para a mellora da resposta educativa para todo o alumnado, 
recóllense os seguintes aspectos para individualizar o proceso de ensino- aprendizaxe:

- Formular coa máxima claridade e precisión os obxectivos didácticos e compartilos co
alumnado. Comprender desde o inicio de cada unidade didáctica o que se pretende 
co ela, favorece o desenrolo da autonomía para aprender dos alumnos/as e permite 
mellorar os seus progresos e /ou dificultades. Insistir nesta cuestión, cos alumnos/as
con rendemento escolar insuficiente, é imprescindible que coñezan con claridade os 
obxectivos a recuperar.

- Establecer secuencias de contidos que aseguren aprendizaxes básicas para todos 
(contidos mínimos) e coñecementos de maior complexidade para algúns. O 
establecemento de contidos mínimos para o alumnado con dificultades en base a 
dous criterios: contidos necesarios para a formación do cidadán e contidos 
propedéuticos necesarios para posibilitar a súa continuidade no itinerario escolar 
obrigatorio.

➢ Partir do nivel do alumno/a e dos seus aprendizaxe previos, tomando en 
consideración o que saben e pensan os alumnos/as sobre o tema a tratar na aula.
➢ Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñan sentido para os alumnos/as 

desmotivados,co fin de que resulten motivadoras.
➢ Insistir máis en certos contidos, sobre todo cos alumnos/as con dificultades de 

aprendizaxe. 



➢ Introducir os contidos máis xerais ou simples antes que os máis específicos ou 
complexos, ir do concreto ó abstracto, do próximo ó afastado...

➢ Presentar os contidos en espiral, que retomen os contidos abordados 
anteriormente.

➢ Extrapolar a actividade escolar ó entorno físico e social a través dunha aplicación
funcional das aprendizaxes.

➢ Conectar os novos contidos cos coñecementos previos, experiencias e valores, e
mediante exemplos ancorados na realidade, de xeito que os alumnos/as 
recoñezan as aprendizaxes anteriores que son requisito de acceso ás novas e 
as poidan activar.

➢ Explicar con claridade os contidos a recuperar no caso dos  alumnos/as que non 
acadan os obxectivos propostos.

➢ É importante que o alumno saiba en cada momento en qué punto do programa 
se esta e porque se fai aquela actividade, exercicio… Convén utilizar esquemas, 
índices, guións para que os alumnos saiban onde se atopan e teñan unha visión 
global do conxunto do traballo a desenvolver.

➢ Explicar ao alumnado cal é o calendario previsto para os temas e procurar 
cumprilo.

➢ Para terminar o temario ou contidos previstos inicialmente e ante a escaseza de 
tempo, non se debera correr máis senón saber recortar, priorizando o importante.

- Deseñar actividades de ensinanza-aprendizaxe variadas e con diferente nivel de 
dificultade, en función da distinción establecida nos contidos. Axustarse ó máximo as
posibilidades de aprendizaxe dos alumnos/as do grupo. Non se trata de que tódolos 
alumnos/as teñan que realizar idénticas tarefas, para acadar os mesmos obxectivos 
e análogos contidos. Propor tarefas abertas que supoñan distintos niveis de 
dificultade ou opcionais sobre os mesmos contidos, dándolle a posibilidade de elixir 
ós alumnos/as con dificultades. Indicarlle sobre todo a estes alumnos/as en que 
aspectos da actividade convén centrar a atención para acadar os obxectivos 
marcados.

- Propoñer distintos tipos de actividades, non tanto como actividades diferentes entre 
si desde o punto de vista  formal, pero si no sentido da utilidade que para o 
profesor/a ten en cada momento . Así, unha mesma actividade pode estar axudando 
a aprender o alumno/a e dando información ó profesor sobre as ideas previas 
existentes, ou en outro caso tratarse duna actividade de síntese para o alumno/a e 
de avaliación para o profesor/a. Tipos de actividades que se deben desenvolver nas 
unidades didácticas:

-
➢ Actividades de introdución-motivación. Introducir o interese dos alumnos/as polo 

que teñen que aprender.
➢ Actividades de coñecementos previos. Son as que se realizan para coñecer as 

ideas, opinións, acertos ou erros conceptuais dos alumnos/as sobre os contidos 
que van a desenrolar.

➢ Actividades de desenvolvemento. Permiten coñecer os conceptos, 
procedementos ou novas actitudes, e tamén as que permiten comunicar os 
outros a tarefa feita.

➢ Actividades de reforzo para aqueles alumnos que non seguen o ritmo de 
aprendizaxe  do grupo.

➢ Actividades de recuperación para aqueles que ó final da secuencia non 
acadasen os obxectivos previstos

➢ Actividades de ampliación para aqueloutros que van diante na súa aprendizaxe.
➢ Actividades de síntese-resumen. Facilitan a relación entre os distintos contidos 

aprendidos .
➢ Actividades de consolidación. Contrastan as ideas novas cas previas dos 



alumnos/as e nas que aplican os aprendizaxes novos.
➢ Actividades de avaliación, que non estiveran cubertas polas actividades de 

aprendizaxe dos tipos anteriores e que permitan proporcionar axudas 
personalizadas “a tempo”.

Dirixidas á avaliación inicial da unidade didáctica sobre actitudes, coñecementos e actitudes
do alumnado ante os aprendizaxes que se propoñen, pois non tería sentido, por exemplo, 
empezar o traballo sobre os novos contidos mantendo as actividades programadas, se 
estas requiren utilizar coñecementos previos que o grupo de alumnos/as non ten adquiridos.
Tamén pode ocorrer que só se detecten este tipo de “lagoas” nalgúns alumnos/as, neste 
caso, pódese optar por modificar o ritmo ou a vía de introducción dos novos contidos para 
quen o necesite ou ben dedicar algún tempo a repasar ou afianzar coñecementos xa 
adquiridos para o resto do grupo, de modo que o traballo resulte útil para todos. 

Dirixidas á avaliación formativa seleccionando diversos procedementos e instrumentos para 
realizar o seguimento do proceso de aprendizaxe e poder proporcionar “sobre a marcha” as 
axudas necesarias para que cada alumnos /a progrese. Nesta liña é importante corrixir e 
comentar as probas na aula e orientar os traballos despois da súa revisión. Asimesmo, 
adicar tempo das sesións de clase para traballar aqueles aspectos nos que se aprecien 
dificultades 

Dirixidas á avaliación sumativa, para comprobar os resultados de aprendizaxe, facer 
un balance e contrastar o aprendido globalmente por cada alumno/a ó final da unidade.

- Tódalas actividades que realizan os alumnos/as poden proporcionar unha valiosa 
información acerca de que e como vai aprendendo cada un deles o longo do 
desenrolo da unidade didáctica. Finalidade: adoptar medidas pedagóxicas que 
respondan as necesidades do alumnado do grupo e lles axude a mellorar os seus 
aprendizaxes respecto os obxectivos marcados.

-  Reforzar os logros acadados e dar información continua ó alumnado do seu proceso
educativo e os pais/nais a través do titor/a, e non só ó final do trimestre.

- Establecer distintas modalidades de agrupamento ( gran grupo, pequeno grupo e 
traballo individual), priorizando agrupamentos que permitan contextos de 
aprendizaxe colaborativos. A aprendizaxe entre iguais resulta en numerosas 
ocasións tan eficaz ou máis que aprender ca axuda do profesor, dada a simetría da 
relación e a facilidade do alumno/a de situarse na “lóxica “ dos seus compañeiros.

- Utilizar métodos de aprendizaxe que requira traballar en pequenos grupos, permite 
que o profesor/a dedique eses tempos a prestar unha atención máis personalizada 
ós alumnos/as que a requiran.

- Considerar diferente tempo de realización das actividades en función dos diferentes 
ritmos de aprendizaxe.

- Utilizar recursos e materiais diferenciados para a presentación da información – 
gráficos, audiovisuais, textos, debuxos, manipulables,...- para contempla-los distintos
estilos de aprendizaxe de alumnos/as e as modalidades posibles de entrada da 
información.

➢ Situación hipotética: Ante a presencia de alumnos/as con serios inconvenientes 
para seguir o razoamento nunha exposición oral xeral, é factible que o 
profesorado acorde realizar períodos de información máis curtos e pautados que 
permitan dar resposta a esta necesidade específica de ese grupo de alumnos/as.



- Utilizar estratexias para axudar a que o alumno adquira os contidos, como:

➢ Uso de preguntas por parte do profesor/a sobre os pasos que da para resolver 
as actividades: se tiña o obxectivo claro, cómo resolveu as dificultades de 
comprensión ou de execución, como verificou que o obxectivo estaba 
acadado...Isto axuda ó alumno/a a fixar a súa atención e tomar conciencia dos 
procesos que lle están permitindo resolve-la tarefa.

➢ Reinterpretación das intervencións dos alumnos/as. Deste xeito, o profesor/a 
utiliza a información que o alumno/a lle aporta para poder brindarlle o que 
necesita.

➢ Ampliar, repetir, completar e demandar ó alumno/a máis información.  

➢ Reflexionar co alumno/a sobre os feitos.

➢ Recompensar as condutas académicas e sociais de : traballo persoal, 
rendemento, traballo en equipo e a colaboración no mesmo, o respecto aos 
demais compañeiros e ao traballo dos mesmos, a atención durante as 
explicacións, a realización de tarefas para a casa...

➢ Valorar as aportacións dos alumnos, a pesar de que non sexan correctas.

➢ Comentar na clase problemas relacionados co aprendizaxe da asignatura.

➢ Axudar a que todos os alumnos teñan as mesmas oportunidades de participar e 
opinar.

➢ Ensinarlle ao alumnado a buscar que valor positivo ten aprender o que hai que 
estudiar e facerlle entender para que serve o que estudian. Ese obxectivo pode 
acadarse ensinando aos alumnos a facerse preguntas como: ¿Para que me 
piden que estudie este tema?, ¿Qué é o que debería aprender?, ¿Qué valor 
pode ter sabelo?... E, si non atopan resposta a estas preguntas é preciso que 
aprendan a preguntalo aos seus profesores.

➢ Mostrarlle nas distintas unidades a utilidade concreta do que teñen que 
conquerir.

➢ Relacionar os novos contidos cos coñecementos informais dos alumnos, coas 
experiencias, valores ou situacións próximas aos alumnos, cos seus intereses..

➢ Intentar que todos teñan experiencias de éxito no que se fai.

- Aplicar criterios de avaliación que contemplen diferentes graos de logro. Valorando o
proceso e o esforzo , e non unicamente os resultados finais. Valoración ponderada 
de diferentes aspectos nos traballos e probas evitando centrarse exclusivamente nos
contidos conceptuais. 

-  Precisar as causas que ocasionan que determinados alumnos/as non aproveiten 
suficientemente as experiencias de aprendizaxe que se desenrolan no seu grupo 
habitual. Para eso, cabe analizar as axudas complementarias que o profesor/a 
ofrece a eses alumnos/as para que efectúen as súas aprendizaxes, e por outra, a 
dispoñibilidade do alumno/a para a aprendizaxe e as súas posibilidades.



                     



Dilixencias

Aprobación final do equipo directivo do IES de Porto do Son

O conxunto da presente Programación Xeral Anual foi aprobada polo equipo directivo 
formado por Secretaria: Ana Dapena Mora, Vicedirectora: Sonia Ces García, Xefe de 
Estudos: Fernando de Castro Miguel, Director: David Pérez Iglesias,  con data 26/04/2017

En Porto do Son a 26/04/2017

Asina en representación do Equipo Directivo

David Pérez Iglesias

Aprobación do Claustro de Profesores do IES de Porto do Son, con data 27/04/2017

Avaliación prevista do Consello Escolar do IES de Porto do Son, 05/2017



RÚBRICA
PXA 2016 / 2017

X Elaborada de conformidade co establecido no art.125 da LO 2/2006_LOE (BOE do 4 de maio).
X Foi probada pola dirección do centro de conformidade co establecido nas  liñas l) e m) do artigo 132 da LO 

8/2013 LOMCE (BOE do 10 de decembro). Consta dilixencia de aprobación.
Foi aprobada polo Claustro no relativo á planificación e organización docente (art.132, aliña m da LOMCE+art 
129, aliña b) da LOE+Art.47, a liña b do Decreto 324/1996)

X Hai evidencias de que a PXA vai ser avaliada polo Consello Escolar do Centro conforme ao establecido no 
artigo 127, aliña b) da LOMCE

X Remitida á inspección en prazo (ORD 01/08/97) ou de conformidade co prazo dado excepcionalmente pola 
inspección educativa

X Cap. I [30 de setembro] 1 Plan anual. 1.1 Obxectivos específicos para o curso académico (Art.104 DEC 324/96 e
C.I -ORD 01/08/97)

X Cap. I [30 de setembro] 1 Plan anual.1.2 Medidas a desenvolver para a súa consecución académico (Art.104 
DEC 324/96 e C.I -ORD 01/08/97)

X Cap. I [30 de setembro] 1 Plan anual.1.3 Recursos previstos para o efecto (Art.104 DEC 324/96 e C.I -ORD 
01/08/97)

X Cap. I [30 de setembro] 2 Horario xeral do IES 2.1 Horario lectivo (Art.104 DEC 324/96 e C.I -ORD 01/08/97)
X Cap. I [30 de setembro] 2 Horario xeral do IES 2.2 Horas e condicións da dispoñibilidade de uso das 

instalacións para o alumnado (Art.104 DEC 324/96 e C.I -ORD 01/08/97)
X Cap. I [30 de setembro] 2 Horario xeral do IES 2.3 Horas e condicións en que o centro permanecerá aberto 

para a comunidade educativa escolar fóra do horario lectivo (documento nº3, instrución nº11, aliña c) da ORD 
01/08/97

X Cap. I [30 de setembro] 2 Horario xeral do IES 2.4 Horario de verán (Art.104 DEC 324/96 e C.I -ORD 01/08/97)
X Cap. I [30 de setembro] 3 Organización dos servizos complementarios (transporte): 3.1 Nº de alumnado 

transportado (Art.104 DEC 324/96 e C.I -ORD 01/08/97)
X Cap. I [30 de setembro] 3 Organización dos servizos complementarios (transporte): 3.2 Nº de rutas (Art.104 

DEC 324/96 e C.I -ORD 01/08/97)
X Cap. I [30 de setembro] 3 Organización dos servizos complementarios (transporte): 3.3 Itinerarios (Art.104 

DEC 324/96 e C.I -ORD 01/08/97)
X Cap. II [20 de outubro] 5 DOC+ Anexo (Plan de organización e coordinación das tarefas de persoal non 

docente)
X Cap. III [15 de novembro] 7 Programa anual de actividades complementarias e extraescolares. Organización, 

funcionamento e horario da biblioteca (Art.104 DEC 324/96 e C.I -ORD 01/08/97)+ Instruc_1/09/2015 organiz-
funcionamento bibliotecas

X Cap. III [15 de novembro] 8 Plan anual de actividades para a potenciación da lingua galega (fomento e 
dinamización da LG). Relación secuenciada e temporalizada das actividades previstas (Art.104 DEC 324/96 e 
C.I -ORD 01/08/97)

X Cap. III [15 de novembro] 9 Programa de formación do profesorado no centro (Art.104 DEC 324/96 e C.I -ORD 
01/08/97)

X Cap. III [15 de novembro] 10 Programa de formación en centros de traballo: 10.1 Relación de alumnado 
indicando a empresa á que van (Art.104 DEC 324/96 e C.I -ORD 01/08/97)

X Cap. III [15 de novembro] 10 Programa de formación en centros de traballo: 10.2 Fases nas que se vai 
desenvolver a acción (Art.104 DEC 324/96 e C.I -ORD 01/08/97)

X Cap. III [15 de novembro] 10 Programa de formación en centros de traballo: 10.3 Calendario (Art.104 DEC 
324/96 e C.I -ORD 01/08/97)

X Cap. IV [febreiro] Orzamento do centro (Art.104 DEC 324/96 e C.I -ORD 01/08/97)
X Anexo I: PEC/modificacións/observación de que segue vixente (Art.104 DEC 324/96 e C.I -ORD 01/08/97)
X 2. Programas ou plans anuais de lectura tendo como referente o proxecto lector do centro (anexo V) - DEC 

133/2007(ESO)+ art.38 do DEC 86/2015 )+ Instruc_1/09/2015 organiz-funcionamento bibliotecas
X 3. Plan de integración das TIC (anexo VI) - DEC 133/2007(ESO) + art. 4º do DEC 86/2015 ) e/ou Proxecto de 



Educación Dixital (art. 39.4 do DEC 86/2015)
X Addenda do proxecto lingüístico (Decreto 79/2010 art. 14.4)
X Está constituído o equipo de dinamización da lingua galega e a súa composición axústase á normativa (Decreto

79/2010)
X Contén as actividades que se van a desenvolver para o fomento e dinamización da lingua galega (Decreto 

79/2010)
X Contén medidas e actuación da concreción anual do plan de convivencia (art.9.2 e 11.5, aliña e) do Decreto 

8/2015
Establece os mecanismos de seguimento e avaliación do programa plurilingüe (só centros plurilingües) - Orde
do 12/05/2011 de centros plurilingües -art. 17º.1
Establece os mecanismos de seguimento e avaliación de auxiliares de conversa (só centros con auxiliares de 
conversa) Orde do 12/05/2011 de auxiliares de conversa Art.11.1

X Intégrase na PXA o proxecto coas actividades levadas a cabo dentro dos programas do plan Proxecta–RES 
17/06/2015- só para centros participantes).

X O equipo directivo incorpora á PXA a concreción anual do Plan Xeral de Atención á Diversidade (PXAD), e vela
polo seu cumprimento, avaliación e memoria. (Art 11º.4 e 11º.5 do DEC 229/2011)

X A PXA está secuenciada e temporalizada de xeito que permite o seu seguimento, control e avaliación
X Está en galego (art. 3º DEC 79/2010)


